
 หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ประกาศสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
เร่ือง  การกําหนดหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ 

เขตพื้นที่การปกครองของสวนราชการ 
 

 

ตามที่ไดมีพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และ 
มีการออกกฎกระทรวงแบงสวนราชการเปนกองบังคับการหรือสวนราชการอยางอื่นในสํานักงาน 
ตํารวจแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ข้ึนใหม  โดยใหยุบเลิกสวนราชการเดิมและจัดต้ังสวนราชการขึ้นใหมทั้งหมด  
สงผลใหการกําหนดหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของสวนราชการ
ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติตามประกาศสํานักงานตํารวจแหงชาติฉบับเดิมไมสอดคลองกับ 
สวนราชการที่จัดต้ังข้ึนใหม  จึงจําเปนตองออกประกาศสํานักงานตํารวจแหงชาติฉบับใหม  เพื่อให
สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา  และกฎกระทรวงดังกลาว 

ดังนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  แหงพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ขอ  ๕  ของกฎกระทรวงแบงสวนราชการเปนกองบังคับการหรือ 
สวนราชการอย างอื่นในสํานักงานตํารวจแหงชาติ   พ.ศ.  ๒๕๕๒  และคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี   
ที่  ๓๓๐/๒๕๕๑  ลงวันที่  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๑  เร่ือง  มอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  จึงออกประกาศกําหนดหนวยงาน
และเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของสวนราชการตาง ๆ  ในสังกัดสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  เปนตนไป   
ขอ ๒ ใหยกเลิกการประกาศสํานักงานตํารวจแหงชาติ  เร่ือง  การกําหนดหนวยงานและ  

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของสวนราชการ  ฉบับลงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  
๒๕๔๘  และที่แกไขเพิ่มเติม 

ขอ ๓ กําหนดใหสวนราชการในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ   มี เขตอํ านาจ 
การรับผิดชอบ  หรือเขตพื้นที่การปกครองของสวนราชการตามบัญชแีนบทายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

สุเทพ  เทือกสุบรรณ 
รองนายกรัฐมนตรี  ปฏิบัติราชการแทน 

นายกรัฐมนตรี 



 

สารบัญ 
 

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบ  หนา  ๑ 
หรือเขตพืน้ทีก่ารปกครองของสํานักงานตํารวจแหงชาติ    
กองบัญชาการตํารวจนครบาล     หนา  ๒ - ๑๐๓ 
บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบ  หนา  ๑๐๔ - ๑๐๗ 
หรือเขตพืน้ทีก่ารปกครองของตํารวจภูธรภาค ๑ ถึง ๙ 
และศูนยปฏิบัตกิารตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต 
ตํารวจภูธรภาค ๑       หนา  ๑๐๘ - ๑๓๔ 
ตํารวจภูธรภาค ๒       หนา  ๑๓๕ - ๑๕๑  
ตํารวจภูธรภาค ๓      หนา  ๑๕๒ - ๑๘๘ 
ตํารวจภูธรภาค ๔       หนา  ๑๘๙ - ๒๒๗ 
ตํารวจภูธรภาค ๕      หนา  ๒๒๘ - ๒๕๔ 
ตํารวจภูธรภาค ๖       หนา  ๒๕๕ - ๒๗๗ 
ตํารวจภูธรภาค ๗       หนา  ๒๗๘ - ๒๙๕ 
ตํารวจภูธรภาค ๘      หนา  ๒๙๖  -  ๓๑๐ 
ตํารวจภูธรภาค ๙      หนา  ๓๑๑  -  ๓๒๐ 
ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต   หนา  ๓๒๑ -  ๓๒๖ 
กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง    หนา  ๓๒๗ - ๓๖๒ 
กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด   หนา  ๓๖๓  
กองบัญชาการตํารวจสันติบาล     หนา  ๓๖๔  
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง     หนา  ๓๖๕ - ๓๗๐ 
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน    หนา  ๓๗๑ - ๓๗๖ 
สํานักงานพิสจูนหลกัฐานตํารวจ    หนา  ๓๗๗ - ๓๙๓ 
สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  หนา  ๓๙๔  - ๓๙๖ 

 
 



บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 
************************ 

 

  สํานักงานตาํรวจแหงชาติ มีเขตอํานาจการรบัผิดชอบและเขตพื้นที่การปกครอง
ในการปฏิบัติหนาที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตามบทกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับความผิดอาญาทั้งหลายทั่วราชอาณาจักร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  ๒

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรบัผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบัญชาการตํารวจนครบาล 

 

ลําดับที่ หนวยงาน สถานที่ตั้ง 
เขตอํานาจการรับผิดชอบ 
หรือเขตพื้นทีก่ารปกครอง 

๑. กองบัญชาการตํารวจนครบาล กรุงเทพมหานคร ภายในเขตกรุงเทพมหานคร 
๒. กองบังคับการตํารวจจราจร กรุงเทพมหานคร ภายในเขตกรุงเทพมหานคร 

๓. กองบังคับการตํารวจนครบาล   ๑ ถึง ๙ กรุงเทพมหานคร 
เปนไปตามเขตอํานาจการรบัผิดชอบ
และเขตพื้นทีก่ารปกครองของแตละ
กองบังคับการนั้นๆ 

๔. กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กรุงเทพมหานคร ภายในเขตกรุงเทพมหานคร 
๕. กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กรุงเทพมหานคร ภายในเขตกรุงเทพมหานคร 
๖. กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน กรุงเทพมหานคร ภายในเขตกรุงเทพมหานคร 
๗. กองกํากับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี กรุงเทพมหานคร ภายในเขตกรุงเทพมหานคร 
๘. สถานีตํารวจนครบาล กรุงเทพมหานคร ภายในเขตพืน้ที่ตามบัญชีแนบทาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชแีสดงเขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพืน้ที่การปกครอง 
ของ กองบังคับการตํารวจนครบาล ๑ กองบญัชาการตํารวจนครบาล 

๓

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนดขึ้นและ 

ใหอยูในสงักดั 
เขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพื้นทีก่ารปกครอง 

๑ สถานีตํารวจนครบาล 
ดุสิต 

ทิศเหนือ  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองสามเสนฝงเหนือ  บรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของถนนราชสีมาฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออก เลียบไปตามริมฝงคลอง
สามเสนฝงเหนือ  บรรจบกับริมฝงคลองเปรมประชากรฝงตะวันตก ไปทางทิศเหนือ 
เลียบไปตามริมฝงคลองเปรมประชากรฝงตะวันตก  บรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของซอยระนอง ๑ ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวขอบทางเทาดาน
นอกของซอยระนอง  ๑ ฟากเหนือ   จนบรรจบกับไหลทางรถไฟสายเหนือ  
ฟากตะวันตก 
ทิศตะวันออก  เริ่มจากบริเวณที่ไหลทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันตกบรรจบกับ
ขอบทางเทาดานนอกของซอยระนอง ๑ ฟากเหนือ ไปทางทิศใต ตามแนวไหลทาง
รถไฟสายเหนือฟากตะวันตก   จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนน  
ศรีอยุธยาฟากใต 
ทิศใต  เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนศรีอยุธยา ฟากใต  บรรจบกับ
ไหลทางรถไฟสายเหนือฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวขอบทางเทาดาน
นอกของถนนศรีอยุธยา ฟากใต  บรรจบกับริมฝงคลองเปรมประชากรฝงตะวันตก 
ไปทางทิศใต เลียบไปตามริมฝงคลองเปรมประชากรฝงตะวันตก  บรรจบกับริมฝง
คลองผดุงกรุงเกษมฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลอง
ผดุงกรุงเกษมฝงเหนือ  จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนราชสีมาฟาก
ตะวนัออก 
ทิศตะวันตก  เริ่มจากบริเวณถนนดินสอ บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนน
รอบอนุเสาวรียประชาธิปไตย และถนนประชาธิปไตยไปทางทิศเหนือ ไปบรรจบ
กับริมฝงคลองผดุงกรุงเกษมฝงเหนือ ท่ีสะพานวิศุกรรมนฤมาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



บัญชแีสดงเขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพืน้ที่การปกครอง 
ของ กองบังคับการตํารวจนครบาล ๑ กองบญัชาการตํารวจนครบาล 

๔

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนดขึ้นและ 

ใหอยูในสงักดั 
เขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพื้นทีก่ารปกครอง 

๒ 
 

สถานีตํารวจนครบาล 
 พญาไท 

ทิศเหนือ  เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของซอย  พระเพาะนิสสัยชอบฟาก
เหนือ  บรรจบกับไหลทางรถไฟสายเหนือฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออก  ตาม
ขอบทางเทาดานนอกของซอยพระเพาะนิสสัยชอบฟากเหนือ  บรรจบกับขอบทาง
เทาดานนอกของถนนพระรามที่ ๖ ฟากตะวันออก ไปทางทิศใต ตามแนวขอบทาง
เทาดานนอกของถนนพระรามที่ ๖ ฟากตะวันออก  บรรจบกับขอบทางเทาดานนอก
ของซอยอารียสัมพันธฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับขอบ
ทางเทาดานนอกของซอยอารียสัมพันธ ๑ฟากตะวันตก ไปทางทิศเหนือ ตามแนว
ขอบทางเทาดานนอกของซอยอารียสัมพันธ ๑  ฟากตะวันตก  จนบรรจบกับขอบ
ทางเทาดานนอกของซอยราชครูฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวขอบทาง
เทาดานนอกของซอยราชครูฟากเหนือ  จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของทาง
หลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก 
ทิศตะวันออก   เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก  บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของ
ซอยราชครูฟากเหนือ ไปทางทิศใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก  บรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของถนนรอบวงเวียนอนุสาวรียชัยสมรภูมิฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต  ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนรอบวงเวียนอนุสาวรียชัยสมรภูมิ
ฟากตะวันออก  จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนราชวิถีฟากใต ไปทาง
ทิศตะวันออก ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนราชวิถีฟากใต  บรรจบกับ
ขอบทางเทาดานนอกของถนนราชปรารภฟากตะวันตก ไปทางทิศใต ตามแนวขอบ
ทางเทาดานนอกของถนนราชปรารภฟากตะวันตก  บรรจบกับไหลทางรถไฟสาย 
กรุงเทพฯ – อรัญประเทศ ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวไหลทางรถไฟ
สาย กรุงเทพฯ – อรัญประเทศ ฟากเหนือ  จนบรรจบกับแนวตรงขามขอบทางเทา
ดานนอกของถนนมิตรสัมพันธฟากตะวันออก ไปทางทิศใต ตามแนวขอบทางเทา
ดานนอกของถนนมิตรสัมพันธและซอยนานาเหนือฟากตะวันออก  จนบรรจบกับ
ริมฝงคลองแสนแสบ ฝงใต 
     ทิศใต  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองแสนแสบ ฝงใต  บรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของซอยนานาเหนือฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันตก เลียบไปตามริมฝง
คลองแสนแสบ ฝงใต  จนบรรจบกับไหลทางรถไฟสายเหนือฟากตะวันตก 
     ทิศตะวันตก  เริ่มจากบริเวณที่ไหลทางรถไฟสายเหนือฟากตะวันตก  บรรจบกับ
ริมฝงคลองแสนแสบ  ฝงใต ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   ตามไหลทางรถไฟ
สายเหนือฟากตะวันตก  จนบรรจบกับซอยพระเพาะนิสสัยชอบฟากเหนือ   



บัญชแีสดงเขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพืน้ที่การปกครอง 
ของ กองบังคับการตํารวจนครบาล ๑ กองบญัชาการตํารวจนครบาล 

๕

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนดขึ้นและ 

ใหอยูในสงักดั 
เขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพื้นทีก่ารปกครอง 

๓ สถานีตํารวจนครบาล 
มักกะสัน 

ทิศเหนือ  เริ่มจากบริเวณที่ไหลทางรถไฟสายกรุงเทพฯ – อรัญประเทศฟากเหนือ 
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามไหลทางรถไฟ สายกรุงเทพฯ – อรัญประเทศ ฟาก
เหนือ  บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนรัชดาภิเษก ฟากตะวันออก ไปทาง
ทิศเหนือ ตามขอบทางเทาดานนอกของถนนรัชดาภิเษก  บรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของถนนพระรามที่ ๙ ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวขอบทาง
เทาดานนอกของถนนพระรามที่ ๙  ฟากเหนือ  จนบรรจบกับริมฝงคลองแสนแสบ
ฝงตะวันออก 
ทิศตะวันออก  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองแสนแสบฝงตะวันออกบรรจบกับขอบ
ทางเทาดานนอกของถนนพระรามที่ ๙ ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต เลียบ
ไปตามริมฝงคลองแสนแสบฝงตะวันออก  จนบรรจบกับริมฝงคลองแสนแสบฝงใต 
ทิศใต  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองแสนแสบ ฝงใต  บรรจบกับริมฝงคลองแสนแสบ 
ฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันตก เลียบไปตามริมฝงคลองแสนแสบ ฝงใต  
จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของซอยนานาเหนือ  ฟากตะวันออก 
ทิศตะวันตก  เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของซอยนานาเหนือฟาก
ตะวันออก  บรรจบกับริมฝงคลองแสนแสบฝงใต ไปทางทิศเหนือตามแนวขอบทาง
เทาดานนอกของซอยนานาเหนือฟากตะวันออก  จนบรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของถนนมิตรสัมพันธฟากตะวันออก ไปทางทิศเหนือ ตามแนวขอบทางเทา
ดานนอกของถนนมิตรสัมพันธฟากตะวันออก  จนบรรจบกับไหลทางรถไฟสาย 
กรุงเทพฯ – อรัญประเทศ ฟากเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บัญชแีสดงเขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพืน้ที่การปกครอง 
ของ กองบังคับการตํารวจนครบาล ๑ กองบญัชาการตํารวจนครบาล 

๖

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนดขึ้นและ 

ใหอยูในสงักดั 
เขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพื้นทีก่ารปกครอง 

๔ สถานีตํารวจนครบาล 
หวยขวาง 

ทิศเหนือ เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนประชาราษฎรบําเพ็ญฟาก
เหนือ  บรรจบกับริมฝงคลองลํากระโดงนาซองฝงตะวันออกไปทางทิศตะวันออก 
จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนประชาราษฎรบําเพ็ญฟากตะวันออก  
ท่ีบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนประชาสุขฝงตะวันออก ไปทางทิศเหนือ 
ตามขอบทางเทาดานนอกของถนนประชาสุขฝงตะวันออก  บรรจบกับริมฝงคลอง
ชวดใหญฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลองชวด
ใหญฝงตะวันออก  จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนประชาราษฎร
บําเพ็ญฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนน
ประชาราษฎรบําเพ็ญ ฟากเหนือ  บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนจันทน
หุนบําเพ็ญฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออก ตาม
แนวขอบทางเทาดานนอกของถนนจันทนหุนบําเพ็ญ ฟากตะวันตก และฟากเหนือ  
จนบรรจบกับริมฝงคลองลาดพราวฝงตะวันตก 
ทิศตะวันออก  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองลาดพราวฝงตะวันตกบรรจบกับขอบทาง
เทาดานนอกของถนนจันทรหุนบําเพ็ญฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต เลียบ
ไปตามริมฝงคลองลาดพราวฝงตะวันตก  บรรจบกับริมฝงคลองชวดใหญฝงเหนือ 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลองชวดใหญฝงเหนือ  จนบรรจบ
กับขอบทางเทาดานนอกของถนนพระรามที่ ๙ ฟากเหนือ 
ทิศใต  เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนพระรามที่ ๙   ฟากเหนือ  
บรรจบกับริมคลองชวดใหญฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันตก ตามขอบทางเทาดานนอก
ของถนนพระรามที่ ๙ ฟากเหนือ  บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนอโศก
ดินแดงฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตกตามขอบทางเทาดานนอกของถนนอโศกดิน
แดงฟากเหนือ  บรรจบกับริมฝงคลองลํากระโดงนาซองฝงตะวันออก 
ทิศตะวันตก  เริ่มจากบริเวณขอบทางเทาดานนอกของถนนอโศกดินแดงฟากเหนือ  
บรรจบกับริมฝงคลองลํากระโดงนาซองฝงตะวันออก ไปทางทิศเหนือ เลียบไปตาม
ริมฝงคลองลํากระโดงนาซองฝงตะวันออก  จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนประชาราษฎรบําเพ็ญ ฟากเหนือ 
 
 
 
 
 
 



บัญชแีสดงเขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพืน้ที่การปกครอง 
ของ กองบังคับการตํารวจนครบาล ๑ กองบญัชาการตํารวจนครบาล 

๗

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนดขึ้นและ 

ใหอยูในสงักดั 
เขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพื้นทีก่ารปกครอง 

๕ สถานีตํารวจนครบาล 
ดินแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทิศเหนือ   เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของซอยพหลโยธิน ๒  
(ซอยกาญจนาคม) ฟากเหนือ  บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออก ตาม
แนวขอบทางเทาดานนอกของถนนตัดใหม (ถนนพหลโยธินตัดกับถนนวิภาวดี
รังสิต) ฟากเหนือ  บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข 
๓๑ (ถนนวิภาวดีรังสิต) ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบ
ทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑ (ถนนวิภาวดีรังสิต) ฟาก
ตะวันตก  บรรจบกับแนวตรงขามขอบทางเทาดานนอกของซอยเขามหาวิทยาลัย
หอการคาไทย ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวขอบทางเทาดาน
นอกของซอยเขามหาวิทยาลัยหอการคาไทย ฟากเหนือ  บรรจบกับซอยสมบูรณ
พัฒนา ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของซอย
สมบูรณพัฒนา ฟากเหนือ  จนบรรจบกับริมฝงคลองลํากระโดงนาซองฝงตะวันออก 
ทิศตะวันออก  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองลํากระโดงนาซองฝงตะวันออก  บรรจบ
กับขอบทางเทาดานนอกของซอยสมบูรณพัฒนา ฟากเหนอื ไปทางทิศใต เลียบไป
ตามริมฝงคลองลํากระโดงนาซองฝงตะวันออก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกทาง
ถนนอโศกดนิแดง ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวนัออก ตามขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนอโศกดนิแดง ฟากเหนือ บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนรัชดาภิเษก
ฟากตะวันออกไปทาง ทิศใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอก ของถนนรัชดาภิเษก 
ฟากตะวันออก บรรจบกับไหลทางรถไฟสายกรุงเทพฯ – อรัญประเทศ ฟากเหนือ 
ทิศใต  เริ่มจากบริเวณที่ไหลทางรถไฟสายกรุงเทพฯ – อรัญประเทศ ฟากเหนือ  
บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนรัชดาภิเษก ไปทางทิศตะวันตก ตามแนว
ไหลทางรถไฟสายกรุงเทพฯ – อรัญประเทศ ฟากเหนือ   จนบรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของถนนราชปรารภ ฟากตะวนัตก 
ทิศตะวันตก  เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนราชปรารภฟาก
ตะวันตก  บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนนิคมมักกะสัน ฟากเหนือ ไป
ทางทิศเหนือ ตามขอบทางเทาดานนอกของถนนราชปรารภ ฟากตะวันตก  บรรจบ
กับขอบทางเทาดานนอกของถนนราชวิถี ฟากใต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตาม
แนวขอบทางเทาดานนอกของถนนราชวิถีฟากใต บรรจบกับขอบทางเทาดานนอก
ของถนนรอบวงเวียนอนุสาวรียชัยสมรภูมิฟากตะวันออก ไปตามขอบทางเทาดาน
นอกของถนนรอบวงเวียนอนุสาวรียชัยสมรภูมิ ฟากตะวันออก  บรรจบกับขอบทาง
เทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก  
ไปทางทิศเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑   
(ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก  จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของซอย
พหลโยธิน ๒ (ซอยกาญจนาคม) ฟากเหนือ 



บัญชแีสดงเขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพืน้ที่การปกครอง 
ของ กองบังคับการตํารวจนครบาล ๑ กองบญัชาการตํารวจนครบาล 

๘

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนดขึ้นและ 

ใหอยูในสงักดั 
เขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพื้นทีก่ารปกครอง 

๖ สถานีตํารวจนครบาล
นางเลิ้ง 

ทิศเหนือ  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองผดุงกรุงเกษมฝงเหนือ  บรรจบกับขอบทาง
เทาดานนอกของถนนประชาธิปไตยฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 
เลียบไปตามริมฝงคลองผดุงกรุงเกษมฝงเหนือ  บรรจบกับริมฝงคลองเปรม
ประชากรฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองเปรม
ประชากรฝงตะวันตก  บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนศรีอยุธยา ฟากใต 
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับไหลทางรถไฟสายเหนือฟากตะวันตก 
ทิศตะวันออก  เริ่มจากบริเวณที่ไหลทางรถไฟสายเหนือฟากตะวันตก บรรจบกับ
ขอบทางดานนอกของถนนศรีอยุธยาฟากใต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามไหล
ทางรถไฟสายเหนือฟากตะวันตก  จนบรรจบกับริมฝงคลองมหานาคฝงใต 
ทิศใต  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองมหานาคฝงใต  บรรจบกับไหลทางรถไฟสาย
เหนือฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตก เลียบไปตามริมฝงคลองมหานาคฝงใต และ
คลองบางลําภูฝงตะวันตก  บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนราชดําเนิน
กลางฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนราช
ดําเนินกลางฟากเหนือ   และขอบทางเทาดานนอกของรอบถนนอนุสาวรีย
ประชาธิปไตยฟากตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนดินสอฟากตะวันตก 
ทิศตะวันตก  เริ่มจากบริเวณถนนดินสอ บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนน
รอบอนุสาวรียประชาธิปไตย และถนนประชาธิปไตยไปทางทิศเหนือไปบรรจบกับ
ริมฝงคลองผดุงกรุงเกษมฝงเหนือ ท่ีสะพานวิศุกรรมนฤมาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชแีสดงเขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพืน้ที่การปกครอง 
ของ กองบังคับการตํารวจนครบาล ๑ กองบญัชาการตํารวจนครบาล 

๙

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนดขึ้นและ 

ใหอยูในสงักดั 
เขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพื้นทีก่ารปกครอง 

  ๗ สถานีตํารวจนครบาล 
สามเสน 

ทิศเหนือ  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางกระบือฝงเหนือ  บรรจบกับริมฝงแมน้ํา
เจาพระยาฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันออก เลียบไปตามริมฝงคลองบางกระบือฝง
เหนือ  จนบรรจบกับริมฝงคลองเปรมประชากร ฝงตะวันตก 
ทิศตะวันออก  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองเปรมประชากรฝงตะวันตกบรรจบกับริม
ฝงคลองบางกระบือฝงเหนือ ไปทางทิศใต เลียบไปตามริมฝงคลองเปรมประชากร
ฝงตะวันตก  บรรจบกับริมฝงคลองสามเสนฝงเหนือ     ไปทางทิศตะวันตก เลียบไป
ตามคลองสามเสนฝงเหนือ  บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนราชสีมาฟาก
ตะวันออก ไปทางทิศใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนราชสีมาฟาก
ตะวันออก  จนบรรจบกับริมฝงคลอง   ผดุงกรุงเกษมฝงเหนือ 
ทิศใต  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองผดุงกรุงเกษมฝงเหนือ  บรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของถนนประชาธิปไตยฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันตก เลียบไปตามริม
ฝงคลองผดุงกรุงเกษมฝงเหนือ  จนบรรจบกับ   ริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออก 
ทิศตะวันตก  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออกบรรจบกับริมฝง
คลองผดุงกรุงเกษมฝงเหนือ ไปทางทิศเหนือ เลียบไปตามริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝง
ตะวันออก  จนบรรจบกับริมฝงคลองบางกระบือฝงเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



บัญชแีสดงเขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพืน้ที่การปกครอง 
ของ กองบังคับการตํารวจนครบาล ๑ กองบญัชาการตํารวจนครบาล 

๑๐

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนดขึ้นและ 

ใหอยูในสงักดั 
เขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพื้นทีก่ารปกครอง 

๘ สถานีตํารวจนครบาล  
ชนะสงคราม 

ทิศเหนือ  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองผดุงกรุงเกษมฝงเหนือ  บรรจบกับริมฝงแมน้ํา
เจาพระยาฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลองผดุง
กรุงเกษมฝงเหนือ  จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนประชาธิปไตยฟาก
ตะวันตก 
ทิศตะวันออก  เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนประชาธิปไตยฟาก
ตะวันตก  บรรจบกับริมฝงคลองผดุงกรุงเกษมฝงเหนือ   ไปทางทิศใต ตามแนวขอบ
ทางเทาดานนอกของถนนประชาธิปไตย  ฟากตะวันตก  บรรจบกับขอบทางเทา  
ดานนอกของถนนรอบอนุสาวรียประชาธิปไตย ฟากตะวันตก ขามถนนราชดําเนิน
กลาง  บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนดินสอฟากตะวันตก ไปทางทิศใต 
ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนดินสอฟากตะวันตก  จนบรรจบกับริมฝง
คลองวัดเทพธิดารามฝงใต 
ทิศใต  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองวัดเทพธิดารามฝงใต  บรรจบกับขอบทางดาน
นอกของถนนดินสอฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตก เลียบไปตามริมฝงคลองวัด
เทพธิดารามฝงใต  บรรจบกับริมฝงคลองหลอดฝงตะวันออก ไปทางทิศใต เลียบไป
ตามริมฝงคลองหลอดฝงตะวันออก  จนบรรจบกับแนวตรงขอบทางเทาดานนอก
ของถนนหลักเมืองฟากใต  ขามคลองหลอดไปทางทิศตะวันตก  บรรจบกับขอบทาง
เทาดานนอกของถนนหลักเมืองฟากใต  ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวขอบทางเทา
ดานนอกของถนนหลักเมือง และถนนหนาพระลาน ฟากใต  จนบรรจบกับริมฝง
แมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออก  
ทิศตะวันตก  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงแมน้ําเจาพระยา ฝงตะวันออกบรรจบกับขอบ
ทางเทาดานนอกของถนนหนาพระลาน ฟากใต ไปทางทิศเหนือ เลียบไปตามริมฝง
แมน้ําเจาพระยา ฝงตะวันออก จนบรรจบกับริมฝงคลองผดุงกรุงเกษม ฝงเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บัญชแีสดงเขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพืน้ที่การปกครอง 
ของ กองบังคับการตํารวจนครบาล ๑ กองบญัชาการตํารวจนครบาล 

๑๑

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนดขึ้นและ 

ใหอยูในสงักดั 
เขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพื้นทีก่ารปกครอง 

๙ สถานีตํารวจนครบาล 
บางโพ 

ทิศเหนือ  เริ่มจากบริเวณที่แนวขอบรั้วเหล็กของสะพานพระรามที่ ๖ ดานเหนือ  ซ่ึง
เปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี  บรรจบกับริม
ฝงแมน้ําเจาพระยาฝงใต ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบรั้วเหล็กของ
สะพานพระรามที่ ๖ ดานเหนือ จนบรรจบกับริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออก 
ทิศตะวันออก  เริ่มจากบริเวณริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออก บรรจบกับแนวรั้ว
เหล็กของสะพานพระรามที่ ๖  ดานเหนือ ซ่ึงเปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวาง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ทิศใต และทิศ
ตะวันตกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงแมน้ําเจาพระยา ฝงตะวันออก  จนบรรจบกับ
แนวขอบรั้วเหล็กของสะพานกรุงธนบุรีดานใต 
ทิศใต  เริ่มจากบริเวณที่ขอบรั้วเหล็กของสะพานกรุงธนบุรีดานใต  บรรจบกับริมฝง
แมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวขอบรั้วเหล็ก
ของสะพานกรุงธนบุรีดานใต  จนบรรจบกับริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตก 
ทิศตะวันตก  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตก  บรรจบกับแนว
ขอบรั้วเหล็กของสะพานกรุงธนบุรี ดานใต ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศเหนือ 
และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตก  จน
บรรจบกับแนวขอบรั้วเหล็กของสะพานพระรามที่ ๖ ดานเหนือ ซ่ึงเปนเสนแบงเขต
จังหวัดระหวางกรุงเทพมหานคร  กับจังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บัญชแีสดงเขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพืน้ที่การปกครอง 
ของ กองบังคับการตํารวจนครบาล ๑ กองบญัชาการตํารวจนครบาล 

๑๒

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนดขึ้นและ 

ใหอยูในสงักดั 
เขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพื้นทีก่ารปกครอง 

๑๐ กองกํากบัการสบืสวน
สอบสวน กองบงัคับการ
ตํารวจนครบาล ๑ 

มีเขตอํานาจการรับผิดชอบในเขตอํานาจการรับผิดชอบและเขตพื้นท่ี การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     บัญชแีสดงเขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๒ กองบญัชาการตํารวจนครบาล 

๑๓ 

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนด 
ขึ้นและอยูในสังกัด 

เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๑ สถานีตํารวจนคร
บาลบางซ่ือ  

ทิศเหนือ เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนนิคมรถไฟฟากเหนือ บรรจบกับไหล
ทางรถไฟสายเหนือฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอก
ของถนนนิคมรถไฟฟากเหนือ จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๑ (ถนนวิภาวดีรังสิต)  ฟากตะวันตก 
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑  
(ถนนวิภาวดีรังสิต) ฟากตะวันตก บรรจบกับ ขอบทางเทาดานนอกของถนนนิคมรถไฟฟาก
เหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต และทิศตะวันตกเฉียงใต ตามขอบทางเทาดานนอก ของ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑ (ถนนวิภาวดีรังสิต) ฟากตะวันตก   จนบรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของถนนตัดใหม (ถนนพหลโยธินบรรจบถนนวิภาวดี) ฟากเหนือ 
ทิศใต      เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนตัดใหม  (ถนนพหลโยธินบรรจบกับ
ถนนวิภาวดีรังสิต) ฟากเหนือ  บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑ 
(ถนนวิภาวดีรังสิต) ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตก ตามขอบทางเทาดานนอกของถนน 
ตัดใหม (ถนนพหลโยธินบรรจบกับถนนวิภาวดีรังสิต) ฟากเหนือ บรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของซอยพหลโยธิน ๒ (ซอยกาญจนาคม) ฟากใตไปทางทิศตะวันตก ตามแนวขอบทาง
เทาดานนอกของซอยพหลโยธิน ๒ (ซอยกาญจนาคม) ฟากเหนือ  บรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก  ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนน
พหลโยธิน) ฟากตะวันออก  บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของซอยราชครู  ฟากเหนือไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของซอยราชครู ฟากเหนือ บรรจบ
กับขอบทางเทาดานนอกของซอยอารียสัมพันธ   ๑      ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียง
ใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของซอยอารียสัมพันธ  ๑ ฟากตะวันตก บรรจบกับซอยอารีย
สัมพันธ  ฟากเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ    ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของซอย
อารียสัมพันธ   ฟากเหนือ  บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนพระรามที่  ๖   ฟาก
ตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนพระรามที่  
๖  ฟากตะวันออก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของซอยพระเพาะนิสสัยชอบ  ฟากเหนือ 
ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของซอยพระเพาะนิสสัยชอบ ฟากเหนือ  
จนบรรจบกับไหลทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันตก 
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ไหลทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันตก บรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของซอยพระเพาะนิสสัยชอบ  ฟากเหนือ ไปทางทิศเหนือ ตามไหลทางรถไฟสาย
เหนือ ฟากตะวันตก จนบรรจบ กับขอบทางเทาดานนอกของถนนนิคมรถไฟฟากเหนือ 
 

 
 
 



     บัญชแีสดงเขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๒ กองบญัชาการตํารวจนครบาล 

๑๔ 

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนด 
ขึ้นและอยูในสังกัด 

เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๒ สถานีตํารวจนคร
บาลสุทธิสาร 

ทิศเหนือ เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนลาดพราว ฟากใต บรรจบกับขอบทาง
เทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต   ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนลาดพราว ฟากใต  จนบรรจบกับ
ริมฝงคลองลาดพราวฝงตะวันตก 
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองลาดพราว    ฝงตะวันตกบรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของถนนลาดพราว ฟากใต   ไปทางทิศใตเลียบไปตามริมฝงคลองลาดพราว ฝงตะวันตก 
จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนจันทรหุนบําเพ็ญ ฟากเหนือ 
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนจันทรหุนบําเพ็ญฟากเหนือ    บรรจบกับ
ริมฝงคลองลาดพราวฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันตก และทิศตะวันตกเฉียงใต       ตามแนว
ขอบทางเทาดานนอกของถนนจันทรหุนบําเพ็ญ ฟากเหนือ    บรรจบกับขอบทางเทาดานนอก
ของถนนประชาราษฎรบําเพ็ญ  ฟากเหนือไปทางทิศตะวันตก ตามขอบ      ทางเทาดานนอก
ของถนนประชาราษฎรบําเพ็ญ ฟากเหนือ บรรจบกับคลองลํากระโดงนาซองฝงตะวันออก ไป
ทางทิศเหนือ  เลียบไปตามริมฝงคลองลํากระโดงนาซองฝงตะวันออก บรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของถนนประชาสุข ฟากตะวันออก  ไปทางทิศใต  จนบรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของซอยประชาสงเคราะห ๔๕ ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวขอบทางเทาดาน
นอกของซอยประชาสงเคราะห ๔๕ ฟากเหนือ จนบรรจบกับแนวรั้วมหาวิทยาลัยหอการคา
ไทย ฟากตะวันตก ไปทาง ทิศใต ตามแนวรั้วมหาวิทยาลัยหอการคาไทย  ฟากตะวันตก จน
บรรจบกับซอยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตก จนบรรจบกับขอบ
ทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑  (ถนนวิภาวดีรังสิต) ฟากตะวันตก 
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑  
(ถนนวิภาวดีรังสิต) ฟากตะวันตก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของซอยเขามหาวิทยาลัย
หอการคาไทย ฟากเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศเหนือ ตามขอบทางเทาดาน
นอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑ (ถนนวิภาวดีรังสิต)   ฟากตะวันตกจนบรรจบกับ
ขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออกไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  
(ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอก ของถนนลาดพราว 
ฟากใต 
 
 
 

 
 
 
 



     บัญชแีสดงเขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๒ กองบญัชาการตํารวจนครบาล 

๑๕ 

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนด 
ขึ้นและอยูในสังกัด 

เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๓ สถานีตํารวจนคร
บาลพหลโยธิน  
 

ทิศเหนือ   เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางดานนอกของถนนงามวงศวาน ฟากใต บรรจบกับขอบ
ทางดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑ (ถนนวิภาวดีรังสิต)  ฟากตะวันตก   ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนงามวงศวานฟากใตบรรจบกับ
ขอบทางเทาดานนอกของถนนเกษตรนวมินทรฟากใตไปทางทิศตะวันออกตามแนวขอบทาง
เทาดานนอกของถนนเกษตรนวมินทรฟากใตจนบรรจบกับริมฝงคลองลาดพราวฝงตะวันตก 
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองลาดพราวฝงตะวันตกบรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของถนนเกษตรนวมินทร  ฟากใต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลอง
ลาดพราวฝงตะวันตก จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนลาดพราว ฟากใต 
ทิศใต เริ่มจากบริเวณขอบทางเทาดานนอกของถนนลาดพราว ฟากใตบรรจบกับริมฝงคลอง
ลาดพราวฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนน
ลาดพราว  ฟากใต บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนน
พหลโยธิน) ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของทาง
หลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตก  บรรจบกับขอบทางเทาดานนอก
ของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑  (ถนนวิภาวดีรังสิต) ฟากตะวันตก 
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑ (ถนน
วิภาวดีรังสิต) ฟากตะวันตก   ไปทางทิศเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๓๑ (ถนนวิภาวดีรังสิต) ฟากตะวันตก จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอก
ของถนนงามวงศวาน ฟากใต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



     บัญชแีสดงเขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๒ กองบญัชาการตํารวจนครบาล 

๑๖ 

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนด 
ขึ้นและอยูในสังกัด 

เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๔ สถานีตํารวจนคร
บาลเตาปูน 

ทิศเหนือ เริ่มจากบริเวณที่ไหลทางรถไฟสายใตฟากใตบรรจบกับริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝง
ตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต  
ตามไหลทางรถไฟสายใตฟากใต    จนบรรจบกับไหลทางรถไฟสายเหนือฟากตะวันตก 
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ไหลทางรถไฟสายเหนือฟากตะวันตกบรรจบกับไหลทางรถไฟ
สายใต ฟากใตไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามไหลทางรถไฟสายเหนือฟากตะวันตก  จน
บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของ ซอยระนอง  ๑  ฟากเหนือ 
ทิศใต  เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของซอยระนอง  ๑ ฟากเหนือ บรรจบกับไหล
ทางรถไฟสายเหนือฟากตะวันตก     ไปทาง ทิศตะวันตกตามขอบทางเทาดานนอกของซอย
ระนอง  ๑   ฟากเหนือ  บรรจบกับริมฝงคลองบางกระบือฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันตก  
เลียบไปตามริมฝงคลองบางกระบือฝงเหนือ จนบรรจบกับริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออก 
ทิศตะวันตก  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออกบรรจบกับริมฝงคลองบาง
กระบือฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเลียบไปตามฝงแมน้ํา
เจาพระยาฝงตะวันออก จนบรรจบกับไหลทางรถไฟสายใต  ฟากใต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



     บัญชแีสดงเขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๒ กองบญัชาการตํารวจนครบาล 

๑๗

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนด 
ขึ้นและอยูในสังกัด 

เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๕ สถานีตํารวจนคร
บาลประชาชืน่  
 

ทิศเหนือ  เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนงามวงศวานฟากใต   บรรจบกับริม
ฝงคลองประปาฝงตะวันตก ซ่ึงเปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัด
นนทบุรี  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนงามวงศวาน
ฟากใต    จนบรรจบกับแนวขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑ (ถนน
วิภาวดีรังสิต)  ฟากตะวันตก 
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่แนวขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข   ๓๑ 
(ถนนวิภาวดีรังสิต)  ฟากตะวันตก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนงามวงศวาน ฟาก
ใต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของทาง
หลวง แผนดินหมายเลข ๓๑ (ถนนวิภาวดีรังสิต) ฟากตะวันตก จนบรรจบกับแนวขอบทางเทา
ดานนอกของถนนในซอยวิภาวดี ๑๑ ฟากเหนือ 
ทิศใต  เริ่มจากบริเวณที่แนวขอบทางเทาดานนอกของถนนในซอยวิภาวดี  ๑๑   ฟากเหนือ  
บรรจบกับแนวขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑ (ถนนวิภาวดีรังสิต)  
ฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันตก  ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนในซอยวิภาวดี  ๑๑ 
ฟากเหนือ บรรจบกับบริเวณไหลทางรถไฟสายเหนือฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  
บรรจบกับไหลทางรถไฟสายใตฟากใต ตามแนวไหลทางรถไฟสายใตฟากใต บรรจบกับริมฝง
แมน้ําเจาพระยาฝงเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเลียบไปตามริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝง
เหนือ  จนบรรจบกับริมฝงคลองบางเขนฝงตะวันออก  ซ่ึงเปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวาง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี 
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางเขนฝงตะวันออก ซ่ึงเปนเสนแบงเขตจังหวัด
ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี บรรจบกับริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงเหนือ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองบางเขนฝงตะวันออก ซ่ึงเปนเสนแบงเขต
จังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี บรรจบกับริมฝงคลองประปา ฝงตะวันตก 
ซ่ึงเปนเสนแบง เขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรีไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองประปาฝงตะวันตก ซ่ึงเปนเสนแบงเขตจังหวัด
ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี  จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนน  
งามวงศวานฟากใต 
 
 
 
 

 
 
 
 



     บัญชแีสดงเขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๒ กองบญัชาการตํารวจนครบาล 

๑๘

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนด 
ขึ้นและอยูในสังกัด 

เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๖ สถานีตํารวจนคร
บาลคันนายาว  
 

ทิศเหนือ เริ่มจากบริเวณขอบทางเทาดานนอกของถนนรัตนโกสินทรสมโภช ฟากตะวันตก 
บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนสุขาภิบาล ๕   ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนสุขาภิบาล ๕  ฟากตะวันตก   ตัดขามถนนสุขาภิบาล 
๕  ตรงหนา วัดออเงิน (ถนนเพิ่มสิน-ออเงิน) ไปตามขอบทางเทา  ฟากตะวันออก ถนน
สุขาภิบาล ๕ จนบรรจบกับริมฝงคลองพระยาสุเรนทร (คลองหนองใหญ) ฝงตะวันตก บรรจบ
กับขอบทางเทาดานนอกของถนนหทัยราษฎร ฟากใต ไปทางทิศใตเลียบไปตามริมฝงคลอง
พระยาสุเรนทร (คลองหนองใหญ) ฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวเสนแบงเขต
จังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี จนบรรจบกับริมฝงคลองลําตาปานฝง
ตะวันตก 
ทิศตะวันออก    เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองลําตาปานฝงตะวันตกบรรจบ กับเสนแบงเขต
จังหวัด ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี   ไปทางทิศใต   เลียบไปตามริมฝงคลอง
ลําตาปาน    ริมฝงคลองลํากลีบหมู   และริมฝงคลองลําควายตายฝงตะวันตกจนบรรจบกับ
ขอบทางเทาดานนอกของซอยแสงสี ฟากใต 
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของซอยแสงสี ฟากใตบรรจบกับริมฝงคลองลํา
ควายตาย ฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกตามแนวขอบทางเทาดานนอกของซอยแสงสีฟากใต  
บรรจบกับขอบ ทางเทาดานนอกของถนนพระยาสุเรนทรฟากตะวันออก ไปทางทิศใต  
ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนพระยาสุเรนทรฟากตะวันออก บรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของซอยบํารุงสุขฟากใต ไปทางทิศตะวันตกตามแนวขอบทางเทาดานนอกของซอย
บํารุงสุขฟากใต บรรจบริมฝงคลองบางชันฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
เลียบไปตามริมฝงคลองบางชันฝงตะวันตก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนปญญา
อินทราฟากใตไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนปญญา  
อินทราฟากใต  บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๔  
(ถนนรามอินทรา) ฟากใต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวขอบทางเทาดานนอก  
ของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๔ (ถนนรามอินทรา) ฟากใต จนบรรจบกับขอบทางเทา  
ดานนอกของถนนวัชรพลฟากตะวันตก 
ทิศตะวันตก       เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนวัชรพลฟากตะวันตก  
บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๔ (ถนนรามอินทรา)  
ฟากใต ไปทางทิศเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนวัชรพล ฟากตะวันตก  
บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนรัตนโกสินทรสมโภช ฟากตะวันตก 
 
 

 
 
 



     บัญชแีสดงเขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๒ กองบญัชาการตํารวจนครบาล 

๑๙ 

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนด 
ขึ้นและอยูในสังกัด 

เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๗ สถานีตํารวจนคร
บาลโคกคราม 

ทิศเหนือ     เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๔ 
(ถนนรามอินทรา)  ฟากใต  บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของซอยรามอินทรา  ๑๔  ฟาก
ตะวันตก   ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๐๔ (ถนนรามอินทรา)  ฟากใต จนบรรจบกับแนวขอบทางเทาดานตะวันออก  
ของทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ (ถนนกาญจนาภิเษก) 
ทิศตะวันออก   เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๔ 
(ถนนรามอินทรา) ฟากใต จนบรรจบกับขอบทางเทาดานตะวันออกของทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๙ (ถนนกาญจนาภิเษก) ไปทางทิศใต เลียบไปตามทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙  
(ถนนกาญจนาภิเษก) บรรจบกับแนวขอบทางเทาดานนอกของซอยสํานักสงฆ (นวมินทร ๗๔)
ฟากเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของซอยสํานักสงฆ  (นวมินทร ๗๔)  ฟากเหนือ  
บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนนวมินทร   ฟากตะวันออก   ตามแนวขอบทางเทา
ดานนอกของถนนนวมินทร  ฟากตะวันออกมาทางทิศใต  จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอก
ของถนนเกษตร  - นวมินทร ฟากใต 
ทิศใต       เริ่มจากบริเวณขอบทางเทาดานนอกของถนนเกษตร - นวมินทร ฟากใต บรรจบกับ
ขอบทางเทาดานนอกของถนนนวมินทร ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบ
ไปตามขอบทางเทาดานนอกของถนนเกษตร - นวมินทร  ฟากใต  จนบรรจบกับริมคลอง
ลาดพราว  ฝงตะวันตก 
ทิศตะวันตก       เริ่มจากบริเวณขอบทางเทาดานนอกของถนนเกษตร - นวมินทร   ฟากใต  
บรรจบกับริมคลองลาดพราวฝงตะวันตก ไปทางทิศเหนือตามแนวคลองลาดพราวฝงตะวันตก  
คลองหลุมไผ  คลองสามขาฝงเหนือบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของซอยรามอินทรา ๑๔  
(มัยลาภ) ฟากตะวันตก ขึ้นไปทางดานเหนือตามแนวขอบทางเทาดานนอกซอยรามอินทรา ๑๔  
จนบรรจบขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๔ (ถนนรามอินทรา) 
ฟากใต 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



     บัญชแีสดงเขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๒ กองบญัชาการตํารวจนครบาล 

๒๐

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนด 
ขึ้นและอยูในสังกัด 

เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๘ สถานีตํารวจนคร
บาลบางเขน 
 

ทิศเหนือ      เริ่มจากบริเวณริมคลองใหม (คลองสอง) ฝงเหนือบรรจบกับขอบทางเทาดานนอก
ของถนนเพิ่มสิน ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนน
รัตนโกสินทรสมโภช   ฟากตะวันตก 
ทิศตะวันออก         เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนเพิ่มสินฟากตะวันตก  
บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนรัตนโกสินทรสมโภชฟากตะวันตก  ไปทางทิศใต  
ตามแนวขอบทางเทาดานนอก ของถนนรัตนโกสินทรสมโภช   ฟากตะวันตก  จนบรรจบกับ
ขอบทางเทาดานนอกของถนนวัชรพล  ฟากตะวันตก    ไปทางทิศใต  ตามแนวขอบทางเทา
ดานนอกของถนนวัชรพล ฟากตะวันตก จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๐๔ (ถนนรามอินทรา) ฟากใต 
ทิศใต    เริ่มจากบริเวณริมฝงคลองสามขา ฝงเหนือบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของซอย
รามอินทรา ๑๔  ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเลียบไปตามริมคลองสามขา    และคลอง
หลุมไผฝงเหนือบรรจบกับริมฝงคลองลาดพราวฝงตะวันตก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอก
ของถนนเกษตร นวมินทร  ฟากใตไปทางทิศตะวันตก ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนนวมินทรฟากใต  บรรจบกับขอบทางดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑  
(ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออกไปทางทิศตะวันตก ตามแนวขอบทางดานนอกของถนน  
งามวงศวาน   ฟากใตไปทางทิศตะวันตก จนบรรจบกับขอบทางดานนอกของทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๓๑ (ถนนวิภาวดีรังสิต)  ฟากตะวันออก 
ทิศตะวันตก        เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางดานนอกของทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๓๑ 
(ถนนวิภาวดีรังสิต) ฟากตะวันออก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนงามวงศวาน  
ฟากใต ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๑  (ถนนวิภาวดีรังสิต)  ฟากตะวันออก บรรจบกับริมฝงคลองลาดยาวฝงเหนือ 
บรรจบกับฝงคลองบางบัวฟากตะวันตก ไปทางทิศเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองบางบัว  
ฝงตะวันตก  บรรจบกับริมฝงคลองถนนฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไป
ตามริมฝงคลองถนนและเลียบไปตามริมฝงคลองใหม (คลองสอง) ฝงตะวันตก จนบรรจบกับ
ขอบทางเทาดานนอกของถนนเพิ่มสิน (ซอยโรงเรียนออเงิน) ฝงตะวันออก 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



     บัญชแีสดงเขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๒ กองบญัชาการตํารวจนครบาล 

๒๑

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนด 
ขึ้นและอยูในสังกัด 

เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๙ สถานีตํารวจนคร
บาลสายไหม 
 

ทิศเหนือ    เริ่มจากบริเวณที่เสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธาน ี 
บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)  
ฟากตะวันออกไปทางทิศตะวันออกเลียบไปตามแนวเสนแบงเขตจังหวัดระหวาง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี จนบรรจบกับริมฝงคลองหกวาฝงใต ไปทางทิศ
ตะวันออก  เลียบไปตามริมฝงคลองหกวาฝงใต ซ่ึงเปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวาง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี  จนบรรจบกับริมฝงคลองสามวาฝงตะวันตก 
ทิศตะวันออก      เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองสามวาฝงตะวันตก ซ่ึงเปนเสนแบงเขตจังหวัด
ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี  บรรจบกับริมฝงคลองหกวาฝงใต   ไปทางทิศ
ใต   เลียบไปตามริมฝงคลองสามวา ฝงตะวันตก  จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนน
รัตนโกสินทร ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนรัตนโกสินทร ฟากตะวันออก จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนรัตนโกสินทร
สมโภชฟากตะวันตก 
ทิศใต         เริ่มจากบริเวณขอบทางเทาดานนอกของถนนรัตนโกสินทรสมโภชฟากตะวันตก  
บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนวัชรพลฟากตะวันตก  ไปทางทิศเหนือตามแนวขอบ
ทางเทาดานนอกของถนนรัตนโกสินทรสมโภชฟากตะวันตก  บรรจบกับขอบทางเทา  
ดานนอกของถนนเพิ่มสิน (ซอยโรงเรียนออเงิน) ฟากใต  ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวขอบ
ทางเทาดานนอกของถนนเพิ่มสิน (ซอยโรงเรียนออเงิน) ฟากใต จนบรรจบกับริมฝงคลองใหม 
(คลองสอง) ฝงเหนือจนบรรจบกับริมขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ 
(ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตก 
ทิศตะวันตก               เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑  
(ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟาก
ตะวันตกบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนจันทรุเบกษาฟากเหนือ ตัดกับขอบทางเทา
ดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต ตามขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑ (ถนน
พหลโยธิน) ฟากตะวันออกจนบรรจบกับเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับ
จังหวัดปทุมธานี 
 
 

 
 
 
 
 
 



     บัญชแีสดงเขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๒ กองบญัชาการตํารวจนครบาล 

๒๒ 

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนด 
ขึ้นและอยูในสังกัด 

เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๑๐ สถานีตํารวจนคร
บาลทุงสองหอง 

ทิศเหนือ           เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองตาอูฐฝงเหนือบรรจบกับริมฝง คลองประปา  
ฝงตะวันตก   ซ่ึงเปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานคร กับ จังหวัดนนทบุรี  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  เลียบไปตามริมฝงคลองตาอูฐ ฝงเหนือ  บรรจบกับริมฝงคลอง
เปรมประชากร  ฝงตะวันออก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  เ ลียบไปตามริมฝงคลอง  
เปรมประชากรฝงตะวันออก บรรจบกับริมฝงคลองวัดหลักส่ีฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลองวัดหลักส่ีฝงเหนือจนบรรจบกับริมฝงคลองถนนฝงตะวันตก 
ทิศตะวันออก      เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองถนนฝงตะวันตก  บรรจบกับริมฝงคลองวัดหลัก
ส่ีฝงเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศใต   เลียบไปตามริมฝงคลองถนนและคลองบาง
บัวฝงตะวันตก  จนบรรจบกับริมฝงคลองลาดยาวฝงเหนือ 
ทิศใต   เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองลาดยาวฝงเหนือบรรจบกับริมฝงคลองบางบัวฝงตะวันตก  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   เลียบไปตามริมฝงคลองลาดยาวฝงเหนือ  บรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑ (ถนนวิภาวดีรังสิต) ฟากตะวันออก ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑ (ถนน
วิภาวดีรังสิต) ฝากตะวันออก  บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนงามวงศวานฟากใต  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนงามวงศวานฟากใต  
จนบรรจบกับริมฝงคลองประปาฝงตะวันตก  ซ่ึงเปน เสนแบงเขตจังหวัดระหว าง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี 
ทิศตะวันตก         เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองประปาฝงตะวันตก   ซ่ึงเปนเสนแบงเขตจังหวัด
ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนน  
งามวงศวานฟากใต  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  เลียบไปตามริมฝงคลองประปา  
ฝงตะวันตก ซ่ึงเปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรีจนบรรจบ 
กับริมฝงคลองตาอูฐฝงเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



     บัญชแีสดงเขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๒ กองบญัชาการตํารวจนครบาล 

๒๓

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนด 
ขึ้นและอยูในสังกัด 

เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๑๑ สถานีตํารวจนคร
บาลดอนเมือง 
 

ทิศเหนือ เริ่มจากบริเวณที่เสนแบงเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี   บรรจบ
กับริมฝงคลองประปาฝงตะวันตก ซ่ึงเปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับ
จังหวัดนนทบุรี   ไปทางทิศตะวันออก  เลียบไปตามริมฝงคลองบานใหมฝงใต ซ่ึงเปนเสนแบง
เขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี บรรจบกับริมฝงคลองเปรมประชากร
ฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองเปรมประชากรฝง
ตะวันออกไปทางทิศตะวันออก เลียบไปตามริมฝงคลองทองเชื้อฝงใต ซ่ึงเปนเสนแบงเขต
จังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี  จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนหลโยธิน) ฟากตะวันตก  ซ่ึงเปนเสนแบงเขตจังหวัด
ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี 
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่เสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัด
ปทุมธานี บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑ (ถนน 
พหลโยธิน) ฟากตะวันตก ไปทาง ทิศตะวันออกเฉียงใต   ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตก  ซ่ึงเปนเสนแบงเขตจังหวัด
ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี จนบรรจบกับแนวท่ีเสนแบงเขตจังหวัดระหวาง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี ตัดกับขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๑ (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก ขามทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑ (ถนน
พหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันออก เลียบไปตามขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๑ (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก ไปทางทิศใต  ทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบ
กับขอบทางเทาดานนอกของทางแยกแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก 
ตัดกับขอบทางเทาดานนอกของถนนจันทรุเบกษาฟากเหนือ บรรจบกับขอบทางเทาดานนอก
ของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 
ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑ (ถนนพหลโยธิน)  
ฟากตะวันตก จนบรรจบกับริมฝงคลองถนนฝงเหนือ 
ทิศใต        เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนน
พหลโยธิน) ฟากตะวันตก  บรรจบกับริมคลองถนนฝงเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต เลียบ
ไปตามริมฝงคลองถนนฝงเหนือจนบรรจบกับริมฝงคลองวัดหลักส่ีฝงเหนือไปทางทิศ
ตะวันตก  เลียบไปตามริมฝงคลองวัดหลักส่ีฝงเหนือ  บรรจบกับริมฝงคลองเปรมประชากรฝง
ตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองเปรมประชากรฝง
ตะวันออก บรรจบกับริมฝงคลองตาอูฐฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริม
ฝงคลองตาอูฐฝงเหนือ จนบรรจบกับริมฝงคลองประปาฝงตะวันตก ซ่ึงเปนเสนแบงเขต
จังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี 
ทิศตะวันตก         เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองประปาฝงตะวันตก ซ่ึงเปนเสนแบงเขตจังหวัด
ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี บรรจบกับแนวริมฝงคลองตาอูฐฝงเหนือ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือเลียบ  ไปตามริมฝงคลองประปาฝงตะวันตก ซ่ึงเปนเสนแบงเขต
จังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี  จนบรรจบกับเสนแบงเขตจังหวัดระหวาง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธาน ี

 
 



     บัญชแีสดงเขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๒ กองบญัชาการตํารวจนครบาล 

๒๔ 

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนด 
ขึ้นและอยูในสังกัด 

เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๑๒ กองกํากบัการ
สืบสวนสอบสวน 
กองบังคับการ 
ตํารวจนครบาล ๒ 

มีเขตอํานาจรับผิดชอบในเขตอํานาจการรับผิดชอบและเขตพื้นท่ีการปกครองของ กองบังคับ
การตํารวจนครบาล ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชแีสดงเขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๓ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๒๕

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนดขึ้น

และอยูในสังกดั เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๑ สถานีตํารวจนครบาล
มีนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทิศเหนือ เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองหนึ่งฝงตะวันตก ฝงเหนือ บรรจบกับริมฝงคลอง  
ลําควายตายฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองหนึ่ง
ตะวันตก และริมฝงคลองหนึ่งตะวันออกฝงเหนือ จนบรรจบกับริมฝงคลองลําแตงโม 
ฝงตะวันตก 
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองลําแตงโมฝงตะวันตกบรรจบกับริมฝงคลอง
หนึ่งตะวันออกฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลองลําแตงโม
ฝงตะวันตก  บรรจบกับริมฝงคลองลําสะแกฝงใต ไปทางทิศตะวันออก เลียบไปตามริม
ฝงคลองลําสะแกฝงใต บรรจบกับแนวฝงคลองลํามะขามเทศฝงใต ไปทางทิศตะวันออก 
เลียบไปตามริมฝงคลองลํามะขามเทศฝงใต บรรจบกับริมคลองเกาะขุนเณรฝงตะวันตก 
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลองเกาะขุนเณรฝงตะวันตก บรรจบกับ
ขอบทางเทาดานนอกของถนนประชารวมใจฟากเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนประชารวมใจฟากเหนือ บรรจบกับริมฝงคลอง 
ลําตาเตี้ยฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลองลําตาเตี้ย 
ฝงตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองแสนแสบฝงเหนือ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบ
ไปตามริมฝงคลองแสนแสบฝงเหนือ บรรจบกับแนวฝงคลองลําหินฝงตะวันตก ไปทาง
ทิศใต เลียบไปตามคลองลําหินฝงตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองลําตนไทรฝงตะวันตก 
ไปทางทิศใต เลียบไปตามริมฝงคลองลําตนไทรฝงตะวันตก จนบรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๔ (ถนนสุวินทวงศ) ฟากใต 
ทิศใต     เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๔ 
(ถนนสุวินทวงศ) ฟากใต  บรรจบกับริมฝงคลองลําไทรฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๔  
(ถนนสุวินทวงศ) ฟากใต  บรรจบกับริมฝงคลองส่ีฝงตะวันตก ไปทางทิศใต เลียบไปตาม
ริมฝงคลองส่ีฝงตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองบึงขวางฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียง
ใต เลียบไปตามริมฝงคลองบึงขวางฝงเหนือ บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนรม
เกลาฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอก ของ
ถนนรมเกลาฟากตะวันออก บรรจบกับแนวตรงขอบทางเทาดานนอกของซอยวัดปากบึง
ฟากใต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของซอยวัดปากบึงฟาก
ใต บรรจบกับริมฝงคลองสองตนนุนฝงตะวันออก ไปทางทิศเหนือ เลียบไปตามริม 
ฝงคลองสองตนนุนฝงตะวันออก บรรจบกับริมฝงคลองลํานายโสฝงเหนือ ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตก เลียบไปตามริมฝงคลอง 
ลํานายโสฝงเหนือ จนบรรจบกับริมฝงคลองลาดบัวขาวฝงตะวันออก 
 



บัญชแีสดงเขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๓ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๒๖

 สถานีตํารวจนครบาล
มีนบุรี (ตอ) 

ทิศตะวันตก  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองลาดบัวขาวฝงตะวันออก บรรจบกับริมฝงคลอง
ลํานายโส ฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองลาดบัวขาว 
ฝงตะวันออก บรรจบกับริมฝงคลองแสนแสบฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต เลียบไป
ตามริมฝงคลองแสนแสบฝงเหนือ บรรจบกับริมฝงคลองบางชันฝงตะวันตก ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบไปตาม
ริมฝงคลองบางชันฝงตะวันตก บรรจบกับแนวฝงคลองลํากลีบหมูฝงเหนือ ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองลํากลีบหมูฝงเหนือ บรรจบกับริมฝงคลอง 
ลําควายตายฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองลําควาย
ตายฝงตะวันตก จนบรรจบกับริมฝงคลองหนึ่งตะวันตกฝงเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บัญชแีสดงเขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๓ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๒๗ 

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนดขึ้น

และอยูในสังกดั เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๒ สถานีตํารวจนครบาล
นิมิตรใหม 

ทิศเหนือ  เริ่มจากบริเวณที่เสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัด
ปทุมธานี บรรจบกับริมฝงคลองลําตาปานฝงตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและ   
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับ
จังหวัดปทุมธานี จนบรรจบกับริมฝงคลองเกาฝงตะวันตก 
ทิศตะวันออก  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองเกาฝงตะวันตก บรรจบกับแนวเสน แบงเขต
จังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี  ไปทางทิศใต ทิศตะวันออกเฉียงใต 
เลียบไปตามริมฝงคลองเกาฝงตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองลําแบนชะโดฝงตะวันตก 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลองลําแบนชะโดฝงตะวันตก บรรจบกับ
แนวฝงคลองลําตาเตี้ยฝงตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลอง
ลําตาเตี้ยฝงตะวันตก  จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนประชารวมใจ  
ฟากเหนือ 
ทิศใต  เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนประชารวมใจฟากเหนือ บรรจบ
กับริมฝงคลองลําตาเตี้ยฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวขอบทางเทาดาน
นอกของถนนประชารวมใจฟากเหนือ บรรจบกับริมฝงคลองเกาะขุนเณรฝงตะวันตก ไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองเกาะขุนเณรฝงตะวันตก บรรจบกับ
ริมฝงคลองลํามะขามเทศฝงใต ไปทางทิศตะวันตก เลียบไปตามริมฝงคลองลํามะขามเทศ
ฝงใต บรรจบกับริมฝงคลองลําสะแกฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบไป
ตามริมฝงคลองลําสะแกฝงตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองลําแตงโมฝงตะวันตก ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองลําแตงโมฝงตะวันตก บรรจบกับริมฝง
คลองหนึ่งตะวันออกฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลองหนึ่ง
ตะวันออกฝงเหนือ บรรจบกับริมฝงคลองหนึ่งตะวันตกฝงเหนือและเลียบไปตามริมฝง
คลองหนึ่งตะวันตกฝงเหนือ จนบรรจบกับริมฝงคลองลําควายตายฝงตะวันตก 
ทิศตะวันตก  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองลําควายตายฝงตะวันตกบรรจบกับริมฝงคลอง
หนึ่งตะวันตกฝงเหนือ ไปทางทิศเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองลําควายตายฝงตะวันตก 
บรรจบกับริมฝงคลองลําตาปานฝงตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเลียบไปตาม
ฝ งคลอง ลํ าตาปานฝ งตะวันตก  จนบรรจบกับ เสนแบ ง เขตจั งหวั ดระหว า ง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี 
 
 
 

 



บัญชแีสดงเขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๓ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๒๘ 

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนดขึ้น

และอยูในสังกดั เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๓ สถานีตํารวจนครบาล 
ลําหิน 

ทิศเหนือ  เริ่มจากบริเวณที่เสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัด
ปทุมธานี  บรรจบกับริมฝงคลองเกาฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามเสน
แบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี จนบรรจบกับริมฝงคลอง
สิบเอ็ดฝงตะวันออก 
ทิศตะวันออก  เริ่มจากบริเวณริมฝงคลองสิบเอ็ดฝงตะวันออก  บรรจบกับเสนแบงเขต
จังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี ไปทางทิศใต ตามแนวริมฝงคลอง
สิบเอ็ดฝงตะวันออก บรรจบกับริมฝงคลองลําเจดียฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 
เลียบไปตามริมฝงคลองลําเจดียฝงตะวันตก จนบรรจบกับริมฝงคลองแสนแสบฝงเหนือ 
ทิศใต  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองแสนแสบฝงเหนือ  บรรจบกับริมฝงคลองลําเจดีย  
ฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันตก  เลียบไปตามริมฝงคลองแสนแสบฝงเหนือ จนบรรจบ
กับริมฝงคลองลําตาเตี้ยฝงตะวันตก 
ทิศตะวันตก  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองลําตาเตี้ยฝงตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลอง
แสนแสบฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองลําตาเตี้ยฝง
ตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองลําแบนชะโดฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
เลียบไปตามริมฝงคลองลําแบนชะโดฝงเหนือ บรรจบกับริมฝงคลองเกาฝงใต ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองเกาฝงใต และฝงตะวันตก จนบรรจบกับเสน
แบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชแีสดงเขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๓ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๒๙

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนดขึ้น

และอยูในสังกดั เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๔ สถานีตํารวจนครบาล 
ลําผักช ี

ทิศเหนือ เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองนาตับ ฟากใต บรรจบกับริมฝงคลองลําตนไทรฝง
ตะวันตก ไปทางทิศตะวันออก ตามริมฝงคลองนาตับฟากใต จนบรรจบกับริมฝงคลอง
ลําแบนใหญฝงใต ไปทางทิศเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองลําแบนใหญฝงใต ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับคลองลําไทรฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันออก เลียบไป
ตามคลองลําไทรฝงเหนือ บรรจบกับริมฝงคลองขุดใหมฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนอยูวิทยาฟากตะวันออก 
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองขุดใหมฝงเหนือ บรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของถนนอยูวิทยา ฟากตะวันออก ไปทางทิศใต เลียบไปตามขอบทางเทาดานนอก
ของถนนอยูวิทยา ฟากตะวันออก และถนนรวมพัฒนา ฟากตะวันออก จนบรรจบกับริม
ฝงคลองลําตาอินฝงใต 
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองลําตาอินฝงใต บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนรวมพัฒนา ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลอง
ลําตาอินฝงตะวันตก จนบรรจบกับคลองลําพะองฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
เลียบไปตามริมฝงคลองลําพะองฝงเหนือ จนบรรจบกับคลองลํามะขามฝงเหนือ ไปทาง
ทิศตะวันตก เลียบไปตามริมฝงคลองลํามะขามฝงเหนือ ไปบรรจบกับคลองลํากอไผฝง
ตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับคลองลํานกแขวกฝงตะวันตก 
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองลํานกแขวก ฝงตะวันตก บรรจบกับริมฝง
คลองลํากอไผฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองลํา
นกแขวก ฝงตะวันตก จนบรรจบกับริมฝงคลองลําตนไทรฝงตะวันตก ไปทางทิศเหนือ 
เลียบไปตามริมฝงคลองลําตนไทรฝงตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองนาตับฟากใต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชแีสดงเขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๓ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๓๐

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนดขึ้น

และอยูในสังกดั เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๕ สถานีตํารวจนครบาล   
สุวินทวงศ 

ทิศเหนือ  เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนอยูวิทยา ฟากตะวันออก 
บรรจบกับริมฝงคลองลําสลิดทองฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันออก เลียบไปตามริมฝงคลอง
ลําสลิดทองฝงเหนือ  คลองบึงนายรุงฝงเหนือ จนบรรจบกับริมฝงคลองนครเนื่องเขตฝง
ตะวันตก เลียบไปตามคลองนครเนื่องเขตฝงตะวันตก  ซ่ึงเปนเสนแบงเขตจังหวัด
ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบ
กับคลองหลวงแพงฝงตะวันตก 
ทิศตะวันออก  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองนครเนื่องเขตฝงตะวันตก บรรจบกับคลอง
หลวงแพงฝงตะวันตก  เลียบไปตามริมฝงคลองหลวงแพงฝงตะวันตก ซ่ึงเปนเสนแบง
เขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดฉะเชิงเทรา จนบรรจบกับริมฝงคลอง  
ลําตาอินฝงใต 
ทิศใต  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองลําตาอินฝงใต บรรจบกับริมฝงคลองหลวงแพง  
ฝงตะวันตก ซ่ึงเปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  เลียบไปตามริมฝงคลองลําตาอินฝงใต จนบรรจบกับขอบ
ทางเทาดานนอกของถนนเสริมพัฒนาฟากตะวันออก 
ทิศตะวันตก  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองลําตาอินฝงใต  บรรจบกับขอบทางเทาดานนอก
ของถนนเสริมพัฒนาฟากตะวันออก ไปทางทิศเหนือตามแนวขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนเสริมพัฒนาฟากตะวันออก  จนบรรจบกับถนนอยูวิทยาฟากตะวันออกไปทาง  
ทิศเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนอยูวิทยาฟากตะวันออกจนบรรจบกับ
ริมฝงคลองลําสลิดทองฝงเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



บัญชแีสดงเขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๓ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๓๑ 

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนดขึ้น

และอยูในสังกดั เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๖ สถานีตํารวจนครบาล 
หนองจอก 

ทิศเหนือ เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนคลองสิบ-ถนนคลองสิบส่ี  

ฟากใต บรรจบกับริมฝงคลองลําเจดียฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวขอบ
ทางเทาดานนอกของถนนคลองสิบ-ถนนคลองสิบส่ี ฟากใต บรรจบกับริมฝงคลอง  

ลําบุหรี่พวงฝงตะวันออก ไปทางทิศใต เลียบไปตามริมฝงคลองลําบุหรี่พวงฝงตะวันออก 
บรรจบกับริมฝงคลองบึงปรงฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไปตาม  
ริมฝงคลองบึงปรงฝงเหนือ จนบรรจบกับริมฝงคลองสิบส่ีฝงตะวันตก ซ่ึงเปนเสนแบง
เขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองสิบส่ีฝงตะวันตก ซ่ึงเปนเสนแบงเขตจังหวัด
ระหวางกรุงเทพกับจังหวัดฉะเชิงเทราบรรจบกับริมฝงคลองบึงปรงฝงเหนือไปทางทิศใต 
ตามแนวเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดฉะเชิงเทราจนบรรจบ
กับริมฝงคลองบึงนายรุงฝงเหนือ 
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบึงนายรุงฝงเหนือ บรรจบกับริมฝงคลองนครเนื่อง
เขตฝงใต ซ่ึงเปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดฉะเชิงเทรา  
ไปทางทิศตะวันตก เลียบไปทางริมฝงคลองบึงนายรุงฝงเหนือ คลองลําสะลิดทอง  
ฝงเหนือ คลองขุดใหมฝงเหนือ คลองลําไทรฝงเหนือ จนบรรจบกับคลองลํานกแขวก  
ฝงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองลํานกแขวกฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 
บรรจบกับริมฝงคลองนาตับฟากใต ไปทางทิศตะวันตก เลียบไปตามริมฝงคลองนาตับ
ฟากใต บรรจบริมฝงคลองลําตนไทรฝงตะวันตก 
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองลําตนไทรฝงตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลอง
นาตับฟากใต ไปทางทิศเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองลําตนไทรและคลองลําหินฝง
ตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองแสนแสบฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันออก เลียบไปตามริม
ฝงคลองแสนแสบฝ ง เหนือ  บรรจบกับริมฝงคลองลําเจดียฝ งตะวันตกไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองลําเจดีย  
ฝงตะวันตกจนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนคลองสิบ-ถนนคลองสิบส่ี  
ฟากใต 
 
 
 
 

 
 



บัญชแีสดงเขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๓ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๓๒

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนดขึ้น

และอยูในสังกดั เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๗ สถานีตํารวจนครบาล
ประชาสําราญ 

ทิศเหนือ  เริ่มจากบริเวณที่เสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัด
ปทุมธานี บรรจบกับริมฝงคลองสิบเอ็ดฝงตะวันออก ไปตามเสนแบงเขตจังหวัดระหวาง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี  จนบรรจบกับริมฝงคลองสิบส่ีฝงตะวันตก ซ่ึงเปน
เสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศตะวันออก  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองสิบส่ีฝงตะวันตก ซ่ึงเปนเสนแบงเขตจังหวัด
ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดฉะเชิงเทรา บรรจบกับเสนแบงเขตจังหวัดระหวาง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี ไปทางทิศใต เลียบไปตามริมฝงคลองสิบส่ี  
ฝงตะวันตก  จนบรรจบกับริมฝงคลองบึงปรงฝงเหนือ 
ทิศใต  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบึงปรงฝงเหนือ  บรรจบกับริมฝงคลองสิบส่ี  
ฝงตะวันตก  ซ่ึงเปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดฉะเชิงเทรา  
ไปทางทิศตะวันตก เลียบไปตามริมฝงคลองบึงปรงฝงเหนือ บรรจบกับริมฝงคลอง 
ลําบุหรี่พวงฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองลําบุหรี่พวง
ฝงเหนือ จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนคลองสิบ -  ถนนคลองสิบส่ีฟากใต   
ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนคลองสิบ - ถนนคลองสิบส่ี
ฟากใต จนบรรจบกับริมคลองสิบเอ็ดฝงตะวันออก 
ทิศตะวันตก  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองสิบเอ็ดฝงตะวันออก บรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของถนนคลองสิบ - ถนนคลองสิบส่ีฟากใต ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
เลียบไปตามริมฝงคลองสิบเอ็ดฝงตะวันออก จนบรรจบกับเสนแบงเขตจังหวัดระหวาง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชแีสดงเขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๓ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๓๓ 

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนดขึ้น

และอยูในสังกดั เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๘ สถานีตํารวจนครบาล 
ลาดกระบัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทิศเหนือ เริ่มจากถนนกรุงเทพกรีฑาใหมฟากใต บรรจบกับคลองแมจันทรฝงทิศตะวันตก
ไปทางทิศตะวันออก เลียบไปตามริมถนนกรุงเทพ - กรีฑาใหมฟากใต จนบรรจบกับ
ขอบทางเทาดานนอกของซอยพัฒนาชนบท ๓  ฟากตะวันตก ไปทางทิศใต ไปตามขอบ
ทางเทาดานนอกของซอยพัฒนาชนบท ๓ ฟากตะวันตก บรรจบกับแนวตรงขามกับขอบ
ทางเทาดานนอกของซอยกลับชมฟากใต ไปทางทิศตะวันออกตามแนวขอบทางเทาดาน
นอกของซอยกลับชมฟากใต บรรจบกับริมฝงคลองหนึ่งฝงตะวันออกไปทางทิศเหนือ 
เลียบไปตามริมฝงคลองหนึ่งฝงตะวันออก บรรจบกับทางเทาดานนอกของซอยทรัพย
ไพศาลฟากใต ไปทางทิศตะวันออกตามแนวขอบทางเทาดานนอกของซอยทรัพยไพศาล
ฟากใต บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของซอยพัฒนาชนบท ๒ ฟากตะวันตก ไปทาง
ทิศใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของซอยพัฒนาชนบท ๒ ฟากตะวันตก บรรจบกับ
แนวตรงขามขอบทางเทาดานนอกของซอยบํารุงฟากใต ไปทางทิศตะวันออก ตามแนว
ขอบทางเทาดานนอกของซอยบํารุงฟากใต บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของซอย
พัฒนาชนบท ๔ ฟากตะวันตก ไปทางทิศใต เลียบไปตามขอบทางเทาดานนอกของซอย
พัฒนาชนบท ๔ ฟากตะวันตก จนบรรจบกับแนวตรงขามขอบทางเทาดานนอกของซอย
ชาญพัฒนาฟากใต ไปทางทิศตะวันออกตามแนวขอบทางเทาดานนอกของซอยชาญ
พัฒนาฟากใต จนบรรจบกับริมฝงคลองสองฝงตะวันตก ไปทางทิศใต เลียบไปตามริม
ฝงคลองสองฝงตะวันตก บรรจบกับแนวตรงขามกับขอบทางเทาดานนอกของซอยสถานี
รถไฟฟายอยรมเกลาฟากใต ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของซอย
สถานีไฟฟายอยรมเกลาฟากใต บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนรมเกลาฟาก
ตะวันตก ไปทางทิศเหนือตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนรมเกลาฟากตะวันตก 
บรรจบกับแนวตรงขามขอบทางเทาดานนอกของถนนเจาคุณทหารฟากเหนือ ไปทางทิศ
ตะวันออก ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนเจาคุณทหารฟากเหนือ บรรจบกับริม
ฝงคลองส่ีฝงตะวันตก 
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองส่ีฝงตะวันตก บรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของถนนเจาคุณทหารฟากเหนือไปทางทิศใต เลียบไปตามริมฝงคลองส่ีฝงตะวันตก 
บรรจบกับริมฝงคลองประเวศบุรีรมยฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันตก เลียบไปตามฝงคลอง
ประเวศบุรีรมย ฝงเหนือ บรรจบกับแนวตรงขามริมฝงคลองหนองตะกราฝงตะวันตก  
ไปทางทิศใต เลียบไปตามริมฝงคลองหนองตะกราฝงตะวันตก จนบรรจบกับเสนแบง
เขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ 
 



บัญชแีสดงเขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๓ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๓๔

 สถานีตํารวจนครบาล 
ลาดกระบัง(ตอ) 

ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่เสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัด
สมุทรปราการ บรรจบกับริมฝงคลองหนองตะกราฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันตก 
จนบรรจบกับริมฝงคลองตาพุกฝงตะวันตก 
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองตาพุกฝงตะวันตก บรรจบกับแนวเสนแบงเขต
จังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ ไปทางทิศเหนือ เลียบไปตาม
ริมฝงคลองตาพุก และริมคลองแมจันทรฝงตะวันตก จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอก
ของถนนกรุงเทพกรีฑาฟากใต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชแีสดงเขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๓ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๓๕

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนดขึ้น

และอยูในสังกดั เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๙ สถานีตํารวจนครบาล
รมเกลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทิศเหนือ  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองลํานายโสฝงเหนือ บรรจบกับริมฝงคลองลาดบัวขาว
ฝงตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออก  เลียบไปตามริมฝงคลองลํานายโส ฝงเหนือ บรรจบกับ
ริมฝงคลองสองฝงตะวันออก ไปทางทิศใต เลียบไปตามริมฝงคลองสอง ฝงตะวันออก 
บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของซอยวัดปากบึงฟากใต ไปทางทิศตะวันออก ตามแนว
ขอบทางเทาดานนอกของซอยวัดปากบึงฟากใต บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนรม
เกลาฟากตะวันออก ไปทางทิศเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนรมเกลาฟาก
ตะวันออก ไปทางทิศเหนือตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนรมเกลาฟากตะวันออก 
บรรจบกับริมฝงคลองบึงขวางฝงเหนือไปทางตะวันออก เลียบไปตามฝงคลองบึงขวางฝง
เหนือ จนบรรจบกับริมคลองส่ีฝงตะวันตก 
ทิศตะวันออก  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองส่ีฝงตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองบึงขวางฝง
เหนือ ไปทางทิศใต เลียบไปตามริมฝงคลองส่ีฝงตะวันตก จนบรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของถนนเจาคุณทหารฟากเหนือ 
ทิศใต  เริม่จากบริเวณทีข่อบทางเทาดานนอกของถนนเจาคณุทหารฟากเหนือ บรรจบกบัริม
ฝงคลองส่ีฝงตะวันตกไปทางทิศตะวันตกตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนเจาคุณทหาร
ฟากเหนือ บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนรมเกลาฟากตะวันตกไปทางทิศใต   
ตามแนวทางเทาดานนอกของถนนรมเกลาฟากตะวนัตก บรรจบกบัขอบทางเทาดานนอกของ
ซอยสถานีไฟฟายอยรมเกลาฟากใตไปทางทศิตะวนัตกตามแนวขอบทางเทาดานนอกของ
ซอยสถานีไฟฟายอยรมเกลาฟากใต บรรจบกับริมฝงคลองสองฝงตะวันตก ไปทางทิศเหนือ 
เลียบไปตามริมฝงคลองสองฝงตะวนัตก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของซอยชาญพฒันา
ฟากใต ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของซอยชาญพัฒนาฟากใต บรรจบ
กับขอบทางเทาดานนอกของซอยพัฒนาชนบท ๔ ฟากตะวนัตก ไปทางทิศเหนือ ตามแนว
ขอบทางเทาดานนอกของซอยพฒันาชนบท ๔ ฟากตะวนัตก ไปทางทิศเหนือ ตามแนวขอบ
ทางเทาดานนอกของซอยพฒันาชนบท ๔ ฟากตะวันตก บรรจบกบัขอบทางเทาดานนอกของ
ซอยบํารุงฟากใต ไปทางทศิตะวนัตก ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของซอยบํารุงฟากใต 
บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของซอยพัฒนาชนบท ๒ ฟากตะวันตก ไปทางทิศเหนือ   
ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของซอยพฒันาชนบท ๒ ฟากตะวนัตก บรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของซอยทรพัยไพศาลฟากใต ไปทางทิศตะวนัตก ตามแนวขอบทางเทาดานนอก
ของซอยทรัพยไพศาลฟากใต จนบรรจบกบัริมฝงคลองหนึ่งฝงตะวนัออก ไปทางทิศใต   
เลียบไปตามริมฝงคลองหนึ่งฝงตะวันออก บรรจบกับแนวตรงขามขอบทางเทาดานนอกของ
ซอยกลับชมฟากใต ไปทางทิศตะวนัตก ตามขอบทางเทาดานนอกของซอยกลับชมฟากใต 
บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของซอยพัฒนาชนบท ๓ ฟากตะวนัตก ไปทางทิศเหนือ     



บัญชแีสดงเขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๓ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๓๖

 สถานีตํารวจนครบาล
รมเกลา (ตอ) 

ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของซอยพัฒนาชนบท ๓ ฟากตะวันตก บรรจบกับขอบทาง
เทาดานนอกถนนกรุงเทพกรีฑาใหม ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวขอบทางเทาดานนอก 
จนบรรจบกับริมฝงคลองแมจันทรฝงตะวันตก 
ทิศตะวันตก  เริ่มจากที่ริมฝงคลองแมจันทรฝงตะวันตก บรรจบกับแนวขอบทางเทา  
ดานนอกของถนนกรุงเทพกรีฑาใหมฟากใต ไปทางทิศเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลอง  
แมจันทรฝงตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองบึงขวางฝงใต ไปทางทิศตะวันตก เลียบไป
ตามริมฝงคลองบึงขวางฝงใต บรรจบกับริมฝงคลองลาดบัวขาวฝงตะวันออก ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองลาดบัวขาวฝงตะวันออก จนบรรจบกับ  
ริมฝงคลองลํานายโสฝงเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บัญชแีสดงเขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๓ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๓๗

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนดขึ้น

และอยูในสังกดั เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๑๐ สถานีตํารวจนครบาล
ฉลองกรุง 

ทิศเหนือ  เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๔ 
(ถนนสุวินทวงศ) ฟากใต บรรจบกับริมฝงคลองส่ีฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันออก  
ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๔ (ถนนสุวินทวงศ) 
ฟากใต บรรจบกับริมฝงคลองลําไทรฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต เลียบไป
ตามริมฝงคลองลําไทรฝงตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองลําแบนใหญฝงตะวันตก  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลองลําแบนใหญฝงตะวันตก บรรจบกับ
คลองลํากอไผฝงตะวันออก เลียบไปตามริมฝงคลองลํากอไผฝงตะวันออกจนบรรจบกับ
ริมฝงคลองลํามะขามฝงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองลํามะขามฝงเหนือ จนบรรจบกับ
ริมฝงคลองลําพะองฝงเหนือ บรรจบกับริมฝงคลองลํามะละกอฝงตะวันออก 
ทิศตะวันออก  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองลําพะองฝงเหนือ บรรจบกับริมฝงคลองลํา
มะละกอฝงตะวันออก ไปทางทิศใต เลียบไปตามริมฝงคลองลํามะละกอฝงตะวันออก  
จนบรรจบกับริมฝงคลองเจ็กฝงใต  
ทิศใต   เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองเจ็กฝงใต บรรจบกับริมฝงคลองลํามะละกอ  
ฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองเจ็กฝงใต บรรจบกับ
ริมฝงคลองลําปลาทิวฝงตะวันออก ไปทางทิศใต เลียบไปตามริมฝงคลองลําปลาทิว  
ฝงตะวันออก จนบรรจบกับริมฝงคลองแขกฝงใต ไปทางทิศตะวันตก จนบรรจบกับริม
ฝงคลองส่ีฝงตะวันตก 
ทิศตะวันตก  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองฝงตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองแขกฝงใต 
ไปทางทิศเหนือ  เลียบไปตามริมฝงคลองส่ีฝงตะวันตก จนบรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๔ (ถนนสุวินทวงศ) ฟากใต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชแีสดงเขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๓ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๓๘

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนดขึ้น

และอยูในสังกดั เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๑๑ สถานีตํารวจนครบาล
จรเขนอย 

ทิศเหนือ   เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองแขกฝงใต บรรจบกับริมคลองส่ีฝงตะวันตก  
ไปทางทิศตะวันออก เลียบไปตามริมฝงคลองแขกฝงใต บรรจบกับริมฝงคลองลําปลาทิว
ฝงตะวันออก ไปทางทิศเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองลําปลาทิวฝงตะวันออก บรรจบ
กับริมฝงคลองเจกฝงใต ไปทางทิศตะวันออก เลียบไปตามริมฝงคลองเจ็กฝงใต บรรจบ
กับริมฝงคลองลํามะละกอฝงตะวันออก ไปทางทิศเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลอง  
ลํามะละกอฝงตะวันออก  บรรจบกับริมฝงคลองลําตาอินฝงตะวันตก  ไปทางทิศ
ตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลองลําตาอินฝงใต จนบรรจบ
กับริ มฝ งคลองหลวงแพ งฝ งตะวันตก  ซ่ึ ง เปน เสนแบ ง เขตจั งหวัดระหว า ง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศตะวันออก  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองหลวงแพงฝงตะวันตก ซ่ึงเปนเสนแบงเขต
จังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดฉะเชิงเทรา บรรจบกับริมฝงคลองลําตาอิน   
ฝงใต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลองหลวงแพงฝงตะวันตก บรรจบ
กับริมฝ งคลองประเวศบุรี รมยฝ ง เหนือ  ซ่ึง เปน เสนแบ ง เขตจั งหวัดระหว า ง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  เลียบไปตามริม  
ฝงคลองประเวศบุรีรมยฝงเหนือ บรรจบกับริมฝงคลองกาหลงฝงตะวันออก ไปทางทิศใต 
เลียบไปตามริมฝงคลองกาหลงฝงตะวันออก จนบรรจบกับเสนแบงเขตจังหวัดระหวาง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ 
ทิศใต  เริ่มจากบริเวณที่ เสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัด
สมุทรปราการ บรรจบกับริมฝงคลองกาหลงฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ไปตามแนวเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ  
จนบรรจบกับริมฝงคลองหนองคลาฝงตะวันตก 
ทิศตะวันตก  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองหนองคลาฝงตะวันตก บรรจบกับเสนแบงเขต
จังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ ไปทางทิศเหนือ เลียบไปตาม
ริมฝงคลองหนองคลาฝงตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองประเวศบุรีรมยฝงเหนือ ไปทาง
ทิศตะวันออก เลียบไปตามริมคลองประเวศบุรีรมยฝงเหนือ บรรจบกับริมฝงคลองส่ี  
ฝงตะวันตก ไปทางทิศเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองส่ีฝงตะวันตก จนบรรจบกับริม  
ฝงคลองแขกฝงใต 
 
 
 

 



บัญชแีสดงเขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๓ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๓๙

 

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนดขึ้น

และอยูในสังกดั เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๑๒ กองกํากับการสืบสวน
สอบสวน กองบังคับการ 
ตํารวจนครบาล ๓ 

     มีเขตอํานาจการรับผิดชอบในเขตอํานาจการรับผิดชอบ และเขตพื้นท่ีการปกครอง
ของ กองบังคับการตํารวจนครบาล ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีแสดงเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นท่ีการปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๔ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๔๐

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนดขึ้น

และอยูในสังกดั 
เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๑ สถานีตํารวจนครบาล 
ประเวศ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ทิศเหนือ  เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนกรุงเทพกรีฑาฟากเหนือ บรรจบ
กับขอบทางเทาดานนอกของถนนศรีนครินทรฟากตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 
ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนกรุงเทพกรีฑาฟากเหนือ บรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ฟากตะวันออก (วงแหวนรอบนอกดานตะวันออก) 
ทิศตะวันออก   เริ่มจากบริเวณริมฝงคลองพระยาราชโยธา (คลองทับชางลาง) ฝงเหนือ 
บรรจบกับทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ (ถนนกาญจนาภิเษก) ฟากตะวันออก ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต เลียบไปตามทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๙ (ถนนกาญจนาภิเษก)   
จนบรรจบกับทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ (ถนนกรุงเทพฯ-ชลบุรีตัดใหม) ฟากเหนือ   
ไปทางทิศตะวันออกเลียบไปตามทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ (ถนนกรุงเทพฯ-ชลบุร ี
ตัดใหม) บรรจบกับริมคลองแมจันทรฝงตะวันตก ไปทางทิศใต เลียบไปตามริมฝงคลอง   
แมจันทรฝงตะวันตก และตามริมฝงคลองตาพุก ฝงตะวันตก จนบรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของถนนออนนุช ฟากใต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามขอบทางเทาดานนอก
ของถนนออนนุชฟากใต บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนสุขาภิบาล ๒ ฟาก
ตะวันตก ไปทางทิศใตตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนสุขาภิบาล ๒ ฟากตะวันตก
บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนหนาแฟลตขาราชการกรุงเทพมหานคร   
ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามขอบทางเทาดานนอกของถนนหนาแฟลต
ขาราชการกรุงเทพมหานคร ฟากเหนือบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนเฉลิม  
พระเกียรติ ร.๙ (ซอยสุขุมวิท ๑๐๓) ฟากตะวันตก ไปทางทิศใต ตามแนวขอบทางเทา 
ดานนอกของถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ (ซอยสุขุมวิท ๑๐๓) ฟากตะวันตกบรรจบกับริมฝง
คลองหนองบอน ฝงใตเลียบไปตามริมฝงคลองหนองบอนฝงใต บรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ (ซอยสุขุมวิท ๑๐๓) ฟากตะวันออก 
ทิศใต   เริ่มจากบริเวณที่ริมขอบทางเทาดานนอกของถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙   
(ซอยสุขุมวิท ๑๐๓) ฟากตะวันออก บรรจบริมฝงคลองหนองบอนฝงใตไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต และทิศตะวันตก  ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนเฉลิม   
พระเกียรติ ร.๙ (ซอยสุขุมวิท ๑๐๓) ฟากใตจนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนน
ศรีนครินทร ฟากตะวันตก 
ทิศตะวันตก   เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนศรีนครินทรฟากตะวันตก 
บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ (ซอยสุขุมวิท ๑๐๓) ฟากใต 
ไปทางทิศเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนศรีนครินทร ฟากตะวันตก   
จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนกรุงเทพกรีฑา ฟากเหนือ 



บัญชีแสดงเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นท่ีการปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๔ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๔๑

ลําดับ 
หนวยงานที่กําหนดขึ้น

และอยูในสังกดั 
เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานีตํารวจนครบาล 
บางชัน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทิศเหนือ  เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๙ (ถนน
กาญจนาภิเษก) ฟากตะวันออกบรรจบกับแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนปญญาราม
อินทราฟากใต ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนน
ปญญารามอินทรา ฟากใต บรรจบกับริมฝงคลองบางชันฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลองบางชันฝงตะวันตก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของ
ซอยบํารุงสุขฟากใต ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของ
ซอยบํารุงสุขฟากใต บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนพระยาสุ เรนทร   
ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนน   
พระยาสุเรนทรฟากตะวันออก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของซอยแสงสีฟากใต   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวขอบทางเทาดาน
นอกของซอยแสงสีฟากใต จนบรรจบกับริมฝงคลองลํากลีบหมูฝงตะวันตก 
ทิศตะวันออก   เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองลํากลีบหมูฝงตะวันตกบรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของซอยแสงสีฟากใต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลองลํา
กลีบหมูฝงตะวันตกจนบรรจบกับริมฝงคลองบางชันฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใตทิศตะวันตกเฉียงใต  และทิศตะวันออกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลองบางชัน   
ฝงตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองแสนแสบฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
เลียบไปตามริมฝงคลองแสนฝงเหนือ บรรจบกับแนวตรงริมฝงคลองลาดบัวขาว   
ฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต และทิศตะวันตกเฉียงใต เลียบไปตามริม   
ฝงคลองลาดบัวขาวฝงตะวันออก จนบรรจบกับริมฝงคลองตาพุฒฝงตะวันออกไปทาง   
ทิศใต เลียบไปตามริมฝงคลองตาพุฒฝงตะวันออก จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอก
ของทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ (ถนนกรุงเทพฯ-ชลบุรีตัดใหม) ฟากเหนือ 
ทิศใต   เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗   
(ถนนกรุงเทพฯ - ชลบุรี) ฟากเหนือ ริมฝงคลองตาพุฒฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ (ถนนกรุงเทพฯ 
-ชลบุรี) ฟากเหนือ บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ (ถนน
กาญจนาภิเษก) ฟากตะวันออก 
ทิศตะวันตก   เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙   
(ถนนกาญจนาภิเษก) ฟากตะวันออก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๗ (ถนนกรุงเทพฯ-ชลบุรี) ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบไป  
ตามขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙  (ถนนกาญจนาภิเษก)             



บัญชีแสดงเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นท่ีการปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๔ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๔๒

 สถานีตํารวจนครบาล 
บางชัน (ตอ) 

ฟากตะวันออก จนบรรจบกับแนวริมฝงคลองพระยาราชโยธา (คลองทับชางลาง) ฝงเหนือ 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทิศเหนือเลียบไปตามริมฝงคลองบานมาฝงตะวันออก 
บรรจบกับริมฝงคลองแสนแสบฝงเหนือไปทาง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไปตาม   
ริมฝงคลองแสนแสบฝงเหนือ บรรจบริมฝงคลองครุฝงตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองครุฝงตะวันออก บรรจบกับขอบทางเทาดานตะวันออกของ
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ (ถนนกาญจนาภิเษก) ไปทางทิศเหนือ เลียบไปตามทางหลวง
พิเศษหมายเลข ๙ (ถนนกาญจนาภิเษก) บรรจบกับแนวขอบทางเทาดานนอกของถนน
ปญญารามอินทราฟากใต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีแสดงเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นท่ีการปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๔ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๔๓

ลําดับ 
หนวยงานที่กําหนดขึ้น

และอยูในสังกดั 
เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๓ สถานีตํารวจนครบาล 
โชคชัย 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ทิศเหนือ  เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนเกษตรนวมินทรฟากใต บรรจบ
กับคลองลาดพราว ฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตเลียบไปตามขอบทางเทาดาน
นอกของถนนเกษตรนวมินทร ฟากใตจนบรรจบกับริมฝงคลองเสือใหญ ฝงตะวันออก 
ทิศตะวันออก   เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองเสือใหญฝงตะวันออก บรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของถนนเกษตรนวมินทรฟากใต ไปทางทิศใต เลียบไปตามริมฝงคลองเสือใหญ
ฝงตะวันออก บรรจบกับริมฝงคลองจั่นฝงตะวันออก ไปทางทิศใต เลียบไปตามริมฝง
คลองจั่นฝงตะวันออก จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนลาดพราวฟากใต 
ทิศใต   เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนลาดพราว ฟากใตบรรจบกับริม   
ฝงคลองจั่นฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนลาดพราว ฟากใต จนบรรจบกับริมฝงคลองลาดพราวฝงตะวันตก 
ทิศตะวันตก   เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองลาดพราวฝงตะวันตก บรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของถนนลาดพราวฟากใต ไปทางทิศเหนือเลียบไปตามริมฝงคลองลาดพราว   
ฝงตะวันตก จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนเกษตรนวมินทร ฟากใต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีแสดงเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นท่ีการปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๔ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๔๔

ลําดับ 
หนวยงานที่กําหนดขึ้น

และอยูในสังกดั 
เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๔ สถานีตํารวจนครบาล 
วังทองหลาง 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ทิศเหนือ  เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนลาดพราวฟากใต บรรจบกับ   
ริมฝงคลองลาดพราวฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกตามแนวขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนลาดพราวฟากใต บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของซอยลาดพราว  ๔๘/๑   
ฟากตะวันออก ไปทางทิศเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของซอยลาดพราว ๔๘/๑ 
ฟากตะวันออก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนลาดพราวฟากใต ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนลาดพราว ฟากใต จนบรรจบกบั
ริมฝงคลองจั่นฝงตะวันออก 
ทิศตะวันออก   เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองจั่นฝงตะวันออก บรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของถนนลาดพราวฟากใต ไปทางทิศใต เลียบไปตามริมฝงคลองจั่นฝงตะวันออก   
จนบรรจบกับริมฝงคลองแสนแสบฝงเหนือ 
ทิศใต   เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองแสนแสบฝงเหนือ บรรจบกับริมฝงคลองจั่น   
ฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลองแสนแสบฝงเหนือ 
บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนพระรามที่ ๙ ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียง
ใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนพระรามที่ ๙ ฟากเหนือบรรจบกับริมฝงคลอง
ชวดใหญ (คลองสามเสนนอก) ฝงตะวันตก 
ทิศตะวันตก   เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองชวดใหญ (คลองสามเสนนอก) ฝงตะวันตก 
บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนพระรามที่ ๙ ฟากเหนือ ไปทางทิศเหนือ   
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองชวดใหญ (คลองสามเสนนอก )  
ฝงตะวันตกและฝงเหนือ  บรรจบกับริมฝงคลองลาดพราวฝงตะวันตก ไปทางทิศเหนือ 
เลียบไปตามริมฝงคลองลาดพราวฝงตะวันตก จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนลาดพราวฟากใต 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีแสดงเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นท่ีการปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๔ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๔๕

ลําดับ 
หนวยงานที่กําหนดขึ้น

และอยูในสังกดั 
เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๕ สถานีตํารวจนครบาล 
ลาดพราว 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ทิศเหนือ  เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนเกษตร-นวมินทรฟากใต บรรจบ
กับขอบทางเทาดานนอกของถนนประดิษฐมนูธรรมฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนเกษตร-นวมินทร ฟากใต จนบรรจบกับ
ขอบทางเทาดานนอกของถนนนวมินทร ฟากตะวันออก 
ทิศตะวันออก   เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาของถนนนวมินทร ฟากตะวันออก บรรจบกับ
ขอบทางเทาดานนอกของถนนเกษตร-นวมินทรฟากใต  ไปทางทิศใต ทิศตะวันตกเฉียงใต 
ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนนวมินทร ฟากตะวันออก บรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของถนนศรีบูรพา ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวขอบทาง
เทาดานนอกของถนนศรีบูรพา ฟากตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองแสนแสบฝงเหนือ 
ทิศใต   เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองแสนแสบฝงเหนือ ฟากหนือ บรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของถนนศรีบูรพาฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต เลียบไปตามริม   
ฝงคลองแสนแสบฝงเหนือ จนบรรจบกับริมฝงคลองจั่นฝงตะวันออก 
ทิศตะวันตก   เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองจั่นฝงตะวันออก บรรจบกับริมฝงคลองแสน
แสบฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองจั่นฝงตะวันออก
บรรจบกับริมฝงคลองเสือใหญฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเลียบไปตาม
ริมฝงคลองเสือใหญฝงตะวันออกจนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนเกษตร-   
นวมินทรฟากใต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีแสดงเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นท่ีการปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๔ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๔๖

ลําดับ 
หนวยงานที่กําหนดขึ้น

และอยูในสังกดั 
เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๖ สถานีตํารวจนครบาล 
หัวหมาก 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ทิศเหนือ  เริ่มจากบริเวณที่ริมคลองแสนแสบฝงเหนือ บรรจบกับขอบทางเทาดานนอก
ของถนนพระรามที่ ๙ ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลอง
แสนแสบฝงเหนือจนบรรจบกับแนวคลองบานมาฝงตะวันออก 
ทิศตะวันออก   เริ่มจากบริเวณที่แนวฝงคลองบานมาฝงตะวันออก บรรจบกับริมฝงคลอง
แสนแสบฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลองบานมา   
ฝงตะวันออกบรรจบกับริมถนนกรุงเทพกรีฑา 
ทิศใต   เริ่มจากริมถนนกรุงเทพกรีฑาบรรจบคลองบานมา ไปตามริมถนนกรุงเทพกรีฑา
ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตก บรรจบกับถนนศรีนครินทรฟากตะวันตก ไปทางทิศใต   
ริมถนนศรีนครินทรบรรจบทางไหลทางรถไฟสายกรุงเทพฯ - อรัญประเทศ ฟากเหนือ   
ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวไหลทางรถไฟสายกรุงเทพฯ - อรัญประเทศฟากเหนือจน
บรรจบคลองแสนแสบฝงตะวันออก 
ทิศตะวันตก   เริ่มจากบริเวณที่ริมคลองแสนแสบฝงตะวันออกบรรจบกับไหลทางรถไฟ
สายกรุงเทพฯ-อรัญประเทศ ฟากเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริม
คลองแสนแสบฝงตะวันออก จนบรรจบขอบทางเทาดานนอกของถนนพระรามที่ ๙   
ฟากเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีแสดงเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นท่ีการปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๔ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๔๗

ลําดับ 
หนวยงานที่กําหนดขึ้น

และอยูในสังกดั 
เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๗ สถานีตํารวจนครบาล
บึงกุม 

ทิศเหนือ เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของซอยสํานักสงฆฟากเหนือ บรรจบกับ
ขอบทางเทาดานนอกของถนนนวมินทร (สุขาภิบาล ๑) ฟากตะวันออก  ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต ทิศใต และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามขอบทางเทาดานนอกของซอย 
สํานักสงฆ ฟากเหนือ จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ 
(ถนนกาญจนาภิเษก) ฟากตะวันออก 
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙   
(ถนนกาญจนาภิเษก) ฟากตะวันออก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของซอยสํานักสงฆ
ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงพิเศษ
หมายเลข  ๙  (ถนนกาญจนาภิ เษก )  ฟากตะวันออก  บรรจบกับริมฝ งคลองคร ุ
ฝงตะวันออก จนบรรจบกับริมฝงคลองแสนแสบฝงเหนือ 
ทิศใต  เริ่มจากบริ เวณที่ริมฝ งคลองแสนแสบฝงเหนือ บรรจบกับริมฝงคลองครุ   
ฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลองแสนแสบฝงเหนือ  
จนบรรจบกับริมขอบทางเทาดานนอกของถนนศรีบูรพา ฟากตะวันตก 
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนศรีบูรพา ฟากตะวันตก 
บรรจบกับริมฝงคลองแสนแสบฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบไปตามขอบ
ทางเทาดานนอกของถนนศรีบูรพา ฟากตะวันตก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนนวมินทร ฟากตะวันออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามขอบทางเทาดานนอก
ของถนนนวมินทร  ฟากตะวันออก  และขอบทางเทาดานนอกของถนนนวมินทร   
(สุขาภิบาล  ๑)  ฟากตะวันออก  บรรจบขอบทางเทาดานนอกของซอยสํานักสงฆ   
ฟากเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีแสดงเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นท่ีการปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๔ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๔๘

ลําดับ 
หนวยงานที่กําหนดขึ้น

และอยูในสังกดั 
เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๘ สถานีตํารวจนครบาล
อุดมสุข 

ทิศเหนือ เริ่มจากขอบทางเทาถนนเฉลิมพระเกียรติ ฟากตะวันตกไปตามถนนแฟลต
ขาราชการกรุงเทพมหานคร ฟากใตบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนสุขาภิบาล ๒ 
ฟากตะวันออก ไปทางทิศเหนือ บรรจบขอบทางเทาดานนอกของถนนออนนุช ฟากใต   
จนบรรจบกับริมฝงคลองตาพุกฝงตะวันตก 
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองตาพุกฝงตะวันตก บรรจบกับริมทางเทาถนน
ออนนุชฝงใต ไปทางทิศใต เลียบไปตามริมฝงคลองตาพุกฝงตะวันตก บรรจบกับริม   
ฝงคลองสิงหโตฝงตะวันตก ขามคลองสิงหโตไปฝงตะวันออก ตรงเสนแบงเขตจังหวัด
ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ ไปทางทิศใต เลียบไปตามริมฝงคลอง
สิงหโตฝงตะวันออก บรรจบกับริมฝงคลองสลุตท่ีริมฝงคลองอาจารยพรฝงเหนือเลียบไป
ตามริมฝงคลองสลุตฝงตะวันออก ซ่ึงเปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับ
จังหวัดสมุทรปราการ จนบรรจบกับริมฝงคลองตนตาลฝงใต ซ่ึงเปนเสนแบงเขตจังหวัด
ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ 
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองตนตาลฝงใต ซ่ึงเปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวาง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ บรรจบกับริมฝงคลองสลุตฝงตะวันออก   
ซ่ึงเปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ ไปทางทิศ
ตะวันตก เลียบไปตามริมฝงคลองตนตาลฝงใตและฝงตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองปลัด
เปรียงฝงตะวันตก ซ่ึงเปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัด
สมุทรปราการ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองปลัดเปรียงฝง
ตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองหนองบอนฝงใต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบไป
ตามคลองหนองบอนฝงใต จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนเฉลิมพระเกียติ   
ร.๙ (ซอยสุขุมวิท ๑๐๓) ฟากตะวันตก 
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ (ซอย
สุขุมวิท ๑๐๓) ฟากตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองหนองบอนฝงใต ซ่ึงเปนเสนแบงเขต
จังหวัดระหวางกรุงเทพมหานคร  กับจังหวัดสมุทรปราการไปทางทิศตะวันออก 
เฉียงเหนือ ตัดไปตามแนวขอบทางเทาดานนอกของซอยสุขุมวิท ๑๐๓ (ซอยอุดมสุข) ฟาก
ตะวันตกบรรจบกับราวสะพานขามคลองมะขามเทศฝงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนอื 
บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนหนาแฟลตขาราชการกรุงเทพมหานคร ฟาก
เหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามถนนซอยเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ ฟากเหนือ   
ขึ้นไปทางทิศเหนือตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนออนนุชฟากใต 
 



บัญชีแสดงเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นท่ีการปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๔ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๔๙

ลําดับ 
หนวยงานที่กําหนดขึ้น

และอยูในสังกดั 
เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๙ กอง กํ า กับ การ สืบสวน
สอบสวนกองบังคับการ 
ตํารวจนครบาล ๔ 

มีเขตอํานาจการรับผิดชอบในเขตอํานาจการรับผิดชอบ และเขตพื้นท่ีการปกครองของ 
กองบังคับการตํารวจนครบาล ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชแีสดงเขตอํานาจการรับผดิชอบ และเขตพืน้ที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล  ๕   กองบญัชาการตํารวจนครบาล 

๕๐ 

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนดขึ้นและ 

ใหอยูในสงักดั 
เขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพื้นทีป่กครอง 

๑ สถานีตํารวจนครบาล 
วัดพระยาไกร 

     ทิศเหนือ   เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองขวางฝงเหนือ บรรจบกับริมฝงแมน้ํา
เจาพระยาฝงตะวันออก   ไปทางทิศตะวันออก   เลียบไปตามริมฝงคลองขวาง  
ฝงเหนือ  บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนเจริญกรุงฟากตะวันออกไป  
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนเจริญกรุง  
ฟากตะวันออก  บรรจบขอบทางเทาดานนอกของถนนจันทรฟากใต  ไปทางทิศ
ตะวันออก  ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนจันทร ฟากใต บรรจบกับขอบ
ทางเทาดานนอกของถนนสาธุประดิษฐฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  
ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนสาธุประดิษฐฟากตะวันตก  จนบรรจบกับ
ริมฝงคลองมะนาวฝงตะวันออก 
     ทิศตะวันออก    เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองมะนาวฝงตะวันออกบรรจบกับขอบ
ทางเทาดานนอกของถนนสาธุประดิษฐฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  
เลียบไปตามริมฝงคลองมะนาวฝงตะวันออก  จนบรรจบกับริมฝงแมน้ําเจาพระยา  
ฝงเหนือ 
     ทิศใต    เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงเหนือ  บรรจบกับริมฝงคลอง
มะนาวฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  เลียบไปตามริมฝงแมน้ํา
เจาพระยาฝงเหนือ  จนบรรจบกับสุดถนนเจริญกรุงฟากใต 
     ทิศตะวันตก   เริ่มจากบริเวณริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออก  บรรจบกับ  
สุดถนนเจริญกรุงฟากใตไปทางทิศเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  เลียบไปตาม  
ริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออก  จนบรรจบกับริมฝงคลองขวางฝงเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



บัญชแีสดงเขตอํานาจการรับผดิชอบ และเขตพืน้ที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล  ๕   กองบญัชาการตํารวจนครบาล 

๕๑ 

ลําดับ 
หนวยงานที่กําหนดขึ้นและ 

ใหอยูในสงักดั 
เขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพื้นทีป่กครอง 

๒ สถานีตํารวจนครบาล 
บางโพงพาง 

     ทิศเหนือ     เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนจันทรฟากใต  
บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนสาธุประดิษฐฟากตะวันตก ไปทางทิศ
ตะวันออก   ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนจันทรฟากใต   จนบรรจบกับ  
ริมฝงคลองชองนนทรีฝงตะวันออก 
     ทิศตะวันออก   เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองชองนนทรีฝงตะวันออก บรรจบกับ
ขอบทางเทาดานนอกของถนนจันทรฟากใต ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต เลียบไป
ตามริมฝงคลองชองนนทรีฝงตะวันออก  จนบรรจบกับริมฝงแมน้ําเจาพระยา  
ฝงตะวันตก 
     ทิศใต    เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลอง
ชองนนทรีฝงเหนือไปทางทิศใต  ทิศตะวันตก  และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบไป
ตามริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตกฝงเหนือจนบรรจบกับริมฝงคลองมะนาว  
ฝงตะวันออก 
     ทิศตะวันตก     เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองมะนาวฝงตะวันออก  บรรจบกับริม
ฝงแมน้ําเจาพระยาฝงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเลียบไปตามริมฝงคลอง
มะนาวฝงตะวันออก  บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนสาธุประดิษฐ  
ฟากตะวันตกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนน
สาธุประดิษฐฟากตะวันตก  บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนจันทร  
ฟากใต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



บัญชแีสดงเขตอํานาจการรับผดิชอบ และเขตพืน้ที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล  ๕   กองบญัชาการตํารวจนครบาล 

๕๒ 

ลําดับ 
หนวยงานที่กําหนดขึ้นและ 

ใหอยูในสงักดั 
เขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพื้นทีป่กครอง 

๓ สถานีตํารวจนครบาล 
ทุงมหาเมฆ 

     ทิศเหนือ     เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนพระรามที่ ๔ ฟาก
เหนือ  บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกถนนสีลม   ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออก 
ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนพระรามที่ ๔ ฟากเหนือ  จนบรรจบกับขอบ
ทางเทาดานถนนสุนทรโกษา   ฟากตะวันตก 
     ทิศตะวันออก     เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนสุนทรโกษา  
ฟากตะวันตก บรรจบกับขอบทางเทาดานถนนพระรามที่ ๔ ฟากเหนือไปทางทิศใต 
จนบรรจบกับแนวขอบทางเทาดานนอกของถนน ณ ระนองฟากตะวันตก  ไปทาง
ทิศใต  ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนน ณ ระนอง  ฟากตะวันตก จนบรรจบ
กับริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงเหนือ      
     ทิศใต   เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนน ณ ระนอง ฟากตะวันตก 
บรรจบกับริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกเลียบริมฝงแมน้ํา
เจาพระยาฝงเหนือ  และฝงตะวันตกจนบรรจบกับริมฝงคลองชองนนทรีฝงเหนือ 
     ทิศตะวันตก     เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองชองนนทรีฝงเหนือ  บรรจบกับริม  
ฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริม  
ฝงคลองชองนนทรีฝงตะวันออก จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอก ของถนนสีลม 
ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนสีลม  
ฟากเหนือ จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนพระรามที่ ๔  ฟากเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บัญชแีสดงเขตอํานาจการรับผดิชอบ และเขตพืน้ที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล  ๕   กองบญัชาการตํารวจนครบาล 

๕๓

ลําดับ 
หนวยงานที่กําหนดขึ้นและ 

ใหอยูในสงักดั 
เขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพื้นทีป่กครอง 

๔ สถานีตํารวจนครบาล 
ลุมพินี 

     ทิศเหนือ    เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองแสนแสบฝงใต  บรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของถนนราชดําริ  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันออก  เลียบไปตามริม  
ฝงคลองแสนแสบฝงใต   จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของซอยสุขุมวิท  ๒๑  
(ถนนอโศก)   ฟากตะวันตก 
     ทิศตะวันออก     เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของซอยสุขุมวิท  ๒๑  
(ถนนอโศก)  ฟากตะวันตก  บรรจบกับริมฝงคลองแสนแสบฝงใต  ไปทางทิศใต  
ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของซอยสุขุมวิท  ๒๑  (ถนนอโศก)  ฟากตะวันตก  
และถนนรัชดาภิเษก   ฟากตะวันตก  จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนน
พระรามที่  ๔  ฟากเหนือ 
     ทิศใต      เริ่มจากบริ เวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนพระรามที่   ๔  
ฟากเหนือ   บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนรัชดาภิเษก  ฟากตะวันตกไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนพระรามที่  ๔  
ฟากเหนือ  จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนราชดําริ  ฟากตะวันตก 
     ทิศตะวันตก    เริ่มจากบริ เวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนราชดําริ  
ฟากตะวันตก  บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนพระรามที่ ๔ ฟากเหนือ  
ไปทางทิศเหนือ   ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนราชดําริ  ฟากตะวันตก  
จนบรรจบกับริมฝงคลองแสนแสบฝงใต      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บัญชแีสดงเขตอํานาจการรับผดิชอบ และเขตพืน้ที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล  ๕   กองบญัชาการตํารวจนครบาล 

๕๔

ลําดับ 
หนวยงานที่กําหนดขึ้นและ 

ใหอยูในสงักดั 
เขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพื้นทีป่กครอง 

๕ สถานีตํารวจนครบาล 
ทองหลอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ทิศเหนือ    เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองแสนแสบฝงใต  บรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของซอยสุขุมวิท ๒๑ (ถนนอโศก) ฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันออก 
เลียบไปตามริมฝงคลองแสนแสบฝงใต จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของซอย
สุขุมวิท ๖๓ (ถนนเอกมัย) ฟากตะวันออก 
     ทิศตะวันออก  เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของซอยสุขุมวิท ๖๓ (ถนน
เอกมัย) ฟากตะวันออก   บรรจบกับริมฝงคลองแสนแสบฝงใต  ไปทางทิศใต  
ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของซอยสุขุมวิท ๖๓ (ถนนเอกมัย) ฟากตะวันออก  
บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) 
ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของทาง
หลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากเหนือบรรจบกับแนวตรงขอบทางเทา
ดานนอกของซอยสุขุมวิท  ๔๒ (ถนนกลวยน้ําไท)  ฟากตะวันออก  ขามทาง 
หลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของซอย
สุขุมวิท ๔๒ (ถนนกลวยน้ําไท) ฟากตะวันออก  ไปทางทิศใต  ตามแนวขอบทางเทา
ดานนอกของซอยสุขุมวิท ๔๒ (ถนนกลวยน้ําไท) ฟากตะวันออก  จนบรรจบกับ
ขอบทางเทาดานนอกของถนนทางรถไฟสายเกาสายปากน้ํา ฟากใต 
     ทิศใต     เริ่ มจากบริ เวณที่ขอบทางเท าด านนอกของ   ถนนทางรถไฟ 
สายเกา สายปากน้ํา ฟากใต บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของซอยสุขุมวิท ๔๒ 
(ถนนกลวยน้ําไท) ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบทาง
เทาดานนอกของถนนทางรถไฟสายเกาสายปากน้ํา ฟากใต บรรจบ   กับขอบทางเทา
ดานนอกของถนนพระรามที่ ๔  ฟากเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนว
ขอบทางเทาดานนอกของถนนพระรามที่ ๔  ฟากเหนือ จนบรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของถนนรัชดาภิเษก   ฟากตะวันตก 
     ทิศตะวันตก     เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนรัชดาภิเษก  
ฟากตะวันตก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนพระรามที่ ๔ ฟากเหนือ  
ไปทางทิศเหนือ  ตามแนบขอบทางเทาดานนอกของถนนรัชดาภิเษกฟากตะวันตก 
ขามทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) บรรจบกับขอบทางเทาดานนอก
ของซอยสุขุมวิท ๒๑ (ถนนอโศก) ฟากตะวันตก ไปทางทิศเหนือ ตามแนวขอบ  
ทางเทาดานนอกของซอยสุขุมวิท ๒๑ (ถนนอโศก) ฟากตะวันตก จนบรรจบกับ  
ริมฝงคลองแสนแสบฝงใต 
 
 
 



บัญชแีสดงเขตอํานาจการรับผดิชอบ และเขตพืน้ที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล  ๕   กองบญัชาการตํารวจนครบาล 

๕๕

ลําดับ 
หนวยงานที่กําหนดขึ้นและ 

ใหอยูในสงักดั 
เขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพื้นทีป่กครอง 

๖ สถานีตํารวจนครบาล 
คลองตัน 
 

     ทิศเหนือ   เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองแสนแสบฝงใต  บรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของซอยสุขุมวิท ๖๓ (ถนนเอกมัย) ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออก 
ทิศเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองแสนแสบฝงใต บรรจบไหลทางรถไฟสาย
กรุงเทพฯ – อรัญประเทศ ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวไหลทางรถไฟ
สายกรุงเทพฯ– อรัญประเทศ ฟากเหนือ จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนศรีนครินทร ฟากตะวันตก      
     ทิศตะวันออก   เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนศรีนครินทร  
ฟากตะวันตก   บรรจบกับไหลทางรถไฟสายกรุงเทพฯ – อรัญประเทศ ฟากเหนือ   
ไปทางทิศใตตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนศรีนครินทรฟากตะวันตก  
จนบรรจบกับริมฝงคลองพระโขนงฝงเหนือ     
     ทิศใต    เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองพระโขนงฝงเหนือ บรรจบกับขอบเทาดาน
นอกของถนนศรีนครินทร ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตก เลียบไปตามริมฝง
คลองพระโขนงฝงเหนือ บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนทางรถไฟสายเกา
สายปากน้ํา ฟากใต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนทางรถไฟสายเกาสายปากน้ํา ฟากใต จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของ
ซอยสุขุมวิท ๔๒ (ถนนกลวยน้ําไท) ฟากตะวันออก 
     ทิศตะวันตก     เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของซอยสุขุมวิท ๔๒ 
(ถนนกลวยน้ําไท) ฟากตะวันออก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนทาง
รถไฟสายเกาสายปากน้ํา ฟากใต ไปทางทิศเหนือ ตามแนวขอบทางเขาของซอย
สุขุมวิท ๔๒ (ถนนกลวยน้ําไท) ฟากตะวันออก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอก
ของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากเหนือไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  
(ถนนสุขุมวิท) ฟากเหนือ บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของซอยสุขุมวิท ๖๓ 
(ถนนเอกมัย) ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบทางเทา
ดานนอกของซอยสุขุมวิท ๖๓ (ถนนเอกมัย) ฟากตะวันออก จนบรรจบกับริมฝง
คลองแสนแสบฝงใต 
 
 
 
 
 

 



บัญชแีสดงเขตอํานาจการรับผดิชอบ และเขตพืน้ที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล  ๕   กองบญัชาการตํารวจนครบาล 

๕๖

ลําดับ 
หนวยงานที่กําหนดขึ้นและ 

ใหอยูในสงักดั 
เขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพื้นทีป่กครอง 

๗ สถานีตํารวจนครบาล 
พระโขนง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ทิศเหนือ   เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองพระโขนงฝงเหนือ  บรรจบกับขอบทาง
เท าด านนอกของถนนริมทา งรถไฟสาย เก า  ฟากตะวันตก  ไปทางทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองพระโขนงฝงเหนือ จนบรรจบกับขอบ
ทางเทาดานนอกของถนนศรีนครินทร ฟากตะวันตก 
     ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนศรีนครินทร  
ฟากตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองพระโขนงฝงเหนือ ไปทางทิศใต ตามแนวขอบ
ทางเทาดานนอกของถนนศรีนครินทร ฟากตะวันตก จนบรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของซอยสุขุมวิท ๑๐๓ (ซอยอุดมสุข)  ฟากเหนือ 
     ทิศใต   เริ่ มจากบริ เวณที่ขอบทางเท าด านนอกของซอยสุขุมวิท  ๑๐๓  
(ซอย อุดมสุข )  ฟาก เหนือ  บรรจบกับขอบทา ง เท าด านนอกของถนน 
ศรีนครินทร ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของ
ซอยสุขุมวิท ๑๐๓  (ซอยอุดมสุข)  ฟากเหนือ บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของ
ซอยประวิทยและเพื่อน ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบ
ทางเทาดานนอกของซอยประวิทยและเพื่อน ฟากตะวันออก บรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของซอยสุขุมวิท ๑๐๑/๑ (ซอยวชิรธรรมสาธิต)  ฟากเหนือ ไปทางทิศ
ตะวันตก ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของซอยสุขุมวิท ๑๐๑/๑ (ซอยวชิรธรรม
สาธิต) ฟากเหนือ บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข 
๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันออก ขามทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) 
ฟากตะวันตก ไปทางทิศใตตามแนวขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองบางออฝงใต  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลองบางออฝงใต จนบรรจบกับริมฝง
แมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออก 
     ทิศตะวันตก  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออกบรรจบกับริม
ฝงคลองบางออฝงใต ไปทางทิศเหนือ เลียบไปตามริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝง
ตะวันออก จนบรรจบแนวรั้วเขตพื้นท่ีการทาเรือแหงประเทศไทย ไปทางทิศเหนือ 
ตามแนวรั้วเขตพื้นท่ีการทาเรือแหงประเทศไทย จนบรรจบกับแนวขอบทางเทาดาน
นอกของถนนริมทางรถไฟสายเกาฟากตะวันตก บรรจบกับท่ีริมฝงคลองพระโขนง
ฝงเหนือ 
 
 
 

 



บัญชแีสดงเขตอํานาจการรับผดิชอบ และเขตพืน้ที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล  ๕   กองบญัชาการตํารวจนครบาล 

๕๗ 

ลําดับ 
หนวยงานที่กําหนดขึ้นและ 

ใหอยูในสงักดั 
เขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพื้นทีป่กครอง 

๘ สถานีตํารวจนครบาลบางนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ทิศเหนือ      เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางออฝงใต  บรรจบกับริมฝงแมน้ํา
เจาพระยาฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันออก เลียบไปตามริมฝงคลองบางออฝงใต 
บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) 
ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนบขอบทางเทาดานนอกของทาง
หลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก บรรจบกับแนวตรงขามกับ
ขอบทางเทาดานนอกของซอยสุขุมวิท ๑๐๑/๑ (ซอยวชิรธรรมสาธิต) ฟากเหนือ  
ขามทางหลวงแผนดิน  หมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) บรรจบกับขอบทางเทาดานนอก
ของซอยสุขุมวิท ๑๐๑/๑ (ซอยวชิรธรรมสาธิต) ฟากเหนือไปทางทิศตะวันออก  
เฉียงเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของซอยสุขุมวิท  ๑๐๑/๑ (ซอยวชิรธรรม
สาธิต) ฟากเหนือ บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของซอยประวิทยและเพื่อน  
ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของซอย
ประวิทยและเพื่อ ฟากตะวันออก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของซอยสุขุมวิท 
๑๐๓ (ซอยอุดมสุข) ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามขอบทางเทา
ดานนอกของซอยสุขุมวิท ๑๐๓ (ซอยอุดมสุข) ฟากเหนือ ขามถนนศรีนครินทร
บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของซอยสุขุมวิท ๑๐๓ (ซอยอุดมสุข) ฟากใตไปทาง
ทิศตะวันออก ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของซอยสุขุมวิท ๑๐๓  (ซอยอุดมสุข) 
ฟากใต บรรจบกับริมฝงคลองหนองบอนฝงใต ไปทางทิศตะวันออกเลียบไปตามริม
ฝงคลองหนองบอนฝงใต จนบรรจบกับริมฝงคลองปลัดเปรียงฝงตะวันตก 
     ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองปลัดเปรียงฝงตะวันตกบรรจบกับริม
ฝงคลองหนองบอนฝงใต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลองปลัด
เปรียงฝงตะวันตก จนบรรจบกับริมฝงคลองวัดฝงใต ซ่ึงเปนเสนแบงเขตจังหวัด
ระหวาง กรุงเทพมหานคร กับจังหวัดสมุทรปราการไปทางทิศตะวันตกและทิศใต 
ตามแนวเสนแบงเขตจังหวัดระหวาง กรุงเทพมหานคร กับ จังหวัดสมุทรปราการ 
จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนศรีนครินทร  ฟากตะวันออก 
     ทิศใต   เริ่มจากบริเวณที่แนวเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับ 
จังหวัดสมุทรปราการ  บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนศรีนครินทร  
ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวเสนแบงเขตจังหวัดระหวาง
กรุงเทพมหานคร กับ จังหวัดสมุทรปราการ จนบรรจบกับริมฝงแมน้ําเจาพระยา  
ฝงตะวันออก 
     ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออก บรรจบกับ  
เสนแบงเขตจังหวัด ระหวาง กรุงเทพมหานคร กับ จังหวัดสมุทรปราการ ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออก จนบรรจบกับ
ริมฝงคลองบางออฝงใต 



บัญชแีสดงเขตอํานาจการรับผดิชอบ และเขตพืน้ที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล  ๕   กองบญัชาการตํารวจนครบาล 

๕๘ 

ลําดับ 
หนวยงานที่กําหนดขึ้นและ 

ใหอยูในสงักดั 
เขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพื้นทีป่กครอง 

๙ สถานีตํารวจนครบาลทาเรือ 
 

     ทิศเหนือ     เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนพระรามที่ ๔  
ฟากเหนือ บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนสุนทรโกษาฟากตะวันตก  
ไปทางทิศตะวันออก และทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวขอบทางเทาดานนอก  
ของถนนพระรามที่  ๔ ฟากเหนือ จนบรรจบกับ  แนวขอบทางเทาดานนอกถนน
รัชดาภิเษก ฟากตะวันออก ไปทางทิศใต จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของ
ของถนนพระรามที่ ๔ ฟากใต ไปทางทิศตะวันออกตามแนวขอบทางเทาดานนอก
ถนนพระรามที่ ๔ ฟากใตตรงกับคันเขื่อนฟากตะวันออก  บริเวณจุดเริ่มตนคลอง  
หัวลําโพงไปทางทิศใตตามคันเขื่อนฟากตะวันออก  จนบรรจบกับริมฝงคลอง  
หัวลําโพงฝงใตไปทางทิศตะวันออก  เลียบไปตามริมฝงคลองหัวลําโพงฝงใต  
จนบรรจบกับริมฝงคลองพระโขนงฝงตะวันตก 
     ทิศตะวันออก  เริ่มจากบริเวณริมฝงคลองพระโขนงฝงตะวันตกบรรจบกับริมฝง
คลองหัวลําโพงฝงใต ไปทางทิศตะวันออก ตามขอบทางเทาดานนอกของถนนริม
ทางรถไฟสายเกาฟากตะวันตก  บรรจบกับแนวรั้ว เขตพื้นท่ีของการทาเรือ  
แหงประเทศไทย ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต เลียบไปตามแนวเขตพื้นท่ีการทาเรือ
แหงประเทศไทย จนบรรจบกับริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงเหนือ 
     ทิศใต   เริ่มจากบริเวณที่ริมรั้วเขตพื้นท่ีการทาเรือแหงประเทศไทย (บริเวณคลอง
เจกฝงตะวันตก) บรรจบกับริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันตก  
เลียบไปตามริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงเหนือ จนบรรจบกับแนวตรงจากขอบทางเทา
ดานนอกของถนน ณ ระนอง ฟากตะวันตก 
     ทิศตะวันตก   เริ่มจากบริเวณที่แนวตรงจากขอบทางเทาดานนอกของถนน  
ณ ระนอง ฟากตะวันตก  บรรจบกับริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงเหนือ ไปทางทิศเหนือ  
ตามแนวตรงขอบทางเทาดานนอกของถนน ณ ระนอง ฟากตะวันตก และตามแนว
ขอบทางเทาดานนอกของ ณ ระนองฟากตะวันตก  เปนแนวตรงไปทางทิศเหนือ 
ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนสุนทรโกษาฟากตะวันตก จนบรรจบกับ
ขอบทางเทาดานนอกของถนนพระรามที่  ๔  ฟากเหนือ 
 
 
 
 
 

 
 



บัญชแีสดงเขตอํานาจการรับผดิชอบ และเขตพืน้ที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล  ๕   กองบญัชาการตํารวจนครบาล 

๕๙

ลําดับ 
หนวยงานที่กําหนดขึ้นและ 

ใหอยูในสงักดั 
เขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพื้นทีป่กครอง 

๑๐ ก อ ง กํ า กั บ ก า ร สื บ ส ว น
สอบสวน  กองบังคับการ
ตํารวจนครบาล ๕ 

       มีเขตอํานาจการรับผิดชอบในเขตอํานาจการรับผิดชอบและเขตพื้นท่ีการ
ปกครองของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บัญชแีสดงเขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพืน้ที่การปกครอง 

ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๖ กองบงัคับการตํารวจนครบาล 

๖๐

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนดขึ้น
และใหอยูในสังกัด 

เขตอํานานการรับผดิชอบและเขตพืน้ที่การปกครอง 

๑ สถานีตํารวจนครบาล
พระราชวัง 

ทิศเหนือ เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนหนาพระลานฟากใต บรรจบกับ
ริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกตามแนวขอบทางเทาดานนอก
ของถนนหนาพระลานและถนนหลักเมืองฟากใต บรรจบกับริมฝงคลองหลอดฝงตะวันตก 
ไปทางทิศใต เลียบไปตามริมฝงคลองหลอดฝงตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองวัด 
ราชบพิธฝงใต ไปทางทิศตะวันออก บรรจบกับริมฝงคลองวัดราชบพิธฝงใต บรรจบกับ
ขอบทางเทาดานนอกของถนนตีทองฟากตะวันตก ไปทางทิศใต ตามแนวขอบทางเทา   
ดานนอกของถนนตีทองฟากตะวันตก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนเจริญกรุง
ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนเจริญกรุง   
ฟากเหนือจนบรรจบกับริมฝงคลองโองอางฝงตะวันตก 
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองโองอางฝงตะวันตก บรรจบกับขอบทางเทา   
ดานนอกของถนนเจริญกรุงฟากเหนือ ไปทางทิศใต เลียบไปตามริมฝงคลองโองอาง   
ฝงตะวันตก จนบรรจบกับริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงเหนือ 
ทิศใต   เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงเหนือ บรรจบกับริมฝงคลองโองอางฝง
ตะวันตก ไปทางทิศตะวันตก เลียบไปตามริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงเหนือ จนบรรจบกับริม
ฝงคลองหลอดฝงตะวันตก 
ทิศตะวันตก   เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงเหนือ บรรจบกับริมฝงคลองหลอด
ฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงเหนือ  
จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนพระลานฟากใต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



บัญชแีสดงเขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพืน้ที่การปกครอง 

ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๖ กองบงัคับการตํารวจนครบาล 

๖๑ 

ลําดับ 
หนวยงานที่กําหนดขึ้น
และใหอยูในสังกัด 

เขตอํานานการรับผดิชอบและเขตพืน้ที่การปกครอง 

๒ สถานีตํารวจนครบาล
จักรวรรดิ 

ทิศเหนือ  เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนเจริญกรุงฟากเหนือ บรรจบกับ
ริมฝงคลองโองอางฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกตามแนวขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนเจริญกรุงฟากเหนือ จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนวรจักรฟากตะวันตก 
ขามถนนเจริญกรุงไปทางทิศใตและไปทางทิศตะวันออก ตามแนวขอบทางเทาดานนอก
ของถนนเจริญกรุงฟากใต จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนแปลงนาม   
ฟากตะวันตก 
ทิศตะวันออก  เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนแปลงนามฟากตะวันตก 

บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนเจริญกรุงฟากใต ไปทางทิศใตตามแนวขอบทาง

เทาดานนอกของถนนแปลงนาม และถนนเยาวพาณิชยฟากตะวันตก จนบรรจบกับริมฝง

แมน้ําเจาพระยาฝงเหนือ 

ทิศใต  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงเหนือ บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของ

ถนนเยาวพาณิชยฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเลียบไปตามริมฝงแมน้ําเจาพระยา   

ฝงเหนือ จนบรรจบกับริมคลองโองอาง ฝงตะวันตก 

ทิศตะวันตก  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองโองอาง ฝงตะวันตก บรรจบกับริมฝงแมน้ํา

เจาพระยาฝงเหนือ ไปทางทิศเหนือ เลียบไปตามริมคลองโองอาง ฝงตะวันตก จนบรรจบ

ขอบทางเทาดานนอกของถนนเจริญกรุงฟากเหนือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



บัญชแีสดงเขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพืน้ที่การปกครอง 

ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๖ กองบงัคับการตํารวจนครบาล 

๖๒

ลําดับ 
หนวยงานที่กําหนดขึ้น
และใหอยูในสังกัด 

เขตอํานานการรับผดิชอบและเขตพืน้ที่การปกครอง 

๓ สถานีตํารวจนครบาล

สําราญราษฎร 

 

ทิศเหนือ  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองวัดเทพธิดารามฝงใต บรรจบกับริมฝงคลองหลอดฝง

ตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลองวัดเทพธิดารามฝงใต   

จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนดินสอฟากตะวันตก ไปทางทิศเหนือตามขอบ

ทางเทาดานนอกของถนนดินสอฟากตะวันตก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนน

ราชดําเนินกลาง ฟากใต ไปทางทิศเหนือ ขามถนนราชดําเนินกลาง ตามขอบทางเทาดาน

นอกของถนนรอบวงเวียนอนุสาวรียประชาธิปไตย บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของ

ถนนราชดําเนินกลางฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออก บรรจบกับริมคลองมหานาคฝงใต   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต เลียบไปตามริมคลองมหานาคฝงใต จนบรรจบกับขอบทาง

เทาดานนอกของถนนวรจักรฟากตะวันตก 

ทิศตะวันออก  เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนวรจักรฟากตะวันตก บรรจบ

กับริมคลองมหานาคฝงใต ไปทางทิศใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนวรจักร 

ฟากตะวันตก จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนเจริญกรุงฟากเหนือ 

ทิศใต  เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกถนนเจริญกรุงฟากเหนือ บรรจบกับขอบทาง

เทาดานนอกถนนวรจักรฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตก   

ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนเจริญกรุงฟากเหนือ บรรจบกับขอบทางเทาดาน

นอกของถนนตีทองฟากตะวันตก ไปทางทิศเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนน

ตีทองฟากตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองวัดราชบพิธฝงใต ไปทางทิศตะวันตกเลียบไป

ตามริมฝงคลองวัดราชบพิธฝงใต จนบรรจบกับริมฝงคลองหลอดฝงตะวันออก 

ทิศตะวันตก  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองหลอดฝงตะวันออก บรรจบกับริมฝงคลอง   

วัด ราชบพิธฝงใต ไปทางทิศเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองหลอดฝงตะวันออก จนบรรจบ

กับริมฝงคลองวัดเทพธิดารามฝงใต 

 

 

 

 

 
 



บัญชแีสดงเขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพืน้ที่การปกครอง 

ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๖ กองบงัคับการตํารวจนครบาล 

๖๓

ลําดับ 
หนวยงานที่กําหนดขึ้น
และใหอยูในสังกัด 

เขตอํานานการรับผดิชอบและเขตพืน้ที่การปกครอง 

๔ สถานีตํารวจนครบาล

พลับพลาไชย ๑ 

 

ทิศเหนือ  เริ่มจากบริเวณที่ริมคลองมหานาคฝงใต บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของ

ถนนวรจักรฟากตะวันตก  ไปทางทิตะวันออก  เลียบไปตามริมคลองมหานาคฝงใต   

จนบรรจบกับริมฝงคลองผดุงกรุงเกษมฝงตะวันออก 

ทิศตะวันออก  เริ่มจากที่บริเวณริมฝงคลองผดุงกรุงเกษมฝงตะวันออก บรรจบกับริมฝง

คลองมหานาคฝงใต ไปทางทิศใต เลียบไปตามริมฝงคลองผดุงกรุงเกษมฝงตะวันออก   

จนบรรจบกับแนวตรงขอบทางเทาดานนอกของถนนสันติภาพ ฟากเหนือ 

ทิศใต  เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนสันติภาพฟากเหนือ บรรจบกับแนว

ตรงริมฝงคลองผดุงกรุงเกษมฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวตรงริมฝงคลอง

ผดุงกรุงเกษมฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนน

สันติภาพ ฟากเหนือ บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนวงเวียน ๒๒ กรกฎา   

ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนวงเวียน 

๒๒ กรกฎาฟากตะวันออก  จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนสันติภาพ   

ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนสันติภาพฟากเหนือ 

บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนแปลงนามฟากตะวันออก ไปทางทิศใต ตามแนว

ขอบทางเทาดานนอกของถนนแปลงนามฟากตะวันออก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอก

ของถนนเจริญกรุงฟากใต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอก

ของถนนเจริญกรุงฟากใต  จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนวรจักร   

ฟากตะวันตก 

ทิศตะวันตก  เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนวรจักรฟากตะวันตก บรรจบ

กับขอบทางเทาดานนอกของถนนเจริญกรุงฟากใตไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนวรจักรฟากตะวันตก จนบรรจบกับริมคลอง   

มหานาคฝงใต 

 

 

 

 
 



บัญชแีสดงเขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพืน้ที่การปกครอง 

ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๖ กองบงัคับการตํารวจนครบาล 

๖๔

ลําดับ 
หนวยงานที่กําหนดขึ้น
และใหอยูในสังกัด 

เขตอํานานการรับผดิชอบและเขตพืน้ที่การปกครอง 

๕ สถานีตํารวจนครบาล

พลับพลาไชย ๒ 

 

ทิศเหนือ  เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนสันติภาพฟากเหนือ บรรจบกับ

ขอบทางเทาดานนอกของถนนแปลงนามฟากตะวันออกไปทางทิศตะวันออก ตามแนว

ขอบทางดานนอกของถนนสันติภาพฟากเหนือ จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของ

ถนนวงเวียน ๒๒ กรกฎาฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียง

ใต จนบรรจบกับขอบทางดานนอกของถนนสันติภาพ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวขอบ

ทางดานนอกของถนนสันติภาพฟากเหนือ จนบรรจบกับริมฝงคลองผดุงกรุงเกษม   

ฝงตะวันออก 

ทิศตะวันออก  เริ่มจากบริเวณฝงคลองผดุงกรุงเกษมฝงตะวันออก บรรจบกับขอบทางดาน

นอกของถนนสันติภาพฟากเหนือไปทางทิศใต เลียบไปตามริมฝงคลองผดุงกรุงเกษม   

ฝงตะวันออก จนบรรจบกับริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออก 

ทิศใต  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออก บรรจบกับริมฝงคลองผดุง   

กรุงเกษมฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงแมน้ําเจาพระยา

ฝงเหนือ จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนเยาวพาณิชย ฟากตะวันตก 

ทิศตะวันตก  เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนเยาวพาณิชยฟากตะวันตก 

บรรจบกับริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนน   

เยาวพาณิชยและถนนแปลงนามฟากตะวันตก จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนน

เจริญกรุงฟากใต ขามถนนแปลงนามฟากตะวันออก จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอก

ของถนนสันติภาพฟากเหนือ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



บัญชแีสดงเขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพืน้ที่การปกครอง 

ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๖ กองบงัคับการตํารวจนครบาล 

๖๕

ลําดับ 
หนวยงานที่กําหนดขึ้น
และใหอยูในสังกัด 

เขตอํานานการรับผดิชอบและเขตพืน้ที่การปกครอง 

๖ สถานีตํารวจนครบาล

ปทุมวัน 

 

ทิศเหนือ  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองมหานาคฝงใต บรรจบกับริมฝงคลองผดุงกรุงเกษม

ฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันออก เลียบไปตามริมฝงคลองมหานาคฝงใต จนบรรจบกับ

ขอบทางเทาดานนอกของถนนราชดําริฟากตะวันตก 

ทิศตะวันออก  เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนราชดําริฟากตะวันตก 

บรรจบกับริมฝงคลองมหานาคฝงใต ไปทางทิศใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนน

ราชดําริฟากตะวันตก จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนพระราม ๔ ฟากใต 

ทิศใต  เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนพระราม ๔ ฟากใต บรรจบกับแนว

ขอบทางเทาดานนอกของถนนราชดําริฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   

ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนพระราม ๔ ฟากใต จนบรรจบกับริมฝงคลอง   

มหานาคฝงใต 

ทิศตะวันตก  เริ่มจากบริเวณเลียบไปตามถนนรองเมือง บรรจบกับขอบทางเทาดานนอก

ของถนนพระราม ๔ ฟากใต ไปทางทิศเหนือ จรดถนนพระราม ๑ เลียบสะพานกษัตริยศึก

จรดริมฝงคลองผดุงกรุงเกษมฝงตะวันออก จนบรรจบกับริมฝงคลองมหานาคฝงใต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



บัญชแีสดงเขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพืน้ที่การปกครอง 

ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๖ กองบงัคับการตํารวจนครบาล 

๖๖

ลําดับ 
หนวยงานที่กําหนดขึ้น
และใหอยูในสังกัด 

เขตอํานานการรับผดิชอบและเขตพืน้ที่การปกครอง 

๗ สถานีตํารวจนครบาล

บางรัก 

 

ทิศเหนือ  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองผดุงกรุงเกษมฝงตะวันออก บรรจบกับริมฝงแมน้ํา

เจาพระยาฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไปตามฝงคลองผดุงกรุงเกษม

ฝงตะวันออก จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนพระราม ๔ ฟากใต 

ทิศตะวันออก  เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนพระราม ๔ ฟากใต บรรจบ

กับริมฝงคลองผดุงกรุงเกษมฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวขอบทาง

เทาดานนอกของถนนพระราม ๔ ฟากใต จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนสีลม 

ฟากเหนือ 

ทิศใต  เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนสีลมฟากเหนือ บรรจบกับขอบทาง

เทาดานนอกของถนนพระราม ๔ ฟากใต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวขอบทางเทา

ดานนอกของถนนสีลมฟากเหนือ บรรจบกับริมฝงถนนสีลมฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันตก

เลียบไปตามริมฝงถนนสีลมฝงเหนือ จนบรรจบกับริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออก 

ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออก บรรจบกับริมฝงถนน   

สีลมฝงเหนือไปทางทิศเหนือ เลียบไปตามริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออกจนบรรจบ

กับฝงคลองผดุงกรุงเกษมฝงใต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



บัญชแีสดงเขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพืน้ที่การปกครอง 

ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๖ กองบงัคับการตํารวจนครบาล 

๖๗

ลําดับ 
หนวยงานที่กําหนดขึ้น
และใหอยูในสังกัด 

เขตอํานานการรับผดิชอบและเขตพืน้ที่การปกครอง 

๘ สถานีตํารวจนครบาล

ยานนาวา 

 

ทิศเหนือ  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองสีลมฝงเหนือ บรรจบกับริมฝงแมน้ําเจาพระยา   

ฝงตะวันออกไปทางทิศตะวันออกเลียบไปตามริมฝงคลองสีลมฝงเหนือขามถนนเจริญกรุง 

บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนสีลมฟากเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนสีลมฟากเหนือจนบรรจบกับริมฝงคลอง   

ชองนนทรียฝงตะวันออก 

ทิศตะวันออก  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองชองนนทรียฝงตะวันออก บรรจบกับขอบทาง

เทาดานนอกของถนนสีลมฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลอง

ชองนนทรียฝง ตะวันออก จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนจันทนฟากใต 

ทิศใต  เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนจันทนฟากใต บรรจบกับริมฝงคลอง

ชองนนทรียฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของ

ถนนจันทนฟากใต บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนเจริญกรุงฟากตะวันออก ไป

ทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนเจริญกรุงฟากตะวันออก 

บรรจบกับริมฝงคลองขวางฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลอง

ขวางฝงเหนือ จนบรรจบกับริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออก 

ทิศตะวนัตก  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออก บรรจบกับริมฝงคลอง

ขวางฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เ ลียบไปตามริมฝงแมน้ําเจาพระยา   

ฝงตะวันออก จนบรรจบกับริมฝงคลองสีลมฝงเหนือ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



บัญชแีสดงเขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพืน้ที่การปกครอง 

ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๖ กองบงัคับการตํารวจนครบาล 

๖๘

ลําดับ 
หนวยงานที่กําหนดขึ้น
และใหอยูในสังกัด 

เขตอํานานการรับผดิชอบและเขตพืน้ที่การปกครอง 

๙ กองกํากับการสืบสวน

สอบสวน กองบังคับการ

ตํารวจนครบาล ๖ 

มีเขตอํานาจการรับผิดชอบในเขตอํานาจการรับผิดชอบและเขตพื้นท่ีการปกครองของ   

กองบังคับการตํารวจนครบาล ๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชแีสดงเขตอํานาจความรับผดิชอบ หรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๗ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๖๙

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนดขึ้น

และอยูในสังกดั เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๑ สถานีตํารวจนครบาล 
บางพลัด 

     ทิศเหนือ  เริ่มจากบริเวณที่ไหลทางรถไฟสายใตฟากใต บรรจบกับริมฝงคลอง  
บางกอกนอยฝงตะวันออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามไหลทางรถไฟสายใต   
ฟากใต จนบรรจบกับริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตก 
      ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตก  บรรจบกับไหลทาง
รถไฟสายใตฟากใต ไปทางทิศใต เลียบไปตามริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตก  บรรจบ
กับริมฝงคลองบางจากฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันตก เลียบไปตามริมฝงคลองบางจาก   
ฝงเหนือ บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของซอยวัดเปาวโรหิตฟากเหนือ ไปทางทิศ
ตะวันตกตามแนวขอบทางเทาดานนอกของซอยวัดเปาวโรหิตฝงเหนือ บรรจบกับขอบ
ทางเทาดานนอกของถนนจรัญสนิทวงศฟากตะวันตกไปทางทิศจะวันตกเฉียงใตตามแนว
ขอบทางเทาดานนอกของถนนจรัญสนิทวงศฟากตะวันตกจนบรรจบกับริมฝงคลอง   
บางยี่ขันเหนือ 
       ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางยี่ขันฝงเหนือ  บรรจบกับขอบทางเทาดานนอก
ของถนนจรัญสนิทวงศฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตก เลียบไปตามริมฝงคลองบางยี่ขัน
ฝงเหนือ จนบรรจบกับริมฝงคลองบางบําหรุฝงตะวันออก 
       ทิศตะวันตก  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางบําหรุฝงตะวันออก บรรจบกับริมฝง
คลองบางยี่ขันฝงเหนือ ไปทางทิศใต เลียบไปตามริมฝงคลองบางบําหรุฝงตะวันออก 
บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนบรมราชชนนีฟากเหนือไปทางทิศตะวันตก   
เฉียงเหนือ  ตามขอบทางเทาดานนอกของถนนสิรินธรฟากเหนือ  ไปทางทิศตะวันตก  
เฉียงใต ตามขอบทางเทาดานนอกของถนนสิรินธรฟากเหนือ  บรรจบกับริมฝงคลอง
บางกอกนอยฝงตะวันออก ไปทางทิศเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองบางกอกนอย   
ฝงตะวันออก จนบรรจบกับไหลทางรถไฟสายใตฟากใต 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บัญชแีสดงเขตอํานาจความรับผดิชอบ หรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๗ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๗๐

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนดขึ้น

และอยูในสังกดั เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๒ สถานีตํารวจนครบาล
บางยีข่ัน 

     ทิศเหนือ  เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของซอยวัดเปาวโรหิตฟากเหนือ 
บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนจรัญสนิทวงศฟากตะวันตก ไปทางทิศ
ตะวันออก ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของซอยวัดเปาวโรหิตฟากเหนือ บรรจบกับ   
ริมฝงคลองบางจากฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเลียบไปตามริมฝงคลองบางจากฝงเหนือ 
บรรจบกับริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตก  
      ทิศตะวันออก  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตกบรรจบกับริมฝง
คลองบางจากฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงแมน้ําเจาพระยา   
ฝงตะวันตก จนบรรจบกับริมฝงคลองบางกอกนอยฝงเหนือ 
      ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางกอกนอยฝงเหนือ บรรจบกับริมฝงแมน้ํา
เจาพระยาฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเลียบไปตามริมฝงคลองบางกอกนอย
ฝงเหนือ จนบรรจบกับริมฝงคลองบางบําหรุฝงตะวันออก 
      ทิศตะวันตก  เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนสิรินธรฟากเหนือบรรจบ
กับริมฝงคลองบางกอกนอยฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบทางเทา
ดานนอกของถนนสิรินธรฟากเหนือ บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนพระบรม
ราชชนนีฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของ   
ถนนพระบรมราชชนนีฟากเหนือ บรรจบกับริมฝงคลองบางบําหรุฝงตะวันออก ไปทางทิศ
ตะวันออกเลียบไปตามริมฝงคลองบางบําหรุฝงตะวันออก จนบรรจบกับริมฝงคลอง   
บางยี่ขันฝงเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชแีสดงเขตอํานาจความรับผดิชอบ หรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๗ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๗๑

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนดขึ้น

และอยูในสังกดั เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๓ สถานีตํารวจนครบาล 
บางขนุนนท 

     ทิศเหนือ  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองชักพระฝงตะวันออกบรรจบกับไหลทางรถไฟ
สายใตฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไปฝงคลองชักพระฝงตะวันออก 
บรรจบ กับริมฝงคลองบางกอกนอยฝงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  เลียบไปตามริม
ฝงคลองบางกอกนอยฝงเหนือจนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนจรัญสนิทวงศ
ฟากตะวันตก 
       ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนจรัญสนิทวงศฟาก 
ตะวันตกบรรจบกับริมฝงคลองบางกอกนอยฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตทิศใต
ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนจรัญสนิทวงศฟากตะวันตก จนบรรจบกับริมฝง
คลองมอญฝงใต 
       ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองมอญฝงใต บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนจรัญสนิทวงศฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเลียบไปตามริมฝงคลองมอญฝงใต  
จนบรรจบกับริมฝงคลองชักพระฝงตะวันออก 
        ทิศตะวันตก  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองชักพระฝงตะวันออก บรรจบกับริมฝงคลอง
มอญฝงเหนือไปทางทิศเหนือ  เลียบไปตามริมฝงคลองชักพระฝงตะวันออกจนบรรจบกับ
ไหลทางรถไฟสายใตฟากเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชแีสดงเขตอํานาจความรับผดิชอบ หรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๗ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๗๒

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนดขึ้น

และอยูในสังกดั เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๔ สถานีตํารวจนครบาล 
บางกอกนอย 

       ทิศเหนือ   เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางกอกนอยฝงเหนือ บรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของถนนจรัญสนิทวงศฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตเลียบตามริมฝง
คลองบางกอกนอยฝงเหนือ จนบรรจบกับริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตก 
       ทิศตะวันออก    เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตกบรรจบกับริมฝง
คลองบางกอกนอยฝงเหนือ ไปทางทิศใต เลียบไปตามริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตก
จนบรรจบกับริมฝงคลองมอญฝงใต 
      ทิศใต    เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองมอญฝงใต บรรจบกับริมฝงแมน้ําเจาพระยา   
ฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันตก เลียบไปตามริมฝงคลองมอญฝงใต จนบรรจบกับของ  
ทางเทาดานนอกของถนนจรัญสนิทวงศฟากตะวันตก 
      ทิศตะวันตก   เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนจรัญสนิทวงศ   
ฟากตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองมอญฝงใตไปทางทิศเหนือตามแนวขอบทางเทา   
ดานนอกของถนนจรัญสนิทวงศฟากตะวันตก   จนบรรจบกับริมฝงคลองบางกอกนอย   
ฝงเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชแีสดงเขตอํานาจความรับผดิชอบ หรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๗ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๗๓

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนดขึ้น

และอยูในสังกดั เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๕ สถานีตํารวจนครบาล 
บางกอกใหญ 

     ทิศเหนือ    เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองมอญฝงใต บรรจบกับริมฝงคลองชักพระ   
ฝงตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออก เลียบไปตามริมฝงคลองมอญฝงใต  จนบรรจบกับ   
ริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตก 
      ทิศตะวันออก      เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตกบรรจบกับริมฝง
คลองมอญฝงใต ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝง
ตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองบางกอกใหญฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 
เลียบไปตามริมฝงคลองบางกอกใหญฝงตะวันตก จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากเหนือ 
      ทิศใต     เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔
(ถนนเพชรเกษม) ฟากเหนือบรรจบกับริมฝงคลองบางกอกใหญฝงตะวันตกไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนบขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ 
(ถนนเพชรเกษม) ฝากเหนือบรรจบกับริมฝงคลองวัดรวกฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองวัดรวกฝงตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองวัดเจามูล   
ฝงใต ไปทางทิศตะวันตกเลียบไปตามริมฝงคลองวัดเจามูลฝงใต จนบรรจบกับริมฝงคลอง
ชักพระฝงตะวันออก 
      ทิศตะวันตก   เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองชักพระฝงตะวันออกบรรจบกับริมฝงคลอง
วัดเจามูลฝงใต ไปทางทิศเหนือ  เลียบไปตามริมฝงคลองชักพระฝงตะวันออก จนบรรจบ
กับริมฝงคลองมอญฝงใต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บัญชแีสดงเขตอํานาจความรับผดิชอบ หรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๗ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๗๔

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนดขึ้น

และอยูในสังกดั เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๖ สถานีตํารวจนครบาล 
บางเสาธง 

     ทิศเหนือ เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางพรหมฝงใต บรรจบกับขอบทางเทาดานนอก
ของถนนกาญจนาภิเษกฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออก เลียบไปตามริมฝงคลองบาง
พรหมฝงใต จนบรรจบกับริมฝงคลองชักพระฝงตะวันออก 
    ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองชักพระฝงตะวันออกบรรจบกับริมฝงคลอง
บางพรหมฝงใต ไปทางทิศใต เลียบไปตามริมฝงคลองชักพระฝงตะวันออก จนบรรจบกับ
แนวตรงขามกับริมฝงคลองบางแวกฝงใต 
     ทิศใต  เริ่มจากบริเวณที่แนวตรงขามกับริมฝงคลองบางแวกฝงใตบรรจบกับริมฝงคลอง
ชักพระฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเลียบไปตามริมฝงคลองบางแวกฝงใต จนบรรจบ
กับแนวตรงขามกับริมฝงคลองพระยาราชมนตรีฝงตะวันตก เลียบไปตามริมฝงคลอง   
พระยาราชมนตรีฝงตะวันตก ไปทางทิศเหนือ จนบรรจบกับริมฝงคลองบางไผฝงเหนือ
เลียบไปตามริมฝงคลองบางไผฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันตก จนบรรจบกับขอบทางเทา 
ดานนอกของถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันตก 
     ทิศตะวันตก  เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนกาญจนาภิเษกฟาก
ตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองบางไผฝงเหนือ ไปทางทิศเหนือตามแนวขอบทางเทาดาน
นอกของถนนกาญจนาภิเษกฟากตะวันตกจนบรรจบกับริมฝงคลองบางพรหมฝงใต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



บัญชแีสดงเขตอํานาจความรับผดิชอบ หรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๗ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๗๕

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนดขึ้น

และอยูในสังกดั เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๗ สถานีตํารวจนครบาล 
ทาพระ 

      ทิศเหนือ  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองวัดเจามูลฝงใต บรรจบกับริมฝงคลองชักพระ  
ฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันออก เลียบไปตามริมฝงคลองวัดเจามูลฝงใต จนบรรจบกับ
ริมฝงคลองวัดรวกฝงตะวันตก 
     ทิศตะวันออก  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองวัดรวกฝงตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลอง
วัดเจามูลฝงใต ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต เลียบตามริมฝงคลองวัดรวกฝงตะวันตก 
บรรจบกับขอบทางเทา ดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)  
ฟากเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวขอบทางเทาดานนอกของทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากเหนือ จนบรรจบกับริมฝงคลองบางกอกใหญ
ฝงตะวันตก 
     ทิศใต  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางกอกใหญ ฝงตะวันตกบรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากเหนือไปทาง   
ทิศตะวันตกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลองบางกอกใหญ ฝงตะวันตกจนบรรจบกับขอบ
ทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากใต 
    ทิศตะวันตก  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางกอกใหญฝงตะวันออกบรรจบกับขอบ
ทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากใตไปทาง   
ทิศเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองบางกอกใหญฝงตะวันออก จนบรรจบกับคลองวัดเจามูล
ฝงใต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชแีสดงเขตอํานาจความรับผดิชอบ หรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๗ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๗๖

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนดขึ้น

และอยูในสังกดั เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๘ สถานีตํารวจนครบาล 
ตลิ่งชัน 

     ทิศเหนือ    เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงมหาสวัสดิ์ฝงใต ซ่ึงเปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวาง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๔๐ (บางบัวทอง-ตล่ิงชัน) ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออก เลียบ  
ไปตามริมฝงคลองมหาสวัสดฝงใตจนบรรจบริมฝงคลองบางกอกนอยฝงตะวันออก 
      ทิศตะวันออก  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางกอกนอยฝงตะวันออกบรรจบกับริมฝง
คลองมหาสวัสดิ์ฝงใต ไปทางทิศใต เลียบไปตามริมฝงคลองบางกอกนอยฝงตะวันออก 
ตรงปากคลองชักพระ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตเลียบไปตามริมฝงคลองชักพระฝงใต 
และฝงตะวันออก จนบรรจบกับริมฝงคลองบางพรหมฝงใต 
     ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางพรหมฝงใต บรรจบกับริมฝงคลองชักพระฝง
ตะวันออกไปทางทิศตะวันตก เลียบไปตามริมฝงคลองบางพรหมฝงใต จนบรรจบกับขอบ
ทางเท าด านนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  (บางบัวทอง-ตล่ิงชัน )  
ฟากตะวันตก 
      ทิศตะวันตก  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางพรหมฝงใต บรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๐ (บางบัวทอง-ตล่ิงชัน) ฟากตะวันตก ไปทางทิศ
เหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๐ (บางบัวทอง-
ตล่ิงชัน) ฟากตะวันตก จนบรรจบกับริมฝงคลองมหาสวัสดิ์ฝงใต ซ่ึงเปนเสนแบงเขต
จังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



บัญชแีสดงเขตอํานาจความรับผดิชอบ หรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๗ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๗๗

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนดขึ้น

และอยูในสังกดั เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๙ สถานีตํารวจนครบาล 
ธรรมศาลา 

    ทิศเหนือ  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองมหาสวัสดิ์ฝงใตซ่ึงเปนเสนแบงเขตจังหวัด
ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี  บรรจบกับริมฝงคลองทวีวัฒนาฝงตะวันตก
ซ่ึงเปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐมไปทางทิศ
ตะวันออกเลียบไปตามริมฝงคลองมหาสวัสดิ์ฝงใต จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอก
ของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๐ (บางบัวทอง-ตล่ิงชัน) ฟากตะวันตก 
     ทิศตะวันออก   เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข 
๓๔๐ (บางบัวทอง-ตล่ิงชัน)ฟากตะวันตกบรรจบกับริมฝงคลองมหาสวัสดิ์ฝงใต ซ่ึงเปน
เสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี  ไปทางทิศใต  ตามแนว
ขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐ (บางบัวทอง-ตล่ิงชัน)   
ฟากตะวันตก  ผานทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๘  (ถนนสมเด็จพระราชชนนี)   
จนบรรจบกับฝงริมฝงคลองบางพรหมฝงใต 
      ทิศใต   เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางพรหมฝงใต บรรจบกับขอบทางเทาดานนอก
ของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๐ (บางบัวทอง-ตล่ิงชัน) ฟากตะวันตกไปทางทิศ
ตะวันตก เลียบไปตามริมฝงคลองบางพรหมฝงใต  จนบรรจบกับริมฝงคลองทวีวัฒนา   
ฝงตะวันตก เลียบไปตามริมฝงคลองทวีวัฒนาฝงตะวันตก ไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบกับ
แนวขอบทางเทาดานนอกของถนนทวีวัฒนาฟากเหนือ ขามถนนเลียบคลองทวีวัฒนา   
ไปตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนทวีวัฒนาฟากเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกจน
บรรจบกับเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม  
     ทิศตะวันตก   เริ่มจากบริเวณที่เสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานคร กับจังหวัด
นครปฐม  บรรจบกับริมถนนทวีวัฒนาฟากเหนือไปทางทิศเหนือ ตามแนวเสนแบงเขต
จังหวัดระหวางกรุงเทพมหานคร กับจังหวัดนครปฐม บรรจบกับริมฝงคลองมหาสวัสดิ์ฝง
ใต ซ่ึงเปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
 

 
 
 



บัญชแีสดงเขตอํานาจความรับผดิชอบ หรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๗ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๗๘

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนดขึ้น

และอยูในสังกดั เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๑๐ สถานีตํารวจนครบาล 
ศาลาแดง 

   ทิศเหนือ เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนทวีวัฒนาฟากเหนือบรรจบกับ
เสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานคร กับจังหวัดนครปฐม ไปทางทิศตะวันออก
เลียบไปตามขอบทางเทาดานนอกของถนนทวีวัฒนาฟากเหนือขามถนนเลียบคลอง   
ทวีวัฒนา จนบรรจบกับริมฝงคลองทวีวัฒนาฝงตะวันตก เลียบไปตามริมฝงคลองทวีวัฒนา
ไปทางทิศใต จนบรรจบกับริมฝงคลองบางพรหมฝงใต เลียบไปตามริมฝงคลองบางพรหม
ฝงใตไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนกาญจนาภิเษก 
ฟากตะวันตก 
   ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนกาญจนภิเษกฟากตะวันตก 
บรรจบกับริมฝงคลองบางพรมฝงใต ไปทางทิศใตตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนน
กาญจนาภิเษกฟากตะวันตก   จนบรรจบกับริมฝงคลองบางไผฝงเหนือ  
  ทิศใต  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางไผฝงเหนือ บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนกาญจนาภิเษกฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเลียบไปตามริมฝงคลองบางไผฝง
เหนือ จนบรรจบกับเสนแบงเขต จังหวัดระหวางกรุงเทพมหานคร กับจังหวัดนครปฐม 
  ทิศตะวันตก  เริ่มจากบริเวณที่เสนแบงเขตจังหวัด ระหวางกรุงเทพมหานคร กับจังหวัด
นครปฐม บรรจบกับริมฝงคลองบางไผฝงเหนือ ไปทางทิศเหนือ ตามเสนแบงเขตจังหวัด
ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐมจนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนน
ทวีวัฒนาฟากเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บัญชแีสดงเขตอํานาจความรับผดิชอบ หรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๗ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๗๙

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนดขึ้น

และอยูในสังกดั เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๑๑ สถานีตํารวจนครบาล 
บวรมงคล 

     ทิศเหนือ เริ่มจากบริเวณที่แนวขอบรั้วเหล็กของสะพานกรุงธนบุรีดานใตบรรจบกับริม
ฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวขอบรั้วเหล็กของ
สะพานกรุงธนบุรี ดานใต จนบรรจบกับริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออก 
      ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออก บรรจบกับแนวขอบ
รั้วเหล็กของสะพานกรุงธนบุรี ดานใต ไปทางทิศใตเลียบไปตามริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝง
ตะวันออก จนบรรจบกับแนวขอบรั้วเหล็กของสะพานสมเด็จเจาพระปนเกลา ดานใต 
      ทิศใต  เริ่มจากบริเวณที่แนวขอบรั้วเหล็กของสะพานสมเด็จพระปนเกลา ดานใต 
บรรจบกับริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนว
ขอบรั้วเหล็กของสะพานสมเด็จพระปนเกลา  ดานใต จนบรรจบกับริมฝงแมน้ําเจาพระยา
ฝงตะวันตก 
     ทิศตะวันตก  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตก บรรจบกับแนวของ   
รั้วเหล็กของสะพานสมเด็จพระปนเกลา ดานใต ไปทางทิศเหนือเลียบไปตามริมฝงแมน้ํา
เจาพระยาฝงตะวันตกจนบรรจบกับแนวขอบรั้วเหล็กของสะพานกรุงธนบุรี ดานใต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บัญชแีสดงเขตอํานาจความรับผดิชอบ หรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๗ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๘๐

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนดขึ้น

และอยูในสังกดั เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๑๒ กองกํากับการสืบสวน
สอบสวนกองบังคับการ 
 ตํารวจนครบาล ๗ 

มีเขตอํานาจการรับผิดชอบในเขตการรับผิดชอบและเขตพื้นท่ีการปกครองของ   
กองบังคับการตํารวจนครบาล  ๗ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชแีสดงเขตอํานาจความรับผดิชอบ หรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๘ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๘๑

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนด
ขึ้นและอยูในสังกัด 

เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๑ สถานีตํารวจนครบาล 
ตลาดพลู 

ทิศเหนือ  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางกอกใหญ (คลองบางหลวง) ฝงเหนือบรรจบกับ
แนวตรงกับริมฝงปากคลองบางขุนเทียน (คลองดาน) ฝงตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเลียบ 
ไปตามริมฝงคลองบางกอกใหญ (คลองบางหลวง) ฝง-เหนือ จนบรรจบกับแนวตรงกับริมฝง
ปากคลองสําเหรฝงตะวันตก 
ทิศตะวันออก           เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงปากคลองสําเหรฝงตะวันตกบรรจบกับริมฝง
คลองบางกอกใหญ (คลองบางหลวง) ฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตเลียบไปตามริม
ฝงคลองสําเหรฝงตะวันตก   จนบรรจบกับริมฝงลํากระโดงบางน้ําชนฝงใต 
ทิศใต  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองสําเหรฝงตะวันตก    บรรจบกับริมฝงลํากระโดงบางน้ํา
ชนฝงใตไปทางทิศตะวันตกเลียบไปตามริมฝงลํากระโดงบางน้ําชนฝงใต จนบรรจบกับริม
ฝงคลองบางน้ําชนฝงตะวันออก   ไปทางทิศใตเลียบไปตามริมฝงคลองบางน้ําชนฝง
ตะวันออก จนบรรจบกับริมฝงลํากระโดงบางสะแกฝงใต ไปทางทิศตะวันตก เลียบไปตาม
ริมฝงลํากระโดงบางสะแกฝงใต จนบรรจบกับริมฝงคลองบางสะแกฝงตะวันออก ไปทาง
ทิศใต เลียบไปตามริมฝงคลอง บางสะแกฝงตะวันออก จนบรรจบกับริมฝงคลองวัดใหม
ยายนุยฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันตก เลียบไปตามริมฝงคลองวัดใหมยายนุยฝงเหนือ จบ
บรรจบกับริมฝงคลองบางขุนเทียน (คลองดาน) ฝงตะวันตก 
ทิศตะวันตก             เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางขุนเทียนฝงตะวันตกบรรจบกับริมฝง
คลองวัดใหมยายนุยฝงเหนือ  ไปทางทิศเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝง
คลองบางขุนเทียน (คลองดาน) ฝงตะวันตก   จนบรรจบกับริมฝงคลองบางกอกใหญฝงเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชแีสดงเขตอํานาจความรับผดิชอบ หรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๘ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๘๒

ลําดับ 
หนวยงานที่กําหนด
ขึ้นและอยูในสังกัด 

เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๒ สถานีตํารวจนครบาล 
บุปผาราม 

ทิศเหนือ  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงใต บรรจบกับริมฝงคลองบางกอกใหญ
ฝงตะวันตก ไปทางตะวันออกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงใต จนบรรจบ
กับขอบทางเทาดานนอกของถนนทาดินแดงฟากตะวันตก 
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนทาดินแดงฟากตะวันตก 
บรรจบกับริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงใต ไปทางทิศใตตามแนวขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนทาดินแดงฟากตะวันตก บรรจบกับของทางเทาดานนอกของถนนลาดหญาฟากเหนือ 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนลาดหญาฟากเหนือ 
บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของซอยสารภี ๓ ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียง
ใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของซอยสารภี ๓ ฟากเหนือ จนบรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของถนนกรุงธนบุรีฟากเหนือ 
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนกรุงธนบุรีฟากเหนือ บรรจบกับขอบ
ทางเทาดานนอกของซอยสารภี ๓ ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวขอบทางเทา
ดานนอกของถนนกรุงธนบุรีฟากเหนือ บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนสมเด็จ
พระเจาตากสินฟากตะวันตกไปทางทิศเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนน
สมเด็จพระเจาตากสินฟากตะวันตก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนรอบวงเวียน
อนุสาวรียสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนรอบวงเวียนอนุสาวรีย
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ) บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนน   
ประชาธิปกฟากตะวันตก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนอิสรภาพฟากใต  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนอิสรภาพฟากใต  
จนบรรจบกับริมฝงคลองบางกอกใหญฝงตะวันตก 
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางกอกใหญฝงตะวันตกบรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของถนนอิสรภาพฟากใต  ไปทางทิศเหนือเลียบไปตามริมฝงคลองบางกอกใหญ
ฝงตะวันตก  จนบรรจบกับริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงใต 
 
 
 
 

 



บัญชแีสดงเขตอํานาจความรับผดิชอบ หรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๘ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๘๓

ลําดับ 
หนวยงานที่กําหนด
ขึ้นและอยูในสังกัด 

เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๓ สถานีตํารวจนครบาล 
บางมด 

ทิศเหนือ     เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนดาวคะนอง-จอมทองฟากใต  
บรรจบกับริมฝงคลองสนามชัยฝงตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวขอบทางเทา
ดานนอกของถนนดาวคะนอง-จอมทองฟากใต  จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนสมเด็จพระเจาตากสินฟากตะวันตก 
ทิศตะวันออก    เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนสมเด็จพระเจาตากสินฟาก
ตะวันตก  บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนดาวคะนอง-จอมทองฟากใต  ไปทาง
ทิศใต  ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนสมเด็จพระเจาตากสินฟากตะวันตก  
บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนสุขสวัสดิ์ฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต  ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนสุขสวัสดิ์ฟากตะวันตก  จนบรรจบกับริม
ฝงคลองบางปะแกวฝงตะวันตก 
ทิศใต    เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางปะแกวฝงตะวันตก  บรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของถนนสุขสวัสดิ์ฟากตะวันตก  ไปทางทิศใต  ทิศตะวันตกเฉียงใต  เลียบไปตามริม
ฝงคลองบางปะแกวฝงตะวันตก   บรรจบกับริมฝงคลองยายจําปฝงเหนือ  ไปทางทิศ
ตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต  เลียบไปตามริมฝงคลองยายจําปฝงเหนือ  บรรจบกับริม
ฝงคลองบางมดฝงตะวันออก  ไปทางทิศเหนือ  เลียบไปตามริมฝงคลองบางมดฝง
ตะวันออก  จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕  
(ถนนพระรามที่  ๒) ฟากใต  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวขอบทางเทาดานนอก
ของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕  (ถนนพระรามที่  ๒) ฟากใต  จนบรรจบกับริมฝง
คลองสนามชัยฝงตะวันตก 
ทิศตะวันตก    เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองสนามชัยฝงตะวันตก  บรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕  (ถนนพระรามที่  ๒) ฟากใต ไปทางทิศ
เหนือ  เลียบไปตามริมฝงคลองสนามชัยฝงตะวันตก  จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอก
ของถนนดาวคะนอง-จอมทองฟากใต 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชแีสดงเขตอํานาจความรับผดิชอบ หรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๘ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๘๔

ลําดับ 
หนวยงานที่กําหนด
ขึ้นและอยูในสังกัด 

เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๔ สถานีตํารวจนครบาล
บางยี่เรือ 

ทิศเหนือ  เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนอิสรภาพฟากใต  บรรจบกับริม
ฝงคลองบางกอกใหญฝงตะวันตก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวขอบทางเทาดาน
นอกของถนนอิสรภาพฟากใต  จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนประชาธิปก
ฟากตะวันตก 
ทิศตะวันออก  เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนประชาธิปกฟากตะวันตก  
บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนอิสรภาพฟากใต  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  
ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนประชาธิปกฟากตะวันตก  บรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของถนนรอบวงเวียนอนุสาวรียสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ)  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  และทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนรอบวงเวียนอนุสาวรียสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ)  บรรจบกับขอบ
ทางเทาดานนอกของถนนสมเด็จพระเจาตากสินฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  
ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนสมเด็จพระเจาตากสินฟากตะวันตก  จนบรรจบกับ
ขอบทางเทาดานนอกของซอยแซซ้ิมฟากเหนือ 
  ทิศใต  เริ่มจากที่บริเวณขอบทางเทาดานนอกของซอยแซซ้ิมฟากเหนือ  บรรจบกับขอบ
ทางเทาดานนอกของถนนสมเด็จพระเจาตากสินฟากตะวันตกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  
ตามแนวขอบทางดานนอกของซอยแซซ้ิมฟากเหนือ  จนบรรจบกับริมฝงคลองสําเหร  
ฝงตะวันตก   
ทิศตะวันตก  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองสําเหรฝงตะวันตก  บรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของซอยแซซ้ิมฟากเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเลียบไปตามริมฝงคลอง
สํา เหรฝ งตะวันตก   บรรจบกับริมฝ งคลองบางกอกใหญฝ ง เหนือ   ไปทางทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ  เลียบไปตามริมฝงคลองบางกอกใหญฝงเหนือ   จนบรรจบกับขอบ
ทางเทาดานนอกของถนนอิสรภาพฟากใต 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชแีสดงเขตอํานาจความรับผดิชอบ หรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๘ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๘๕

ลําดับ 
หนวยงานที่กําหนด
ขึ้นและอยูในสังกัด 

เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๕ สถานีตํารวจนครบาล
บุคคโล 

ทิศเหนือ   เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงลํากระโดงบางสะแกฝงใต บรรจบกับริมฝงคลอง  
บางสะแกฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันออก เลียบไปตามริมฝงลํากระโดงบางสะแกฝงใต   
จนบรรจบกับริมฝงคลองบางน้ําชนฝงตะวันออก ไปทางทิศเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลอง
บางน้ําชนฝงตะวันออก  จนบรรจบกับริมฝงลํากระโดงบางน้ําชนฝงใต ไปทางทิศ
ตะวันออก เลียบไปตามริมฝงลํากระโดงบางน้ําชนฝงใต  จนบรรจบกับริมฝงคลองสําเหร
ฝงตะวันตก ไปทางทิศเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองสําเหรฝงตะวันตก จนบรรจบกับขอบ
ทางเทาดานนอกของซอยแซซ้ิมฟากเหนือ จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนน
สมเด็จพระเจาตากสินฟากตะวันออก 
ทิศตะวันออก  เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางดานนอกของถนนสมเด็จพระเจาตากสินฟาก
ตะวันออก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของซอยแซซ้ิมฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนสมเด็จพระเจาตากสินฟากตะวันออก 
บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนมไหสวรรยฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออก ตาม
แนวขอบทางเทาดานนอกของถนนมไหสวรรยฟากเหนือ บรรจบกับริมฝงแมน้ําเจาพระยา
ฝงตะวันตก ไปทางทิศใต เลียบไปตามริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตก  บรรจบกับริมฝง
คลองบางปะแกวฝงตะวันตกไปทางทิศใต เลียบตามริมฝงคลองบางปะแกวฝงตะวันตก จน
บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนสุขสวัสดิ์ฟากใต 
ทิศใต   เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนสุขสวัสดิ์ฟากใต บรรจบกับริมฝง
คลองบางปะแกวฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวขอบทางเทาดานนอก
ของถนนสุขสวัสดิ์ฟากใต  บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนสมเด็จพระเจาตากสิน
ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนน
สมเด็จพระเจาตากสินฟากตะวันตก จบบรรจบกับริมฝงคลองบางสะแกฝงตะวันออก 
ทิศตะวันตก      เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางสะแกฝงตะวันออก บรรจบกับขอบทาง
เทาดานนอกของถนนสมเด็จพระเจาตากสินฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
เลียบไปตามริมฝงคลองบางสะแกฝงตะวันออก  จนบรรจบกับริมฝงลํากระโดง   บางสะแก
ฝงใต 
 
 
 
 
 



บัญชแีสดงเขตอํานาจความรับผดิชอบ หรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๘ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๘๖

ลําดับ 
หนวยงานที่กําหนด
ขึ้นและอยูในสังกัด 

เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๖ สถานีตํารวจนครบาล
สําเหร 

ทิศเหนือ     เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนกรุงธนบุรีฟากเหนือ  บรรจบ
กับขอบทางเทาดานนอกของถนนสมเด็จพระเจาตากสินฟากตะวันตก  ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนกรุงธนบุรีฟากเหนือ  ไปทาง
ทิศตะวันออก  ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนกรุงธนบุรีฟากเหนือ บรรจบกับริม
ฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตก 
ทิศตะวันออก     เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตกบรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของถนนกรุงธนบุรีฟากเหนือ  ไปทางทิศใตเลียบไปตามริมฝงแมนําเจาพระยาฝง
ตะวันตก จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนมไหศวรรยฟากเหนือ 
ทิศใต     เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนมไหศวรรยฟากเหนือ  บรรจบกับ
ริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตก  ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนมไหสวรรยฟาก
เหนือ  จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนสมเด็จพระเจาตากสินฟากตะวันออก 
ทิศตะวันตก      เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนพระเจาตากสินฟาก
ตะวันออก  บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนมไหสวรรยฟากเหนือ  ไปทางทิศ
เหนือ  ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนสมเด็จพระเจาตากสินฟากตะวันออก  
จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของซอยแซซ้ิมฟากเหนือ  ขามถนนสมเด็จพระเจาตาก
สินไปทางทิศตะวันตก  ตรงปากซอยแซซ้ิมฟากเหนือ  ไปทางทิศเหนือ  ตามแนวขอบทาง
เทาดานนอกของถนนสมเด็จพระเจาตากสินฟากตะวันตก  จนบรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของถนนกรุงธนบรุีฟากเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชแีสดงเขตอํานาจความรับผดิชอบ หรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๘ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๘๗

ลําดับ 
หนวยงานที่กําหนด
ขึ้นและอยูในสังกัด 

เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๗ สถานีตํารวจนครบาล
สมเด็จเจาพระยา 

ทิศเหนือ     เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของซอยสารภี ๓ ฟากตะวันตก  บรรจบ
กับขอบทางเทาดานนอกของถนนลาดหญาฟากเหนือ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนลาดหญาฟากเหนือ  บรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของถนนทาดินแดงฟากตะวันตก  ไปทางทิศเหนือ  ตามแนวทางขอบทางเทาดานนอก
ของถนนทาดินแดงฟากตะวันตก  จนบรรจบกับริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงใต 
ทิศตะวันออก     เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงใต  บรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของถนนทาดินแดงฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันออกเลียบไปตามริมฝงแมน้ํา
เจาพระยาฝงใตและฝงตะวันตก  บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนกรุงธนบุร ี 
ฟากเหนือ 
ทิศใต     เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนกรุงธนบุรีฟากเหนือ  บรรจบกับ
ริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตก  ไปทางทิศตะวันตก  ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนกรุงธนบุรีฟากเหนือ  จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของซอยสารภี  ๓  
ฟากตะวันตก 
ทิศตะวันตก     เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของซอยสารภี ๓ ฟากตะวันตก  
บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนกรุงธนบุรีฟากเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชแีสดงเขตอํานาจความรับผดิชอบ หรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๘ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๘๘

ลําดับ 
หนวยงานที่กําหนด
ขึ้นและอยูในสังกัด 

เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๘ สถานีตํารวจนครบาล 
ปากคลองสาน  

ทิศเหนือ   เริ่มจากบริเวณที่แนวขอบรั้วเหล็กของสะพานสมเด็จ พระปนเกลาดานใต 
บรรจบกับริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวขอบรั้ว
เหล็กของสะพานสมเด็จพระปนเกลาดานใต บรรจบกับริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออก 
ทิศตะวันออก   เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออกบรรจบกับแนวตรง
ขอบรั้วเหล็กของสะพานสมเด็จพระปนเกลาดานใตไปทางทิศใต ทิศตะวันออกเฉียงใต 
และทิศใต เลียบไปตามริมฝงแมน้ําเจาพระยาจนบรรจบกับแนวขอบรั้วเหล็กดานนอกของ
สะพานกรุงเทพ ดานเหนือ 
ทิศใต   เริ่มจากบริเวณที่แนวขอบรั้วเหล็กดานนอกของสะพานกรุงเทพดานเหนือ บรรจบ
กับแนวริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบรั้ว
เหล็กของสะพานกรุงเทพดานเหนือ จนบรรจบกับริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตก 
ทิศตะวันตก   เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตกบรรจบกับแนวขอบรั้ว
เหล็กของสะพานกรุงเทพ ดานเหนือ ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ เลียบตามริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตก จนบรรจบกับแนวขอบรั้วเหล็กของ
สะพานสมเด็จพระปนเกลา ดานใต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชแีสดงเขตอํานาจความรับผดิชอบ หรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๘ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๘๙

ลําดับ 
หนวยงานที่กําหนด
ขึ้นและอยูในสังกัด 

เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๙ สถานีตํารวจนครบาล
ทุงครุ 

ทิศเหนือ เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองราชพฤกษฝงเหนือ บรรจบกับริมฝงคลองบางมดฝง
ตะวันออก ไปทางทิศตะวันออก เลียบไปตามริมฝงคลองราชพฤกษฝงเหนือ บรรจบกับริม
ฝงคลองสะพานควายฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลอง
สะพานควายฝงเหนือ  คลองบางครุฝงตะวันออก จนบรรจบกับริมฝงคลองเจาเมืองฝง
ตะวันออก ซ่ึงเปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ 
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองเจาเมืองฝงตะวันออก ซ่ึงเปนเสนแบงเขตจังหวัด
ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ  บรรจบกับริมฝงคลองบางคร ุ 
ฝงตะวันออกไปทางทิศใต เลียบไปตามริมฝงคลองเจาเมืองฝงตะวันออก จนบรรจบกับริม
ฝงคลองบางจากฝงใต ซ่ึงเปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัด
สมุทรปราการ 
ทิศใต   เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางจากฝงใต ซ่ึงเปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวาง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ บรรจบกับริมฝงคลองเจาเมืองฝงตะวันออก  
ซ่ึงเปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลองบางจากฝงใต บรรจบกับริมฝงคลองรางโพธ์ิ  
ฝงตะวันตก  ซ่ึงเปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ
ไปทางทิศใต ทิศตะวันตกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลองรางโพธ์ิฝงตะวันตก บรรจบกับ
ริมฝงคลองรางแมน้ําฝงเหนือ ซ่ึงเปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุเทพมหานครกับ
จังหวัดสมุทรปราการ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองรางแมน้ําฝง
เหนือ จนบรรจบกับริมฝงคลองบางมดฝงตะวันออก 
ทิศตะวันตก   เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางมดฝงตะวันออก บรรจบกับริมฝงคลองราง
แมน้ํ าฝ ง เหนือ  ซ่ึง เปนเสนแบงเขตจังหวัดระหว างกรุ งเทพมหานครกับจังหวัด
สมุทรปราการ ไปทางทิศเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองบางมดฝงตะวันออก จนบรรจบกับ
ริมฝงคลองราชพฤกษฝงเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชแีสดงเขตอํานาจความรับผดิชอบ หรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๘ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๙๐

ลําดับ 
หนวยงานที่กําหนด
ขึ้นและอยูในสังกัด 

เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๑๐ สถานีตํารวจนครบาล
บางคอแหลม 

ทิศเหนือ เริ่มจากบริเวณที่แนวขอบรั้วเหล็กของสะพานกรุงเทพดานเหนือบรรจบกับริมฝง
แมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวขอบรั้วเหล็กของสะพาน
กรุงเทพดานเหนือจนบรรจบกับริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออก 
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออกบรรจบกับแนวขอบรั้ว
เหล็กของสะพานกรุงเทพดานเหนือไปทางทิศใต เลียบไปตามริมฝงแมน้ําเจาพระยา  
ฝงตะวันออกจนบรรจบกับริมฝงแมนาเจาพระยาฝงตะวันออกสุดเขตกรุงเทพมหานคร
บริเวณสุดแนวเขตที่ดินกรมสรรพาวุธทหารเรือ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  
ติดกับลําลางสาธารณะตรงกับแนวหลักเขตกรุงเทพมหานคร บริเวณวัดโยธินประดิษฐ  
(วัดบางวัว) ตําบลสําโรง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
ทิศใต  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออกจุดสุดเขตกรุงเทพมหานคร  
ตัดตรงไปในแนวตั้งฉาก จนบรรจบกึ่งกลางแมน้ําเจาพระยา ซ่ึงเปนแนวแบงเขตระหวาง
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครกับพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ 
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณกึ่งกลางแมน้ําเจาพระยาที่ตัดตรงไปตั้งฉากบรรจบกับริมฝง
แมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออกแนวสุดเขตกรุงเทพมหานคร (แนวแบงเขตระหวางพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครกับพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ) ทอดยาวขึ้นไปทางทิศเหนือตามแนว
กึ่ งกลางแมน้ํ า  จนบรรจบกับแนว เสนแบง เขตกลางแมน้ํ า เจ าพระยาระหว า ง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ (บริเวณแนวปากคลองวัดแจงรอน ริมฝงแมน้ํา
เจาพระยาฝงตะวันตก ตัดขามแมน้ําเจาพระยาไปทางทิศตะวันออกที่บรรจบกับปลายถนน
สาธุประดิษฐฟากใต) แลวตัดเขาแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตกท่ีบรรจบกับปากคลองวัดแจง
รอนฝงใต (แนวเสนแบงเขตกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ) ทอดยาวตอไปทาง
ทิศเหนือ เลียบไปตามริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตก จนบรรจบกับแนวขอบรั้วเหล็ก
ของสะพานกรุงเทพดานเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชแีสดงเขตอํานาจความรับผดิชอบ หรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๘ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๙๑

ลําดับ 
หนวยงานที่กําหนด
ขึ้นและอยูในสังกัด 

เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๑๑ สถานีตํารวจนครบาล 
ราษฎรบูรณะ 

ทิศเหนือ      เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงใต บรรจบกับริมฝงคลองบางปะแกว
ฝงตะวันตก   ไปทางทิศตะวันออก เลียบไปตามริมแมน้ําเจาพระยาฝงใต  จนบรรจบกับ  
ริมฝงคลองบางพึ่งฝงตะวันออก   ซ่ึงเปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับ
จังหวัดสมุทรปราการ 
ทิศตะวันออก   เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางพึ่งฝงตะวันออกซ่ึงเปนเสนแบงเขตจังหวัด
ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการบรรจบกับริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงใต   
ไปทางทิศใต เลียบไปตามริมฝงคลองบางพึ่งฝงตะวันออก บรรจบกับแนวเสนแบงเขต
จังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ ไปทางทิศใต ตามแนวเสนแบง
เขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ บรรจบกับริมฝงคลอง
สะพานควายฝงเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลองสะพานควาย  
ฝง เหนือ จนบรรจบกับริมฝงคลองราชพฤกษฝงเหนือ 
ทิศใต    เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองราชพฤกษฝงเหนือ  บรรจบกับริมฝงคลองสะพาน
ควายฝงตะวันตก    ไปทางทิศตะวันตก เลียบไปตามริมฝงคลองราชพฤกษฝงเหนือ  
จนบรรจบกับริมฝงคลองบางมดฝงตะวันออก 
ทิศตะวันตก  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางมดฝงตะวันออกบรรจบกับริมฝงคลอง  
ราชพฤกษฝงเหนือไปทางทิศเหนือเลียบไปตามริมฝงคลองบางมดฝงตะวันออกบรรจบกับ
ริมฝงคลองยายจําปฝงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเลียบไปตามริมฝงคลองยาย
จําปฝงเหนือบรรจบกับริมฝงคลองบางปะแกวฝงตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
เลียบไปตามริมฝงคลองบางปะแกวฝงตะวันตกจนบรรจบกับริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงใต 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บัญชแีสดงเขตอํานาจความรับผดิชอบ หรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๘ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๙๒

ลําดับ 
หนวยงานที่กําหนด
ขึ้นและอยูในสังกัด 

เขตอํานาจความรับผดิชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

๑๒ กองกํากับการสืบสวน
สอบสวนกองบังคับการ 
ตํารวจนครบาล ๘ 

มีเขตอํานาจการรับผิดชอบในเขตการรับผิดชอบและเขตพื้นท่ีการปกครองของ  
กองบังคับการตํารวจนครบาล  ๘ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชแีสดงเขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพืน้ที่การปกครอง 
กองกองบงัคับการตํารวจนครบาล ๙ กองบญัชาการตํารวจนครบาล 

๙๓

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนดขึ้น 
และใหอยูในสังกัด 

เขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพื้นทีก่ารปกครอง 

๑ สถานีตํารวจนครบาล 
ทาขาม    

ทิศเหนือ  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางบอนฝงเหนือ   บรรจบกับขอบทางเทา 
ดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๐ (ถนนกาญจนาภิเษก) ฟากตะวันตก  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  เลียบไปตามริมฝงคลองบางบอนฝงเหนือ    บรรจบ
กับริมฝงคลองสนามชัยฝงตะวันตก ไปทางทิศใต  เลียบไปตามริมฝงคลองสนามชัย
ฝงตะวันตก   บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๕   
(ถนนพระรามที่ ๒) ฟากใต ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบทางเทา
ดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๕ (ถนนพระรามที่ ๒) ฟากใตจนบรรจบ
กับริมฝงคลองบางมดฝงตะวันออก 
ทิศตะวันออก    เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางมดฝงตะวันออก   บรรจบกับขอบ
ทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๕ (ถนนพระรามที่ ๒) ฟากใต  
ไปทางทิศใต   เลียบไปตามริมฝงคลองบางมด   ริมฝงคลองสวนฝงตะวันออก  
จนบรรจบกับริ มฝ งคลองนาฝ ง ใต   ซ่ึ ง เปน เสนแบ ง เขตจั งหวัดระหว า ง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ  
ทิศใต    เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองนาฝงใต ซ่ึงเปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวาง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ     บรรจบกับริมฝงคลองสวนฝงใต  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   เลียบไปตามริมฝงคลองนาฝงตะวันตกซ่ึงเปนเสน
แบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ  บรรจบกับริมฝง
คลองหัวกระบือฝงตะวันตก  ไปทางทิศเหนือ   เลียบไปตามริมฝงคลองหัวกระบือฝง
ตะวันตก    บรรจบกับริมฝงคลองสนามชัยฝงใต  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  
เลียบไปตามริมฝงคลองสนามชัยฝงใต  จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนน
บางขุนเทียนฟากตะวันตก 
ทิศตะวันตก   เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนบางขุนเทียน  
ฟากตะวันตก   บรรจบกับริมฝงคลองสนามชัยฝงใต  ไปทางทิศเหนือตามแนวขอบ
ทางเทาดานนอกของถนนบางขุนเทียนฟากตะวันตก  บรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของถนนสะแกงามฝงเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวขอบทางเทา
ดานนอกของถนนสะแกงามฟากเหนือ บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของ  
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๕ (ถนนพระรามที่ ๒) ฟากใต ไปทางทิศตะวันตก  
เฉียงใต   ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๕ (ถนน
พระรามที่ ๒) ฟากใตบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๔๐ (ถนนกาญจนาภิเษก) ฟากตะวันตก ไปทางทิศเหนือ  ตามแนวขอบ
เทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  (ถนนกาญจนาภิ เษก )  
ฟากตะวันตก   จนบรรจบกับริมฝงคลองบางบอนฝงเหนือ 



บัญชแีสดงเขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพืน้ที่การปกครอง 
กองกองบงัคับการตํารวจนครบาล ๙ กองบญัชาการตํารวจนครบาล 

๙๔

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนดขึ้น 
และใหอยูในสังกัด 

เขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพื้นทีก่ารปกครอง 

๒ สถานีตํารวจนครบาล 
แสมดํา 

ทิศเหนือ    เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองเนตรบุตรฝงเหนือ   บรรจบกับเสนแบงเขต
จั ง หวั ด ร ะหว า ง ก รุ ง เ ทพมห าน ค รกั บ จั งห วั ด สมุ ท ร สา ค ร ไปท า ง ทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ   เลียบไปตามริมฝงคลองเนตรบุตร และริมฝงคลองบางบอน   
ฝงเหนือจนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๐ 
(ถนนกาญจนาภิเษก) ฟากตะวันตก 
ทิศตะวันออก  เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข 
๓๔๐ (ถนนกาญจนาภิเษก) ฟากตะวันตก  บรรจบกับริมฝงคลองบางบอนฝงเหนือ   
ไปทางทิศใต   ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๐ 
(ถนนกาญจนาภิเษก) ฟากตะวันตก   บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๕ (ถนนพระรามที่ ๒) ฟากใต   ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   
ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๕ (ถนนพระราม 
ท่ี ๒) ฟากใต    บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนสะแกงามฟากตะวันออก  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต    ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนสะแกงามฟาก
ตะวันออก  บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนบางขุนเทียนฟากตะวันตก  ไป
ทางทิศใต   ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนบางขุนเทียนฟากตะวันตก  
จนบรรจบกับริมฝงคลองสนามชัยฝงใต 
ทิศใต  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองสนามชัยฝงใต   บรรจบกับขอบทางเทาดานนอก
ของถนนบางขุนเทียนฟากตะวันตก   ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   เลียบไปตามริมฝง
คลองสนามชัยฝงใต  จนบรรจบกับริมฝงคลองหัวกระบือฝงตะวันตก  ซ่ึงเปนเสน
แบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร 
ทิศตะวันตก  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองหัวกระบือฝงตะวันตก ซ่ึงเปนเสนแบงเขต
จังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร  บรรจบกับริมฝงคลอง  
สนามชัยฝงใต   ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   เลียบไปตามริมฝงคลองหัวกระบือ
ฝงตะวันตก  และไปตามแนวเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัด
สมุทรสาคร  จนบรรจบกับริมฝงคลองเนตรบุตรฝงเหนือ 
 
 
 
 
 



บัญชแีสดงเขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพืน้ที่การปกครอง 
กองกองบงัคับการตํารวจนครบาล ๙ กองบญัชาการตํารวจนครบาล 

๙๕

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนดขึ้น 
และใหอยูในสังกัด 

เขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพื้นทีก่ารปกครอง 

๓ สถานีตํารวจนครบาล 
เทียนทะเล   

ทิศเหนือ   เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองสนามชัยฝงใต   บรรจบกับริมฝงคลอง  
หัวกระบือฝงตะวันตก   ซ่ึงเปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับ
จังหวัดสมุทรสาคร   ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ    เลียบไปตามริมฝงคลอง
สนามชัยฝงใต   จนบรรจบกับริมฝงคลองหัวกระบือฝงตะวันตก 
ทิศตะวันออก  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองหัวกระบือฝงตะวันตก  บรรจบกับริมฝง
คลองสนามชัยฝงใต   ไปทางทิศใต   เลียบไปตามริมฝงคลองหัวกระบือฝงตะวันตก  
และริมฝงคลองขุนราชวินิจฝงตะวันออก  ซ่ึงเปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวาง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ  จนบรรจบกับริมฝงทะเลอาวไทย 
ทิศใต  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงทะเลอาวไทย   บรรจบกับริมคลองขุนราชวินิจฝง
ตะวันออก    ซ่ึงเปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัด
สมุทรปราการ ไปทางทิศตะวันตก  เลียบไปตามแนวริมฝงทะเลอาวไทย จนบรรจบ
กับริมคลองบาง เสาธงฝ งตะวันตก  ซ่ึ ง เปน เสนแบ ง เขตจั งหวัดระหว า ง
กรุงเทพมหานครกบัจังหวัดสมุทรสาคร 
ทิศตะวันตก   เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางเสาธงฝงตะวันตก ซ่ึงเปนเสนแบงเขต
จังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร  บรรจบกับริมฝงทะเล  
อาวไทยไปทางทิศเหนือ   เลียบไปตามริมฝงคลองบางเสาธงฝงตะวันตก  ริมฝงคลอง
ตาแมนฝงใต  และริมฝงคลองหัวกระบือฝงตะวันตกซ่ึงเปนเสนแบงเขตจังหวัด
ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาครจนบรรจบกับริมคลองสนามชัยฝงใต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชแีสดงเขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพืน้ที่การปกครอง 
กองกองบงัคับการตํารวจนครบาล ๙ กองบญัชาการตํารวจนครบาล 

๙๖

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนดขึ้น 
และใหอยูในสังกัด 

เขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพื้นทีก่ารปกครอง 

๔ สถานีตํารวจนครบาล 
บางขนุเทยีน 
 

ทิศเหนือ   เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองภาษีเจริญฝงใต   บรรจบกับริมฝงคลองพระยา
ราชมนตรีฝงตะวันตก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   เลียบไปตามริมฝงคลองภาษี
เจริญฝงใต  บรรจบกับริมฝงคลองบางกอกใหญฝงใต  ไปทางทิศตะวันออก  เลียบไป
ตามริมฝงคลองบางกอกใหญฝงใต  จนบรรจบกับริมฝงคลองสนามชัยฝงตะวันตก 
ทิศตะวันออก  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองสนามชัยฝงตะวันตก บรรจบกับริมคลอง
บางกอกใหญฝงใต  ไปทางทิศใต  เลียบไปตามริมฝงคลองสนามชัยฝงตะวันตก  
บรรจบกับริมฝงคลองวัดใหมยายนุยฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันออก เลียบไปตาม  
ริมฝงคลองวัดใหมยายนุยฝงเหนือ  บรรจบกับริมฝงคลองบางสะแกฝงตะวันออก  
ไปทางทิศใต  เลียบไปตามริมฝงคลองบางสะแกฝงตะวันออก  บรรจบกับขอบ  
ทางเทาดานนอกของถนนสมเด็จพระเจาตากสินฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต  ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนพระเจาตากสินฟากตะวันตก  
จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนดาวคะนอง-จอมทองฟากใต 
ทิศใต     เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนดาวคะนอง-จอมทองฟากใต   
บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนสมเด็จพระเจาตากสินฟากตะวันตก  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนดาวคะนอง-
จอมทองฟากใต  บรรจบกับริมฝงคลองสนามชัยฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต   เลียบไปตามริมฝงคลองสนามชัยฝงเหนือ  บรรจบกับริมฝงคลองบางบอน
ฝงเหนือ  จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๐   
( ถนนกาญจนาภิเษก) ฟากตะวันตก 
ทิศตะวันตก  เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข 
๓๔๐ (ถนนกาญจนาภิเษก) ฟากตะวันตก  บรรจบกับริมฝงคลองบางบอนฝงเหนือ  
ไปทางทิศเหนือ  ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข 
๓๔๐ ( ถนนกาญจนาภิเษก) ฟากตะวันตก  บรรจบกับริมฝงคลองบางโคลัดฝงใต  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  เลียบไปตามริมฝงคลองบางโคลัดฝงใต  บรรจบกับ
ริมฝงคลองพระยาราชมนตรีฝงตะวันตก ไปทางทิศเหนือ  เลียบไปตามริมฝงคลอง
พระยาราชมนตรีฝงตะวันตก  จนบรรจบกับริมฝงคลองภาษีเจริญฝงใต 
 
 

 
 



บัญชแีสดงเขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพืน้ที่การปกครอง 
กองกองบงัคับการตํารวจนครบาล ๙ กองบญัชาการตํารวจนครบาล 

๙๗

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนดขึ้น 
และใหอยูในสังกัด 

เขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพื้นทีก่ารปกครอง 

๕ สถานีตํารวจนครบาล 
บางบอน 
 

ทิศเหนือ   เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองหนามแดงฝงใต   บรรจบกับริมฝงคลองส่ีวา
ฝงตะวันตก   ซ่ึงเปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัด
สมุทรสาคร  ไปทางทิศตะวันออก  เลียบไปตามริมฝงคลองหนามแดงและคลอง 
บางโคลัดฝงใต   จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๐ 
(ถนนกาญจนาภิเษก) ฟากตะวันตก 
ทิศตะวันออก     เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๔๐ (ถนนกาญจนาภิเษก) ฟากตะวันตก    บรรจบกับริมฝงคลองบางโคลัด 
ฝงใต   ไปทางทิศใต   ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข ๓๔๐ (ถนนกาญจนาภิเษก) ฟากตะวันตก  จนบรรจบกับริมฝงคลองบางบอน
ฝงเหนือ 
ทิศใต   เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางบอนฝงเหนือ   บรรจบกับขอบทางเทา 
ดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๐ (ถนนกาญจนาภิเษก) ฟากตะวันตก   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   เลียบไปตามริมฝงคลองบางบอนและริมฝงคลอง  
เนตรบุตรฝงเหนือ จนบรรจบกับเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับ
จังหวัดสมุทรสาคร 
ทิศตะวันตก  เริ่มจากบริเวณที่เสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับ
จังหวัดสมุทรสาคร  บรรจบกับริมฝงคลองเนตรบุตรฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ ตามเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร  
บรรจบกับริมฝงคลองส่ีวาฝงตะวันตก  ซ่ึงเปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวาง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร ไปทางทิศเหนือ  เลียบไปตามริมฝงคลอง  
ส่ีวาฝงตะวันตก  ซ่ึงเปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัด
สมุทรสาคร จนบรรจบกับริมฝงคลองหนามแดงฝงใต 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชแีสดงเขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพืน้ที่การปกครอง 
กองกองบงัคับการตํารวจนครบาล ๙ กองบญัชาการตํารวจนครบาล 

๙๘

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนดขึ้น 
และใหอยูในสังกัด 

เขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพื้นทีก่ารปกครอง 

๖ สถานีตํารวจนครบาล 
ภาษีเจริญ 
 

ทิศเหนือ   เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางแวกฝงใต   บรรจบกับริมฝงคลองพระยา
ราชมนตรีฝงตะวันตก  ไปทางทิศตะวันออก  เลียบไปตามริมฝงคลองบางแวกฝงใต  
จนบรรจบกับริมฝงคลองบางกอกใหญฝงตะวันออก 
ทิศตะวันออก   เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางกอกใหญฝงตะวันออก  บรรจบกับ
ริมฝงคลองบางแวกฝงใต  ไปทางทิศใต  เลียบไปตามริมฝงคลองบางกอกใหญ  
ฝงตะวันออก  จนบรรจบกับริมฝงคลองภาษีเจริญฝงใต 
ทิศใต    เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองภาษีเจริญฝงใต   บรรจบกับริมฝงคลองบางกอก
ใหญฝงตะวันออก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  เลียบไปตามริมฝงคลองภาษีเจริญ  
ฝงใต  จนบรรจบกับริมฝงคลองพระยาราชมนตรีฝงตะวันตก 
ทิศตะวันตก   เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองพระยาราชมนตรีฝงตะวันตก  บรรจบกับ
ริมฝงคลองภาษีเจริญฝงใต ไปทางทิศเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองพระยาราชมนตรี
ฝงตะวันตก  จนบรรจบกับริมฝงคลองบางแวกฝงใต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชแีสดงเขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพืน้ที่การปกครอง 
กองกองบงัคับการตํารวจนครบาล ๙ กองบญัชาการตํารวจนครบาล 

๙๙

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนดขึ้น 
และใหอยูในสังกัด 

เขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพื้นทีก่ารปกครอง 

๗ สถานีตํารวจนครบาล 
หลักสอง 
 

ทิศเหนือ     เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางไผฝงเหนือ   บรรจบกับริมฝงคลอง  
ทวีวัฒนาฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันออก  เลียบไปตามริมฝงคลองบางไผฝงเหนือ  
จนบรรจบกับริมฝงคลองพระยาราชมนตรีฝงตะวันตก 
ทิศตะวันออก    เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองพระยาราชมนตรีฝงตะวันตก  บรรจบกับ
ริมฝงคลองบางไผฝงเหนือ ไปทางทิศใต  เลียบไปตามริมฝงคลองพระยาราชมนตรี
ฝงตะวันตก  จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔   
( ถนนเพชรเกษม) ฟากใต   
ทิศใต    เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ 
(ถนนเพชรเกษม) ฟากใต บรรจบกับริมฝงคลองพระยาราชมนตรีฝงตะวันตกไปทาง
ทิศตะวันตก ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔  
(ถนนเพชรเกษม) ฟากใต  จนบรรจบกับริมฝงคลองทวีวัฒนาฝงตะวันตก 
ทิศตะวันตก   เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองทวีวัฒนาฝงตะวันตก บรรจบกับขอบ  
ทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากใต ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองทวีวัฒนาฝงตะวันตกจนบรรจบกับ
ริมฝงคลองบางไผฝงเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชแีสดงเขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพืน้ที่การปกครอง 
กองกองบงัคับการตํารวจนครบาล ๙ กองบญัชาการตํารวจนครบาล 

๑๐๐

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนดขึ้น 
และใหอยูในสังกัด 

เขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพื้นทีก่ารปกครอง 

๘ สถานีตํารวจนครบาล 
เพชรเกษม 
 
 

ทิศเหนือ   เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ 
(ถนนเพชรเกษม) ฟากใต บรรจบกับริมฝงคลองทวีวัฒนาฝงตะวันตก ไปทางทิศ
ตะวันออก   ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  
(ถนนเพชรเกษม) ฟากใต  จนบรรจบกับริมฝงคลองพระยาราชมนตรีฝงตะวันตก 
ทิศตะวันออก    เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองพระยาราชมนตรีฝงตะวันตก  บรรจบกับ
ขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ ( ถนนเพชรเกษม) ฟากใต   
ไปทางทิศใต  เลียบไปตามริมฝงคลองพระยาราชมนตรีฝงตะวันตก  จนบรรจบกับ
ริมฝงคลองบางโคลัดฝงใต 
ทิศใต   เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางโคลัดฝงใต  บรรจบกับริมฝงคลองพระยา
ราชมนตรีฝงตะวันตก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  เลียบไปตามริมฝงคลองบางโค
ลัดฝงใต  จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนบางบอน ๓ ฟากตะวันออก 
ทิศตะวันตก   เริ่มจากบริ เวณที่ขอบทางเท าดานนอกของถนนบางบอน  ๓  
ฟากตะวันออก  บรรจบกับริมฝงคลองบางโคลัดฝงใต  ไปทางทิศเหนือตามแนวขอบ
ทางเทาดานนอกของถนนบางบอน ๓ ฟากตะวันออก   จนบรรจบกับริมฝงคลองภาษี
เจริญฝงใต  เลียบไปตามริมฝงคลองภาษีเจริญฝงใต  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  
จนบรรจบกับตรงแนวคลองทวีวัฒนาฝงตะวันตก  ขามคลองภาษีเจริญ  และเลียบไป
ตามริมฝงคลองทวีวัฒนาฝงตะวันตกไปทางทิศเหนือ   จนบรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากใต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชแีสดงเขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพืน้ที่การปกครอง 
กองกองบงัคับการตํารวจนครบาล ๙ กองบญัชาการตํารวจนครบาล 

๑๐๑

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนดขึ้น 
และใหอยูในสังกัด 

เขตอํานาจการรับผิดชอบและเขตพื้นที่การปกครอง 

๙ สถานีตํารวจนครบาล 
หนองแขม  

ทิศเหนือ   เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔  
(ถนนเพชรเกษม) ฟากเหนือ  บรรจบกับริมฝงคลองศรีสําราญฝงตะวันออก  ซ่ึงเปน
เสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม ไปทางทิศ
ตะวันออก   ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  
(ถนนเพชรเกษม) ฟากเหนือ บรรจบกับริมฝงคลองมหาศรฝงตะวันออกขามทาง
หลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ไปตามริมฝงคลองมหาศรฝงตะวันออก  
บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ฟากใต   ไปทางทิศตะวันออกตามแนวขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากใต    จนบรรจบกับริมฝงคลองทวีวัฒนา  
ฝงตะวันตก 
ทิศตะวันออก     เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองทวีวัฒนาฝงตะวันตก  บรรจบกับขอบ
ทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากใต  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  เลียบไปตามริมฝงคลองทวีวัฒนาฝงตะวันตก  บรรจบ
กับริมฝงคลองภาษีเจริญฝงใต ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝง
คลองภาษีเจริญฝงใต  จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนบางบอน ๓  
ฟากตะวันออก ไปทางทิศใต  ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนบางบอน ๓ 
ฟากตะวันออก จนบรรจบกับริมฝงคลองหนามแดงฝงใต 
ทิศใต   เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองหนามแดงฝงใต  บรรจบกับขอบทางเทาดานนอก
ของถนนบางบอน ๓ ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันตก เลียบไปตามริมฝงคลอง
หนามแดงฝงใต  จนบรรจบกับริมฝงคลองตากลอมฝงตะวันออก ซ่ึงเปนเสนแบงเขต
จังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร 
ทิศตะวันตก   เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองตากลอมฝงตะวันออก  ซ่ึงเปนเสนแบงเขต
จังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร  บรรจบกับริมฝงคลองหนาม
แดงฝงใต ไปทางทิศเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองตากลอมฝงตะวันออกผานคลอง
ภาษีเจริญ บรรจบกับริมฝงคลองศรีสําราญฝงตะวันออก  ซ่ึงเปนเสนแบงเขตจังหวัด
ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร ไปทางทิศเหนือ เลียบไปตามริมฝง
คลองศรีสําราญฝงตะวันออก  จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากเหนือ 
 
 



บัญชแีสดงเขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพืน้ที่การปกครอง 
กองกองบงัคับการตํารวจนครบาล ๙ กองบญัชาการตํารวจนครบาล 

๑๐๒

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนดขึ้น 
และใหอยูในสังกัด 

เขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพื้นทีก่ารปกครอง 

๑๐ สถานีตํารวจนครบาล 
หนองคางพล ู
 
 

ทิศเหนือ     เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางไผฝงเหนือ  บรรจบกับเสนแบงเขต
จังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม  ไปทางทิศตะวันออก  เลียบไป
ตามริมฝงคลองบางไผฝงเหนือ  จนบรรจบกับริมฝงคลองทวีวัฒนาฝงตะวันตก        
ทิศตะวันออก   เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองทวีวัฒนาฝงตะวันตก  บรรจบกับริมฝง
คลองบางไผฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลองทวีวัฒนา
ฝงตะวันตก จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ 
(ถนนเพชรเกษม) ฟากใต 
ทิศใต  เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ 
(ถนนเพชรเกษม)ฟากใต  บรรจบกับริมฝงคลองทวีวัฒนาฝงตะวันตก ไปทางทิศ
ตะวันตก   ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  
(ถนนเพชรเกษม)ฟากใต  บรรจบกับริมฝงคลองมหาศรฝงตะวันออก  ขามทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๔ (ถนนเพชรเกษม) ไปตามแนวคลองมหาศรฝงตะวันออก  
บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากเหนือ  จนบรรจบกับเสนแบงเขตจังหวัดระหวาง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม 
ทิศตะวันตก    เริ่มจากบริเวณที่เสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับ
จังหวัดนครปฐม   บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ 
(ถนนเพชรเกษม) ฟากใต   ไปทางทิศเหนือ  ตามแนวเสนแบงเขตจังหวัดระหวาง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม  จนบรรจบกับริมฝงคลองบางไผฝงเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชแีสดงเขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพืน้ที่การปกครอง 
กองกองบงัคับการตํารวจนครบาล ๙ กองบญัชาการตํารวจนครบาล 

๑๐๓

ลําดบั 
หนวยงานที่กําหนดขึ้น 
และใหอยูในสังกัด 

เขตอํานาจการรับผดิชอบและเขตพื้นทีก่ารปกครอง 

๑๑ กองกํากบัการสบืสวน
สอบสวน  กองบงัคับการ
ตํารวจนครบาล ๙ 

มีเขตอํานาจการรับผิดชอบในเขตอํานาจการรับผิดชอบและเขตพื้นท่ีการปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  ๑๐๔

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นท่ีการปกครอง 
ของตํารวจภูธรภาค ๑ ถึง ๙ และศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต 

 

ลําดับท่ี สวนราชการ ท่ีตั้งจังหวัด 
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพืน้ท่ีการปกครอง 

จํานวน 
หนวยงาน/จังหวัด 

ช่ือหนวยงาน/จังหวดั 

๑. ตํารวจภูธรภาค ๑ กรุงเทพมหานคร ๙ ๑. จังหวัดชัยนาท 
๒. จังหวัดนนทบุร ี
๓. จังหวัดปทุมธาน ี
๔. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๕. จังหวัดลพบุร ี
๖. จังหวัดสมุทรปราการ 
๗. จังหวัดสระบุร ี
๘. จังหวัดสิงหบุร ี
๙. จังหวัดอางทอง 

๒. ตํารวจภูธรภาค ๒ ชลบุรี ๘ ๑. จังหวัดจนัทบุร ี
๒. จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๓. จังหวัดชลบุร ี
๔. จังหวัดตราด 
๕. จังหวัดนครนายก 
๖.  จังหวัดปราจีนบุร ี
๗. จังหวัดระยอง 
๘. จังหวัดสระแกว 

๓. ตํารวจภูธรภาค ๓ นครราชสีมา ๘ ๑. จังหวัดชัยภมิู 
๒. จังหวัดนครราชสีมา 
๓. จังหวัดบุรีรัมย 
๔. จังหวัดยโสธร 
๕. จังหวัดศรีสะเกษ 
๖. จังหวัดสุรินทร 
๗. จังหวัดอํานาจเจริญ 
๘. จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

 



  ๑๐๕

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นท่ีการปกครอง 
ของตํารวจภูธรภาค ๑ ถึง ๙ และศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต 

 

ลําดับท่ี สวนราชการ ท่ีตั้งจังหวัด 
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพืน้ท่ีการปกครอง 

จํานวน 
หนวยงาน/จังหวัด 

ช่ือหนวยงาน/จังหวดั 

๔. ตํารวจภูธรภาค ๔ ขอนแกน ๑๑ ๑. จังหวัดกาฬสินธุ 
๒. จังหวัดขอนแกน 
๓. จังหวัดนครพนม 
๔. จังหวัดมหาสารคาม 
๕. จังหวัดมุกดาหาร 
๖. จังหวัดรอยเอ็ด 
๗. จังหวัดเลย 
๘. จังหวัดสกลนคร 
๙. จังหวัดหนองคาย 
๑๐. จังหวัดหนองบัวลําภ ู
๑๑. จังหวัดอุดรธาน ี

๕. ตํารวจภูธรภาค ๕ เชียงใหม ๘ ๑.  จังหวัดเชียงราย 
๒. จังหวัดเชียงใหม 
๓. จังหวัดนาน 
๔. จังหวัดพะเยา 
๕. จังหวัดแพร 
๖.  จังหวัดแมฮองสอน 
๗. จังหวัดลําปาง 
๘. จังหวัดลําพูน 

๖. ตํารวจภูธรภาค ๖ พิษณุโลก ๙ ๑.  จังหวัดกําแพงเพชร 
๒. จังหวัดตาก 
๓. จังหวัดนครสวรรค 
๔. จังหวัดพิจติร 
๕. จังหวัดพิษณุโลก 
๖.  จังหวัดเพชรบูรณ 
๗. จังหวัดสุโขทัย 
๘. จังหวัดอุตรดิตถ 
๙.  จังหวัดอุทัยธาน ี



  ๑๐๖

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นท่ีการปกครอง 
ของตํารวจภูธรภาค ๑ ถึง ๙ และศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต 

 

ลําดับท่ี สวนราชการ ท่ีตั้งจังหวัด 
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพืน้ท่ีการปกครอง 

จํานวน 
หนวยงาน/จังหวัด 

ช่ือหนวยงาน/จังหวดั 

๗. ตํารวจภูธรภาค ๗ นครปฐม ๘ ๑. จังหวัดกาญจนบรุ ี
๒. จังหวัดนครปฐม 
๓. จังหวัดประจวบคีรีขนัธ 
๔. จังหวัดเพชรบุร ี
๕. จังหวัดราชบุร ี
๖. จังหวัดสมุทรสงคราม 
๗. จังหวัดสมุทรสาคร 
๘. จังหวัดสุพรรณบุร ี

๘. ตํารวจภูธรภาค ๘ สุราษฎรธาน ี ๗ ๑.  จังหวัดกระบี ่
๒. จังหวัดชุมพร 
๓. จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๔. จังหวัดพังงา 
๕. จังหวัดภูเก็ต 
๖.  จังหวัดระนอง 
๗. จังหวัดสุราษฎรธาน ี

๙. ตํารวจภูธรภาค ๙ สงขลา ๔ ๑.  จังหวัดสงขลา 
๒. จังหวัดสตูล 
๓. จังหวัดตรัง 
๔. จังหวัดพัทลุง 

๑๐. ศูนยปฏิบัติการตํารวจ
จังหวัดชายแดนภาคใต 

ยะลา ๓ ๑.  จังหวัดยะลา 
๒. จังหวัดปตตาน ี
๓. จังหวัดนราธิวาส 

 

 

 

 



  ๑๐๗

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นท่ีการปกครอง 
ของตํารวจภูธรภาค ๑ ถึง ๙ และศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต 

 

ลําดับท่ี หนวยงาน สถานที่ตั้ง 
เขตอํานาจการรับผิดชอบ 
หรือเขตพื้นท่ีการปกครอง 

๑. กองบังคับการสืบสวน
สอบสวน 

ตามที่ตั้งของแตละ
ตํารวจภูธรภาค และ 
ศชต. นั้นๆ 

เปนไปตามเขตอํานาจการรับผิดชอบ 
และเขตพื้นท่ีการปกครองของแตละ
ตํารวจภูธรภาค และ ศชต. นั้นๆ 

๒. ตํารวจภูธรจังหวัด จังหวัดนัน้ๆ ภายในเขตพื้นท่ีการปกครองของ 
จังหวัดนัน้ๆ(ตามทีก่รมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทยประกาศ) 

๓. สถานีตํารวจภูธร อําเภอหรือกิ่งอําเภอ
หรือตําบลใดในเขต 
อํานาจการรับผิดชอบ 

ภายในเขตพื้นท่ีตามบัญชีแนบทาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองชัยนาท เมืองชัยนาท ในเมือง ๘ ๑.ในเมือง ๒.บานกลวย ๓.เขาทาพระ ชัยนาท
๔.ธรรมมามูล ๕.เสือโฮก ๖.หาดทาเสา
๗.ทาชัย ๘.ชัยนาท

ื ื ื ื

ตํารวจภูธรจังหวัด

ชื่อ

สถานีตํารวจภูธร

ตั้งอยูที่

อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล

อยูในความปกครอง

รายชื่อสถานีตํารวจและเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดชัยนาท ตํารวจภูธรภาค ๑

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง

ลําดับที่

ตํารวจภูธรภาค ๑ ๑๐๘

๒ นางลือ เมืองชัยนาท นางลือ ๑ ๑.นางลือ ชัยนาท
๓ สรรคบุรี สรรคบุรี แพรกศรีราชา ๘ ๑.แพรกศรีราชา ๒.เที่ยงแท ๓.โพงาม ชัยนาท

๔.บางขุด ๕.ดอนกํา ๖.ดงคอน 
๗.หวยกรด ๘.หวยกรดพัฒนา

๔ หันคา หันคา หันคา ๕ ๑.หันคา ๒.บานเชี่ยน ๓.ไพรนกยูง ชัยนาท
๔.วังไกเถื่อน ๕.เดนใหญ

๕ หวยงู หันคา สามงามทาโบสถ ๓ ๑.หนองแซง ๒.หวยงู ๓.สามงามทาโบสถ ชัยนาท
๖ มโนรมย มโนรมย คุงสําเภา ๔ ๑.คุงสําเภา ๒.วัดโคก ๓.ศิลาดาน ชัยนาท

๔.ทาฉนวน
๗ หางน้ําสาคร มโนรมย หางน้ําสาคร ๓ ๑.หางน้ําสาคร ๒.อูตะเภา ๓.ไรพัฒนา ชัยนาท



จํานวน
ตําบล

๘ วัดสิงห วัดสิงห วัดสิงห ๕ ๑.มะขามเฒา ๒.หนองขุน ชัยนาท
๓.บอแร ๔.หนองบัว ๕.วัดสิงห 

๙ หนองนอย วัดสิงห วังหมัน ๒ ๑.วังหมัน ๒.หนองนอย ชัยนาท
๑๐ สรรพยา สรรพยา สรรพยา ๖ ๑.สรรพยา ๒.โพนางดําตก ๓.หาดอาษา ชัยนาท

โ

ชื่อ ตั้งอยูที่ อยูในความปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

รายชื่อสถานีตํารวจและเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดชัยนาท ตํารวจภูธรภาค ๑

ลําดับที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง

๑๐๙

๔.โพนางดําออก ๕.ตลุก ๖.บางหลวง
๑๑ เขาแกว สรรพยา เขาแกว ๑ ๑.เขาแกว ชัยนาท
๑๒ เนินขาม เนินขาม เนินขาม ๓ ๑.เนินขาม ๒.สุขเดือนหา ๓.กะบกเตี้ย ชัยนาท
๑๓ หนองมะโมง หนองมะโมง หนองมะโมง ๓ ๑.หนองมะโมง ๒.กุดจอก ๓.สะพานหิน ชัยนาท
๑๔ วังน้ําขาว หนองมะโมง วังตะเคียน ๑ ๑.วังตะเคียน ชัยนาท



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองนนทบุรี เมืองนนทบุรี สวนใหญ ๕ ๑.สวนใหญ ๒.บางกระสอ ๓.ตลาดขวัญ นนทบุรี
๔.บางเขน ๕.ทาทราย

๒ บางศรีเมือง เมืองนนทบุรี บางกราง ๕ ๑.บางศรีเมือง ๒.บางกราง ๓.บางไผ นนทบุรี
๔.ไทรมา ๕.บางรักนอย

ไ  ไ  ไ  ไ  ี ั ี

อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

รายชื่อสถานีตํารวจและเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ตํารวจภูธรภาค ๑

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง

ตั้งอยูที่ อยูในความปกครอง

สถานีตํารวจภูธร
ลําดับที่

ชื่อ

๑๑๐

๓ ไทรนอย ไทรนอย ไทรนอย ๗ ๑.ไทรนอย ๒.คลองขวาง ๓.ทวีวัฒนา นนทบุรี
๔.หนองเพรางาย ๕.ขุนศรี ๖.ไทรใหญ 
๗.ราษฎรนิยม

๔ ปากเกร็ด ปากเกร็ด บานใหม ๖ ๑.เกาะเกร็ด ๒.คลองเกลือ ๓.บางตลาด นนทบุรี
๔.ปากเกร็ด ๕.บางพูด ๖.บานใหม

๕ คลองขอย ปากเกร็ด คลองขอย ๖ ๑.คลองขอย ๒.บางตะไนย ๓.ทาอิฐ นนทบุรี
๔.คลองพระอุดม ๕.บางพลับ ๖.ออมเกร็ด

๖ บางกรวย บางกรวย บางขนุน ๖ ๑.บางกรวย ๒.วัดชลอ ๓.บางสีทอง นนทบุรี
๔.บางขนุน ๕.บางขุนกอง ๖.มหาสวัสดิ์

๗ ปลายบาง บางกรวย ปลายบาง ๓ ๑.ปลายบาง ๒.บางคูเวียง ๓.ศาลากลาง นนทบุรี



จํานวน
ตําบล

๘ บางใหญ บางใหญ เสาธงหิน ๔ ๑.เสาธงหิน ๒.บางมวง ๓.บางเลน นนทบุรี
๔.บางแมนาง (เฉพาะหมูที่ ๑,๒,๑๒,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗ และ ๑๘) 

๙ บางแมนาง บางใหญ บางแมนาง ๓ ๑.บางแมนาง (เฉพาะหมู ๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑ และ ๑๓) นนทบุรี
๒.บานใหม ๓.บางใหญ

ั ั ั ั ั ิ ั

ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

เขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่

ชื่อ ตั้งอยูที่ อยูในความปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ตํารวจภูธรภาค ๑
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

รายชื่อสถานีตํารวจและเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ๑๑๑

๑๐ บางบัวทอง บางบัวทอง ละหาร ๘ ๑.บางคูรัด ๒.บางรักพัฒนา ๓.พิมลราช ๔.บางบัวทอง
 ๕.ละหาร ๖.ลําโพ ๗.บางรักใหญ ๘.โสนลอย



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางปรอก ๖ ๑.บางปรอก ๒.บานฉาง ๓.บางหลวง ปทุมธานี
๔.บางเดื่อ ๕.บางคูวัด ๖.บางขะแยง 

๒ ปากครองรังสิต เมืองปทุมธานี บานใหม ๔ ๑.บานใหม ๒.บางกะดี ๓.หลักหก ปทุมธานี
๔.บางพูน

ิ ไ ื ป ี ิ ไ ิ ไ  ป ี

ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด
ลําดับที่

ชื่อ ตั้งอยูที่ อยูในความปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ

เขตพื้นที่การปกครอง
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

รายชื่อสถานีตํารวจและเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ตํารวจภูธรภาค ๑

๑๑๒

๓ สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี สวนพริกไทย ๔ ๑.สวนพริกไทย ๒.บางพูด ๓.บานกลาง ปทุมธานี
๔.บานกระแชง

๔ ธัญบุรี ธัญบุรี รังสิต ๕ ๑.บึงยี่โถ ๒.รังสิต ๓.ลําผักกูด ปทุมธานี
๔.บึงสนั่น ๕.บึงน้ํารักษ

๕ ประตูน้ําจุฬาลงกรณ ธัญบุรี ประชาธิปตย ๑ ๑.ประชาธิปตย ปทุมธานี
๖ คลองหลวง คลองหลวง คลองสอง ๔ ๑.คลองหนึ่ง ๒.คลองสอง ๓.คลองสาม ปทุมธานี

๔.คลองสี่
๗ คลองหา คลองหลวง คลองหา ๓ ๑.คลองหา ๒.คลองหก ๓.คลองเจ็ด ปทุมธานี
๘ ลาดหลุมแกว ลาดหลุมแกว ระแหง ๕ ๑.ลาดหลุมแกว ๒.ระแหง ๓.บอเงิน ปทุมธานี

๔.คลองพระอุดม ๕.หนาไม



จํานวน
ตําบล

๙ คูบางหลวง ลาดหลุมแกว คูบางหลวง ๒ ๑.คูบางหลวง ๒.คูขวาง ปทุมธานี
๑๐ ลําลูกกา ลําลูกกา บึงคําพรอย ๓ ๑.บึงคําพรอย ๒.ลําลูกกา ๓.บึงทองหลาง ปทุมธานี
๑๑ คูคต ลําลูกกา คูคต ๒ ๑.คูคต ๒.ลาดสวาย ปทุมธานี
๑๒ คลองสิบสอง ลําลูกกา ลําไทร ๓ ๑.ลําไทร ๒.พืชอุดม ๓.บึงคอไห ปทุมธานี

โ โ  ป ี

ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

เขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่

ชื่อ ตั้งอยูที่ อยูในความปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล

รายชื่อสถานีตํารวจและเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ตํารวจภูธรภาค ๑

๑๑๓

๑๓ สามโคก สามโคก บางเตย ๑๑ ๑.บางเตย ๒.คลองควาย ๓.ทายเกาะ ปทุมธานี
๔.บางกระบือ ๕.สามโคก ๖.กระแชง 
๗.บางโพธิ์เหนือ ๘.เชียงรากนอย 
๙.บานงิ้ว ๑๐.บานปทุม ๑๑.เชียงรากใหญ

๑๔ หนองเสือ หนองเสือ บึงบา ๗ ๑.บึงบา ๒.บึงบอน ๓.บึงชําออ ปทุมธานี
๔.บึงกาสาม ๕.หนองสามวัง ๖.นพรัตน 
๗.ศาลาครุ



จํานวน
ตําบล

๑ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประตูชัย ๒๑ ๑.ประตูชัย ๒.ทาวาสุกรี ๓.หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
๔.ไผลิง ๕.หอรัตนไชย ๖.กะมัง
๗.บานเกาะ ๘.หันตรา ๙.เกาะเรียน
๑๐.คลองสวนพลู ๑๑.สําเภาลม

ี 

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

ชื่อ ตั้งอยูที่ อยูในความปกครอง
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

เขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่

รายชื่อสถานีตํารวจและเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตํารวจภูธรภาค ๑

๑๑๔

๑๒.คลองตะเคียน ๑๓.บานรุน
๑๔.บานปอม ๑๕.ปากกราน
๑๖.บานใหม ๑๗.วัดตูม ๑๘.สวนพริก
๑๙.ภูเขาทอง ๒๐.ลุมพลี
๒๑.คลองสระบัว

๒ ภาชี ภาชี ภาชี ๗ ๑.ภาชี ๒.ดอนหญานาง ๓.ไผลอม พระนครศรีอยุธยา
๔.หนองน้ําใส ๕.พระแกว ๖.กระจิว
๗.โคกมวง

๓ ระโสม ภาชี ระโสม ๑ ๑.ระโสม พระนครศรีอยุธยา



จํานวน
ตําบล

๔ นครหลวง นครหลวง นครหลวง ๙ ๑.นครหลวง ๒.บางระกํา ๓.บอโพง พระนครศรีอยุธยา
๔.บางพระครู ๕.แมลา ๖.ปากจั่น 
๗.คลองสะแก ๘.หนองปลิง ๙.บานชุง 

๕ ทาชาง นครหลวง ทาชาง ๓ ๑.ทาชาง ๒.พระนอน ๓.สามไถ พระนครศรีอยุธยา
ั ั ั ั   ี

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

ชื่อ ตั้งอยูที่ อยูในความปกครอง
เขตพื้นที่การปกครอง

รายชื่อสถานีตํารวจและเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตํารวจภูธรภาค ๑

ลําดับที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

๑๑๕

๖ อุทัย อุทัย อุทัย ๑๑ ๑.อุทัย ๒.ขาวเมา ๓.ธนู ๔.คานหาม พระนครศรีอยุธยา
๕.บานชาง ๖.บานหีบ ๗.สามบัณฑิต 
๘.โพสาวหาญ ๙.หนองไมซุง 
๑๐.หนองน้ําสม ๑๑.เสนา

๗ บางไทร บางไทร บางไทร ๑๙ ๑.สนามชัย ๒.บานแปง ๓.ชางนอย พระนครศรีอยุธยา
๔.กระแชง ๕.บานกลึง ๖.แคออก 
๗.หนาไม ๘.บางยี่โท ๙.ชางเหล็ก 
๑๐.แคตก ๑๑.หอหมก ๑๒.บานเกาะ 
๑๓.บางพลี ๑๔.บางไทร ๑๕.ไผพระ 
๑๖.ไมตรา ๑๗.กกแกวบูรพา 
๑๘.โคกชาง ๑๙.บานมา



จํานวน
ตําบล

๘ ชางใหญ บางไทร ชางใหญ ๔ ๑.ราชคราม ๒.ชางใหญ ๓.โพแตง พระนครศรีอยุธยา
๔.เชียงรากนอย

๙ บางปะอิน บางปะอิน บานเลน ๑๘ ๑.บานเลน ๒.คลองจิก ๓.บานหวา พระนครศรีอยุธยา
๔.บานสราง ๕.ตลิ่งชัน ๖.บานกรด 

 ื ั้

อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด
ลําดับที่

ชื่อ ตั้งอยูที่ อยูในความปกครอง

สถานีตํารวจภูธร

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตํารวจภูธรภาค ๑
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

เขตพื้นที่การปกครอง

รายชื่อสถานีตํารวจและเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ๑๑๖

๗.คุงลาน ๘.สามเรือน ๙.บางกระสั้น 
๑๐.วัดยม ๑๑.ตลาดเกรียบ 
๑๒.บานแปง ๑๓.เกาะเกิด 
๑๔.บานพลับ ๑๕.บานโพ 
๑๖.ขนอนหลวง ๑๗.บางประแดง ๑๘.เชียงรากนอย
 (ยกเวนพื้นที่ดานทิศตะวันออกของแนวทางรถไฟสายเหนือ)

๑๐ พระอินทรราชา บางปะอิน เชียงรากนอย ๑ ๑.เชียงรากนอย  (เฉพาะพื้นที่ดานทิศตะวันออกของแนว พระนครศรีอยุธยา
ทางรถไฟสายเหนือ)

๑๑ ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง ๗ ๑.ลาดบัวหลวง ๒.หลักชัย ๓.สามเมือง พระนครศรีอยุธยา
๔.พระยาบันลือ ๕.คลองพระยาบันลือ 
๖.คูสลอด ๗.สิงหนาท



จํานวน
ตําบล

๑๒ วังนอย วังนอย ลําตาเสา ๑๐ ๑.ลําตาเสา ๒.ลําไทร ๓.พยอม พระนครศรีอยุธยา
๔.บอตาโล ๕.วังนอย ๖.วังจุฬา 
๗.ขาวงาม ๘.สนับทึบ ๙.หันตะเภา 
๑๐.ชะแมบ

ั ไ  ั ไ  ั ไ   ใ  ี

ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด
ลําดับที่

ชื่อ ตั้งอยูที่ อยูในความปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ

รายชื่อสถานีตํารวจและเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตํารวจภูธรภาค ๑

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง

๑๑๗

๑๓ ผักไห ผักไห ตาลาน ๑๑ ๑.ผักไห ๒.ตาลาน ๓.บานใหญ พระนครศรีอยุธยา
๔.อมฤต ๕.หนาโคก ๖.โคกชาง 
๗.ลาดน้ําเค็ม ๘.บานแค ๙.กุฎี 
๑๐.ทาดินแดง ๑๑.ลาดชิด

๑๔ จักราช ผักไห จักราช ๕ ๑.หนองน้ําใหญ ๒.จักราช ๓.ดอนลาน พระนครศรีอยุธยา
๔.นาคู ๕.ลําตะเคียน

๑๕ เสนา เสนา เสนา ๑๒ ๑.เสนา ๒.สามกอ ๓.บางนมโค พระนครศรีอยุธยา
๔.บานแพน ๕.บานโพธิ์ ๖.บานกระทุม
๗.บานแถว ๘.หัวเวียง ๙.รางจรเข 
๑๐.ลาดงา ๑๑.เจาเจ็ด ๑๒.เจาเสด็จ



จํานวน
ตําบล

๑๖ มารวิชัย เสนา เสนา ๕ ๑.มารวิชัย ๒.ชายนา ๓.สามตุม พระนครศรีอยุธยา
๔.บานหลวง ๕.ดอนทอง

๑๗ บางบาล บางบาล มหาพราหมณ ๑๓ ๑.มหาพราหมณ ๒.บางบาล ๓.วัดยม พระนครศรีอยุธยา
๔.ไทรนอย ๕.สะพานไทย ๖.กบเจา 

ั ั

ตํารวจภูธรจังหวัด
ลําดับที่

ชื่อ ตั้งอยูที่ อยูในความปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล

รายชื่อสถานีตํารวจและเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตํารวจภูธรภาค ๑

เขตพื้นที่การปกครอง

ชื่อตําบล

๑๑๘

๗.วัดตะกู ๘.บางหลวง ๙.บางหัก 
๑๐.บางหลวงโดด ๑๑.บางชะนี 
๑๒.ทางชาง ๑๓.บานกุม

๑๘ พระขาว บางบาล พระขาว ๓ ๑.พระขาว ๒.น้ําเตา ๓.บานคลัง พระนครศรีอยุธยา
๑๙ ทาเรือ ทาเรือ ทาเจาสนุก ๗ ๑.ทาเรือ ๒.จําปา ๓.ทาหลวง พระนครศรีอยุธยา

๔.บานรอม ๕.ศาลาลอย ๖.ทาเจาสนุก 
๗.หนองขนาก 

๒๐ ปากทา ทาเรือ ปากทา ๓ ๑.ปากทา ๒.โพธิ์เอน ๓.วังแดง พระนครศรีอยุธยา



จํานวน
ตําบล

๒๑ บางปะหัน บางปะหัน บางปะหัน ๑๔ ๑.บางปะหัน ๒.ขวัญเมือง ๓.บางเดื่อ พระนครศรีอยุธยา
๔.บางนางรา ๕.เสาธง ๖.ทางกลาง 
๗.บานลี่ ๘.ทับน้ํา ๙.บานมา ๑๐.หันสัง 
๑๑.โพธิ์สามตน ๑๒.พุทเลา ๑๓.ขยาย 

ิ

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่ อยูในความปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

เขตพื้นที่การปกครอง

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตํารวจภูธรภาค ๑
รายชื่อสถานีตํารวจและเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ๑๑๙

๑๔.ตานิม
๒๒ บานขลอ บางปะหัน บานขลอ ๓ ๑.บานขลอ ๒.ตาลเอน ๓.บางเพลิง พระนครศรีอยุธยา
๒๓ บานแพรก บานแพรก บานแพรก ๕ ๑.บานใหม ๒.บานแพรก ๓.สองหอง พระนครศรีอยุธยา

๔.สําพะเนียง ๕.คลองนอย
๒๔ บางซาย บางซาย บางซาย ๖ ๑.บางซาย ๒.แกวฟา ๓.เตาเลา พระนครศรีอยุธยา

๔.ปลายกลัด ๕.เทพมงคล ๖.วังพัฒนา
๒๕ มหาราช มหาราช หัวไผ ๘ ๑.มหาราช ๒.หัวไผ ๓.บานขวาง พระนครศรีอยุธยา

๔.บานนา ๕.บานใหม ๖.ทาตอ 
๗.น้ําเตา ๘.กระทุม

๒๖ โรงชาง มหาราช โรงชาง ๔ ๑.โรงชาง ๒.เจาปลุก ๓.พิตเพียน พระนครศรีอยุธยา
๔.บางนา



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองลพบุรี เมืองลพบุรี ทะเลชุบศร ๑๑ ๑.ทะเลชุบศร ๒.ถนนใหญ ๓.ทาแค ๔.โคกกะเทียม ลพบุรี
 ๕.เขาพระงาม ๖.เขาสามยอด ๗.โคกลําพาน  ๘.ปาตาล 
๙.ทาศาลา ๑๐.กกโก ๑๑.นิคมสรางตนเอง
 (เฉพาะหมูที่ ๑,๒,๓,๔,๘,๑๑)

 ิ ื ี  ิ  ิ ั  ี

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่ อยูในความปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

รายชื่อสถานีตํารวจและเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดลพบุรี ตํารวจภูธรภาค ๑

เขตพื้นที่การปกครอง

๑๒๐

๒ ทาหิน เมืองลพบุรี ทาหิน ๖ ๑.ทาหิน ๒.บางขันหมาก ๓.ตะลุง ๔.พรหมมาสตร ลพบุรี
๕.โพธิ์เกาตน ๖.ทายตลาด

๓ โคกตูม เมืองลพบุรี โคกตูม ๒ ๑.โคกตูม ๒.นิคมสรางตนเอง ลพบุรี
 (เฉพาะหมูที่ ๕,๖,๗,๙ และ ๑๐)

๔ บานกุม เมืองลพบุรี โกงธนู ๓ ๑.งิ้วราย ๒.โกงธนู ๓.ดอนโพธิ์ ลพบุรี
๕ บานขอย เมืองลพบุรี บานขอย ๓ ๑.บานขอย ๒.สี่คลอง ๓.โพธิ์ตรุ ลพบุรี
๖ พัฒนานิคม พัฒนานิคม พัฒนานิคม ๕ ๑.พัฒนานิคม ๒.ชองสาริกา ๓.ดีลัง ลพบุรี

๔.ชอนนอย ๕.หนองบัว
๗ มะนาวหวาน พัฒนานิคม มะนาวหวาน ๓ ๑.มะนาวหวาน ๒.น้ําสุด ลพบุรี

๓.หวยขุนราม



จํานวน
ตําบล

๘ โคกสลุง พัฒนานิคม โคกสลุง ๑ ๑.โคกสลุง ลพบุรี
๙ บานหมี่ บานหมี่ บานหมี่ ๒๒ ๑.บานหมี่ ๒.เชียงงา ๓.โพนทอง ลพบุรี

๔.บานกลวย ๕.บานทราย ๖.หินปก 
๗.บางกะพี้ ๘.หนองเมือง ๙.ดงพลับ 

ี  

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่ อยูในความปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

รายชื่อสถานีตํารวจและเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดลพบุรี ตํารวจภูธรภาค ๑
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

๑๒๑

๑๐.หนองกระเบียน ๑๑.สายหวยแกว 
๑๒.ไผใหญ ๑๓.สนามแจง 
๑๔.หนองเตา ๑๕.หนองทรายขาว 
๑๖.พุคา ๑๗.บางพึ่ง ๑๘.บานชี 
๑๙.บางขาม ๒๐.มหาสอน 
๒๑.ชอนมวง ๒๒.ดอนดึง

๑๐ ทาวุง ทาวุง ทาวุง ๖ ๑.ทาวุง ๒.บางคู ๓.โพตลาดแกว ลพบุรี
๔.ลาดสาลี่ ๕.บางงา ๖.บางลี่

๑๑ ทาโขลง ทาวุง เขาสมอคอน ๓ ๑.เขาสมอคอน ๒.โคกสลุด ๓.มุจลินท ลพบุรี
๑๒ บานเบิก ทาวุง บานเบิก ๒ ๑.บานเบิก ๒.หัวสําโรง ลพบุรี



จํานวน
ตําบล

๑๓ ชัยบาดาล ชัยบาดาล ลํานารายณ ๑๒ ๑.ลํานารายณ ๒.ทามะนาว ลพบุรี
๓.ทาดินดํา ๔.ชัยนารายณ ๕.บัวชุม 
๖.บานใหมสามัคคี ๗.นิคมลํานารายณ
๘.ศิลาทิพย ๙.เกาะรัง ๑๐.นาโสม 

โ  ั ี

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่ อยูในความปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

รายชื่อสถานีตํารวจและเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดลพบุรี ตํารวจภูธรภาค ๑

เขตพื้นที่การปกครอง
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

๑๒๒

๑๑.หนองยายโตะ ๑๒.ซับตะเคียน
๑๔ มวงคอม ชัยบาดาล เขาแหลม ๕ ๑.มวงคอม ๒.เขาแหลม ๓.หวยหิน ลพบุรี

๔.ชัยบาดาล ๕.มะกอกหวาน
๑๕ โคกสําโรง โคกสําโรง โคกสําโรง ๙ ๑.โคกสําโรง ๒.คลองเกตุ ๓.หลุมขาว ลพบุรี

๔.วังขอนขวาง ๕.หวยโปง ๖.วังจั่น 
๗.ถลุงเหล็ก ๘.เกาะแกว ๙.หนองแขม

๑๖ เพนียด โคกสําโรง เพนียด ๔ ๑.เพนียด ๒.สะแกราบ ๓.วังเพลิง ลพบุรี
๔.ดงมะรุม

๑๗ สระโบสถ สระโบสถ นิยมชัย ๕ ๑.สระโบสถ ๒.นิยมชัย ๓.มหาโพธิ ลพบุรี
๔.ทุงทาชาง ๕.หวยใหญ



จํานวน
ตําบล

๑๘ ทาหลวง ทาหลวง ทาหลวง ๖ ๑.ทาหลวง ๒.แกงผักกูด ๓.ทะเลวังวัด ลพบุรี
๔.หนองผักแวน ๕.ซับจําปา ๖.หัวลํา

๑๙ ลําสนธิ ลําสนธิ ลําสนธิ ๖ ๑.หนองรี ๒.ลําสนธิ ๓.ซับสมบูรณ ลพบุรี
๔.เขานอย ๕.เขารวก ๖.กุดตาเพชร

โ ิ โ ิ โ ิ โ ิ โ ั ี

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่ อยูในความปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

รายชื่อสถานีตํารวจและเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดลพบุรี ตํารวจภูธรภาค ๑

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง

๑๒๓

๒๐ โคกเจริญ โคกเจริญ โคกเจริญ ๕ ๑.โคกเจริญ ๒.โคกแสมสาร ๓.วังทอง ลพบุรี
๔.หนองมะคา ๕.ยางราก

๒๑ หนองมวง หนองมวง หนองมวง ๖ ๑.หนองมวง ๒.ชอนสารเดช ลพบุรี
๓.บอทอง ๔.ดงดินแดง ๕.ยางโทน 
๖.ชอนสมบูรณ



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองสมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ปากน้ํา ๙ ๑.ปากน้ํา ๒.บางเมือง ๓.บางเมืองใหม สมุทรปราการ
๔.ทายบาน ๕.ทายบานใหม 
๖.แพรกษา ๗.แพรกษาใหม 
๘.บางดวน ๙.บางโปรง

โ ื ื ป ั  โ ื ั  ป

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด
ลําดับที่

ชื่อ ตั้งอยูที่ อยูในความปกครอง

รายชื่อสถานีตํารวจและเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ตํารวจภูธรภาค ๑

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง

๑๒๔

๒ สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ เทพารักษ ๒ ๑.สําโรงเหนือ ๒.เทพารักษ สมุทรปราการ
๓ พระสมุทรเจดีย พระสมุทรเจดีย ปากคลองบางปลากด ๓ ๑.ในคลองปลากด ๒.แหลมฟาผา สมุทรปราการ

๓.ปากคลองบางปลากด
๔ สาขลา พระสมุทรเจดีย บานคลองสวน ๒ ๑.นาเกลือ ๒.บานคลองสวน สมุทรปราการ
๕ พระประแดง พระประแดง ตลาด ๑๐ ๑.ตลาด ๒.บางพึ่ง ๓.บางครุ ๔.บางจาก สมุทรปราการ

๕.ทรงคนอง ๖.บางยอ ๗.บางกระสอบ 
๘.บางกะเจา ๙.บางน้ําผึ้ง ๑๐.บางกอบัว

๖ สําโรงใต พระประแดง สําโรงกลาง ๕ ๑.สําโรงกลาง ๒.สําโรง ๓.สําโรงใต สมุทรปราการ
๔.บางหัวเสือ ๕.บางหญาแพรก



จํานวน
ตําบล

๗ บางพลี บางพลี บางแกว ๔ ๑.บางพลี ๒.บางแกว ๓.บางปลา ๔.บางโฉลง สมุทรปราการ
๘ ราชาเทวะ บางพลี ราชาเทวะ ๒ ๑.ราชาเทวะ ๒.หนองปรือ สมุทรปราการ
๙ บางบอ บางบอ บางบอ ๓ ๑.บางบอ ๒.บานระกาศ ๓.บางเพรียง (เฉพาะหมูที่ ๑ และ ๒) สมุทรปราการ
๑๐ บางพลีนอย บางบอ บางพลีนอย ๒ ๑.บางพลีนอย ๒.คลองนิยมยาตรา

    ี  ี่ ป

อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด
ลําดับที่

ชื่อ ตั้งอยูที่ อยูในความปกครอง

สถานีตํารวจภูธร

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ตํารวจภูธรภาค ๑
รายชื่อสถานีตํารวจและเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ๑๒๕

๑๑ คลองดาน บางบอ คลองดาน ๒ ๑.คลองดาน ๒.บางเพรียง (เฉพาะหมูที่ ๓,๔,๕ และ ๖) สมุทรปราการ
๑๒ เปร็ง บางบอ เปร็ง ๒ ๑.เปร็ง ๒.คลองสวน สมุทรปราการ
๑๓ บางเสาธง บางเสาธง บางเสาธง ๓ ๑.บางเสาธง ๒.ศรีษะจรเขนอย สมุทรปราการ

๓.ศรีษะจรเขใหญ
๑๔ บางปู เมืองสมุทรปราการ บางปูใหม ๔ ๑.บางปูใหม ๒.บางปู สมุทรปราการ

๓.แพรกษา (เฉพาะหมูที่ ๔ และหมูที่ ๖)
๔.แพรกษาใหม (เฉพาะหมูที่ ๒,๓,๕,๖ และหมูที่ ๗)



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองสระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว ๑๑ ๑.ปากเพรียว ๒.นาโฉง ๓.หนองโน สระบุรี
๔.ดาวเรือง ๕.โคกสวาง ๖.หนองยาว 
๗.หนองปลาไหล ๘.ตะกุด ๙.ตลิ่งชัน 
๑๐.ปากขาวสาร ๑๑.กุดนกเปลา

    ี่ ป ี

ตํารวจภูธรจังหวัด
ลําดับที่

ชื่อ ตั้งอยูที่ อยูในความปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ

เขตพื้นที่การปกครอง

รายชื่อสถานีตํารวจและเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสระบุรี ตํารวจภูธรภาค ๑

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

ตําบล ชื่อตําบล

๑๒๖

๒ แกงคอย แกงคอย แกงคอย ๑๒ ๑.แกงคอย ๒.ตาลเดี่ยว ๓.เตาปูน สระบุรี
๔.สองคอน ๕.บานธาตุ ๖.ทาตูม 
๗.บานปา ๘.ทับกวาง ๙.ชําผักแพว ๑๐.ชะอม 
๑๑.หวยแหง ๑๒.ทามะปราง

๓ หินซอน แกงคอย หินซอน ๒ ๑.หินซอน ๒.ทาคลอ สระบุรี



จํานวน
ตําบล

๔ หนองแค หนองแค หนองแค ๑๘ ๑.หนองแค ๒.โคกแย ๓.หวยขมิ้น สระบุรี
๔.หนองจิก ๕.บัวลอย ๖.คชสิทธิ์ 
๗.กุมหัก ๘.หนองไขน้ํา ๙.หนองโรง 
๑๐.หวยทราย ๑๑.หนองปลิง 

ป โ

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่ อยูในความปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง

ชื่อตําบล

รายชื่อสถานีตํารวจและเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสระบุรี ตํารวจภูธรภาค ๑

๑๒๗

๑๒.หนองปลาหมอ ๑๓.โคกตูม 
๑๔.โพนทอง ๑๕.หนองนาก 
๑๖.ไผต่ํา ๑๗.หนองแขม 
๑๘.หนองจรเข

๕ วิหารแดง วิหารแดง หนองสรวง ๖ ๑.หนองสรวง ๒.วิหารแดง สระบุรี
๓.หนองหมู ๔.บานลํา ๕.คลองเรือ 
๖.เจริญธรรม

๖ มวกเหล็ก มวกเหล็ก มวกเหล็ก ๖ ๑.มวกเหล็ก ๒.มิตรภาพ ๓.ซับสนุน สระบุรี
๔.หนองยางเสือ ๕.ลําพญากลาง 
๖.ลําสมพุง



จํานวน
ตําบล

๗ บานหมอ บานหมอ บานหมอ ๙ ๑.บานหมอ ๒.บางโขมด ๓.บานครัว สระบุรี
๔.สรางโศก ๕.หนองบัว ๖.ตลาดนอย
๗.หรเทพ ๘.โคกใหญ ๙.ไผขวาง

๘ พระพุทธบาท พระพุทธบาท ขุนโขลน ๙ ๑.พุคําจาน ๒.ธารเกษม ๓.นายาว สระบุรี


ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่ อยูในความปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

รายชื่อสถานีตํารวจและเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสระบุรี ตํารวจภูธรภาค ๑
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

๑๒๘

๔.หนองแก ๕.พุกราง ๖.เขาวง 
๗.หวยปาหวาย ๘.พระพุทธบาท ๙.ขุนโขลน

๙ เสาไห เสาไห เสาไห ๑๒ ๑.เสาไห ๒.สวนดอกไม ๓.เมืองเกา สระบุรี
๔.มวงงาม ๕.งิ้งงาม ๖.ศาลารีไทย 
๗.ทาชาง ๘.พระยาทด ๙.ตนตาล 
๑๐.เริงราง ๑๑.บานยาง ๑๒.หัวปลวก

๑๐ หนองแซง หนองแซง ไกเสา ๙ ๑.หนองแซง ๒.หนองควายโซ สระบุรี
๓.ไกเสา ๔.หนองสีดา ๕.เขาดิน 
๖.หนองกบ ๗.โคกสะอาด 
๘.มวงหวาน ๙.หนองหัวโพ



จํานวน
ตําบล

๑๑ หนองโดน หนองโดน หนองโดน ๔ ๑.หนองโดน ๒.บานกลับ สระบุรี
๓.ดอนทอง ๔.บานโปรง

๑๒ ดอนพุด ดอนพุด ดอนพุด ๔ ๑.ดอนพุด ๒.ไผหลิ่ว ๓.ดงตะงาว สระบุรี
๔.บานหลวง

อยูในความปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง

รายชื่อสถานีตํารวจและเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสระบุรี ตํารวจภูธรภาค ๑

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

๑๒๙

๑๓ วังมวง วังมวง คําพราน ๓ ๑.คําพราน ๒.วังมวง ๓.แสลงพัน สระบุรี
๑๔ เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ เขาดินพัฒนา ๔ ๑.หวยบง ๒.ผึ้งรวง ๓.บานแกง สระบุรี

๔.เขาดินพัฒนา
๑๕ หนาพระลาน เฉลิมพระเกียรติ หนาพระลาน ๒ ๑.หนาพระลาน ๒.พุแค สระบุรี



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองสิงหบุรี เมืองสิงหบุรี บางพุทรา ๘ ๑.หัวไผ ๒.โพกรวม ๓.ตนโพธิ์ สิงหบุรี
๔.จักรสีห ๕.มวงหมู ๖.บางมัญ 
๗.บางกระบือ ๘.บางพุทรา

๒ อินทรบุรี อินทรบุรี อินทรบุรี ๑๐ ๑.อินทรบุรี ๒.ทับยา ๓.ประศุก สิงหบุรี
 ั ี ้  

อยูในความปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสิงหบุรี ตํารวจภูธรภาค ๑
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

เขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่

ชื่อ ตั้งอยูที่

รายชื่อสถานีตํารวจและเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ๑๓๐

๔.หวยชัน ๕.ชีน้ําราย ๖.ทางาม 
๗.น้ําตาล ๘.งิ้วราย ๙.ทองเอน 
๑๐.โพธิ์ชัย

๓ พรหมบุรี พรหมบุรี บางน้ําเชี่ยว ๗ ๑.พรหมบุรี ๒.บานแปง ๓.บานหมอ สิงหบุรี
๔.บางน้ําเชี่ยว ๕.พระงาม ๖.โรงชาง 
๗.หัวปา

๔ บางระจัน บางระจัน สิงห ๘ ๑.สิงห ๒.แมลา ๓.โพชนไก ๔.ไมดัด สิงหบุรี
๕.เชิงกลัด ๖.บานจา ๗.พักทัน 
๘.สระแจง



จํานวน
ตําบล

๕ ทาชาง ทาชาง ถอนสมอ ๔ ๑.โพประจักษ ๒.ถอนสมอ สิงหบุรี
๓.พิกุลทอง ๔.วิหารขาว

๖ คายบางระจัน คายบางระจัน บางระจัน ๔ ๑.ทาขาม ๒.โพสังโฆ ๓.บางระจัน สิงหบุรี
๔.คอทราย

โ  ั โ โ  ิ  ี

ชื่อ ตั้งอยูที่ อยูในความปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

เขตพื้นที่การปกครอง
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

ลําดับที่

รายชื่อสถานีตํารวจและเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสิงหบุรี ตํารวจภูธรภาค ๑

๑๓๑

๗ โพทะเล คายบางระจัน โพทะเล ๒ ๑.โพทะเล ๒.หนองกระทุม สิงหบุรี



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองอางทอง เมืองอางทอง บางแกว ๑๔ ๑.ตลาดหลวง ๒.บางแกว ๓.ศาลาแดง อางทอง
๔.ยานซื่อ ๕.ปางิ้ว ๖.มหาดไทย 
๗.คลองวัว ๘.บานแห ๙.จําปาหลอ 
๑๐.โพสะ ๑๑.หัวไผ ๑๒.บานอิฐ 

 ี

ตั้งอยูที่ อยูในความปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดอางทอง ตํารวจภูธรภาค ๑

รายชื่อสถานีตํารวจและเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่

ชื่อ

๑๓๒

๑๓.บานรี ๑๔.ตลาดกรวด
๒ โพธิ์ทอง โพธิ์ทอง บางเจาฉา ๑๓ ๑.องครักษ ๒.บางเจาฉา ๓.คําหยาด อางทอง

๔.หนองแมไก ๕.ทางพระ ๖.อางแกว 
๗.โคกพุทรา ๘.อินทประมูล ๙.บอแร 
๑๐.บางระกํา ๑๑.โพธิ์รังนก 
๑๒.บางพลับ ๑๓.สามงาม

๓ รํามะสัก โพธิ์ทอง รํามะสัก ๒ ๑.รํามะสัก ๒.ยางชาย อางทอง



จํานวน
ตําบล

๔ วิเศษชัยชาญ วิเศษชัยชาญ ศาลเจาโรง ๑๐ ๑.ศาลเจาโรงทอง ๒.ไผจําศีล ๓.ทาชาง อางทอง
๔.ตลาดใหม ๕.หัวตะพาน ๖.ยี่ลน 
๗.มวงเตี้ย ๘.หวยคันแหลน 
๙.สาวรองไห ๑๐.ไผวง

ั ิ ั ั ั ี่  

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่ อยูในความปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดอางทอง ตํารวจภูธรภาค ๑

เขตพื้นที่การปกครอง

รายชื่อสถานีตํารวจและเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ๑๓๓

๕ บางจัก วิเศษชัยชาญ บางจัก ๕ ๑.บางจัก ๒.คลองขนาก ๓.สี่รอย อางทอง
๔.ไผดําพัฒนา ๕.หลักแกว

๖ ปาโมก ปาโมก ปาโมก ๘ ๑.ปาโมก ๒.บางปลากด ๓.นรสิงห อางทอง
๔.เอกราช ๕.โผงเผง ๖.สายทอง 
๗.โรงชาง ๘.บางเสด็จ

๗ แสวงหา แสวงหา แสวงหา ๕ ๑.แสวงหา ๒.บานพราน ๓.ศรีพราน อางทอง
๔.หวยไผ ๕.จําลอง

๘ สีบัวทอง แสวงหา สีบัวทอง ๒ ๑.สีบัวทอง ๒.วังน้ําเย็น อางทอง
๙ ไชโย ไชโย จรเขรอง ๖ ๑.จรเขรอง ๒.ไชยภูมิ ๓.ชัยฤทธิ์ อางทอง

๔.หลักฟา ๕.ชะไว ๖.ตรีณรงค



จํานวน
ตําบล

๑๐ เกษไชโย ไชโย ไชโย ๓ ๑.ไชโย ๒.ราชสถิตย ๓.เทวราช อางทอง
๑๑ สามโก สามโก สามโก ๕ ๑.สามโก ๒.ราษฎรพัฒนา ๓.อบทม อางทอง

๔.มงคลธรรมนิมิต ๕.โพธิ์มวงพันธ

ชื่อ ตั้งอยูที่ อยูในความปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

เขตพื้นที่การปกครอง
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

ลําดับที่

รายชื่อสถานีตํารวจและเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดอางทอง ตํารวจภูธรภาค ๑

๑๓๔



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองจันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม ๑๑ ๑.วัดใหม  ๒.ตลาด  ๓.คลองนารายณ  ๔.เกาะขวาง  ๕.คมบาง จันทบุรี
๖.ทาชาง ๗.จันทนิมิต  ๘.บางกะจะ  ๙.แสลง  ๑๐.หนองบัว
๑๑.พลับพลา

ใ ใ ใ ใ  โ ี ี

อยูในความปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

ชื่อ ตั้งอยูที่

ตํารวจภูธรภาค ๒
รายชื่อสถานีตํารวจและเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ตํารวจภูธรภาค ๒
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

เขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่

๑๓๕

๒ ทาใหม ทาใหม ทาใหม ๑๑ ๑.ทาใหม  ๒.ยายรา  ๓.บอพุ  ๔.พลอยแหวน  ๕.โขมง  ๖.สีพยา  จันทบุรี
๗.เขาบายศรี  ๘.เขาวัว  ๙.ตะกาดเงา  ๑๐.คลองขุด  ๑๑.รําพัน

๓ ทุงเบญจา ทาใหม ทุงเบญจา ๓ ๑.ทุงเบญจา  ๒.สองพี่นอง  ๓.เขาแกว จันทบุรี
๔ ขลุง ขลุง ขลุง ๑๐ ๑.ขลุง  ๒.วันยาว  ๓.บอ  ๔.ซึ้ง  ๕.ตรอกนอง  ๖.มาบไพ จันทบุรี

๗.เกวียนหัก  ๘.ตะปอน  ๙.วังสรรพรส  ๑๐.บางชัน
๕ ตกพรม ขลุง บอเวฬุ ๒ ๑.บอเวฬุ   ๒.ตกพรม  จันทบุรี
๖ แหลมสิงห แหลมสิงห ปากน้ําแหลมสิงห ๕ ๑.ปากน้ําแหลมสิงห   ๒.บางสระเกา  ๓.พลิ้ว  ๔.บางกะไชย จันทบุรี

๕.คลองน้ําเค็ม  



จํานวน
ตําบล

๗ เกาะเปริด แหลมสิงห เกาะเปริด ๒ ๑.เกาะเปริด   ๒.หนองชิ่ม จันทบุรี
๘ มะขาม มะขาม มะขาม ๖ ๑.มะขาม  ๒.อางคีรี  ๓.ทาหลวง  ๔.ฉมัน  ๕.วังแซม  ๖.ปถวี  จันทบุรี
๙ โปงน้ํารอน โปงน้ํารอน ทับไทร ๓ ๑.ทับไทร   ๒.โปงน้ํารอน  ๓.คลองใหญ จันทบุรี
๑๐ บานแปลง โปงน้ํารอน หนองตาคง ๒ ๑.หนองตาคง  ๒.เทพนิมิต จันทบุรี

ป ป ั  ั ี

ชื่อ ตั้งอยูที่ อยูในความปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

เขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่

รายชื่อสถานีตํารวจและเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ตํารวจภูธรภาค ๒

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

๑๓๖

๑๑ สอยดาว สอยดาว ปะตง ๓ ๑.ปะตง   ๒.ทับชาง  ๓.ทรายขาว จันทบุรี
๑๒ สะตอน สอยดาว สะตอน ๒ ๑.สะตอน  ๒.ทุงขนาน จันทบุรี
๑๓ แกงหางแมว แกงหางแมว แกงหางแมว ๕ ๑.แกงหางแมว  ๒.ขุนซอง  ๓.พวา  ๔.สามพี่นอง  ๕.เขาวงกต จันทบุรี
๑๔ นายายอาม นายายอาม นายายอาม ๖ ๑.นายายอาม  ๒.วังใหม  ๓.วังโตนด  ๔.กระแจะ  ๕.ชางขาม จันทบุรี

๖.สนามไชย 
๑๕ เขาคิชฌกูฏ เขาคิชฌกูฏ พลวง ๕ ๑.พลวง  ๒.ตะเคียนทอง  ๓.คลองพลู  ๔.ชากไทย  ๕.จันทเขลม จันทบุรี



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา หนาเมือง ๑๙ ๑.หนาเมือง ๒.โสธร ๓.บานใหม ๔.ต.บางกะไห ๕.บางเตย ฉะเชิงเทรา
๖.บางพระ  ๗.บางตีนเปด  ๘.บางไผ  ๙.คลองนา ๑๐.จุกเฌอ
๑๑.บางแกว  ๑๒.บางขวัญ  ๑๓.ทาไข  ๑๔.วังตะเคียน
๑๕.คลองนครเนื่องเขต  ๑๖.หนามแดง  ๑๗.คลองอุดมชลจร

ป 

อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

รายชื่อสถานีตํารวจและเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ตํารวจภูธรภาค ๒

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่ อยูในความปกครอง

สถานีตํารวจภูธร

๑๓๗

๑๘.คลองเปรง ๑๙.คลองหลวงแพง
๒ บางปะกง บางปะกง บางปะกง ๑๒ ๑.บางปะกง   ๒.สองคลอง  ๓.บางวัว  ๔.หอมศีล  ๕.พิมพา ฉะเชิงเทรา

๖.ทาสะอาน ๗.เขาดิน ๘.บางผึ้ง ๙.หนองจอก ๑๐.บางเกลือ 
๑๑.บางสมัคร  ๑๒.ทาขาม

๓ พนมสารคาม พนมสารคาม พนมสารคาม ๖ ๑.พนมสารคาม  ๒.เมืองเกา  ๓.หนองยาว  ๔.ทาถาน ฉะเชิงเทรา
๕.เกาะขนุน  ๖.บานซอง

๔ เขาหินซอน พนมสารคาม เขาหินซอน ๑ ๑.เขาหินซอน ฉะเชิงเทรา
๕ หนองแหน พนมสารคาม หนองแหน ๑ ๑.หนองแหน ฉะเชิงเทรา



จํานวน
ตําบล

๖ บางคลา บางคลา บางคลา ๗ ๑.บางคลา  ๒.ปากน้ํา  ๓.บางกระเจ็ด  ๔.หัวไทร ฉะเชิงเทรา
๕.ทาทองหลาง  ๖.เสม็ดเหนือ  ๗.เสม็ดใต 

๗ สาวชะโงก บางคลา บางสวน ๒ ๑.บางสวน  ๒.สาวชะโงก ฉะเชิงเทรา
๘ สนามชัยเขต สนามชัยเขต คูยายหมี ๓ ๑.คูยายหมี  ๒.ทากระดาน  ๓.ลาดกระทิง ฉะเชิงเทรา

ั ั   ิ

ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด
ลําดับที่

ชื่อ ตั้งอยูที่ อยูในความปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ

เขตพื้นที่การปกครอง

รายชื่อสถานีตํารวจและเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ตํารวจภูธรภาค ๒

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

๑๓๘

๙ วังคู สนามชัยเขต ทุงพระยา ๑ ๑.ทุงพระยา ฉะเชิงเทรา
๑๐ ราชสาสน ราชสาสน บางคา ๓ ๑.บางคา  ๒.ดงนอย  ๓.เมืองใหม ฉะเชิงเทรา
๑๑ บานโพธิ์ บานโพธิ์ บานโพธิ์ ๑๐ ๑.บานโพธิ์   ๒.คลองบานโพธิ์  ๓.บางซอน  ๔.หนองตีนนก ฉะเชิงเทรา

๕.สิบเอ็ดศอก  ๖.แหลมประดู  ๗.หนองบัว  ๘.ทาพลับ
๙.ดอนทราย  ๑๐.คลองขุด

๑๒ แสนภูดาษ บานโพธิ์ แสนภูดาษ ๗ ๑.แสนภูดาษ  ๒.สนามจันทร  ๓.คลองประเวศ  ๔.เกาะไร ฉะเชิงเทรา
๕.เทพราช  ๖.ลาดขวาง  ๗.บางกรูด

๑๓ ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ๒ ๑.ทาตะเกียบ  ๒.คลองตะเกรา ฉะเชิงเทรา



จํานวน
ตําบล

๑๔ แปลงยาว แปลงยาว วังเย็น ๔ ๑.แปลงยาว  ๒.วังเย็น  ๓.หัวสําโรง  ๔.หนองไมแกน ฉะเชิงเทรา
๑๕ บางน้ําเปรี้ยว บางน้ําเปรี้ยว บางน้ําเปรี้ยว ๕ ๑.บางน้ําเปรี้ยว  ๒.โพรงอากาศ  ๓.ศาลาแดง  ๔.หมอนทอง ฉะเชิงเทรา

๕.สิงโตทอง
๑๖ ฉิมพลี บางน้ําเปรี้ยว ดอนฉิมพลี ๓ ๑.ดอนฉิมพลี   ๒.ดอนเกาะกา  ๓.บึงน้ํารักษ ฉะเชิงเทรา

้ ป ี้ โ ิ

ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

ชื่อ ตั้งอยูที่ อยูในความปกครอง

รายชื่อสถานีตํารวจและเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ตํารวจภูธรภาค ๒

ลําดับที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล

๑๓๙

๑๗ บางขนาก บางน้ําเปรี้ยว บางขนาก ๒ ๑.บางขนาก  ๒.โยธะกา ฉะเชิงเทรา
๑๘ คลองเขื่อน คลองเขื่อน คลองเขื่อน ๕ ๑.คลองเขื่อน  ๒.บางเลา  ๓.กอนแกว  ๔.บางตลาด ฉะเชิงเทรา

๕.บางโรง



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองชลบุรี เมืองชลบุรี บางปลาสรอย ๑๑ ๑.  บางปลาสรอย  ๒. มะขามหยง  ๓. บานโขด  ๔. บางทราย ชลบุรี
๕. บานสวน  ๖. หนองขางคอก  ๗. หนองรี  ๘. สํานักบก
๙. คลองตําหรุ ๑๐. นาปา ( เฉพาะหมูที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙  
และหมูที่ ๑๐ บางสวนโดยใชแนวถนนศุขประยูร เปนแนวแบง

ั ิ ั้    ิ ใ  ป

ชื่อ ตั้งอยูที่ อยูในความปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

รายชื่อสถานีตํารวจและเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดชลบุรี  ตํารวจภูธรภาค ๒

ลําดับที่
เขตพื้นที่การปกครอง

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

๑๔๐

เขตรับผิดชอบตั้งแตขอบทางเทาดานทิศใตของถนนศุขประยูร      
ไปจนสุดเขตตําบลนาปา ดานทิศใต) ๑๑. หนองไมแดง ( เฉพาะ
หมูที่ ๑ ,๒ และหมูที่ ๓ บางสวน และหมูที่ ๔ บางสวน 
เฉพาะฝงทิศตะวันตกของถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี โดยใชกึ่งกลางถนน
เปนแนวแบงเขตรับผิดชอบ)

๒ แสนสุข เมืองชลบุรี แสนสุข ๔ ๑.แสนสุข  ๒.อางศิลา  ๓.บานปก ๔.เหมือง ชลบุรี
๓ พานทอง พานทอง พานทอง ๑๑ ๑.พานทอง  ๒.หนาประดู  ๓.โคกขี้หนอน   ๔.บางหัก ชลบุรี

๕.เกาะลอย ๖.บางนาง ๗.บานเกา  ๘.หนองตําลึง
๙.หนองกะขะ ๑๐.มาบโปง ๑๑.หนองหงษ



จํานวน
ตําบล

๔ พนัสนิคม พนัสนิคม พนัสนิคม ๒๐ ๑.พนัสนิคม  ๒.นาวังหิน  ๓.นามะตูม  ๔.โคกเพลาะ ชลบุรี
๕.หนองขยาด  ๖.วัดโบสถ  ๗.วัดหลวง ๘.บานชาง
๙.ไรหลักทอง  ๑๐.หนองปรือ  ๑๑.หนองเหียง  ๑๒.ทุงขวาง
๑๓.หนาพระธาตุ ๑๔.สระสี่เหลี่ยม ๑๕.บานเซิด ๑๖.ทาขาม

โ  ิ ั

อยูในความปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

ชื่อ ตั้งอยูที่
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

เขตพื้นที่การปกครอง

รายชื่อสถานีตํารวจและเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดชลบุรี  ตํารวจภูธรภาค ๒

ลําดับที่

๑๔๑

๑๗.กุฎโงง ๑๘.นาเริก  ๑๙.หมอนนาง  ๒๐.หัวถนน  
๕ เกาะจันทร เกาะจันทร ทาบุญมี ๒ ๑.ทาบุญมี ๒.เกาะจันทร ชลบุรี
๖ บานบึง บานบึง บานบึง ๗ ๑.บานบึง ๒.มาบไผ ๓.หนองชาก ๔.หนองซ้ําซาก ชลบุรี

๕.หนองบอนแดง  ๖. หนองอิรุณ  ๗.หนองไผแกว
๗ คลองกิ่ว บานบึง คลองกิ่ว ๑ ๑.คลองกิ่ว ชลบุรี
๘ บอทอง บอทอง บอทอง ๖ ๑.บอทอง  ๒.บอกวางทอง ๓.ธาตุทอง  ๔.วัดสุวรรณ ชลบุรี

๕.เกษตรสุวรรณ  ๖.พลวงทอง
๙ หนองใหญ หนองใหญ หนองใหญ ๕ ๑.หนองใหญ  ๒.หนองเสือชาง  ๓.คลองพลู ชลบุรี

๔.เขาซก  ๕.หางสูง



จํานวน
ตําบล

๑๐ ศรีราชา ศรีราชา ศรีราชา ๔ ๑. ศรีราชา ๒. สุรศักดิ์ (เฉพาะหมูที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๐ ชลบุรี
และหมูที่ ๙ บางสวน) ๓. บางพระ ๔. หนองขาม (เฉพาะหมูที่ ๑  
บางสวน โดยใชแนวถนนทางหลวงหมายเลข ๗ ตอน ๒ เปนแนว
แบงเขตรับผิดชอบตั้งแตขอบทางเทา ดานทิศตะวันตกของถนน 

ไป

อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
ตั้งอยูที่

รายชื่อสถานีตํารวจและเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดชลบุรี  ตํารวจภูธรภาค ๒

เขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่

ชื่อ อยูในความปกครอง

สถานีตํารวจภูธร

๑๔๒

ทางหลวงหมายเลข ๗ ตอน ๒ ไปจนสุดเขตตําบลหนองขาม
ทางทิศตะวันตก)

๑๑ บอวิน ศรีราชา บอวิน ๒ ๑. บอวิน ๒.บึง ชลบุรี
๑๒ แหลมฉบัง ศรีราชา ทุงสุขลา ๑ ๑.ทุงสุขลา ชลบุรี
๑๓ บางละมุง บางละมุง นาเกลือ ๖ ๑. บางละมุง  ๒.นาเกลือ ( เฉพาะหมูที่ ๑,๒,๓,๔ และบางสวน ชลบุรี

ของหมูที่ ๕,๖)  ๓. หนองปลาไหล  ๔. ตะเคียนเตี้ย  ๕. โปง  

เฉพาะหมูที่ ๑,๒,๓,๔,๖,๗,๘,๙ และ บางสวนของหมูที่ ๕ )

๖. หนองปรือ ( เฉพาะหมูที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๓,๑๔ และ

บางสวนของหมูที่ ๙,๑๐,๑๑,๑๒ )

๑๔ เมืองพัทยา บางละมุง หนองปรือ ๒ ๑.หนองปรือ  (บางสวนของหมูที่ ๙,๑๐,๑๑,๑๒) ชลบุรี
๒.นาเกลือ (หมูที่ ๗ และบางสวนของหมูที่ ๕,๖)

๑๕ สัตหีบ สัตหีบ สัตหีบ ๓ ๑.สัตหีบ  ๒.แสมสาร  ๓.บางเสร  ชลบุรีุ
๑๖ พลูตาหลวง สัตหีบ พลูตาหลวง ๑ ๑.พลูตาหลวง ชลบุรี



จํานวน
ตําบล

๑๗ เกาะสีชัง เกาะสีชัง ทาเทววงษ ๑ ๑.ทาเทววงษ ชลบุรี
๑๘ เสม็ด เมืองชลบุรี เสม็ด ๒ ๑. เสม็ด   ๒. หวยกะป ชลบุรี

๑๙ ดอนหัวฬอ เมืองชลบุรี ดอนหัวฬอ ๓ ๑. ดอนหัวฬอ ๒. นาปา ( เฉพาะหมูที่ ๑๑,๑๒ และหมูที่ ๑๐ บางสวน ชลบุรี

โดยใชแนวถนนศุขประยูรเปนแนวแบงเขตรับผิดชอบตั้งแตขอบ 
 ิ ใ  ป ไป ป

ตํารวจภูธรจังหวัด

ชื่อ ตั้งอยูที่ อยูในความปกครอง

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดชลบุรี  ตํารวจภูธรภาค ๒

ลําดับที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง

ชื่อตําบล

รายชื่อสถานีตํารวจและเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล

๑๔๓

ทางเทาทางทิศใตของถนนศุขประยูร ไปจนสุดเขตตําบลนาปา 
ดานทิศตะวันออก) ๓. หนองไมแดง เฉพาะหมูที่ ๕,๖,๗ และหมูที่ ๓ 
บางสวน และหมูที่ ๔ บางสวน เฉพาะฝงทิศตะวันออก ของถนน
เลี่ยงเมืองชลบุรี โดยใชกึ่งกลางถนนเปนแนวแบงเขตรับผิดชอบ)

๒๐ หนองขาม ศรีราชา หนองขาม ๓ ๑. หนองขาม (เฉพาะหมูที่ ๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑ และหมูที่ ๑ ชลบุรี

บางสวน) ๒. เขาคันทรง ๓. สุรศักดิ์( เฉพาะหมูที่ ๙ บางสวน 
โดยใชแนวถนนทางหลวงหมายเลข ๗ เปนแนวแบงเขตรับผิดชอบ 
ตั้งแตขอบทางเทาดานทิศเหนือของถนนทางหลวงหมายเลข ๗ 
ไปจนสุดเขตตําบลสุรศักดิ์ ดานทิศใต)

๒๑ หวยใหญ บางละมุง หวยใหญ ๓ ๑. หวยใหญ ๒. เขาไมแกว ๓.โปง ( เฉพาะหมูที่ ๕ บนถนนสาย ๓๓๑ ชลบุรี

และพื้นที่ฝงตะวันออกของถนนสาย ๓๓๑ ทั้งหมด และหมูที่ ๑๐ )

๒๒ นาจอมเทียน สัตหีบ นาจอมเทียน ๑ ๑. นาจอมเทียน ชลบุรี๒๒ นาจอมเทยน สตหบ นาจอมเทยน ๑ ๑. นาจอมเทยน ชลบุร



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองตราด เมืองตราด บางพระ ๙ ๑.บางพระ ๒.วังกระแจะ ๓.เนินทราย ๔.ทาพริก ๕.ทากุม ตราด
๖.หวยแรง ๗.หนองเสม็ด ๘.หนองคันทรง ๙.หนองโสน

๒ บานทาเลื่อน เมืองตราด ชําราก ๓ ๑.ชําราก  ๒.ตะกาง  ๓.แหลมกลัด ตราด
๓ อาวชอ เมืองตราด อาวใหญ ๒ ๑.อาวใหญ  ๒.หวงน้ําขาว ตราด

ใ  ใ  ใ  ใ  ็

ชื่อ ตั้งอยูที่ อยูในความปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

รายชื่อสถานีตํารวจและเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดตราด  ตํารวจภูธรภาค ๒

ลําดับที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง

๑๔๔

๔ คลองใหญ คลองใหญ คลองใหญ ๒ ๑.คลองใหญ ๒.หาดเล็ก ตราด
๕ ไมรูด คลองใหญ ไมรูด ๑ ๑.ไมรูด ตราด
๖ เขาสมิง เขาสมิง เขาสมิง ๘ ๑.เขาสมิง ๒.แสนตุง ๓.ทาโสม ๔.เทพนิมิต ๕.วังตะเคียน ตราด

๖.ทุงนนทรี ๗.สะตอ ๘.ประณีต
๗ บอไร บอไร บอพลอย ๓ ๑.บอพลอย ๒.นนทรีย ๓.ชางทูน ตราด
๘ หนองบอน บอไร หนองบอน ๑ ๑.หนองบอน ตราด
๙ ดานชุมพล บอไร ดานชุมพล ๑ ๑.ดานชุมพล ตราด
๑๐ แหลมงอบ แหลมงอบ แหลมงอบ ๔ ๑.แหลมงอบ ๒.น้ําเชียว ๓.คลองใหญ ๔.บางปด ตราด
๑๑ เกาะชาง เกาะชาง เกาะชาง ๒ ๑.เกาะชาง ๒.เกาะชางใต ตราด
๑๒ เกาะกูด เกาะกูด เกาะกูด ๒ ๑.เกาะกูด ๒.เกาะหมาก ตราด



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองนครนายก เมืองนครนายก นครนายก ๑๑ ๑.นครนายก ๒.วังกระโจม ๓.บานใหญ ๔.ทาชาง ๕.พรหมณี นครนายก
๖.หินตั้ง ๗.เขาพระ ๘.ทาทราย ๙.ดอนยอ ๑๐.ศรีนาวา ๑๑.สาริกา

๒ ดงละคร เมืองนครนายก ดงละคร ๒ ๑.ดงละคร  ๒.ศรีจุฬา นครนายก
๓ บานนา บานนา บานนา ๑๐ ๑.บานนา ๒.บานพริก ๓.บานพราว ๔.เขาเพิ่ม ๕.ปาขะ นครนายก

ี  ิ

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

รายชื่อสถานีตํารวจและเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนครนายก  ตํารวจภูธรภาค ๒

ลําดับที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง

ชื่อ ตั้งอยูที่ อยูในความปกครอง

๑๔๕

๖.ศรีกระอาง ๗.บางออ ๘.พิกุลออก ๙.อาษา ๑๐.ทองหลาง
๔ องครักษ องครักษ องครักษ ๑๑ ๑.องครักษ ๒.ทรายมูล ๓.บึงศาล ๔.โพธิ์แทน ๕.คลองใหญ นครนายก

๖.บางปลากด ๗.ศีรษะกระบือ ๘.ชุมพล ๙.พระอาจารย
๑๐.บางลูกเสือ ๑๑.บางสมบูรณ

๕ ปากพลี ปากพลี เกาะหวาย ๕ ๑.ปากพลี ๒.เกาะหวาย ๓.เกาะโพธิ์ ๔.ทาเรือ ๕.หนองแสง นครนายก
๖ นาหินลาด ปากพลี นาหินลาด ๒ ๑.นาหินลาด  ๒.โคกกรวด นครนายก



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หนาเมือง ๑๓ ๑.หนาเมือง ๒.รอบเมือง ๓.โคกไมลาย ๔.ไมเค็ด ๕.เนินหอม ปราจีนบุรี
๖.บานพระ ๗.ดงขี้เหล็ก ๘.ดงพระราม ๙.โนนหอม ๑๐.ทางาม 
๑๑.บางบริบูรณ ๑๒.บางเดชะ ๑๓.วัดโบสถ

๒ กบินทรบุรี กบินทรบุรี กบินทร ๙ ๑.กบินทร ๒.เมืองเกา ๓.นนทรี ๔.วังดาล ๕.นาแขม ๖.บานนา ปราจีนบุรี
ี่  ี  ี่

ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

อยูในความปกครอง

รายชื่อสถานีตํารวจและเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี  ตํารวจภูธรภาค ๒

ลําดับที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล

ชื่อ ตั้งอยูที่

๑๔๖

๗.หนองกี่ ๘.ยานรี (เฉพาะหมูที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘ ,๑๑ และ ๑๒ )
๙.เขาไมแกว

๓ วังตะเคียน กบินทรบุรี วังตะเคียน ๔ ๑.วังตะเคียน  ๒.บอทอง  ๓.วังทาชาง ปราจีนบุรี
๔.ยานรี  (เฉพาะหมูที่ ๙ และ ๑๐ )

๔ สระบัว กบินทรบุรี ลาดตะเคียน ๒ ๑.ลาดตะเคียน  ๒.หาดนางแกว ปราจีนบุรี
๕ ประจันตคาม ประจันตคาม ประจันตคาม ๙ ๑.ประจันตคาม ๒.ดงบัง ๓ บานหอย ๔.เกาะลอย ๕.หนองแสง ปราจีนบุรี

๖.คําโตนด ๗.โพธิ์งาม ๘.บุฝาย ๙.หนองแกว



จํานวน
ตําบล

๖ ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ๙ ๑.ศรีมหาโพธิ (เฉเพาะหมูที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗ และ ๙) ปราจีนบุรี
๒.หนองโพรง (เฉพาะหมูที่ ๑,๒,๓ ,๖ และ ๗)
 ๓.หัวหวา (เฉพาะหมูที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๑๔ และ ๑๕) 
๔.ดงกระทงยาม ๕.หาดยาง ๖.บางกุง ๗.สัมพันธ ๘.บานทาม



ชื่อ ตั้งอยูที่ อยูในความปกครอง

ตํารวจภูธรจังหวัด

รายชื่อสถานีตํารวจและเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี  ตํารวจภูธรภาค ๒

ลําดับที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล

๑๔๗

๙.ทาตูม
๗ ระเบาะไผ ศรีมหาโพธิ หนองโพรง ๔ ๑.หนองโพรง (เฉพาะหมูที่ ๔,๕,๘,๙,๑๐,๑๑ และ ๑๓) ปราจีนบุรี

๒.ศรีมหาโพธิ (เฉพาะหมูที่ ๘,๑๐,๑๑ และ ๑๒) ๓.หัวหวา 
(เฉพาะหมูที่ ๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๖ และ ๑๗) ๔.กรอกสมบูรณ 

๘ บานสราง บานสราง บางกระเบา ๙ ๑.บานสราง ๒.บางกระเบา ๓.บางเตย ๔.บางยาง ๕.บางแตน ปราจีนบุรี
๖.บางพลวง ๗.บางปลารา ๘.บางขาม ๙.กระทุมแพว

๙ ศรีมโหสถ ศรีมโหสถ โคกปบ ๔ ๑.โคกปบ ๒.โคกไทย ๓.คูลําพัน ๔.ไผชะเลือด ปราจีนบุรี
๑๐ นาดี นาดี นาดี ๕ ๑.นาดี ๒.สําพันตา ๓.สะพานหิน ๔.ทุงโพธิ์ ๕.แกงดินสอ ปราจีนบุรี
๑๑ วังขอนแดง นาดี บุพราหมณ ๑ ๑.บุพราหมณ ปราจีนบุรี



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองระยอง เมืองระยอง ทาประดู ๙ ๑.ทาประดู ๒.ปากน้ํา ๓.เชิงเนิน ๔.เนินพระ ๕.ทับมา ระยอง
๖.น้ําคอก ๗.ตะพง ๘.บานแลง ๙.นาตาขวัญ

๒ เพ เมืองระยอง เพ ๒ ๑.เพ  ๒.แกลง ระยอง
๓ มาบตาพุด เมืองระยอง มาบตาพุด ๑ ๑.มาบตาพุด ระยอง

 โป ื  โป  โป

ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

รายชื่อสถานีตํารวจและเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดระยอง  ตํารวจภูธรภาค ๒

ลําดับที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง

ชื่อ ตั้งอยูที่ อยูในความปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล

๑๔๘

๔ หวยโปง เมืองระยอง หวยโปง ๑ ๑.หวยโปง  ระยอง
๕ สํานักทอง เมืองระยอง สํานักทอง ๒ ๑.สํานักทอง  ๒.กะเฉด ระยอง
๖ แกลง แกลง ทางเกวียน ๗ ๑.ทางเกวียน ๒.หวยยาง ๓.เนินฆอ ๔.วังหวา ๕.บานนา ระยอง

๖.กระแสบน ๗.ทุงควายกิน



จํานวน
ตําบล

๗ ปากน้ําประแสร แกลง ปากน้ํากระแส ๔ ๑.ปากน้ํากระแส  ๒.คลองปูน  ๓.พังราด  ๔.กองดิน ระยอง
๘ บานกร่ํา แกลง กร่ํา ๔ ๑.กร่ํา  ๒.สองสลึง ๓.ชากโดน ๔.ชากพง ระยอง
๙ บานคาย บานคาย บานคาย ๖ ๑.บานคาย ๒.หนองละลอก ๓.หนองตะพาน ๔.ตาขัน ระยอง

๕.บางบุตร ๖.ชากบก 
ั   ั ั

รายชื่อสถานีตํารวจและเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดระยอง  ตํารวจภูธรภาค ๒

ลําดับที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง

ชื่อ ตั้งอยูที่ อยูในความปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

๑๔๙

๑๐ หนองกรับ บานคาย หนองบัว ๑ ๑.หนองบัว ระยอง
๑๑ วังจันทร วังจันทร ชุมแสง ๔ ๑.ชุมแสง ๒.ปายุบใน ๓.พลงตาเอี่ยม ๔.วังจันทร ระยอง
๑๒ บานฉาง บานฉาง บานฉาง ๓ ๑.บานฉาง ๒.สํานักทอน ๓.พลา ระยอง
๑๓ ปลวกแดง ปลวกแดง ปลวกแดง ๖ ๑.ปลวกแดง ๒.ตาสิทธิ์ ๓.หนองไร ๔.ละหาร ๕.แมน้ําคู ๖.มาบยางพร ระยอง
๑๔ นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ๔ ๑.นิคมพัฒนา ๒.มาบขา ๓.พนานิคม ๔.มะขามคู ระยอง
๑๕ เขาชะเมา เขาชะเมา หวยทับมอญ ๓ ๑.หวยทับมอญ ๒.ชําฆอ ๓.เขานอย ระยอง
๑๖ น้ําเปน เขาชะเมา น้ําเปน ๑ ๑.น้ําเปน ระยอง



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองสระแกว เมืองสระแกว สระแกว ๔ ๑.สระแกว ๒.สระขวัญ ๓.ศาลาลําดวน ๔.ทาเกษม สระแกว
๒ โคกอีหลง เมืองสระแกว ทาแยก ๓ ๑.ทาแยก  ๒.หนองบอน  ๓.โคกปฆอง (เฉพาะหมูที่ ๑,๓, สระแกว

๔,๕,๖,๗,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗ และ ๑๘)
๓ เขาสิงโต เมืองสระแกว บานแกว ๒ ๑.บานแกว ๒.โคกปฆอง (เฉพาะหมูที่ ๒,๘ และ ๑๙) สระแกว

ั ป ั ป ั ป ั ป  ั ิ ื ื้ ี่ 

ลําดับที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง

ชื่อ ตั้งอยูที่ อยูในความปกครอง

รายชื่อสถานีตํารวจและเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสระแกว  ตํารวจภูธรภาค ๒

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

๑๕๐

๔ อรัญประเทศ อรัญประเทศ อรัญประเทศ ๘ ๑.อรัญประเทศ (ยกเวนเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การ สระแกว
ปกครองของสถานีตํารวจภูธรคลองลึก) ๒.บานใหมหนองไทร 
๓.บานดาน ๔.หนองสังข ๕.หันทราย ๖.คลองทับจันทร
๗.ฟากหวย ๘.เมืองไผ 

๕ คลองลึก อรัญประเทศ อรัญประเทศ ๓ ๑.อรัญประเทศ (ทิศเหนือ จากถนนสุวรรณศรดานทิศเหนือถึง สระแกว
ตําบลปาไร หมูที่ ๖ และ ๗ ทิศใต จากถนนสุวรรณศรดานทิศใต
ถึงตําบลทาขาม หมูที่ ๑ ทิศตะวันออก จากคลองยุทธศาสตร(เขต
เทศบาล) ถึงเขตแดนไทย - กัมพูชา (สะพานมิตรภาพ)
ทิศตะวันตก จากเขตแดนไทย - กัมพูชา (สะพานมิตรภาพ) ถึง
คลองยุทธศาสตร (เขตเทศบาลบาน กิโลเมตรที่ ๓)
๒.ปาไร ๓.ทาขาม



จํานวน
ตําบล

๖ คลองน้ําใส อรัญประเทศ ผานศึก ๓ ๑.คลองน้ําใส ๒.ผานศึก ๓.ทับพริก สระแกว
๗ ตาพระยา ตาพระยา ตาพระยา ๓ ๑.โคคลาน ๒.ตาพระยา ๓.ทัพราช สระแกว
๘ บานทัพไทย ตาพระยา ทัพไทย ๒ ๑.ทัพไทย  ๒.ทัพเสด็จ สระแกว
๙ วัฒนานคร วัฒนานคร วัฒนานคร ๕ ๑.วัฒนานคร ๒.ทาเกวียน ๓.ผักขะ ๔.หนองแวง สระแกว

 โ

ตํารวจภูธรจังหวัด

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง

รายชื่อสถานีตํารวจและเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสระแกว  ตํารวจภูธรภาค ๒

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่ อยูในความปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล

๑๕๑

๕.หวยโจด 
๑๐ หนองหมากฝาย วัฒนานคร หนองหมากฝาย ๔ ๑.หนองหมากฝาย  ๒.หนองน้ําใส ๓.ชองกุม  ๔.แซรออ  สระแกว
๑๑ บานทับใหม วัฒนานคร โนนหมากเค็ง ๒ ๑.โนนหมากเค็ง  ๒.หนองตะเคียนบอน สระแกว
๑๒ วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น ๔ ๑.วังน้ําเย็น ๒.คลองหินปูน ๓.ตาหลังใน ๔.ทุงมหาเจริญ สระแกว
๑๓ คลองหาด คลองหาด คลองหาด ๗ ๑.คลองหาด ๒.คลองไกเถื่อน ๓.ไทยอุดม ๔.ซับมะกรูด สระแกว

๕.ไทรเดี่ยว ๖.ไทรทอง ๗.เบญจขร
๑๔ เขาฉกรรจ เขาฉกรรจ เขาฉกรรจ ๔ ๑.เขาฉกรรจ ๒.พระเพลิง ๓.หนองหวา ๔.เขาสามสิบ สระแกว
๑๕ โคกสูง โคกสูง โคกสูง ๔ ๑.โคกสูง ๒.หนองมวง ๓.หนองแวง ๔.โนนหมากมุน สระแกว
๑๖ วังสมบูรณ วังสมบูรณ วังสมบูรณ ๓ ๑.วังสมบูรณ ๒.วังใหม ๓.วังทอง สระแกว



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ในเมือง ๑๓ ๑.ในเมือง  ๒.รอบเมือง  ๓.บานเลา  ๔.บุงคลา ชัยภูมิ
๕.ชีลอง  ๖.หนองนาแซง  ๗.โพนทอง  ๘.โคกสูง
๙.นาฝาย  ๑๐.นาเสียว  ๑๑.หวยตอน  ๑๒.ทาหินโงม

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ตํารวจภูธรภาค ๓

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง

อยูในความปกครอง

ตํารวจภูธรจังหวัด

ตํารวจภูธรภาค ๓

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล

๑๕๒

๑๓.ซับสีทอง
๒ บานคาย เมืองชัยภูมิ บานคาย ๓ ๑.บานคาย  ๒.โนนสําราญ  ๓.หนองไผ ชัยภูมิ
๓ ลาดใหญ เมืองชัยภูมิ ลาดใหญ ๓ ๑.ลาดใหญ  ๒.กุดตุม  ๓.หวยบง ชัยภูมิ
๔ ภูเขียว ภูเขียว ผักปง ๘ ๑.ผักปง  ๒.กวางโจน  ๓.โคกสะอาด  ๔.หนองคอนไทย ชัยภูมิ

๕.หนองตูม  ๖.ธาตุทอง  ๗.โอโล  ๘.กุดยม
๕ บานเพชร ภูเขียว บานเพชร ๒ ๑.บานเพชร  ๒.บานดอน ชัยภูมิ
๖ บานแกง ภูเขียว บานแกง ๑ ๑.บานแกง ชัยภูมิ
๗ จัตุรัส จัตุรัส บานกอก ๗ ๑.บานกอก  ๒.หนองบัวใหญ  ๓.ละหาน  ๔.สมปอย ชัยภูมิ

๕.หนองบัวบาน  ๖.กุดน้ําใส  ๗.หนองโดน
๘ หนองบัวโคก จัตุรัส หนองบัวโคก ๒ ๑.หนองบัวโคก  ๒.บานขาม ชัยภูมิ



จํานวน
ตําบล

๙ แกงครอ แกงครอ หนองไผ ๙ ๑.หนองไผ  ๒.เกายาดี  ๓.ทามะไฟหวาน  ๔.นาหนองทุม ชัยภูมิ
๕.โคกกุง  ๖.ชองสามหมอ  ๗.หนองขาม  ๘.หลุบคา
๙.บานแกง

๑๐ หนองสังข แกงครอ หนองสังข ๑ ๑.หนองสังข ชัยภูมิ

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง

อยูในความปกครอง

ตํารวจภูธรจังหวัด
ลําดับที่

ชื่อ ตั้งอยูที่

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ตํารวจภูธรภาค ๓
๑๕๓

๑๑ คอนสาร คอนสาร คอนสาร ๖ ๑.คอนสาร  ๒.ทุงนาเลา  ๓.ทุงพระ  ๔.ดงบัง ชัยภูมิ
๕.ดงกลาง  ๖.โนนคูณ

๑๒ หวยยาง คอนสาร หวยยาง ๒ ๑.หวยยาง  ๒.ทุงลุยลาย ชัยภูมิ
๑๓ เกษตรสมบูรณ เกษตรสมบูรณ บานยาง ๖ ๑.บานยาง  ๒.บานบัว  ๓.กุดเลาะ   ๔.โนนทอง ชัยภูมิ

๕.สระโพนทอง  ๖. บานหัน
๑๔ บานเปา เกษตรสมบูรณ บานเปา ๒ ๑.บานเปา  ๒.หนองโพนงาม ชัยภูมิ
๑๕ บานเดื่อ เกษตรสมบูรณ บานเดื่อ ๓ ๑.บานเดื่อ  ๒.โนนกอก  ๓.หนองขา ชัยภูมิ
๑๖ หนองบัวแดง หนองบัวแดง หนองบัวแดง ๖ ๑.หนองบัวแดง  ๒.กุดชุมแสง  ๓.หนองแวง ชัยภูมิ

๔.คูเมือง  ๕.ทาใหญ  ๖.ถ้ําวัวแดง
๑๗ โนนเหมา หนองบัวแดง นางแดด ๒ ๑.นางแดด  ๒.วังชมภู ชัยภูมิ



จํานวน
ตําบล

๑.คอนสวรรค  ๒.โคกมั่งงอย  ๓.หวยไร  ๔.บานโสก ชัยภูมิ
๕.ยางหวาย  ๖.หนองขาม  ๗.โนนสะอาด

๑๙ ชองสามหมอ คอนสวรรค ศรีสําราญ ๒ ๑.ชองสามหมอ  ๒.ศรีสําราญ ชัยภูมิ
๑.บานชวน  ๒.เกาะมะนาว  ๓.โคกเพชรพัฒนา ชัยภูมิ

 

๑๘

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ตํารวจภูธรภาค ๓
รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

คอนสวรรค คอนสวรรค

บําเหน็จณรงค บําเหน็จณรงค บานชวน

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง

๗คอนสวรรค

๕๒๐

อยูในความปกครอง

ตํารวจภูธรจังหวัด
ลําดับที่

ชื่อ ตั้งอยูที่

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล

๑๕๔

๔.โคกเริงรมย  ๕.บานเพชร
๒๑ หัวทะเล บําเหน็จณรงค หัวทะเล ๒ ๑.หัวทะเล  ๒.บานตาล ชัยภูมิ
๒๒ หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ๓ ๑.หนองบัวระเหว  ๒.โสกปลาดุก  ๓.โคกสะอาด ชัยภูมิ
๒๓ วังตะเฆ หนองบัวระเหว วังตะเฆ ๒ ๑.วังตะเฆ  ๒.หวยแย ชัยภูมิ

๑.วะตะแบก  ๒.หวยยายจิ๋ว  ๓.บานไร  ๔.นายางกลัก ชัยภูมิ
๕.โปงนก
๑.บานเขวา  ๒.ลุมลําชี  ๓.โนนแดง  ๔.ตลาดแรง ชัยภูมิ
๕.ชีบน   ๖.ภูแลนคา

๒๔ เทพสถิต เทพสถิต วะตะแบก ๕

๒๕ บานเขวา บานเขวาบานเขวา ๖



จํานวน
ตําบล

๒๖ บานแทน บานแทน บานแทน ๕ ๑.บานแทน  ๒.บานเตา  ๓.สระพัง  ๔.หนองคู ชัยภูมิ
๕.สามสวน

๒๗ ภักดีชุมพล ภักดีชุมพล เจาทอง ๔ ๑.วังทอง  ๒.เจาทอง  ๓.แหลมทอง  ๔.บานเจียง ชัยภูมิ
๒๘ เนินสงา เนินสงา หนองฉิม ๔ ๑.ตาเนิน  ๒. หนองฉิม  ๓.กะฮาด  ๔.รังงาม ชัยภูมิ

ตํารวจภูธรจังหวัด

เขตพื้นที่การปกครอง

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ตํารวจภูธรภาค ๓

อยูในความปกครอง
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

ตําบล ชื่อตําบล
ลําดับที่

ชื่อ ตั้งอยูที่

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ

๑๕๕

๒๙ ซับใหญ ซับใหญ ซับใหญ ๓ ๑.ซับใหญ  ๒.ทากูบ  ๓.ตะโกทอง ชัยภูมิ



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองนครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง ๘ ๑.ในเมือง(ยกเวนพื้นที่ทางทิศใตของถนนมุขมนตรี ตั้งแต นครราชสีมา
ขอบของถนน บรรจบถนนสืบศิริไปทางทิศตะวันตก
ตลอดแนว, พื้นที่ทางทิศตะวันตกของถนนสืบศิริทั้งหมด,
พื้นที่ทางทิศตะวันตกของถนนเลี่ยงเมือง, พื้นผิวจราจร

ื ื้ ่ ื

เขตพื้นที่การปกครอง

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา  ตํารวจภูธรภาค ๓

อยูในความปกครอง

ตํารวจภูธรจังหวัด

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
ตั้งอยูที่

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล
ลําดับที่

ชื่อ

๑๕๖

ถนนสืบศิริตลอดสาย, พื้นผิวจราจรถนนเลี่ยงเมือง
ตั้งแต กิโลเมตรที่ ๑ - กิโลเมตรที่ ๖)
๒.โพธิ์กลาง (ยกเวนหมูที่ ๙ บานคายสุรธรรมพิทักษ)
๓.หนองไผลอม(ยกเวนพื้นที่กองทัพอากาศ)๔.บานเกาะ ๕.หัวทะเล

๖.หนองบัวศาลา ๗.หมื่นไวย ๘.หนองกระทุม



จํานวน
ตําบล

๒ โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา ปรุใหญ ๙ ๑.ในเมือง (เฉพาะพื้นที่ทางทิศใตของถนนมุขมนตรี นครราชสีมา
ตั้งแตขอบของถนน บรรจบถนนสืบศิริไปทางทิศตะวันตก
ตลอดแนว, พื้นที่ทางทิศตะวันตกของถนนสืบศิริทั้งหมด,
พื้นที่ทางดานทิศตะวันตกของถนนเลี่ยงเมือง,
ื้ ื ื้

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา  ตํารวจภูธรภาค ๓

อยูในความปกครอง

ตํารวจภูธรจังหวัด
ลําดับที่

ชื่อ ตั้งอยูที่

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล

๑๕๗

พื้นผิวจราจรถนนสืบศิริตลอดสาย,พื้นผิวจราจร
ถนนเลี่ยงเมือง  ตั้งแต กิโลเมตรที่ ๑ - กิโลเมตรที่ ๖)
๒.โพธิ์กลาง (เฉพาะหมูที่ ๙ บานคายสุรธรรมพิทักษ)
๓.ปรุใหญ ๔.บานใหม ๕.โคกกรวด ๖.ไชยมงคล
๗.หนองจะบก ๘.สุรนารี ๙.หนองไผลอม
 (เฉพาะพื้นที่กองทัพอากาศ)



จํานวน
ตําบล

๑.จอหอ  ๒.โคกสูง  ๓.หนองไขน้ํา   ๔.บานโพธิ์
๕.ตลาด

๔ มะเริง เมืองนครราชสีมา พะเนา ๓ ๑.พะเนา  ๒.มะเริง  ๓.หนองระเวียง นครราชสีมา
๕ พลกรัง เมืองนครราชสีมา พลกรัง ๓ ๑.พลกรัง  ๒.สีมุม  ๓.พุดซา นครราชสีมา

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา  ตํารวจภูธรภาค ๓

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

๓ จอหอ ๕ นครราชสีมา

ตํารวจภูธรจังหวัด
ลําดับที่

ชื่อ ตั้งอยูที่

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล

เมืองนครราชสีมา จอหอ

ชื่อตําบล

๑๕๘

๑.จักราช  ๒.หนองพลวง  ๓.ทองหลาง
๔.หินโคน  ๕.คลองเมือง  ๖.หนองขาม

๗ สีสุก จักราช ศรีละกอ ๒ ๑.ศรีละกอ  ๒.สีสุก นครราชสีมา
๑.บัวใหญ  ๒.กุดจอก  ๓.หวยยาง  ๔.ดานชาง
๕.ดอนตะหนิน  ๖.โนนทองหลาง  ๗.เสมาใหญ
๘.หนองแจงใหญ  ๙.หนองบัวสะอาด
๑๐.ขุนทอง
๑.เมืองคง  ๒.ดอนใหญ  ๓.ขามสมบูรณ  ๔.ตาจั่น
๕.เทพาลัย  ๖.โนนเต็ง  ๗.หนองมะนาว  ๘.คูขาด

๖ จักราช จักราช จักราช ๖ นครราชสีมา

๘ นครราชสีมา

๘ บัวใหญ บัวใหญ

๙ คง คง เมืองคง

บัวใหญ ๑๐ นครราชสีมา



จํานวน
ตําบล

๑๐ บานปรางค คง บานปรางค ๒ ๑.บานปรางค  ๒.หนองบัว นครราชสีมา
๑.เมืองปก  ๒.ธงชัยเหนือ  ๓.ตะคุ  ๔.ตะขบ
๕.นกออก  ๖.งิ้ว  ๗.โคกไทย  ๘.ตูม  ๙.ดอน
๑๐.สําโรง  ๑๑.สุขเกษม  ๑๒.บอปลาทอง



นครราชสีมา

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา  ตํารวจภูธรภาค ๓

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

๑๑ ปกธงชัย ปกธงชัย เมืองปก ๑๖

ตํารวจภูธรจังหวัดตําบล ชื่อตําบล
ลําดับที่

ชื่อ ตั้งอยูที่

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ

๑๕๙

๑๓.เกษมทรัพย  ๑๔.ภูหลวง  ๑๕.สะแกราช
๑๖.ลํานางแกว
๑.ทาจะหลุง  ๒.ละลมใหมพัฒนา  ๓.ทาอาง
๔.ดานเกวียน  ๕.โชคชัย  ๖.กระโทก  ๗.พลับพลา
๘.ทาลาดขาว  ๙.ทาเยี่ยม  ๑๐.ทุงอรุณ
๑.สีคิ้ว  ๒.กฤษณา  ๓.หนองหญาขาว  ๔.กุดนอย
๕.ลาดบัวขาว  ๖.วังโรงใหญ  ๗.มิตรภาพ
๘.หนองน้ําใส  ๙.ดอนเมือง

๑๔ คลองไผ สีคิ้ว คลองไผ ๑ ๑.คลองไผ นครราชสีมา
๑๕ บานหัน สีคิ้ว บานหัน ๒ ๑.บานหัน  ๒.หนองบัวนอย นครราชสีมา

๑๒ โชคชัย โชคชัย โชคชัย ๑๐ นครราชสีมา

๙ นครราชสีมา๑๓ สีคิ้ว สีคิ้ว สีคิ้ว



จํานวน
ตําบล

๑๖ หวยแถลง หวยแถลง หวยแถลง ๘ ๑. หวยแถลง  ๒.ทับสวาย  ๓.หวยแคน  ๔.กงรถ  ๕.ตะโก นครราชสีมา
๖.งิ้ว  ๗.หินดาด  ๘.หลุงประดู

๑๗ เมืองพลับพลา หวยแถลง หลุงตะเคียน ๒ ๑.หลุงตะเคียน  ๒.เมืองพลับพลา นครราชสีมา
๑.ประทาย  ๒.กระทุมราย  ๓.โคกกลาง  ๔.นางรํา

ไ
๑๘ ประทาย

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

ตํารวจภูธรจังหวัด

ประทาย ประทาย ๙ นคราชสีมา

อยูในความปกครอง

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา  ตํารวจภูธรภาค ๓
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

เขตพื้นที่การปกครอง
ตั้งอยูที่

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล
ลําดับที่

ชื่อ

๑๖๐

๕.หนองพลวง  ๖.ดอนมัน  ๗.ตลาดไทร
๘.ทุงสวาง  ๙.หนองคาย
๑.หันหวยทราย  ๒.เมืองโดน  ๓.วังไมแดง
๔.โนนเพ็ด
๑.ขามสะแกแสง  ๒.พะงาด  ๓.ชีวึก  ๔.โนนเมือง
๕.เมืองเกษตร  ๖.เมืองนาท  ๗.หนองหัวฟาน
๑.ใหม  ๒.โตนด  ๓.บิง  ๔.ดอนชมพู  ๕.หลุมขาว
๖.ธารปราสาท  ๗.โนนสูง  ๘.จันอัด  ๙.ขามเฒา
๑๐.ดานคลา  ๑๑.ลําคอหงษ  ๑๒.เมืองปราสาท
๑๓.ดอนหวาย  ๑๔.ลํามูล

๑๙ บานหันหวยทราย

ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง๒๐ ขามสะแกแสง นครราชสีมา

๔ นครราชสีมาประทาย หันหวยทราย

โนนสูง๒๑ โนนสูง

๗

๑๔โนนสูง นคราชสีมา



จํานวน
ตําบล

๒๒ พลสงคราม โนนสูง มะคา ๒ ๑.มะคา  ๒.พลสงคราม นครราชสีมา
๒๓ สูงเนิน สูงเนิน สูงเนิน ๑.สูงเนิน  ๒.โคราช  ๓.เสมา  ๔.บุงขี้เหล็ก

๕.โนนคา  ๖.โคงยาง  ๗.กุดจิก  ๘.นากลาง
๙.หนองตะไก  ๑๐.มะเกลือเกา  ๑๑.มะเกลือใหม

ิ ิ ใ ื ใ ื ื้ ใ  ิ์ ี

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

ตํารวจภูธรจังหวัด

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา  ตํารวจภูธรภาค ๓

ี

เขตพื้นที่การปกครอง

๑๑ นครราชสีมา

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล

๑๖๑

๒๔ พิมาย พิมาย ในเมือง ๑.ในเมือง  ๒.กระเบื้องใหญ  ๓.สัมฤทธิ์  ๔.ชีวาน
๕.ธารละหลอด ๖.หนองระเวียง ๗.นิคมสรางตนเองพิมาย
๘.รังกาใหญ  ๙.โบสถ  ๑๐.ทาหลวง

๒๕ กระชอน พิมาย กระชอน ๒ ๑.กระชอน  ๒.ดงใหญ นครราชสีมา
๒๖ ดานขุนทด ดานขุนทด ดานขุนทด ๑.ดานขุนทด  ๒.หนองกราด  ๓.ตะเคียน

๔.ดานใน  ๕.กุดพิมาน  ๖.หนองบัวตะเกียด
๗.สระจระเข  ๘.บานแปรง  ๙.บานเกา
๑๐.โนนเมืองพัฒนา  ๑๑.พันชนะ  ๑๒.หนองไทร
๑๓.หนองบัวละคร  ๑๔.ดานนอก

นครราชสีมา

๑๔ นครราชสีมา

๑๐



จํานวน
ตําบล

๒๗ หินดาด ดานขุนทด หวยบง ๒ ๑.หินดาด  ๒.หวยบง นครราชสีมา
๒๘ ครบุรี ครบุรี แชะ ๑.แชะ  ๒.บานใหม  ๓.จระเขหิน  ๔.สระวานพระยา นครราชสีมา

๕.มาบตะโกเอน  ๖.เฉลียง  ๗.โคกกระชาย
๘.ตะแบกบาน  ๙.ลําเพียก  ๑๐.อรพิมพ



ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา  ตํารวจภูธรภาค ๓
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

เขตพื้นที่การปกครอง

ตํารวจภูธรจังหวัด

อยูในความปกครอง
ลําดับที่

ชื่อ ตั้งอยูที่

สถานีตํารวจภูธร

๑๐

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล

๑๖๒

๒๙ ดอนแสนสุข ครบุรี ครบุรี ๒ ๑.ครบุรี  ๒.ครบุรีใต นครราชสีมา
๓๐ โนนไทย โนนไทย โนนไทย ๑.โนนไทย  ๒.ดานจาก  ๓.กําปง  ๔.บานวัง นครราชสีมา

๕.สําโรง  ๖.มะคา  ๗.ถนนโพธิ์  ๘.คางพลู
๙.สายออ  ๑๐.บัลลังค

๓๑ ปากชอง ปากชอง ปากชอง ๕ ๑.ปากชอง  ๒.จันทึก  ๓.หนองน้ําแดง  ๔.ขนงพระ นครราชสีมา
๕.หนองสาหราย (เฉพาะพื้นที่ที่อยูในเขตเทศบาลเมือง
ปากชอง และพื้นที่ทางทิศเหนือของถนนมิตรภาพสายเกา
ระหวาง กม. ๑๗๔ – ๑๘๐  รวมทั้งเขตทางหลวงของ
ถนนมิตรภาพสายเการะหวาง กม. ๑๗๔ – ๑๘๐)

๑๐



จํานวน
ตําบล

๓๒ หนองสาหราย ปากชอง หนองสาหราย ๔ ๑.หนองสาหราย (ยกเวน พื้นที่ที่อยูในเขตเทศบาลเมือง นครราชสีมา
ปากชอง และพื้นที่ทางทิศเหนือของถนนมิตรภาพสายเกา
ระหวาง กม. ๑๗๔ – ๑๘๐  รวมทั้งเขตทางหลวงของ
ถนนมิตรภาพสายเการะหวาง กม. ๑๗๔ – ๑๘๐)

ไ

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา  ตํารวจภูธรภาค ๓
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

เขตพื้นที่การปกครอง
อยูในความปกครอง

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

ตํารวจภูธรจังหวัด
ลําดับที่

ชื่อ ตั้งอยูที่

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล

๑๖๓

๒.วังไทร  ๓.คลองมวง   ๔.วังกะทะ
๓๓ กลางดง ปากชอง กลางดง ๒ ๑.กลางดง  ๒.พญาเย็น นครราชสีมา
๓๔ หมูสี ปากชอง หมูสี ๒ ๑.หมูสี  ๒.โปงตาลอง นครราชสีมา
๓๕ ชุมพวง ชุมพวง ชุมพวง ๙ ๑.ชุมพวง  ๒.หนองหลัก  ๓.โนนยอ  ๔.โนนรัง นครราชสีมา

๕.ตลาดไทร  ๖.โนนตูม  ๗.สาหราย  ๘.ทาลาด
๙.ประสุข

๓๖ ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ ๔ ๑.ขามทะเลสอ  ๒.โปงแดง  ๓.พันดุง  ๔.บึงออ นครราชสีมา



จํานวน
ตําบล

๓๗ หนองสรวง ขามทะเลสอ หนองสรวง ๑ ๑.หนองสรวง นครราชสีมา
๓๘ เสิงสาง เสิงสาง เสิงสาง ๑.เสิงสาง  ๒.กุดโบสถ  ๓.โนนสมบูรณ นครราชสีมา

๔.สระตะเคียน  ๕.สุขไพบูรณ  ๖.บานราษฎร
๓๙ หนองบุญมาก หนองบุญมาก หนองหัวแรต ๑.หนองหัวแรต  ๒.หนองตะไก  ๓.แหลมทอง นครราชสีมา

ไ ไ 

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา  ตํารวจภูธรภาค ๓

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

๙

๖

อยูในความปกครอง

ชื่อตําบลตําบล

ชื่อ

ตํารวจภูธรจังหวัด

ตั้งอยูที่

อําเภอ
ลําดับที่

สถานีตํารวจภูธร

เขตพื้นที่การปกครอง

๑๖๔

๔.หนองบุนนาก  ๕.หนองไมไผ  ๖.บานใหม
๗.ไทยเจริญ  ๘.ลุงเขวา  ๙.สารภี

๔๐ บานเหลื่อม บานเหลื่อม บานเหลื่อม ๑.บานเหลื่อม  ๒.วังโพธิ์  ๓.ชอระกา นครราชสีมา
๔.โคกกระเบื้อง

๔๑ แกงสนามนาง แกงสนามนาง แกงสนามนาง ๑.บึงพะไล  ๒.บึงสําโรง  ๓.สีสุก นครราชสีมา
๔.แกงสนามนาง  ๕.โนนสําราญ

๔๒ โนนแดง โนนแดง โนนแดง ๑.โนนแดง  ๒.สําพะเนียง  ๓.วังหิน
๔.ดอนยาวใหญ  ๕.โนนตาเถร

๔๓ วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว ๔ ๑.วังน้ําเขียว  ๒.ไทยสามัคคี  ๓.วังหมี  ๔.ระเริง นครราชสีมา
๔๔ อุดมทรัพย วังน้ําเขียว อุดมทรัพย ๑ ๑.อุดมทรัพย นครราชสีมา

๕

๔

๕ นครราชสีมา



จํานวน
ตําบล

เมืองยาง เมืองยาง เมืองยาง ๔ ๑.เมืองยาง  ๒.โนนอุดม  ๓.ละหานปลาคาว นครราชสีมา
๔.กระเบื้องนอก

เทพารักษ เทพารักษ สํานักตะครอ ๔ ๑.สํานักตะครอ  ๒.บึงปรือ  ๓.หนองแวง นครราชสีมา
๔.วังยายทอง

้

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตํารวจภูธรจังหวัด

เขตพื้นที่การปกครอง

๔๕

๔๖

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา  ตํารวจภูธรภาค ๓

ตําบล ชื่อตําบล

๑๖๕

พระทองคํา พระทองคํา สระพระ ๕ ๑.พังเทียม  ๒.สระพระ  ๓.มาบกราด  ๔.ทัพรั้ง นครราชสีมา
๕.หนองหอย

๔๘ ลําทะเมนชัย ลําทะเมนชัย ขุย ๔ ๑.ขุย  ๒.ไพล  ๓.บานยาง  ๔.ชองแมว นครราชสีมา
เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ ชางทอง ๕ ๑.ทาชาง  ๒.หนองยาง  ๓.พระพุทธ  ๔.ชางทอง นครราชสีมา

๕.หนองงูเหลือม
สีดา สีดา สีดา ๕ ๑.สีดา  ๒.สามเมือง  ๓.โพนทอง  ๔.โนนประดู นครราชสีมา

๕.หนองตาดใหญ
๕๑ บัวลาย บัวลาย เมืองพะไล ๔ ๑.บัวลาย  ๒.หนองหวา  ๓.โนนจาน  ๔.เมืองพะไล นครราชสีมา

๔๗

๕๐

๔๙



จํานวน

ตําบล

๑ เมืองบุรีรัมย เมืองบุรีรัมย ในเมือง ๑.ในเมือง  ๒.กระสัง  ๓.กลันทา  ๔.ชุมเห็ด  ๕.บัวทอง บุรีรัมย
๖.บานยาง  ๗.ถลุงเหล็ก  ๘.พระครู  ๙.หนองตาด
๑๐.อิสาณ   ๑๑.บานบัว  ๑๒.สวายจีก  ๑๓.เสม็ด
๑๔.หลักเขต  ๑๕.สะแกซํา

๑๕

อยูในความปกครอง

ตํารวจภูธรจังหวดั

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย  ตํารวจภูธรภาค ๓
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

เขตพื้นที่การปกครอง

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

ลําดับที่

ชื่อ ตั้งอยูที่

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล

๑๖๖

๒ หนองสองหอง เมืองบุรีรัมย สองหอง ๔ ๑.สองหอง  ๒.เมืองฝาง  ๓.สะแกโพรง  ๔.ลุมปุก บุรีรัมย
๓ นางรอง นางรอง นางรอง ๑๓ ๑.นางรอง  ๒.ถนนหัก  ๓.สะเดา  ๔.ชุมแสง บุรีรัมย

๕.ทุงแสงทอง  ๖.หนองโบสถ  ๗.หัวถนน  ๘.ลําไทรโยง
๙.กานเหลือง  ๑๐.บานสิงห  ๑๑.หนองยายพิมพ
๑๒.หนองกง  ๑๓.หนองโสน

๔ หนองไทร นางรอง หนองไทร ๒ ๑.หนองไทร  ๒.ทรัพยพระยา บุรีรัมย
๕ ประโคนชัย ประโคนชัย ประโคนชัย ๑๔ ๑.ประโคนชัย  ๒.โคกมะขาม  ๓.ไพศาล ๔.ละเวี้ย บุรีรัมย

๕.หนองบอน  ๖.ปงกู  ๗.โคกยาง  ๘.ประทัดบุ
๙.ตะโกตาพิ  ๑๐.แสลงโทน  ๑๑.สี่เหลี่ยม  ๑๒.โคกตูม
๑๓.โคกมา  ๑๔.บานไทร



จํานวน
ตําบล

๖ บานบัว ประโคนชัย จรเขมาก ๒ ๑.จรเขมาก  ๒.เขาคอก บุรีรัมย
๗ ลําปลายมาศ ลําปลายมาศ ลําปลายมาศ ๑.ลําปลายมาศ  ๒.หนองคู  ๓.หินโคน  ๔.หนองกะทิง บุรีรัมย

๕.โคกกลาง  ๖.ผไทรินทร  ๗.หนองโดน  ๘.โคกลาม
๙.บานยาง  ๑๐.โคกสะอาด

์ ์ 

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย  ตํารวจภูธรภาค ๓

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง

๑๐

ชื่อตําบล

อยูในความปกครอง

ตํารวจภูธรจังหวัด
ลําดับที่

ชื่อ ตั้งอยูที่

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล

๑๖๗

๘ ทะเมนชัย ลําปลายมาศ ทะเมนชัย ๑.ทะเมนชัย  ๒.แสลงพัน  ๓.ตลาดโพธิ์  ๔.บุโพธิ์ บุรีรัมย
๕.เมืองแฝก  ๖.หนองบัวโคก

๙ พุทไธสง พุทไธสง พุทไธสง ๑.พุทไธสง  ๒.มะเฟอง  ๓.บานยาง  ๔.บานจาน บุรีรัมย
๕.บานเปา  ๖.บานแวง  ๗.หายโศก

๑๐ กระสัง กระสัง กระสัง ๑.กระสัง  ๒.เมืองไผ  ๓.กันทรารมย  ๔.บานปรือ บุรีรัมย
๕.หนองเต็ง  ๖.สองชั้น  ๗.สูงเนิน

๑๑ ลําดวน กระสัง ลําดวน ๔ ๑.ลําดวน  ๒.หวยสําราญ  ๓.ชุมแสง  ๔.ศรีภูมิ บุรีรัมย
๑๒ คูเมือง คูเมือง คูมือง ๑.คูเมือง  ๒.พรสําราญ  ๓.หนองขมาร  ๔.บานแพ บุรีรัมย

๕.ปะเคียบ
๑๓ หินเหล็กไฟ คูเมือง หินเหล็กไฟ ๒ ๑.หินเหล็กไฟ  ๒.ตูมใหญ บุรีรัมย

๖

๗

๕

๗



จํานวน
ตําบล

๑๔ เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ ตาเปก ๓ ๑.ตาเปก  ๒.เจริญสุข  ๓.อิสานเขต บุรีรัมย
๑๕ ถาวร เฉลิมพระเกียรติ ถาวร ๒ ๑.ถาวร  ๒.ยายแยมวัฒนา บุรีรัมย
๑๖ ชํานิ ชํานิ ชํานิ ๖ ๑.ชํานิ  ๒.เมืองยาง  ๓.ละลวด  ๔.ชอผกา บุรีรัมย

๕.โคกสนวน  ๖.หนองปลอง
์ ์ ์ ์   

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย  ตํารวจภูธรภาค ๓

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง

อยูในความปกครอง

ตํารวจภูธรจังหวัด
ลําดับที่

ชื่อ ตั้งอยูที่

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล

๑๖๘

๑๗ นาโพธิ์ นาโพธิ์ นาโพธิ์ ๕ ๑.นาโพธิ์  ๒.ศรีสวาง  ๓.บานคู  ๔.ดอนกอก  ๕.บานดู บุรีรัมย
๑๘ โนนดินแดง โนนดินแดง โนนดินแดง ๓ ๑.โนนดินแดง  ๒.ลํานางรอง  ๓.สมปอย บุรีรัมย
๑๙ โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ ๔ ๑.โนนสุวรรณ  ๒.โกรกแกว  ๓.ทุงจังหัน  ๔.ดงอีจาน บุรีรัมย
๒๐ บานกรวด บานกรวด บานกรวด ๕ ๑.บานกรวด  ๒.ปราสาท  ๓.บึงเจริญ  ๔.จันทบเพชร บุรีรัมย

๕.หินลาด
๒๑ โคกกระชาย บานกรวด สายตะกู ๑ ๑.สายตะกู บุรีรัมย
๒๒ โนนเจริญ บานกรวด เขาดินเหนือ ๒ ๑.โนนเจริญ  ๒.เขาดินเหนือ บุรีรัมย
๒๓ หนองไมงาม บานกรวด หนองไมงาม ๑ ๑.หนองไมงาม บุรีรัมย

๑.หนองแวง  ๒.ทองหลาง  ๓.แดงใหญ  ๔.กูสวนแตง
๕.หนองเมือง

๕ บุรีรัมย๒๔ บานใหมไชยพจน บานใหมไชยพจน หนองแวง



จํานวน
ตําบล

๒๕ ปะคํา ปะคํา ปะคํา ๑.ปะคํา  ๒.ไทยเจริญ  ๓.หนองบัว  ๔.โคกมะมวง บุรีรัมย
๕.หูทํานบ

๒๖ พลับพลาชัย พลับพลาชัย สะเดา ๕ ๑.สะเดา  ๒.โคกขมิ้น  ๓.จันดุม  ๔.สําโรง  ๕.ปาชัน บุรีรัมย
๒๗ ละหานทราย ละหานทราย ละหานทราย ๑.ละหานทราย  ๒.โคกวาน  ๓.สําโรงใหม  ๔.ตาจง บุรีรัมย

อยูในความปกครอง
เขตพื้นที่การปกครอง

๕

ตํารวจภูธรจังหวัด

๖

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย  ตํารวจภูธรภาค ๓

ตําบล ชื่อตําบล
ลําดับที่

ชื่อ ตั้งอยูที่

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ

๑๖๙

๕.หนองตะครอง  ๖.หนองแวง
๒๘ สตึก สตึก สตึก ๑.สตึก  ๒.นิคม  ๓.สะแก  ๔.สนามชัย  ๕.ทามวง บุรีรัมย

๖.ทุงวัง  ๗.กระสัง  ๘.ดอนมนต  ๙.รอนทอง
๒๙ ชุมแสง สตึก ชุมแสง ๓ ๑.ชุมแสง  ๒.หนองใหญ  ๓.เมืองแก บุรีรัมย
๓๐ หนองกี่ หนองกี่ ทุงกระตาด

พัฒนา

๑.หนองกี่  ๒.ทุงกระตาดพัฒนา  ๓.ทุงกระเต็น บุรีรัมย

๔.ดอนอะราง  ๕.เมืองไผ  ๖.ทาโพธิ์ชัย  ๗.โคกสูง
๘.โคกสวาง  ๙.บุกระสัง  ๑๐.เยยปราสาท

๓๑ หนองหงส หนองหงส สระแกว ๑.สระแกว  ๒.หนองชัยศรี  ๓.หวยหิน  ๔.เสาเดียว บุรีรัมย
๕.สระทอง  ๖.ไทยสามัคคี   ๗.เมืองฝาย

๙

๗

๑๐



จํานวน
ตําบล

๓๒ หวยราช หวยราช หวยราช ๘ ๑.หวยราช  ๒.หวยราชา  ๓.สนวน  ๔.บานตะโก บุรีรัมย
๕.สามแวง  ๖.โคกเหล็ก  ๗.เมืองโพธิ์  ๘.ตาเสา

๓๓ แคนดง แคนดง แคนดง ๔ ๑.แคนดง  ๒.สระบัว  ๓.ดงพลอง  ๔.หัวฝาย บุรีรัมย
๓๔ บานดาน บานดาน บานดาน ๔ ๑.บานดาน  ๒.ปราสาท  ๓.วังเหนือ  ๔.โนนขวาง บุรีรัมย

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

ตํารวจภูธรจังหวัด

เขตพื้นที่การปกครอง

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย  ตํารวจภูธรภาค ๓

ตั้งอยูที่

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล
ลําดับที่

ชื่อ

๑๗๐



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองยโสธร เมืองยโสธร ในเมือง ๑๘ ๑.ในเมือง  ๒.เดิด  ๓.นาสะไมย  ๔.น้ําคําใหญ ยโสธร
๕.คอเหนือ  ๖.หนองเรือ  ๗.สําราญ  ๘.เขื่องคํา
๙.หนองเปด  ๑๐.ขั้นไดใหญ  ๑๑.ทุงนางโอก
๑๒.ตาดทอง  ๑๓.ทุงแต  ๑๔.ขุมเงิน  ๑๕.หนองคู



รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

ตํารวจภูธรจังหวัด

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดยโสธร  ตํารวจภูธรภาค ๓
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

เขตพื้นที่การปกครอง
อยูในความปกครอง

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล

๑๗๑

๑๖.หนองหิน  ๑๗.ดูทุง  ๑๘.สิงห
๒ กุดชุม กุดชุม กุดชุม ๖ ๑.กุดชุม  ๒.หวยแกง  ๓.หนองหมี  ๔.โนนเปลือย ยโสธร

๕.กําแมด  ๖.นาโส
๓ คําผักกูด กุดชุม หนองแหน ๓ ๑.หนองแหน  ๒.คําน้ําสราง  ๓.โพนงาม ยโสธร
๔ คําเขื่อนแกว คําเขื่อนแกว ลุมพุก ๑๓ ๑.ลุมพุก  ๒.กูจาน  ๓.ดงแคนใหญ  ๔.ยอ  ๕.สงเปอย ยโสธร

๖.ทุงมน  ๗.นาแก  ๘.แคนนอย  ๙.ดงเจริญ
๑๐.กุดกุง  ๑๑.เหลาไฮ  ๑๒.โพนทัน  ๑๓.นาคํา

๕ คอวัง คอวัง คอวัง ๔ ๑.คอวัง  ๒.ฟาหวน  ๓.กุดน้ําใส  ๔.น้ําออม ยโสธร
๖ ทรายมูล ทรายมูล ทรายมูล ๕ ๑.ทรายมูล  ๒.ดูลาด  ๓.ดงมะไฟ  ๔.ไผ  ๕.นาเวียง ยโสธร
๗ ไทยเจริญ ไทยเจริญ ไทยเจริญ ๕ ๑.ไทยเจริญ  ๒.คําเตย  ๓.น้ําคํา  ๔.คําไผ  ๕.สมผอ ยโสธร



จํานวน
ตําบล

๘ ปาติ้ว ปาติ้ว โพธิ์ไทร ๑.โพธิ์ไทร  ๒.เชียงเพ็ง  ๓.โคกนาโก  ๔.ศรีฐาน ยโสธร
๕.กระจาย

๙ มหาชนะชัย มหาชนะชัย ฟาหยาด ๑.ฟาหยาด  ๒.ผือฮี  ๓.บากเรือ  ๔.สงยาง ยโสธร
๕.คูเมือง  ๖.หัวเมือง  ๗.พระเสาร

ึ ั ึ ึ  โ โ

๗

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดยโสธร  ตํารวจภูธรภาค ๓
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

อยูในความปกครอง

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

เขตพื้นที่การปกครอง

ตํารวจภูธรจังหวัด

๕

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล

๑๗๒

๑๐ บึงแก มหาชนะชัย บึงแก ๓ ๑.บึงแก  ๒.มวง  ๓.โนนทราย ยโสธร
๑๑ เลิงนกทา เลิงนกทา สามแยก ๑.สามแยก  ๒.กุดเชียงหมี  ๓.กุดแห ยโสธร

๔.โคกสําราญ  ๕.บุงคา  ๖.หองแซง  ๗.สามัคคี
๘.สรางมิ่ง  ๙.สวาท  ๑๐.ศรีแกว

๑๐



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เมืองเหนือ ๑๓ ๑.เมืองเหนือ  ๒.เมืองใต  ๓.น้ําคํา  ๔.คูซอด ศรีสะเกษ
๕.หญาปลอง  ๖.หนองไผ  ๗.โพนขา  ๘.โพนคอ
๙.หนองครก  ๑๐.หมากเขียบ  ๑๑.ทุม  ๑๒.ซํา  ๑๓.โพธิ์

๒ หนองไฮ เมืองศรีสะเกษ หนองไฮ ๓ ๑.หนองไฮ  ๒.จาน  ๓.ตะดอบ ศรีสะเกษ
ื 

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง

อยูในความปกครอง

ตํารวจภูธรจังหวัดตําบล ชื่อตําบล

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ตํารวจภูธรภาค ๓

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ

๑๗๓

๓ โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ โพนเขวา ๒ ๑.โพนเขวา  ๒.หนองแกว ศรีสะเกษ
๔ ยางชุมนอย ยางชุมนอย ยางชุมนอย ๗ ๑.ยางชุมนอย  ๒.ยางชุมใหญ  ๓.บึงบอน  ๔.ลิ้นฟา ศรีสะเกษ

๕.คอนกาม  ๖.กุดเมืองฮาม  ๗.โนนคูณ
๕ กันทรารมย กันทรารมย ดูน ๑๖ ๑.ดูน  ๒.หนองแกว  ๓.หนองแวง  ๔.ทาม  ๕.ละทาย ศรีสะเกษ

๖.เมืองนอย  ๗.บัวนอย  ๘.หนองบัว  ๙.ดู  ๑๐.ยาง
๑๑.ผักแผว  ๑๒.จาน  ๑๓.คําเนียม  ๑๔.หนองหัวชาง
๑๕.โนนสัง  ๑๖.อีปาด

๖ กันทรลักษ กันทรลักษ น้ําออม ๑๑ ๑.น้ําออม  ๒.หนองหญาลาด  ๓.ขนุน  ๔.สังเม็ก ศรีสะเกษ
๕.เวียงเหนือ  ๖.จานใหญ  ๗.ตระกาจ  ๘.ภูเงิน
๙.กระแชง  ๑๐.ทุงใหญ  ๑๑.เมือง



จํานวน
ตําบล

๗ บึงมะลู กันทรลักษ บึงมะลู ๔ ๑.บึงมะลู  ๒.เสาธงชัย  ๓.โนนสําราญ  ๔.ภูผาหมอก ศรีสะเกษ
๘ บานโดนเอาว กันทรลักษ รุง ๓ ๑.รุง    ๒.ชํา    ๓.ละลาย ศรีสะเกษ
๙ กุดเสลา กันทรลักษ กุดเสลา ๒ ๑.กุดเสลา  ๒.สวนกลวย ศรีสะเกษ
๑๐ ราษีไศล ราษีไศล เมืองคง ๑๓ ๑.เมืองคง  ๒.หนองแค  ๓.หนองอึ่ง  ๔.หนองหมี ศรีสะเกษ

 

ตํารวจภูธรจังหวัด

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ตํารวจภูธรภาค ๓

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง

อยูในความปกครองตั้งอยูที่

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล
ลําดับที่

ชื่อ

๑๗๔

๕.หวานคํา  ๖.ดู  ๗.ดาน  ๘.จิกสังขทอง  ๙.บัวหุง
๑๐.ไผ  ๑๑.สมปอย  ๑๒.เมืองแคน  ๑๓.สรางป

๑๑ ขุขันธ ขุขันธ หวยเหนือ ๑๓ ๑.หวยเหนือ  ๒.ดองกําเม็ด  ๓.โคกเพชร  ๔.หัวเสือ ศรีสะเกษ
๕.สําโรงตาเจ็น  ๖.ใจดี  ๗.หวยสําราญ  ๘.โสน
๙.กันทรารมย  ๑๐.ปราสาท  ๑๑.หวยใต
๑๒.ศรีสะอาด  ๑๓.สะเดาใหญ

๑๒ จะกง ขุขันธ จะกง ๔ ๑.จะกง  ๒.กฤษณา  ๓.ตะเคียน  ๔.ลมศักดิ์ ศรีสะเกษ
๑๓ ปรือใหญ ขุขันธ หนองฉลอง ๕ ๑.ปรือใหญ  ๒.ตาอุด ๓.ศรีตระกูล  ๔.นิคมพัฒนา ศรีสะเกษ

๕.หนองฉลอง



จํานวน
ตําบล

๑๔ อุทุมพรพิสัย อุทุมพรพิสัย กําแพง ๑๙ ๑.กําแพง  ๒.สระกําแพงใหญ  ๓.กานเหลือง  ๔.หนองหาง ศรีสะเกษ
๕.ทุงไชย  ๖.โคกจาน  ๗.แต  ๘.ปะอาว  ๙.ขะยุง ๑๐.โพธิ์ชัย
๑๑.ตาเกษ  ๑๒.หนองไฮ  ๑๓.สําโรง ๑๔.แข ๑๕.แขม
 ๑๖.หัวชาง ๑๗.โคกหลาม ๑๘.รังแรง ๑๙.อีหล่ํา

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ตํารวจภูธรภาค ๓

อยูในความปกครอง
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

เขตพื้นที่การปกครอง

ตํารวจภูธรจังหวัด
ลําดับที่

ชื่อ ตั้งอยูที่

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล

๑๗๕

๑๕ ขุนหาญ ขุนหาญ สิ ๖ ๑.บักดอง  ๒.พราน  ๓.สิ  ๔.กระหวัน  ๕.โนนสูง ศรีสะเกษ
๖.หวยจันทร

๑๖ ไพร ขุนหาญ โพธิ์วงศ ๓ ๑.ไพร  ๒.โพธิ์วงศ  ๓.ภูฝาย ศรีสะเกษ
๑๗ กันทรอม ขุนหาญ กันทรอม ๓ ๑.กันทรอม  ๒.โพธิ์กระสังข ๓.ขุนหาญ ศรีสะเกษ
๑๘ ปรางคกู ปรางคกู พิมาย ๑๐ ๑.พิมาย  ๒.พิมายเหนือ  ๓.หนองเชียงทูน  ๔.สมอ ศรีสะเกษ

๕.สําโรงปราสาท  ๖.โพธิ์ศรี  ๗.กู   ๘.ดู  ๙.ตูม
๑๐.สวาย

๑๙ ไพรบึง ไพรบึง ไพรบึง ๖ ๑.ไพรบึง  ๒.ปราสาทเยอ  ๓.ดินแดง  ๔.สําโรงพลัน ศรีสะเกษ
๕.โนนปูน  ๖.สุขสวัสดิ์



จํานวน
ตําบล

๒๐ หวยทับทัน หวยทับทัน หวยทับทัน ๖ ๑.หวยทับทัน  ๒.ปราสาท  ๓.เมืองหลวง  ๔.ผักไหม ศรีสะเกษ
๕.กลวยกวาง  ๖.จานแสนไชย

๒๑ โนนคูณ โนนคูณ โนนคอ ๕ ๑.โนนคอ  ๒.หนองกุง  ๓.บก  ๔.โพธิ์  ๕.เหลากวาง ศรีสะเกษ
๒๒ บึงบูรพ บึงบูรพ บึงบูรพ ๒ ๑.บึงบูรพ  ๒.เปาะ ศรีสะเกษ

เขตพื้นที่การปกครอง
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

ตํารวจภูธรจังหวัด

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ตํารวจภูธรภาค ๓

อยูในความปกครอง
ลําดับที่

ชื่อ ตั้งอยูที่

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล

๑๗๖

๒๓ ศรีรัตนะ ศรีรัตนะ ศรีแกว ๑.ศรีแกว  ๒.พิงพวย  ๓.ศรีโนนงาม  ๔.สระเยาว ศรีสะเกษ
๕.เสื่องขาว

๒๔ ตูม ศรีรัตนะ ตูม ๒ ๑.ตูม  ๒.สะพุง ศรีสะเกษ
๒๕ น้ําเกลี้ยง น้ําเกลี้ยง น้ําเกลี้ยง ๖ ๑.เขิน  ๒.รุงระวี  ๓.ละเอาะ  ๔.ตองปด  ๕.คูบ  ๖.น้ําเกลี้ยง ศรีสะเกษ
๒๖ วังหิน วังหิน บุสูง ๑.บุสูง  ๒.ธาตุ  ๓.ทุงสวาง  ๔.บอแกว  ๕.ดวนใหญ ศรีสะเกษ

๖.วังหิน  ๗.ศรีสําราญ  ๘.โพนยาง
๒๗ ภูสิงห ภูสิงห หวยตึ๊กชู ๑.หวยตึ๊กชู  ๒.ตะเคียนราม  ๓.โคกตาล  ๔.ดงรัก ศรีสะเกษ

๕.ไพรพัฒนา  ๖.หวยตามอญ  ๗.ละลม
๒๘ เมืองจันทร เมืองจันทร หนองใหญ ๓ ๑.หนองใหญ  ๒.เมืองจันทร  ๓.ตาโกน ศรีสะเกษ

๗

๕

๘



จํานวน
ตําบล

๒๙ เบญจลักษ เบญจลักษ เสียว ๕ ๑.เสียว  ๒.หนองงูเหลือม  ๓.หนองฮาง  ๔.หนองหวา ศรีสะเกษ
๕.ทาคลอ

๓๐ พยุห พยุห พยุห ๕ ๑.พยุห  ๒.ตําแย  ๓.โนนเพ็ก  ๔.หนองคา ศรีสะเกษ
๕.พรหมสวัสดิ์

์ ์  ื

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

ตํารวจภูธรจังหวัด

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ตํารวจภูธรภาค ๓

อยูในความปกครอง

ตําบล ชื่อตําบล

เขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่

ชื่อ ตั้งอยูที่

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ

๑๗๗

๓๑ โพธิ์ศรีสุวรรณ โพธิ์ศรีสุวรรณ โดด ๕ ๑.โดด  ๒.เสียว  ๓.อีเซ  ๔.หนองมา  ๕.ผือใหญ ศรีสะเกษ
๓๒ ศิลาลาด ศิลาลาด กุง ๔ ๑.กุง  ๒.หนองบัวดง  ๓.โจดมวง  ๔.คลีกลิ้ง ศรีสะเกษ



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองสุรินทร เมืองสุรินทร ในเมือง ๙ ๑.ในเมือง  ๒.นอกเมือง  ๓.เฉนียง  ๔.แสลงพันธ สุรินทร
๕.แกใหญ  ๖.สลักได  ๗.ทาสวาง  ๘.คอโค  ๙.ตระแสง

๒ เพี้ยราม เมืองสุรินทร เพี้ยราม ๔ ๑.เพี้ยราม ๒.ตั้งใจ ๓.นาดี ๔.กาเกาะ สุรินทร
๓ เมืองที เมืองสุรินทร เมืองที ๓ ๑.เมืองที  ๒.บุฤาษี  ๓.ราม สุรินทร

 ื    ็ 

อยูในความปกครอง

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุรินทร  ตํารวจภูธรภาค ๓

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

ตํารวจภูธรจังหวัด

เขตพื้นที่การปกครอง
ตั้งอยูที่

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล
ลําดับที่

ชื่อ

๑๗๘

๔ เทนมีย เมืองสุรินทร เทนมีย ๓ ๑.เทนมีย  ๒.ตาอ็อง  ๓.สําโรง สุรินทร
๕ สวาย เมืองสุรินทร สวาย ๒ ๑.สวาย  ๒.นาบัว สุรินทร
๖ สังขะ สังขะ สังขะ ๙ ๑.สังขะ  ๒.บานชบ  ๓.ขอนแตก  ๔.ทับทัน  ๕.กระเทียม สุรินทร

๖.สะกาด  ๗.พระแกว  ๘.ตาคง ๙.บานจารย
๗ ดม สังขะ เทพรักษา ๓ ๑.ดม  ๒.เทพรักษา  ๓.ตาตุม สุรินทร
๘ ปราสาท ปราสาท กังแอน ๑๐ ๑.กังแอน  ๒.บานพลวง  ๓.ปราสาททนง  ๔.เชื้อเพลิง  ๕.ตาเบา สุรินทร

๖.โคกสะอาด  ๗.บานไทร ๘.หนองใหญ  ๙.ปรือ
(เฉพาะหมูที่ ๓,๔,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๓,๑๔,๑๕,
๑๖,๑๗ และ ๑๘) ๑๐.กันตวจระมวล

๙ โชคนาสาม ปราสาท โชคนาสาม ๒ ๑.โชคนาสาม  ๒.ตานี สุรินทร



จํานวน
ตําบล

๑๐ ทุงมน ปราสาท สมุด ๕ ๑.ทุงมน  ๒.สมุด  ๓.ไพล  ๔.ประทัดบุ  ๕.ปรือ สุรินทร
(เฉพาะหมูที่ ๑,๒,๕,๑๒, และ ๑๙)

๑๑ ทมอ ปราสาท โคกยาง ๒ ๑.ทมอ  ๒.โคกยาง สุรินทร
ไ ไ 

อยูในความปกครอง
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

เขตพื้นที่การปกครอง

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

ตํารวจภูธรจังหวัด

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุรินทร  ตํารวจภูธรภาค ๓

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล

๑๗๙

๑๒ ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี ๗ ๑.ชุมพลบุรี  ๒.นาหนองไผ  ๓.ไพรขลา สุรินทร
๔.หนองเรือ  ๕.ศรีณรงค  ๖.กระเบื้อง  ๗.ยะวึก

๑๓ เมืองบัว ชุมพลบุรี เมืองบัว ๒ ๑.เมืองบัว  ๒.สระขุด สุรินทร
๑๔ ทาตูม ทาตูม ทาตูม ๘ ๑.ทาตูม  ๒.เมืองแก  ๓.บัวโคก  ๔.หนองเมธี  ๕.โพนครก สุรินทร

 ๖.หนองบัว  ๗.พรมเทพ ๘.ทุงกุลา
๑๕ กระโพ ทาตูม กระโพ ๒ ๑.กระโพ  ๒.บะ สุรินทร
๑๖ กาบเชิง กาบเชิง กาบเชิง ๕ ๑.กาบเชิง  ๒.ดาน  ๓.ตะเคียน  ๔.โคกตะเคียน สุรินทร

๕.คูตัน
๑๗ แนงมุด กาบเชิง แนงมุด ๑ ๑.แนงมุด สุรินทร



จํานวน
ตําบล

๑๘ ลําดวน ลําดวน ลําดวน ๕ ๑.ลําดวน  ๒.ตรําดม  ๓.อูโลก  ๔.โชกเหนือ สุรินทร
๕.ตระเปยงเตีย

๑๙ บัวเชด บัวเชด บัวเชด ๓ ๑.บัวเชด  ๒.อาโพน  ๓.จรัส สุรินทร
๒๐ สะเดา บัวเชด สําเภาลูน ๓ ๑.สําเภาลูน  ๒.สะเดา  ๓.ตาวัง สุรินทร

 

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุรินทร  ตํารวจภูธรภาค ๓

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

ตํารวจภูธรจังหวัด

เขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่

ชื่อ อยูในความปกครองตั้งอยูที่

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล

๑๘๐

๒๑ ศีขรภูมิ ศีขรภูมิ ระแงง ๑๒ ๑.ระแงง  ๒.นารุง  ๓.ชางป  ๔.หนองขวาว  ๕.ยาง สุรินทร
๖.กุดหวาย  ๗.หนองเหล็ก  ๘.จารพัต  ๙.ตรมไพร
๑๐.ผักไหม  ๑๑.แตล  ๑๒.ขวาวใหญ

๒๒ บานหนองจอก ศีขรภูมิ คาละแม ๓ ๑.คาละแมะ  ๒.หนองบัว  ๓.ตรึม สุรินทร
๒๓ รัตนบุรี รัตนบุรี รัตนบุรี ๙ ๑.รัตนบุรี  ๒.ไผ  ๓.น้ําเขียว  ๔.แก  ๕.กุดขาคีม สุรินทร

๖.ทับใหญ  ๗.หนองบัวทอง  ๘.หนองบัวบาน
๙.เบิด

๒๔ ดอนแรด รัตนบุรี ดอนแรด ๓ ๑.ดอนแรด  ๒.ธาตุ  ๓.ยางสวาง สุรินทร



จํานวน
ตําบล

๒๕ จอมพระ จอมพระ จอมพระ ๖ ๑.จอมพระ  ๒.บุแกรง  ๓.บานผือ  ๔.หนองสนิท สุรินทร
๕.ลุมระวี  ๖.เปนสุข

๒๖ เมืองลีง จอมพระ เมืองลีง ๓ ๑.เมืองลีง  ๒.กระหาด  ๓.ชุมแสง สุรินทร
๒๗ สําโรงทาบ สําโรงทาบ หนองไผลอม ๑๐ ๑.หนองไผลอม  ๒.สําโรงทาบ  ๓.หมื่นศรี  ๔.เสม็จ สุรินทร

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุรินทร  ตํารวจภูธรภาค ๓
รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

อยูในความปกครอง
เขตพื้นที่การปกครอง

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

๑๘๑

๕.ศรีสุข  ๖.หนองฮะ  ๗.กระออม  ๘.ประดู
๙.เกาะแกว  ๑๐.สะโน

๒๘ เขวาสินรินทร เขวาสินรินทร เขวาสินรินทร ๓ ๑.เขวาสินรินทร  ๒.บึง  ๓.บานแร สุรินทร
๒๙ ตากูก เขวาสินรินทร ปราสาททอง ๒ ๑.ตากูก  ๒.ปราสาททอง
๓๐ พนมดงรัก พนมดงรัก บักได ๔ ๑.บักได  ๒.ตาเมียง  ๓.จีกแดก  ๔.โคกกลาง สุรินทร
๓๑ ศรีณรงค ศรีณรงค ณรงค ๕ ๑.ณรงค  ๒.ศรีสุข  ๓.ตรวจ  ๔.แจนแวน สุรินทร

๕.หนองแวง
๓๒ โนนนารายณ โนนนารายณ หนองหลวง ๕ ๑.หนองหลวง  ๒.คําผง  ๓.ระเวียง  ๔.โนน สุรินทร

๕.หนองเทพ
๓๓ สนม สนม สนม ๗ ๑.สนม  ๒.โพนโก  ๓.แคน  ๔.หัวงัว  ๕.หนองอียอ สุรินทร

๖.หนองระฆัง  ๗.นานวน



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองอํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ บุง ๑๓ ๑.บุง  ๒.โนนหนามแทง  ๓.นาวัง  ๔.กุดปลาดุก อํานาจเจริญ
๕.นาผือ  ๖.นาแต  ๗.หนองมะแซว  ๘.หวยไร
๙.คึมใหญ  ๑๐.โนนโพธิ์  ๑๑.นาจิก  ๑๒.ไกคํา
๑๓.ดอนเมย

 ื   

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดอํานาจเจริญ ตํารวจภูธรภาค ๓
รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

เขตพื้นที่การปกครอง
อยูในความปกครอง

ตํารวจภูธรจังหวัด
ลําดับที่

ชื่อ ตั้งอยูที่

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

๑๘๒

๒ ปลาคาว เมืองอํานาจเจริญ ปลาคาว ๓ ๑.ปลาคาว  ๒.สรางนกทา  ๓.เหลาพรวน อํานาจเจริญ
๓ น้ําปลีก เมืองอํานาจเจริญ น้ําปลีก ๓ ๑.น้ําปลีก  ๒.นาหมอมา  ๓.นายม อํานาจเจริญ
๔ ชานุมาน ชานุมาน ชานุมาน ๕ ๑.ชานุมาน  ๒.โคกสาร  ๓.โคกกง  ๔.คําเขื่อนแกว อํานาจเจริญ

๕.ปากอ
๕ ปทุมราชวงศา ปทุมราชวงศา นาหวา ๗ ๑.นาหวา  ๒.นาปาแซง  ๓.โนนงาม  ๔.ลือ อํานาจเจริญ

๕.หวย  ๖.หนองขา  ๗.คําโพน
๖ พนา พนา พระเหลา ๔ ๑.พนา  ๒.พระเหลา  ๓.ไมกลอน  ๔.จานลาน อํานาจเจริญ
๗ ลืออํานาจ ลืออํานาจ อํานาจ ๗ ๑.อํานาจ  ๒.ดงมะยาง  ๓.เปอย  ๔.ดงบัง  ๕.ไรขี อํานาจเจริญ

๖.แมด  ๗.โคกกลาง



จํานวน
ตําบล

๘ เสนางคนิคม เสนางคนิคม เสนางคนิคม ๔ ๑.เสนางคนิคม  ๒.ไรสีสุก  ๓.นาเวียง อํานาจเจริญ
๔.หนองสามสี

๙ โพนทอง เสนางคนิคม โพนทอง ๒ ๑.โพนทอง  ๒.หนองไฮ อํานาจเจริญ
๑๐ หัวตะพาน หัวตะพาน รัตนวารี ๘ ๑.คําพระ  ๒.เค็งใหญ  ๓.หนองแกว  ๔.จิกดู อํานาจเจริญ

ื   

เขตพื้นที่การปกครอง
อยูในความปกครอง

ตํารวจภูธรจังหวัด

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดอํานาจเจริญ ตํารวจภูธรภาค ๓

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
ตั้งอยูที่

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล
ลําดับที่

ชื่อ

๑๘๓

๕.โพนเมืองนอย  ๖.สรางถอนอย  ๗.หัวตะพาน
๘.รัตนวารี



จํานวน
ตําบล

เมืองอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง ๑.กระโสบ  ๒.กุดลาด  ๓.ขามใหญ  ๔.ขี้เหล็ก อุบลราชธานี
๕.แจระแม  ๖.หนองขอน  ๗.หนองบอ  ๘.ปทุม
๙.ไรนอย  ๑๐.หัวเรือ  ๑๑.ปะอาว ๑๒.ในเมือง

กุดขาวปุน กุดขาวปุน ขาวปุน ๑.ขาวปุน  ๒.กาบิน  ๓.แกงเค็ง  ๔.โนนสวาง อุบลราชธานี
้

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี  ตํารวจภูธรภาค ๓

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

๑ ๑๒

๒ ๕

ตํารวจภูธรจังหวัด
ลําดับที่

ชื่อ ตั้งอยูที่

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล

๑๘๔

๕.หนองทันน้ํา
เขมราฐ เขมราฐ เขมราฐ ๑.เขมราฐ  ๒.นาแวง  ๓.ขามปอม  ๔.หนองนกทา อุบลราชธานี

๕.หนองผือ  ๖.หนองสิม
๔ มวงเฒา เขมราฐ หัวนา ๓ ๑.เจียด  ๒.หัวนา  ๓.แกงเหนือ อุบลราชธานี

เขื่องใน เขื่องใน เขื่องใน ๑.เขื่องใน  ๒.กลางใหญ  ๓.คอทอง  ๔.ชีทวน อุบลราชธานี
๕.แดงหมอ  ๖.ธาตุนอย  ๗.นาคําใหญ
๘.หนองเหลา  ๙.บานกอก  ๑๐.ทาไห  ๑๑.ยางขี้นก
๑๒.โนนรัง  ๑๓.กอเอ  ๑๔.ศรีสุข  ๑๕.สรางถอ
๑๖.สหธาตุ  ๑๗.บานไทย  ๑๘.หัวดอน

โขงเจียม โขงเจียม โขงเจียม ๑.โขงเจียม  ๒.หวยไผ  ๓.หวยยาง  ๔. หนองแสงใหญ อุบลราชธานี
๕.นาโพธิ์กลาง

๑๘

๖ ๕

๓ ๖

๕



จํานวน
ตําบล

๗ ดอนมดแดง ดอนมดแดง เหลาดง ๔ ๑.เหลาดง  ๒.คําไฮใหญ  ๓.ดอนมดแดง อุบลราชธานี
๔. ทาเมือง

๘ เดชอุดม เดชอุดม เมืองเดช ๑๕ ๑.เมืองเดช  ๒.ปาโมง  ๓.นาเจริญ  ๔.นากระแซง อุบลราชธานี
๕.ทุงเทิง  ๖.สมสะอาด  ๗.ทาโพธิ์ศรี  ๘.แกง

้

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

เขตพื้นที่การปกครอง
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี  ตํารวจภูธรภาค ๓

อยูในความปกครอง
ลําดับที่

ชื่อ ตั้งอยูที่

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ตํารวจภูธรจังหวัดชื่อตําบล

๑๘๕

๙.ตบหู  ๑๐.บัวงาม  ๑๑.คําครั้ง  ๑๒.กุดประทาย
๑๓.โพนงาม  ๑๔.กลาง  ๑๕.โนนสมบูรณ

๙ ตระการพืชผล ตระการพืชผล ขุหลุ ๑๗ ๑.ขุหลุ  ๒.ขามเปย  ๓.เซเปด  ๔.นาพิน  ๕.กุศกร อุบลราชธานี
๖.หวยฝายพัฒนา  ๗.ตากแดด  ๘.กระเดียน
๙.คําเจริญ  ๑๐.คอนสาย  ๑๑.บานแดง  ๑๒.เกษม
๑๓.กุดยาลวน  ๑๔.เปา  ๑๕.หนองเตา
๑๖.นาสะไม  ๑๗.ไหลทุง

๑๐ โคกจาน ตระการพืชผล โคกจาน ๓ ๑.โคกจาน ๒.สะพือ ๓.ตระการ อุบลราชธานี
๑๑ โนนกุง ตระการพืชผล โนนกุง ๓ ๑.โนนกุง  ๒.ถ้ําแข  ๓.ทาหลวง อุบลราชธานี
๑๒ ตาลสุม ตาลสุม ตาลสุม ๖ ๑.ตาลสุม  ๒.นาคาย  ๓.จิกเทิง  ๔.คําหวา อุบลราชธานี

๕.สําโรง  ๖.หนองกุง



จํานวน
ตําบล

๑๓ ทุงศรีอุดม ทุงศรีอุดม โคกชําแระ ๕ ๑.โคกชําแระ  ๒.หนองอม  ๓.นาหอม  ๔.นาเกษม อุบลราชธานี
๕.กุดเรือ

๑๔ นาจะหลวย นาจะหลวย นาจะหลวย ๖ ๑.นาจะหลวย  ๒.บานตูม  ๓.โนนสมบูรณ อุบลราชธานี
๔.โสกแสง  ๕.พรสวรรค  ๖.โนนสวรรค

้ ื ้ ื 

ตํารวจภูธรจังหวัด

อยูในความปกครอง

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

เขตพื้นที่การปกครอง
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

ตําบล ชื่อตําบล

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี  ตํารวจภูธรภาค ๓

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ

๑๘๖

๑๕ น้ํายืน น้ํายืน สีวิเชียร ๗ ๑.สีวิเชียร  ๒.โดมประดิษฐ  ๓.โซง  ๔.ยาง อุบลราชธานี
๕.ยางใหญ  ๖.เกาขาม  ๗.บุเปอย

๑๖ บุณฑริก บุณฑริก โพนงาม ๔ ๑.โพนงาม  ๒.บัวงาม  ๓.คอแลน  ๔.หนองสะโน อุบลราชธานี
๑๗ หวยขา บุณฑริก โนนคอ ๒ ๑.โนนคอ  ๒.หวยขา อุบลราชธานี
๑๘ นาโพธิ์ บุณฑริก นาโพธิ์ ๒ ๑.นาโพธิ์  ๒.บานแมด อุบลราชธานี
๑๙ พิบูลมังสาหาร พิบูลมังสาหาร พิบูล ๑๑ ๑.กุดชมภู  ๒.ดอนจิก  ๓.ทรายมูล  ๔.โนนกลาง อุบลราชธานี

๕.โพธิ์ศรี  ๖.โพธิ์ไทร  ๗.ระเว  ๘.อางศิลา
๙.โนนกาหลง  ๑๐ บานแขม ๑๑.พิบูล

๒๐ นาโพธิ์ พิบูลมังสาหาร นาโพธิ์ ๓ ๑.นาโพธิ์  ๒.ไรใต  ๓.หนองบัวฮี อุบลราชธานี
๑.โพธิ์ไทร  ๒.มวงใหญ  ๓.สารภี  ๔.สองคอน
๕.เหลางาม  ๖.สําโรง

โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร ๖ อุบลราชธานี๒๑ โพธิ์ไทร



จํานวน
ตําบล

๒๒ มวงสามสิบ มวงสามสิบ มวงสามสิบ ๑.มวงสามสิบ  ๒.หนองเมือง  ๓.เตย  ๔.หนองชางใหญ อุบลราชธานี
๕.ยางสักกระโพหลุม  ๖.หนองไขนก
๗.โพนแพง  ๘.หนองเหลา  ๙.หนองฮาง
๑๐.นาเลิง  ๑๑.ไผใหญ  ๑๒.ยางโยภาพ

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง

๑๔

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี  ตํารวจภูธรภาค ๓

ตํารวจภูธรจังหวัด

อยูในความปกครองตั้งอยูที่

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล
ลําดับที่

ชื่อ

๑๘๗

๑๓.เหลาบก  ๑๔.ดุมใหญ
๒๓ วารินชําราบ วารินชําราบ วารินชําราบ ๑.วารินชําราบ  ๒.แสนสุข  ๓.คําน้ําแซบ อุบลราชธานี

๔.คําขวาง  ๕.บุงไหม  ๖.โพธิ์ใหญ  ๗.สระสมิง
๘.คูเมือง  ๙.โนนโหนน  ๑๐.โนนผึ้ง
๑๑.หนองกินเพล ๑๒.ธาตุ ๑๓.เมืองศรีไค

๒๔ หวยขะยุง วารินชําราบ หวยขะยุง ๓ ๑.หวยขะยุง  ๒.บุงหวาย  ๓.ทาลาด อุบลราชธานี
๑.นาคํา  ๒.ดอนใหญ  ๓.คําไหล  ๔.แกงกอก
๕.ลาดควาย  ๖.วาริน  ๗.สงยาง  ๘.นาเลิน

๒๖ หนามแทง ศรีเมืองใหม หนามแทง ๑ ๑.หนามแทง อุบลราชธานี
๒๗ เอือดใหญ ศรีเมืองใหม เอือดใหญ ๒ ๑.เอือดใหญ  ๒.ตะบาย อุบลราชธานี

ศรีเมืองใหม นาคํา ๘ อุบลราชธานีศรีเมืองใหม

๑๓

๒๕



จํานวน
ตําบล

๒๘ สําโรง สําโรง สําโรง ๑.สําโรง  ๒.บอน  ๓.ขามปอม  ๔.โนนกาเล็น อุบลราชธานี
๕.หนองไฮ  ๖.โนนกลาง  ๗.คอนอย  ๘.โคกกอง
๙.โคกสวาง

๒๙ สิรินธร สิรินธร นิคมสรางตนเอง ๓ ๑.คําเขื่อนแกว  ๒.นิคมสรางตนเองลําโดมนอย  ๓.ฝางคํา อุบลราชธานี

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

เขตพื้นที่การปกครอง

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี  ตํารวจภูธรภาค ๓

อยูในความปกครอง

๙

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

ตํารวจภูธรจังหวัด
ลําดับที่

ชื่อ ตั้งอยูที่

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล

๑๘๘

ลําโดมนอย
๓๐ คันไร สิรินธร คันไร ๑ ๑.คันไร อุบลราชธานี
๓๑ ชองเม็ก สิรินธร ชองเม็ก ๒ ๑.ชองเม็ก  ๒.โนนกอ อุบลราชธานี
๓๒ นาตาล นาตาล นาตาล ๔ ๑.นาตาล  ๒.พะลาน  ๓.พังเคน  ๔.กองโพน อุบลราชธานี
๓๓ นาเยีย นาเยีย นาเยีย ๔ ๑.นาเยีย  ๒.นาเรือง  ๓.นาดี  ๔.นาสวง (อําเภอเดชอุดม) อุบลราชธานี
๓๔ น้ําขุน น้ําขุน ตาเกา ๔ ๑.ตาเกา  ๒.ขี้เหล็ก  ๓.โคกสะอาด  ๔.ไพบูลย อุบลราชธานี
๓๕ สวางวีระวงศ สวางวีระวงศ สวาง ๔ ๑.สวาง  ๒.ทาชาง  ๓.แกงโดม  ๔.บุงมะแลง อุบลราชธานี

๑.เหลาเสือโกก  ๒.หนองบก  ๓.แพงใหญ
๔.โพนเมือง

๔ อุบลราชธานี๓๖ เหลาเสือโกก เหลาเสือโกก เหลาเสือโกก



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองกาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ ๑๔ ๑.กาฬสินธุ  ๒.หลุบ  ๓.หวยโพธิ์  ๔.เหนือ  ๕.เชียงเครือ กาฬสินธุ
๖.โพนทอง  ๗.ไผ ๘.หนองกุง ๙.นาจารย ๑๐.กลางหมื่น

ิ้ ป ึ ิ ั ํ

ตํารวจภูธรภาค ๔

อยูในความปกครอง
เขตพื้นที่การปกครอง

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ   ตํารวจภูธรภาค ๔

ลําดับ ชื่อ ตั้งอยูที่
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

ที่ สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

๑๘๙

๑๑.ขมิน  ๑๒.ภูปอ  ๑๓.บึงวิชัย  ๑๔.ลําพาน
๒ ลําปาว เมืองกาฬสินธุ ลําปาว ๓ ๑.ลําปาว  ๒.ลําคลอง  ๓.ภูดิน กาฬสินธุ
๓ กมลาไสย กมลาไสย กมลาไสย ๘ ๑.กมลาไสย ๒.หลักเมือง ๓.ธัญญา ๔.ดงลิง ๕.หนองแปน กาฬสินธุ

๖.เจาทา  ๗.โพนงาม  ๘.โคกสมบูรณ
๔ ยางตลาด ยางตลาด ยางตลาด ๘ ๑.ยางตลาด  ๒.คลองขาม  ๓.ดอนสมบูรณ  ๔.อุมเมา กาฬสินธุ

๕.นาดี  ๖.หนองอิเฒา  ๗.หัวงัว  ๘.หนองตอกแปน
๕ นากุง ยางตลาด เขาพระนอน ๔ ๑.บัวบาน  ๒.นาเชือก  ๓.เขาพระนอน  ๔.เวอ กาฬสินธุ
๖ โนนสูง ยางตลาด โนนสูง ๓ ๑.โนนสูง  ๒.อิตื้อ  ๓.หัวนาคํา กาฬสินธุ



จํานวน
ตําบล

๗ หวยเม็ก หวยเม็ก หวยเม็ก ๙ ๑.หวยเม็ก  ๒.คําใหญ  ๓.คําเหมือดแกว  ๔.กุดโดน กาฬสินธุ
๕.โนนสะอาด ๖.บึงนาเรียง ๗.หัวหิน ๘.พิมูล ๙.ทรายทอง

๘ หนองกุงศรี หนองกุงศรี หนองกุงศรี ๙ ๑.หนองกุงศรี  ๒.ลําหนองแสน  ๓.หนองใหญ  ๔.เสาเลา กาฬสินธุ
โ ื

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ   ตํารวจภูธรภาค ๔

ลําดับ ชื่อ ตั้งอยูที่
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

อยูในความปกครอง
เขตพื้นที่การปกครอง

ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัดที่ สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล

๑๙๐

๕.โคกเครือ  ๖.หนองสรวง  ๗.หนองหิน  ๘.หนองบัว  ๙.ดงมูล
๙ ทาคันโท ทาคันโท ทาคันโท ๖ ๑.ทาคันโท ๒.นาตาล ๓.กุงเกา ๔.ยางอุม ๕.กุดจิก กาฬสินธุ

๖.ดงสมบูรณ
๑๐ คํามวง คํามวง ทุงคลอง ๖ ๑.ทุงคลอง  ๒.นาทัน  ๓.ดินจี่  ๔.เนินยาง  ๕.นาบอน  ๖.โพน กาฬสินธุ
๑๑ สหัสขันธ สหัสขันธ โนนบุรี ๘ ๑.โนนบุรี  ๒.สหัสขันธ  ๓.โนนแหลมทอง  ๔.โนนศิลา กาฬสินธุ

๕.นามะเขือ  ๖.โนนน้ําเกลี้ยง  ๗.ภูสิงห  ๘.นิคม
๑๒ สมเด็จ สมเด็จ สมเด็จ ๖ ๑.สมเด็จ  ๒.ศรีสมเด็จ  ๓.ผาเสวย  ๔.หมูมน  ๕.หนองแวง กาฬสินธุ

๖.ลําหวยหลัว
๑๓ แซงบาดาล สมเด็จ แซงบาดาล ๒ ๑. แซงบาดาล  ๒.มหาไชย กาฬสินธุ



จํานวน
ตําบล

๑๔ หวยผึ้ง หวยผึ้ง นิคมหวยผึ้ง ๔ ๑.นิคมหวยผึ้ง  ๒.ไคนุน  ๓.คําบง  ๔.หนองอีบุตร กาฬสินธุ
๑๕ กุฉินารายณ กุฉินารายณ บัวขาว ๑๐ ๑.บัวขาว  ๒.แจนแลน  ๓.เหลาใหญ  ๔.นาโก  ๕.นาขาม กาฬสินธุ

๖.สามขา  ๗.สมสะอาด  ๘.กุดคาว  ๙.กุดหวา  ๑๐.หนองหาง
 ็  ไ ไ 

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ   ตํารวจภูธรภาค ๔

ลําดับ ชื่อ ตั้งอยูที่
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

อยูในความปกครอง
เขตพื้นที่การปกครอง

ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัดที่ สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล

๑๙๑

๑๖ บานหนองเม็ก กุฉินารายณ เหลาไฮงาม ๒ ๑.จุมจัง  ๒.เหลาไฮงาม กาฬสินธุ
๑๗ เขาวง เขาวง คุมเกา ๖ ๑.คุมเกา  ๒.กุมสิมคุมใหม  ๓.กุดปลาคาว  ๔.หนองผือ กาฬสินธุ

๕.สงเปลือย  ๖.สระพังทอง
๑๘ รองคํา รองคํา รองคํา ๓ ๑.รองคํา  ๒.เหลาออย  ๓.สามัคคี กาฬสินธุ
๑๙ นามน นามน นามน ๕ ๑.ยอดแกง  ๒.สงเปลือย  ๓.นามน  ๔.หลักเหลี่ยม ๕.หนองบัว กาฬสินธุ
๒๐ นาคู นาคู นาคู ๕ ๑.นาคู  ๒.สายนาวัง  ๓.โนนนาจาน  ๔.ภูแลนชาง กาฬสินธุ

๕.บอแกว



จํานวน
ตําบล

๒๑ ดอนจาน ดอนจาน ดอนจาน ๕ ๑.ดอนจาน  ๒.มวงนา  ๓.ดงพยุง  ๔.นาจําปา  กาฬสินธุ
๕.สะอาดไชยศรี

๒๒ สามชัย สามชัย หนองชาง ๔ ๑.หนองชาง  ๒.สําราญ  ๓.สําราญใต  ๔.คําสรางเที่ยง กาฬสินธุ
๒๓ ฆองชัย ฆองชัย ฆองชัยพัฒนา ๕ ๑.ฆองชัยพัฒนา  ๒.โนนศิลาเลิง  ๓.โคกสะอาด กาฬสินธุ

 ี

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ   ตํารวจภูธรภาค ๔

ลําดับ ชื่อ ตั้งอยูที่
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

อยูในความปกครอง
เขตพื้นที่การปกครอง

ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัดที่ สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล

๑๙๒

๔.เหลากลาง  ๕.ลําชี



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองขอนแกน เมืองขอนแกน ในเมือง ๑๘ ๑. ในเมือง  ๒.บานเปด  ๓.ทาพระ  ๔.สําราญ  ๕.โคกสี  ขอนแกน
๖.บานทุม ๗.เมืองเกา  ๘.ดอนหัน  ๙.พระลับ  ๑๐.สาวะถี 
 ๑๑.ดอนชาง ๑๒.โนนทอน  ๑๓.บึงเนียม  ๑๔.ศิลา  
๑๕.บานคอ ๑๖.หนองตูม ๑๗.แดงใหญ  ๑๘.บานหวา

้ํ ้ํ ั ั ้ํ ั ั  ิ ั ิ ั 

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัด ตํารวจภูธรจังหวัดขอนแกน           ตํารวจภูธรภาค ๔

ลําดับ ชื่อ ตั้งอยูที่
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

อยูในความปกครอง
เขตพื้นที่การปกครอง

ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัดที่ สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล

๑๙๓

๒ นําพอง นําพอง วังชัย ๑๒ ๑. นําพอง  ๒.วังชัย  ๓.ทากระเสริม  ๔.บัวเงิน  ๕.พังทุย  ขอนแกน
๖.สะอาด ๗.ทรายมูล  ๘.บัวใหญ  ๙.บานขาม  ๑๐.กุดน้ําใส 
๑๑.มวงหวาน ๑๒.หนองกุง

๓ ชุมแพ ชุมแพ ชุมแพ ๑๒ ๑. ชุมแพ  ๒.โนนหัน  ๓.ขัวเรียง  ๔.นาเพียง  ๕.วังหินลาด  ขอนแกน
๖.ไชยสอ ๗.หนองเขียด  ๘.หนองเสาเลา  ๙.หนองไผ  
๑๐.นาหนองทุม ๑๑.โนนสะอาด  ๑๒.โนนอุดม

๔ ภูเวียง ภูเวียง ภูเวียง ๑๑ ๑. ภูเวียง  ๒.บานเรือ  ๓.หวาทอง  ๔.กุดขอนแกน  ขอนแกน
๕.นาชุมแสง ๖.นาหวา ๗.หนองกุงธนสาร  ๘.หนองกุงเซิน  
๙.สงเปอย  ๑๐.ทุงชมพู  ๑๑.ดินดํา

๕ หนองเรือ หนองเรือ หนองเรือ ๑๐ ๑. หนองเรือ  ๒.บานเม็ง  ๓.ยางคํา  ๔.กุดกวาง  ๕.จระเข  ขอนแกน
๖.บานกง ๗.โนนทอง ๘.โนนทัน ๙.โนนสะอาด ๑๐.บานผือ



จํานวน
ตําบล

๖ กระนวน กระนวน หนองโก ๙ ๑. หนองโก  ๒.หนองกุงใหญ  ๓.หวยโจด  ๔.หวยยาง  ขอนแกน
๕.บานฝาง ๖.ดูนสาด  ๗.หนองโน  ๘.น้ําออม  ๙.หัวนาคํา

๗ สีชมพู สีชมพู วังเพิ่ม ๑๐ ๑. สีชมพู  ๒.วังเพิ่ม  ๓.ดงลาน  ๔.นาจาน  ๕.บริบูรณ ขอนแกน
 ๖.ซํายาง ๗.ภูหาน  ๘.หนองแดง  ๙.บานใหม  ๑๐.ศรีสุข

่ ่

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัด ตํารวจภูธรจังหวัดขอนแกน           ตํารวจภูธรภาค ๔

ลําดับ ชื่อ ตั้งอยูที่
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

อยูในความปกครอง
เขตพื้นที่การปกครอง

ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัดที่ สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล

๑๙๔

๘ อุบลรัตน อุบลรัตน เขื่อนอุบลรัตน ๖ ๑. โคกสูง  ๒.บานดง  ๓.เขื่อนอุบลรัตน  ๔.นาคํา  ขอนแกน
๕.ศรีสุขสําราญ ๖.ทุงโปง

๙ บานฝาง บานฝาง บานฝาง ๗ ๑. บานฝาง  ๒.โนนฆอง  ๓.โคกงาม  ๔.บานเหลา  ขอนแกน
๕.ปามะนาว ๖.ปาหวายนั่ง  ๗.หนองบัว

๑๐ พระยืน พระยืน พระยืน ๕ ๑. พระยืน  ๒.บานโตน  ๓.พระบุ  ๔.ขามปอม  ๕.หนองแวง ขอนแกน
๑๑ เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง คํามวง ๕ ๑. เขาสวนกวาง  ๒.ดงเมืองแอม  ๓.นางิ้ว  ๔.โนนสมบูรณ  ขอนแกน

๕.คํามวง
๑๒ ภูผามาน ภูผามาน ภูผามาน ๕ ๑. ภูผามาน  ๒.โนนคอม  ๓.นาฝาย  ๔.วังสวาบ  ๕.หวยมวง ขอนแกน
๑๓ ซําสูง ซําสูง กระนวน ๕ ๑. กระนวน  ๒.คําแมด  ๓.บานโนน  ๔.คูคํา  ๕.หวยเตย ขอนแกน

 



จํานวน
ตําบล

๑๔  เวียงเกา  เวียงเกา เวียงเกาพัฒนา ๓ ๑. เขานอย  ๒.ในเมือง  ๓.เมืองเกาพัฒนา ขอนแกน
๑๕ พล พล เมืองพล ๑๒ ๑. เมืองพล  ๒.โจดหนองแก  ๓.เกางิ้ว  ๔.หนองมะเขือ  ขอนแกน

๕.หนองแวงโสกพระ ๖.เพ็กใหญ ๗.โคกสงา ๘.หนองแวงนางเบา  
๙.ลอมคอม  ๑๐.โนนขา ๑๑.โสกนกเต็น  ๑๒.หัวทุง

 ไ   ไ  ใ ื  ไ  ใ ื ื ี  ื 

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัด ตํารวจภูธรจังหวัดขอนแกน           ตํารวจภูธรภาค ๔

ลําดับ ชื่อ ตั้งอยูที่
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

อยูในความปกครอง
เขตพื้นที่การปกครอง

ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัดที่ สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล

๑๙๕

๑๖ บานไผ บานไผ ในเมือง ๑๐ ๑. บานไผ  ๒.ในเมือง  ๓.เมืองเพีย  ๔.บานลาน  ๕.แคนเหนือ  ขอนแกน
๖.ภูเหล็ก ๗.ปาปอ  ๘.หินตั้ง  ๙.หนองน้ําใส  ๑๐.หัวหนอง

๑๗ มัญจาคีรี มัญจาคีรี กุดเคา ๘ ๑. กุดเคา  ๒.สวนหมอน  ๓.หนองแปน  ๔.โพนเพ็ก  ๕.คําแคน ขอนแกน
๖.นาขา ๗.นางาม  ๘.ทาศาลา

๑๘ หนองสองหอง หนองสองหอง หนองสองหอง ๑๒ ๑. หนองสองหอง  ๒.คึมชาด  ๓.โนนธาตุ  ๔.ตะกั่วปา  ๕.สําโรง  ขอนแกน
๖.หนองเม็ก ๗.ดอนดู  ๘.ดงเค็ง  ๙.หันโจด  ๑๐.ดอนดั่ง  ๑๑.วังหิน 
๑๒.หนองไผลอม

๑๙ ชนบท ชนบท ชนบท ๘ ๑. ชนบท ๒.กุดเพียขอม ๓.วังแสง ๔.หวยแก ๕.บานแทน ขอนแกน
๖.ศรีบุญเรือง ๗.โนนพะยอม  ๘.บานปอแดง



จํานวน
ตําบล

๒๐ แวงนอย แวงนอย แวงนอย ๖ ๑. แวงนอย  ๒.กานเหลือง  ๓.ทานางแนว  ๔.ละหานนา  ๕.ทาวัด ขอนแกน
๖.ทางขวาง

๒๑ แวงใหญ แวงใหญ แวงใหญ ๕ ๑. แวงใหญ ๒.คอนฉิม ๓.ใหมนาเพียง ๔.โนนทอง  ๕.โนนสะอาด ขอนแกน
๒๒ เปอยนอย เปอยนอย เปอยนอย ๔ ๑. เปอยนอย  ๒.วังมวง  ๓.ขามปอม  ๔.สระแกว ขอนแกน

โ โ ิ์ไ โ โ ิ์ไ  โ  โ โ ิ์ไ ั  

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัด ตํารวจภูธรจังหวัดขอนแกน           ตํารวจภูธรภาค ๔

ลําดับ ชื่อ ตั้งอยูที่
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

อยูในความปกครอง
เขตพื้นที่การปกครอง

ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัดที่ สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล

๑๙๖

๒๓ โคกโพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย บานโคก ๔ ๑. บานโคก  ๒.โพธิ์ไชย  ๓.ซับสมบูรณ  ๔.นาแพง ขอนแกน
๒๔ บานแฮด บานแฮด บานแฮด ๔ ๑. บานแฮด  ๒.โคกสําราญ  ๓.โนนสมบูรณ  ๔.หนองแซง ขอนแกน
๒๕ โนนศิลา โนนศิลา โนนศิลา ๕ ๑. โนนศิลา ๒.หนองปลาหมอ ๓.บานหัน ๔.เปอยใหญ ขอนแกน

๕.โนนแดง
๒๖ หนองนาคํา หนองนาคํา บานโคก ๓ ๑.กุดธาตุ ๒.บานโคก ๓.ขนวน ขอนแกน



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองนครพนม เมืองนครพนม ในเมือง ๑๒  ๑.ในเมือง  ๒.บานผึ้ง  ๓.โพธิ์ตาก  ๔.คําเตย  ๕.อาจสามารถ นครพนม
 ๖.กุรุคุ ๗.นาราชควาย  ๘.นาทราย  ๙.ทาคอ  ๑๐.วังตามัว  
๑๑.หนองญาติ ๑๒.หนองแสง 

๒ บานกลาง เมืองนครพนม บานกลาง ๓ ๑. บานกลาง  ๒.ดงขวาง  ๓.ขามเฒา นครพนม
ื ้ ่ ฝ

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนครพนม    ตํารวจภูธรภาค  ๔

ลําดับ ชื่อ ตั้งอยูที่
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

อยูในความปกครอง
เขตพื้นที่การปกครอง

ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัดที่ สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล

๑๙๗

๓ ธาตุพนม ธาตุพนม ธาตุพนม ๖ ๑. ธาตุพนม  ๒.ธาตุพนมเหนือ  ๓.น้ําก่ํา  ๔.ฝงแดง  ๕.นาหนาด นครพนม
๖.อุมเหมา

๔ หลักศิลา ธาตุพนม พระกลางทุง ๖ ๑. พระกลางทุง  ๒.กุดฉิม  ๓.แสนพัน  ๔.ดอนนางหงส  นครพนม
๕.นาถอน ๖.โพนแพง

๕ นาแก นาแก นาแก ๗ ๑. นาแก  ๒.บานแกง  ๓.หนองสังข  ๔.นาคู  ๕.พุมแก  ๖.พิมาน นครพนม
๗.สีชมพู  

๖ พระซอง นาแก พระซอง ๒ ๑. พระซอง  ๒.นาเลียง นครพนม
 



จํานวน
ตําบล

๗ หนองบอ นาแก หนองบอ ๓ ๑. หนองบอ  ๒.คําพี้  ๓.กานเหลือง นครพนม
๘ ทาอุเทน ทาอุเทน ทาอุเทน ๙ ๑. ทาอุเทน  ๒.โนนตาล  ๓.เวินพระบาท  ๔.รามราช  ๕.ทาจําปา นครพนม

๖.ไชยบุรี  ๗.พนอม  ๘.พะทาย  ๙.หนองเทา
๙ ศรีสงคราม ศรีสงคราม ศรีสงคราม ๙ ๑. ศรีสงคราม  ๒.หาดแพง  ๓.นาคํา  ๔.นาเดื่อ  ๕.บานเอื้อง นครพนม

โ     

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนครพนม    ตํารวจภูธรภาค  ๔

ลําดับ ชื่อ ตั้งอยูที่
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

อยูในความปกครอง
เขตพื้นที่การปกครอง

ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัดที่ สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล

๑๙๘

๖.โพนสวาง  ๗.ทาบอสงคราม  ๘.บานขา  ๙.สามผง
๑๐ บานแพง บานแพง บานแพง ๖ ๑. บานแพง  ๒.นางัว  ๓.ไผลอม  ๔.โพนทอง  ๕.นาเข  นครพนม

๖.หนองแวง
๑๑ ปลาปาก ปลาปาก ปลาปาก ๓ ๑. ปลาปาก  ๒.โคกสูง  ๓.มหาชัย นครพนม
๑๒ หนองฮี ปลาปาก หนองฮี ๓ ๑. หนองฮี  ๒.หนองเทาใหญ  ๓.โคกสวาง นครพนม
๑๓ กุตาไก ปลาปาก กุตาไก ๒ ๑. กุตาไก  ๒.นามะเขือ นครพนม



จํานวน
ตําบล

๑๔ เรณูนคร เรณูนคร โพนทอง ๕ ๑. เรณู  ๒.โพนทอง  ๓.หนองยางชิ้น  ๔.นางาม  ๕.เรณูใต นครพนม
๑๕ นาโดน เรณูนคร โคกหินแฮ ๓ ๑. โคกหินแฮ  ๒.ทาลาด  ๓.นาขาม นครพนม
๑๖ นาหวา นาหวา นาหวา ๖ ๑. นาหวา  ๒.นางัว  ๓.นาคูณใหญ  ๔.บานเหลาพัฒนา  ๕.บานเสียว นครพนม

๖.ทาเรือ
โ  โ  โ  โ  โ โ ใ ิ้

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนครพนม    ตํารวจภูธรภาค  ๔

ลําดับ ชื่อ ตั้งอยูที่
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

อยูในความปกครอง
เขตพื้นที่การปกครอง

ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัดที่ สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล

๑๙๙

๑๗ โพนสวรรค โพนสวรรค โพนสวรรค ๗ ๑. โพนสวรรค  ๒.โพนจาน  ๓.โพนบก  ๔.นาใน  ๕.นาขมิ้น นครพนม
๖.นาหัวบอ  ๗.บานคอ

๑๘ นาทม นาทม ดอนเตย ๓ ๑. นาทม  ๒.หนองซน  ๓.ดอนเตย นครพนม
๑๙ วังยาง วังยาง วังยาง ๔ ๑. วังยาง  ๒.ยอดชาติ  ๓.โคกสี  ๔.หนองโพธิ์ นครพนม

 



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองมหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด ๗  ๑.ตลาด  ๒.ทาสองคอน  ๓.เขวา  ๔.แกงเลิงจาน  ๕.เกิ้ง  มหาสารคาม
๖.หนองปลิง  ๗.แวงนาง

๒ ดอนหวาน เมืองมหาสารคาม ดอนหวาน ๔ ๑. ดอนหวาน  ๒.บัวคอ  ๓.โคกกอ  ๔.หนองโน มหาสารคาม
๓ ทาตูม เมืองมหาสารคาม ทาตูม ๓ ๑. ทาตูม  ๒.หวยแอง  ๓.ลาดพัฒนา มหาสารคาม

ั ิ ั ั ิ ั โ โ ั   ั 

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม    ตํารวจภูธรภาค  ๔

ลําดับ ชื่อ ตั้งอยูที่
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

อยูในความปกครอง
เขตพื้นที่การปกครอง

ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัดที่ สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล

๒๐๐

๔ กันทรวิชัย กันทรวิชัย โคกพระ ๕ ๑.โคกพระ ๒.คันธาราษฎร ๓.ขามเฒาพัฒนา ๔.ทาขอนยาง มหาสารคาม
๕.ศรีสุข  

๕ มะคา กันทรวิชัย มะคา ๒ ๑. มะคา ๒.กุดใสจอ มหาสารคาม
๖ เขวาใหญ กันทรวิชัย เขวาใหญ ๒ ๑. เขวาใหญ  ๒.ขามเรียง มหาสารคาม

 



จํานวน
ตําบล

๗ นาสีนวน กันทรวิชัย นาสีนวน ๑ ๑. นาสีนวน มหาสารคาม
๘ โกสุมพิสัย โกสุมพิสัย หัวขวาง ๑๔ ๑.ดอนกลาง ๒.วังยาว ๓.เขวาไร ๔.แพง ๕.โพนงาม มหาสารคาม

๖.หนองบอน ๗.หัวขวาง ๘.เขื่อน ๙.หนองบัว ๑๐.ยางทาแจง 
๑๑.ยางนอย  ๑๒.แหใต ๑๓.เลิงใต ๑๔.แกงแก

 โ ิ ั    ็

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม    ตํารวจภูธรภาค  ๔

ลําดับ ชื่อ ตั้งอยูที่
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

อยูในความปกครอง
เขตพื้นที่การปกครอง

ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัดที่ สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล

๒๐๑

๙ เหลา โกสุมพิสัย หนองกุงสวรรค ๓ ๑.หนองกุงสวรรค ๒.เหลา ๓.หนองเหล็ก มหาสารคาม
๑๐ เชียงยืน เชียงยืน เชียงยืน ๓ ๑. เชียงยืน ๒.ดอนเงิน  ๓.เสือเฒา มหาสารคาม
๑๑ หนองซอน เชียงยืน หนองซอน ๒ ๑.หนองซอน ๒.โพนทอง มหาสารคาม
๑๒ กูทอง เชียงยืน กูทอง ๓ ๑.กูทอง ๒.นาทอง ๓.เหลาบัวบาน มหาสารคาม

 



จํานวน
ตําบล

๑๓ บรบือ บรบือ บรบือ ๑๒ ๑.บรบือ ๒.หนองจิก ๓.หนองมวง ๔.บอใหญ ๕.หนองโก มหาสารคาม
๖.หนองสิม ๗.ยาง ๘.บัวมาศ ๙.โนนแดง ๑๐.หนองคูขาด 
๑๑.วังไชย  ๑๒.วังใหม

๑๔ กําพี้ บรบือ กําพี้ ๓ ๑. กําพี้  ๒.ดอนงัว  ๓.โนนราษี มหาสารคาม
ั ิ ิ ั ั ิ ิ ั ื ื ป ื ื ี ี ั 

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม    ตํารวจภูธรภาค  ๔

ลําดับ ชื่อ ตั้งอยูที่
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

อยูในความปกครอง
เขตพื้นที่การปกครอง

ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัดที่ สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล

๒๐๒

๑๕ พยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิพิสัย เมืองเสือ ๑๐ ๑. ปะหลาน  ๒.เมืองเสือ  ๓.เวียงสะอาด ๔.เวียงชัย ๕.ภารแอน มหาสารคาม
๖.กามปู ๗.นาสีนวน ๘.ลานสะแก ๙.หนองบัว ๑๐.เม็กดํา

๑๖ ราษฎรเจริญ พยัคฆภูมิพิสัย ราษฎรพัฒนา ๔ ๑. เมืองเตา  ๒.หนองบัวแกว ๓.ราษฎรพัฒนา ๔.ราษฎรเจริญ มหาสารคาม
๑๗ นาเชือก นาเชือก นาเชือก ๗ ๑. นาเชอืก  ๒.เขวาไร  ๓.หนองเรือ ๔.หนองโพธิ์  มหาสารคาม

๕.สันปาตอง  ๖.หนองกุง  ๗.หนองเม็ก
๑๘ ปอพาน นาเชือก ปอพาน ๓ ๑. ปอพาน ๒.สําโรง  ๓.หนองแดง มหาสารคาม



จํานวน
ตําบล

๑๙ นาดูน นาดูน นาดูน ๙ ๑.นาดูน  ๒.ดงบัง ๓.ดงดวน ๔.หัวดง ๕.หนองคู ๖.หนองไผ มหาสารคาม
๗.กูสันตรัตน ๘.ดงยาง ๙.พระธาตุ

๒๐ แกดํา แกดํา แกดํา ๕ ๑.แกดํา ๒.วังแสง ๓.มิตรภาพ ๔.หนองกุง ๕.โนนภิบาล มหาสารคาม
๒๑ ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช ๗ ๑.ยางสีสุราช ๒.นาภู ๓.แวงดง ๔.บานกู ๕.หนองบัวสันตุ มหาสารคาม

ี ื

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม    ตํารวจภูธรภาค  ๔

ลําดับ ชื่อ ตั้งอยูที่
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

อยูในความปกครอง
เขตพื้นที่การปกครอง

ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัดที่ สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล

๒๐๓

๖.ขามเรียน ๗.ดงเมือง
๒๒ กุดรัง กุดรัง กุดรัง ๕ ๑.กุดรัง ๒.หวยเตย ๓.นาโพธิ์ ๔.หนองแวง ๕.เลิงแฝก มหาสารคาม
๒๓ ชื่นชม ชื่นชม ชื่นชม ๔ ๑.ชื่นชม ๒.กุดปลาดุก ๓.เหลาดอกไม ๔.หนองกุง มหาสารคาม
๒๔ วาปปทุม วาปปทุม หนองแสง ๑๒ ๑.หนองแสง ๒.โคกสีทองหลาง ๓.ดงใหญ ๔.หัวเรือ ๕.โพธิ์ชัย มหาสารคาม

๖.ประชาพัฒนา ๗.หนองไฮ ๘.งัวบา ๙.เสือโกก ๑๐.หนองแสน
๑๑.หนองทุม ๑๒.ขามปอม

๒๕ นาขา วาปปทุม นาขา ๓ ๑.นาขา ๒.แคน ๓.บานหวาย มหาสารคาม



จํานวน
ตําบล

๑  เมืองมุกดาหาร  เมืองมุกดาหาร  มุกดาหาร ๗  ๑. มุกดาหาร  ๒. นาโสก   มุกดาหาร
๓. คําอาฮวน  ๔.โพนทราย
๕. บางทรายใหญ ๖. นาสีนวน  
๗. กุดแข

ึ่ ื ึ่ ึ่

เขตพื้นที่การปกครอง

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร      ตํารวจภูธรภาค  ๔ 

ลําดับ ชื่อ ตั้งอยูที่
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

อยูในความปกครอง

ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัดที่

๒๐๔

๒  ผึ่งแดด  เมืองมุกดาหาร  ผึ่งแดด ๓ ๑. ผึ่งแดด  ๒. ดงมอน   มุกดาหาร
๓. บานโคก

๓  คําปาหลาย  เมืองมุกดาหาร  คําปาหลาย ๑ ๑. คําปาหลาย  มุกดาหาร
๔  ดงเย็น  เมืองมุกดาหาร  ดงเย็น ๑ ๑. ดงเย็น  มุกดาหาร
๕  คําชะอี  คําชะอี  น้ําเที่ยง ๖ ๑. น้ําเที่ยง  ๒. คําชะอี   มุกดาหาร

๓. คําบก  ๔. บานซง 
๕. เหลาสรางถอ  ๖. หนองเอี่ยน 



จํานวน
ตําบล

๖  บานคอ  คําชะอี  บานคอ ๓ ๑. บานคอ   ๒. บานเหลา   มุกดาหาร
๓. โพนงาม 

๗  ดอนตาล  ดอนตาล  ดอนตาล ๕ ๑. ดอนตาล  ๒. โพธิ์ไทร   มุกดาหาร
๓. บานบาก  ๔. นาสะเม็ง 

 

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร      ตํารวจภูธรภาค  ๔ 

ลําดับ ชื่อ ตั้งอยูที่
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

อยูในความปกครอง
เขตพื้นที่การปกครอง

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

ตํารวจภูธรจังหวัดที่ สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล

๒๐๕

๕. บานแกง 
๘  ปาไร  ดอนตาล  ปาไร ๒ ๑. ปาไร   ๒. เหลาหมี  มุกดาหาร
๙  นิคมคําสรอย  นิคมคําสรอย  นิคมคําสรอย ๖ ๑. นิคมคําสรอย  ๒.โชคชัย   มุกดาหาร

๓. หนองแวง  ๔.นากอก
๕. กกแดง   ๖. รมเกลา 

๑๐  นาอุดม  นิคมคําสรอย  นาอุดม ๑ ๑. นาอุดม  มุกดาหาร
๑๑  ดงหลวง  ดงหลวง  ดงหลวง ๕ ๑. ดงหลวง  ๒. พังแดง   มุกดาหาร

๓. หนองบัว  ๔. ชะโนดนอย
๕. หนองแคน 

๑๒  กกตูม  ดงหลวง  กกตูม ๑ ๑. กกตูม  มุกดาหาร



จํานวน
ตําบล

๑๓  หวานใหญ  หวานใหญ  หวานใหญ ๕ ๑. หวานใหญ  ๒. ปงขาม   มุกดาหาร
๓. ดงหมู   ๔. ชะโนด
๕. บางทรายนอย

๑๔  หนองสูง  หนองสูง  หนองสูงเหนือ ๔ ๑. หนองสูง  ๒. หนองสูงเหนือ   มุกดาหาร
โ

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร      ตํารวจภูธรภาค  ๔ 

ลําดับ ชื่อ ตั้งอยูที่
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

อยูในความปกครอง
เขตพื้นที่การปกครอง

ที่ สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

๒๐๖

๓. ภูวง  ๔. โนนยาง
๑๕  หนองสูงใต  หนองสูง  หนองสูงใต ๒ ๑. บานเปา   ๒. หนองสูงใต  มุกดาหาร



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองรอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด ในเมือง ๑๕ ๑.ในเมือง  ๒.รอบเมือง  ๓.เหนือเมือง  ๔.หนองแวง รอยเอ็ด
๕.สีแกว  ๖.ปอภาร  ๗.ดงลาน  ๘.ขอนแกน  ๙.สะอาดสมบูรณ
๑๐.นาโพธิ์  ๑๑.เมืองทอง  ๑๒.หนองแกว  ๑๓.แคนใหญ
๑๔.โนนตาล  ๑๕.โนนรัง

  โ ื โ  ็

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดรอยเอ็ด  ตํารวจภูธรภาค ๔

ลําดับ ชื่อ ตั้งอยูที่
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

อยูในความปกครอง
เขตพื้นที่การปกครอง

ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัดที่ สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล

๒๐๗

๒ อาจสามารถ อาจสามารถ อาจสามารถ ๕ ๑.อาจสามารถ  ๒.บานแจง  ๓.โพนเมือง  ๔.หนองขาม ๕.โหรา  รอยเอ็ด
๓ หนอม อาจสามารถ หนอม ๒ ๑.หนอม  ๒.หนองหมื่นถาน รอยเอ็ด
๔ บานดู อาจสามารถ บานดู ๓ ๑.บานดู  ๒.ขี้เหล็ก  ๓.หนองบัว รอยเอ็ด
๕ สุวรรณภูมิ สุวรรณภูมิ สระคู ๑๒ ๑.สระคู  ๒.หินกอง  ๓.ดอกไม  ๔.นาใหญ  ๕.เมืองทุง รอยเอ็ด

๖.ทุงศรีเมือง  ๗.ทุงหลวง  ๘.ทุงกุลา  ๙.บอพันขัน
๑๐.จําปาขัน  ๑๑.หัวชาง  ๑๒.ชางเผือก



จํานวน
ตําบล

๖ หัวโทน สุวรรณภูมิ หัวโทน ๓ ๑.หัวโทน  ๒.น้ําคํา  ๓.หวยหินลาด รอยเอ็ด
๗ โพนทอง โพนทอง แวง ๑๐ ๑.แวง  ๒.สระนกแกว  ๓.โนนชัยศรี  ๔.โคกสูง  ๕.โพธิ์ศรีสวาง รอยเอ็ด

๖.นาอุดม  ๗.โพธิ์ทอง  ๘.คํานาดี  ๙.หนองใหญ ๑๐.อุมเมา
๘ สวาง โพนทอง สวาง ๔ ๑.สวาง  ๒.โคกกกมวง  ๓.วังสามัคคี  ๔.พรมสวรรค รอยเอ็ด

ั ี ั ี ิ  ิ    ไ ื    ็

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดรอยเอ็ด  ตํารวจภูธรภาค ๔

ลําดับ ชื่อ ตั้งอยูที่
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

อยูในความปกครอง
เขตพื้นที่การปกครอง

ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัดที่ สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล

๒๐๘

๙ ธวัชบุรี ธวัชบุรี นิเวศน ๑๒ ๑. นิเวศน  ๒.อุมเมา  ๓.ไพศาล  ๔.เมืองนอย  ๕.เขวาทุง รอยเอ็ด
๖.หนองไผ  ๗.มะอึ  ๘.หนองพอก  ๙.ธวัชบุรี  ๑๐.ธงธานี
๑๑.บึงนคร  ๑๒.ราชธานี

๑๐ พนมไพร พนมไพร พนมไพร ๑๓ ๑.แสนสุข  ๒.หนองทัพไทย  ๓.โพธิ์ชัย  ๔.โพธิ์ใหญ รอยเอ็ด
๕.พนมไพร  ๖.คําไฮ  ๗.โคกสวาง  ๘.นานวล  ๙.วารีสวัสดิ์
๑๐.ชานุวรรณ  ๑๑.กุดน้ําใส  ๑๒.สระแกว ๑๓.คอใหญ

๑๑ เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ๙ ๑.เกษตรวิสัย  ๒.สิงหโคก  ๓.หนองแวง  ๔.กูกาสิงห รอยเอ็ด
๕.เมืองบัว  ๖.น้ําออม  ๗.เหลาหลวง  ๘.โนนสวาง ๙.บานฝาง



จํานวน
ตําบล

๑๒ ดงครั่งใหญ เกษตรวิสัย ดงครั่งนอย ๔ ๑.ดงครั่งนอย  ๒.ดงครั่งใหญ  ๓.ทุงทอง  ๔.กําแพง รอยเอ็ด
๑๓ จตุรพักตรพิมาน จตุรพักตร หัวชาง ๑๒ ๑.หัวชาง  ๒.หนองผือ  ๓.เมืองหงส  ๔.โคกลาม  ๕.ดงแดง รอยเอ็ด

พิมาน ๖.น้ําใส  ๗.ดูนอย  ๘.ลิ้นฟา  ๙.ปาสังข  ๑๐.ดงกลาง
๑๑.ศรีโคตร  ๑๒.อีงอง

ื โ ิ์  ใ   ็

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดรอยเอ็ด  ตํารวจภูธรภาค ๔

ลําดับ ชื่อ ตั้งอยูที่
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

อยูในความปกครอง
เขตพื้นที่การปกครอง

ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัดที่ สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล

๒๐๙

๑๔ หนองพอก หนองพอก หนองพอก ๖ ๑.หนองพอก  ๒.รอบเมือง  ๓.กกโพธิ์  ๔.หนองขุนใหญ รอยเอ็ด
๕.ภูเขาทอง  ๖.ทาสีดา

๑๕ โคกสวาง หนองพอก ผาน้ํายอย ๓ ๑.ผาน้ํายอย  ๒.บึงงาม  ๓.โคกสวาง รอยเอ็ด
๑๖ เมืองสรวง เมืองสรวง หนองผือ ๕ ๑.หนองผือ  ๒.เมืองสรวง  ๓.หนองหิน  ๔.กกกุง  ๕.คูเมือง รอยเอ็ด
๑๗ ปทุมรัตต ปทุมรัตต บัวแดง ๕ ๑.บัวแดง  ๒.ดอกล้ํา  ๓.โพนสูง  ๔.โนนสงา  ๕.ขี้เหล็ก รอยเอ็ด
๑๘ บานบัวขาว ปทุมรัตต สระบัว ๒ ๑.สระบัว  ๒.โนนสวรรค รอยเอ็ด



จํานวน
ตําบล

๑๙ ดูใหญ ปทุมรัตต หนองแคน ๑ ๑.หนองแคน รอยเอ็ด
๒๐ โพธิ์ชัย โพธิ์ชัย ขามเปย ๖ ๑.ขามเปย  ๒.คําพอุง  ๓.อัคคะคํา  ๔.บัวคํา  ๕.หนองตาไก รอยเอ็ด

๖.โพธิ์ศรี
๒๑ เชียงใหม โพธิ์ชัย เชียงใหญ ๓ ๑.เชียงใหม  ๒.สะอาด  ๓.ดอนโอง รอยเอ็ด

ี ็ ี ็ ี ็ ี ็ ิ โ ิ์ ั ใ   ็

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดรอยเอ็ด  ตํารวจภูธรภาค ๔

ลําดับ ชื่อ ตั้งอยูที่
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

อยูในความปกครอง
เขตพื้นที่การปกครอง

ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัดที่ สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล

๒๑๐

๒๒ ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ ๖ ๑.ศรีสมเด็จ  ๒.สวนจิก  ๓.โพธิ์สัย  ๔.หนองใหญ รอยเอ็ด
๕.เมืองเปลือย  ๖.บานบาก 

๒๓ หนองแวงควง ศรีสมเด็จ หนองแวงควง ๒ ๑.หนองแวงควง  ๒.โพธิ์ทอง รอยเอ็ด
๒๔ จังหาร จังหาร จังหาร ๖ ๑.จังหาร  ๒.ดงสิงห  ๓.ปาฝา  ๔.ยางใหญ  ๕.ดินดํา รอยเอ็ด

๖.แสนชาติ  
๒๕ มวงลาด จังหาร มวงลาด ๒ ๑.มวงลาด  ๒.ผักแวน รอยเอ็ด



จํานวน
ตําบล

๒๖ โพนทราย โพนทราย โพนทราย ๕ ๑.โพนทราย  ๒.ยางคํา  ๓.ศรีสวาง  ๔.สามขา  ๕.ทาหาดยาว รอยเอ็ด
๒๗ เมยวดี เมยวดี เมยวดี ๔ ๑.เมยวดี  ๒.ชุมพร  ๓.บุงเลิศ  ๔.ชมสะอาด รอยเอ็ด
๒๘ เสลภูมิ เสลภูมิ กลาง ๑๐ ๑.กลาง  ๒.ขวัญเมือง  ๓.นาเมือง  ๔.ทามวง  ๕.เกาะแกว รอยเอ็ด

๖.หนองหลวง  ๗.นาแซง  ๘.วังหลวง  ๙.บึงเกลือ  ๑๐.เมืองไพร
โ ิ์ ิ โ ิ์ โ ิ์ ิ   ี ิ ั   ็

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดรอยเอ็ด  ตํารวจภูธรภาค ๔

ลําดับ ชื่อ ตั้งอยูที่
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

อยูในความปกครอง
เขตพื้นที่การปกครอง

ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัดที่ สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล

๒๑๑

๒๙ โพธิ์ทอง เสลภูมิ โพธิ์ทอง ๕ ๑.โพธิ์ทอง  ๒.ภูเงิน  ๓.เหลานอย  ๔.ศรีวิลัย  ๕.พรสวรรค รอยเอ็ด
๓๐ ขวาว เสลภูมิ ขวาว ๓ ๑.ขวาว  ๒.นางาม  ๓.นาเลิง รอยเอ็ด
๓๑ เชียงขวัญ เชียงขวัญ พระธาตุ ๖ ๑.พระธาตุ  ๒.บานเขือง  ๓.หมูมน  ๔.เชียงขวัญ รอยเอ็ด

๕.พระเจา  ๖.พลับพลา
๓๒ หนองฮี หนองฮี หนองฮี ๔ ๑.หนองฮี  ๒.เดนราษฎร  ๓.ดูกอึ่ง  ๔.สาวแห รอยเอ็ด
๓๓ ทุงเขาหลวง ทุงเขาหลวง ทุงเขาหลวง ๕ ๑. ทุงเขาหลวง  ๒.เทอดไทย  ๓.เหลา  ๔.มะบา  ๕.บึงงาม รอยเอ็ด



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองเลย เมืองเลย กุดปอง ๑๒ ๑.กุดปอง ๒.เมือง ๓.นาออ ๔.กกดู ๕.น้ําหมาน ๖.เสี้ยว ๗.นาอาน เลย
๘.นาโปง ๙.ชัยพฤกษ ๑๐.นาแขม ๑๑.ศรีสองรัก ๑๒.กกทอง

๒ นาดินดํา เมืองเลย นาดินดํา ๒ ๑.นาดินดํา ๒.น้ําสวย เลย
๓ วังสะพุง วังสะพุง วังสะพุง ๘ ๑.วังสะพุง ๒.ศรีสงคราม ๓.ปากปวน ๔.ทรายขาว ๕.ผานอย เลย

ิ้ ิ้

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดเลย     ตํารวจภูธรภาค  ๔

ลําดับ

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

ชื่อ ตั้งอยูที่
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

ตําบล

อยูในความปกครอง
เขตพื้นที่การปกครอง

ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัดที่ สถานีตํารวจภูธร อําเภอ

๒๑๒

๖.ผาบิ้ง ๗.หนองงิ้ว ๘.เขาหลวง 
๔ หนองหญาปลอง วังสะพุง หนองหญาปลอง ๒ ๑.หนองหญาปลอง ๒.โคกขมิ้น เลย
๕ ภูกระดึง ภูกระดึง ภูกระดึง ๔ ๑.ภูกระดึง ๒.ศรีฐาน ๓.หวยสม ๔.ผานกเคา เลย
๖ ปากชม ปากชม ปากชม ๓ ๑.ปากชม ๒.หวยพิชัย ๓.หาดคัมภีร เลย
๗ เชียงกลม ปากชม เชียงกลม ๓ ๑.เชียงกลม ๒.หวยบอซืน ๓.ชมเจริญ เลย
๘ ภูหลวง ภูหลวง หนองคัน ๕ ๑.หนองคัน ๒.แกงศรีภูมิ ๓.ภูหอ ๔.หวยสีเสียด ๕.เลยวังไสย เลย
๙ นาแหว นาแหว นาแหว ๕ ๑.นามาลา ๒.นาพึง ๓.นาแหว ๔.แสงภา ๕.เหลากอหก เลย
๑๐ นาดวง นาดวง นาดวง ๔ ๑.นาดวง ๒.นาดอกคํา ๓.ทาสะอาด ๔.ทาสวรรค เลย
๑๑ ภูเรือ ภูเรือ หนองบัว ๖ ๑.หนองบัว ๒.สานตม ๓.ทาศาลา ๔.ปลาบา ๕.รองจิก ๖.ลาดคาง เลย
๑๒ ดานซาย ดานซาย ดานซาย ๗ ๑.ดานซาย ๒.นาหอ ๓.นาดี ๔.ปากหมัน ๕.โปง เลย

 ๖.กกสะทอน ๗.อิปุม 



จํานวน
ตําบล

๑๓ โคกงาม ดานซาย โคกงาม ๓ ๑.โคกงาม ๒.โพนสูง ๓.วังยาว เลย
๑๔ เชียงคาน เชียงคาน เชียงคาน ๘ ๑.เชียงคาน ๒.บุฮม ๓.นาซาว ๔.เขาแกว ๕.ธาตุ ๖.จอมศรี เลย

๗.ปากตม ๘.หาดทรายขาว
๑๕ ผาขาว ผาขาว โนนปอแดง ๕ ๑.โนนปอแดง ๒.ผาขาว ๓.บานเพิ่ม ๔.โนนปาซาง ๕. ทาชางคลอง เลย

 ี่  ี่  ี่  ี่ ื ้ โ ใ 

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

เขตพื้นที่การปกครอง

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

ที่ สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดเลย     ตํารวจภูธรภาค  ๔

ลําดับ ชื่อ ตั้งอยูที่

ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

อยูในความปกครอง

๒๑๓

๑๖ ทาลี่ ทาลี่ ทาลี่ ๔ ๑.ทาลี่ ๒.หนองผือ ๓.น้ําแคม ๔.โคกใหญ เลย
๑๗ โพนทอง ทาลี่ อาฮี ๒ ๑.อาฮี ๒.น้ําทูน เลย
๑๘ เอราวัณ เอราวัณ ผาอินทรแปลง ๔ ๑.ผาอินทรแปลง ๒.เอราวัณ ๓.ผาสามยอด ๔.ทรัพยไพรวัลย เลย
๑๙ หนองหิน หนองหิน หนองหิน ๓ ๑.หนองหิน ๒.ตาดขา ๓.ปวนพุ เลย



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองสกลนคร เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม ๑๐ ๑. ธาตุเชิงชุม  ๒.ธาตุนาเวง  ๓.ฮางโฮง  ๔.ทาแร  ๕.งิ้วดอน สกลนคร
๖.โนนหอม  ๗.เหลาปอแดง  ๘.โคกกอง ๙.ดงชน  ๑๐.มวงลาย

๒ ขมิ้น เมืองสกลนคร ขมิ้น ๓ ๑.ขมิ้น  ๒.หนองลาด  ๓.เชียงเครือ สกลนคร
๓ ตาดโตน เมืองสกลนคร หวยยาง ๒ ๑.หวยยาง  ๒.พังขวาง สกลนคร

ไฟ ื ไฟ ไฟ

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัด ตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร   ตํารวจภูธรภาค ๔

ลําดับ ชื่อ ตั้งอยูที่
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

อยูในความปกครอง
เขตพื้นที่การปกครอง

ที่ สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

๒๑๔

๔ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร ดงมะไฟ ๑ ๑.ดงมะไฟ สกลนคร
๕ สวางแดนดิน สวางแดนดิน สวางแดนดิน ๑๒ ๑.สวางแดนดิน ๒.ธาตุทอง ๓.พันนา  ๔.ทรายมูล  สกลนคร

๕.หนองหลวง ๖.บงเหนือ  ๗.บานตาย  ๘.คอใต  
๙.บงใต  ๑๐.คําสะอาด ๑๑.โพนสูง  ๑๒.บานถอน

๖ แวง สวางแดนดิน แวง ๓ ๑.แวง  ๒.ตาลเนิ้ง  ๓.ตาลโกน สกลนคร
๗ โคกสี สวางแดนดิน โคกสี ๑ ๑.โคกสี สกลนคร



จํานวน
ตําบล

๘ พังโคน พังโคน พังโคน ๕ ๑.พังโคน  ๒.มวงไข  ๓.ไฮหยอง  ๔.แร  ๕.ตนผึ้ง สกลนคร
๙ พรรณานิคม พรรณานิคม พรรณา ๗ ๑.พรรณา  ๒.บะฮี  ๓.ไร  ๔.ชางมิ่ง  ๕.พอกนอย  ๖.นาหัวบอ สกลนคร

 ๗.วังยาง  
๑๐ สวาง พรรณานิคม สวาง ๒ ๑.สวาง  ๒.เชิงชุม สกลนคร

ใ ิ ใ ใ

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัด ตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร     ตํารวจภูธรภาค ๔

ลําดับ ชื่อ ตั้งอยูที่
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

อยูในความปกครอง
เขตพื้นที่การปกครอง

ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัดที่ สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล

๒๑๕

๑๑ นาใน พรรณานิคม นาใน ๑ ๑.นาใน สกลนคร
๑๒ วานรนิวาส วานรนิวาส วานรนิวาส ๑๐ ๑.วานรนิวาส  ๒.คอนสวรรค  ๓.นาซอ  ๔.นาคํา  ๕.หนองแวง สกลนคร

๖.หนองแวงใต  ๗.กุดเรือคํา  ๘.อินทรแปลง  ๙.คูสะคาม ๑๐.ธาตุ
๑๓ ศรีวิชัย วานรนิวาส ศรีวิชัย ๒ ๑.ศรีวิชัย  ๒.เดื่อศรีคันชัย สกลนคร
๑๔ หนองสนม วานรนิวาส หนองสนม ๒ ๑.หนองสนม  ๒.ขัวกาย สกลนคร



จํานวน
ตําบล

๑๕ วาริชภูมิ วาริชภูมิ วาริชภูมิ ๓ ๑.วาริชภูมิ  ๒.ปลาโหล  ๓.หนองลาด สกลนคร
๑๖ คําบอ วาริชภูมิ คําบอ ๒ ๑.คําบอ  ๒.คอเขียว สกลนคร
๑๗ อากาศอํานวย อากาศอํานวย อากาศ ๓ ๑.อากาศ  ๒.วาใหญ  ๓.สามัคคีพัฒนา สกลนคร
๑๘ โพนงาม อากาศอํานวย โพนงาม ๓ ๑.โพนงาม  ๒.ทากอน  ๓.นาฮี สกลนคร

โ  โ 

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัด ตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร     ตํารวจภูธรภาค ๔

ลําดับ ชื่อ ตั้งอยูที่
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

อยูในความปกครอง
เขตพื้นที่การปกครอง

ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัดที่ สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล

๒๑๖

๑๙ โพนแพง อากาศอํานวย บะหวา ๒ ๑.โพนแพง  ๒.บะหวา สกลนคร
๒๐ บานมวง บานมวง มวง ๙ ๑.มวง  ๒.มาย  ๓.บอแกว  ๔.หวยหลัว  ๕.โนนสะอาด สกลนคร

๖.ดงหมอทอง  ๗.ดงหมอทองใต  ๘.ดงเหนือ  ๙.หนองกวั่ง
๒๑ โคกศรีสุพรรณ โคกศรีสุพรรณ ตองโขบ ๔ ๑.ตองโขบ  ๒.เหลาโพนคอ  ๓.แมดนาทม  ๔.ดานมวงคํา สกลนคร



จํานวน
ตําบล

๒๒ กุสุมาลย กุสุมาลย กุสุมาลย ๕ ๑.กุสุมาลย  ๒.นาโพธิ์  ๓.นาเพียง  ๔.โพธิไพศาล  ๕.อุมจาน สกลนคร
๒๓ กุดบาก กุดบาก กุดบาก ๓ ๑.กุดบาก  ๒.กุดไห  ๓.นามอง สกลนคร
๒๔ เตางอย เตางอย เตางอย ๔ ๑.เตางอย  ๒.จันทรเพ็ญ  ๓.บึงทวาย  ๔.นาตาล สกลนคร
๒๕ สองดาว สองดาว สองดาว ๔ ๑.สองดาว  ๒.วัฒนา  ๓.ปทุมวาป  ๔.ทาศิลา สกลนคร

ิ ิ ป ิ ิ ป ิ ิ ป ิ ิ ป  โ ิ ป  

เขตพื้นที่การปกครอง

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

ที่ สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล

ในสังกัด ตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร     ตํารวจภูธรภาค ๔

ลําดับ ชื่อ ตั้งอยูที่
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

อยูในความปกครอง

๒๑๗

๒๖ เจริญศิลป เจริญศิลป เจริญศิลป ๕ ๑.เจริญศิลป  ๒.ทุงแก  ๓.โคกศิลา  ๔.หนองแปน  ๕.บานเหลา สกลนคร
๒๗ โพนนาแกว โพนนาแกว นาตงวัฒนา ๕ ๑.นาแกว  ๒.บานแปน  ๓.นาตงวัฒนา  ๔.บานโพน  ๕.เชียงสือ สกลนคร
๒๘ ภูพาน ภูพาน โคกภู ๓ ๑.โคกภู  ๒.หลุบเลา  ๓.กกปลาซิว สกลนคร
๒๙ สรางคอ ภูพาน สรางคอ ๑ ๑.สรางคอ สกลนคร
๓๐ นิคมน้ําอูน นิคมน้ําอูน หนองปลิง ๔ ๑.หนองปลิง  ๒.นิคมน้ําอูน  ๓.สุวรรณคาม  ๔.หนองบัว สกลนคร
๓๑ คําตากลา คําตากลา คําตากลา ๔ ๑.คําตากลา  ๒.หนองบัวสิม  ๓.นาแต  ๔.แพด สกลนคร



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองหนองคาย เมืองหนองคาย ในเมือง ๙ ๑. ในเมือง  ๒.มีชัย  ๓.โพธิ์ชัย  ๔.วัดธาตุ  ๕.หาดคํา หนองคาย
๖.หนองกอมเกาะ  ๗.คายบกหวาน  ๘.สองหอง 
๙.พระธาตุบังพวน

๒ เวียงคุก  เมืองหนองคาย เวียงคุก ๔ ๑.เวียงคุก  ๒.ปะโค  ๓.เมืองหมี  ๔.กวนวัน หนองคาย
 ื่ ื  ื่  ื่ ี ิ โ

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัด ตํารวจภูธรจังหวัดหนองคาย           ตํารวจภูธรภาค ๔

ลําดับ ชื่อ ตั้งอยูที่
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

อยูในความปกครอง
เขตพื้นที่การปกครอง

ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัดที่ สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล

๒๑๘

๓ บานเดื่อ  เมืองหนองคาย บานเดื่อ ๓ ๑.บานเดื่อ  ๒.สีกาย  ๓.หินโงม หนองคาย
๔ บึงกาฬ  บึงกาฬ บึงกาฬ ๗ ๑.บึงกาฬ  ๒.วิศิษฐ  ๓.นาสวรรค  ๔.คํานาดี หนองคาย

 ๕.โนนสมบูรณ  ๖.โคกกอง  ๗.ชัยพร
๕ หอคํา  บึงกาฬ หอคํา ๕ ๑.หอคํา  ๒.หนองเลิง  ๓.หนองเข็ง  ๔.ไคสี หนองคาย

๕.โปงเปอย
๖ ทาบอ ทาบอ ทาบอ ๑๐ ๑.ทาบอ  ๒.โพนสา  ๓.บานเดื่อ  ๔.บานวาน หนองคาย

๕.โคกคอน  ๖.นาขา  ๗.บานถอน  ๘.หนองนาง
๙.น้ําโมง  ๑๐.กองนาง



จํานวน
ตําบล

๗ โพนพิสัย โพนพิสัย จุมพล ๖ ๑.จุมพล  ๒.วัดหลวง  ๓.ชุมชาง  ๔.นาหนัง หนองคาย
๕.บานผือ  ๖.กุดบง  

๘ เซิม  โพนพิสัย เซิม ๒ ๑.เซิม  ๒.บานโพธิ์ หนองคาย
๙ เหลาตางคํา  โพนพิสัย เหลาตางคํา ๓ ๑.เหลาตางคํา  ๒.ทุงหลวง  ๓.สรางนางขาว หนองคาย

ี ี ใ  ี ี ใ      ป ป

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

อําเภอ ตําบล

ในสังกัด ตํารวจภูธรจังหวัดหนองคาย           ตํารวจภูธรภาค ๔

ลําดับ ชื่อ ตั้งอยูที่
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

อยูในความปกครอง
เขตพื้นที่การปกครอง

ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัดที่ สถานีตํารวจภูธร

๒๑๙

๑๐ ศรีเชียงใหม ศรีเชียงใหม พานพราว ๔ ๑.พานพราว  ๒.บานหมอ  ๓.หนองปลาปาก หนองคาย
๔.พระพุทธบาท

๑๑ สังคม สังคม แกงไก ๓ ๑.แกงไก  ๒.สังคม  ๓.ผาตั้ง หนองคาย
๑๒ นางิ้ว สังคม นางิ้ว ๒ ๑.นางิ้ว  ๒.บานมวง หนองคาย
๑๓ เซกา เซกา เซกา ๕ ๑.เซกา  ๒.ซาง  ๓.หนองทุม  ๔.ทากกแดง หนองคาย

๕.ทาสะอาด



จํานวน
ตําบล

๑๔ โปงไฮ  เซกา ปงไฮ ๒ ๑.ปงไฮ  ๒.น้ําจั้น หนองคาย
๑๕ โสกกาม   เซกา โสกกาม ๒ ๑.โสกกาม  ๒.บานตอง หนองคาย
๑๖ ปากคาด ปากคาด โนนศิลา ๖ ๑.ปากคาด  ๒.โนนศิลา  ๓.นากั้ง  ๔.นาดง หนองคาย

๕.สมสนุก  ๖.หนองยอง
ิ ิ ิ ิ ี ั ป ฝ

ชื่อ ตั้งอยูที่
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

อยูในความปกครอง
เขตพื้นที่การปกครอง

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัดที่ สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล

ในสังกัด ตํารวจภูธรจังหวัดหนองคาย           ตํารวจภูธรภาค ๔

ลําดับ

๒๒๐

๑๗ พรเจริญ พรเจริญ พรเจริญ ๔ ๑.พรเจริญ  ๒.ศรีชมภู  ๓.วังชมภู  ๔.ปาแฝก หนองคาย
๑๘ ดอนหญานาง  พรเจริญ ดอนหญานาง ๓ ๑.ดอนหญานาง  ๒.หนองหัวชาง  ๓.ศรีสําราญ หนองคาย
๑๙ โซพิสัย โซพิสัย โซ ๗ ๑.โซ  ๒.คําแกว  ๓.ถ้ําเจริญ  ๔.บัวตูม หนองคาย

๕.ศรีชมภู  ๖.เหลาทอง  ๗.หนองพันทา
๒๐ ศรีวิไล ศรีวิไล ศรีวิไล ๕ ๑.ศรีวิไล  ๒.ชุมภูพร  ๓.นาสิงห  ๔.นาแสง หนองคาย

๕.นาสะแบง



จํานวน
ตําบล

๒๑ บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงโขงหลง ๒ ๑.บึงโขงหลง  ๒.โพธิ์หมากแขง หนองคาย
๒๒ เหลาหลวง  บึงโขงหลง ดงบัง ๒ ๑.ดงบัง  ๒.ทาดอกคํา หนองคาย
๒๓ บุงคลา บุงคลา หนองเดิ่น ๓ ๑.หนองเดิ่น  ๒.บุงคลา  ๓.โคกกวาง หนองคาย
๒๔ สระใคร สระใคร สระใคร ๓ ๑.สระใคร  ๒.คอกชาง  ๓.บานฝาง หนองคาย

ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

ตั้งอยูที่
เขตพื้นที่การปกครอง

ในสังกัด ตํารวจภูธรจังหวัดหนองคาย    ตํารวจภูธรภาค ๔

ลําดับ ชื่อ

ที่ สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

๒๒๑

๒๕ เฝาไร เฝาไร เฝาไร ๕ ๑.เฝาไร  ๒.นาดี  ๓.หนองหลวง  ๔.วังหลวง หนองคาย

๕.อุดมพร

๒๖ รัตนวาป รัตนวาป รัตนวาป ๕ ๑.รัตนวาป  ๒.โพนแพง  ๓.บานตอน  ๔.พระบาทนาสิงห หนองคาย

๕.นาทับไฮ

๒๗ โพธิ์ตาก โพธิ์ตาก โพธิ์ตาก ๓ ๑.โพธิ์ตาก ๒.โพนทอง ๓.ดานศรีสุข หนองคาย



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองหนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู หนองบัว ๑๕ ๑.หนองบัว   ๒.หนองภัยศูนย   ๓.โพธิ์ชัย      ๔.หัวนา หนองบัวลําภู
๕.หนองสวรรค   ๖.บานขาม  ๗.นามะเฟอง  ๘.บานพราว
๙.โนนขมิ้น ๑๐.ลําภู ๑๑.กุดจิก ๑๒.โนนทัน ๑๓.นาคําไฮ
๑๔.ปาไมงาม      ๑๕.หนองหวา 

โ ั โ ั โ ั โ ั โ ใ  ื   ั

อยูในความปกครอง
เขตพื้นที่การปกครอง

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัดที่ สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล

ในสังกัด ตํารวจภูธรจังหวัดหนองบัวลําภู   ตํารวจภูธรภาค ๔
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

ลําดับ ชื่อ ตั้งอยูที่

๒๒๒

๒ โนนสัง โนนสัง โนนสัง ๘ ๑.โนนสัง    ๒.โคกใหญ    ๓.หนองเรือ      ๔.บานคอ หนองบัวลําภู
๕.ปางกู    ๖.นิคมพัฒนา    ๗.กุดดู            ๘.บานถิ่น

๓ โนนเมือง โนนสัง โนนเมือง ๒ ๑.โนนเมือง      ๒.โคกมวง หนองบัวลําภู
๔ ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง เมืองใหม ๑๒ ๑.โนนสะอาด    ๒.เมืองใหม     ๓.นากอก หนองบัวลําภู

๔.โนนมวง       ๕.หนองแก        ๖.ยางหลอ
๗.กุดสะเทียน    ๘.หนองบัวใต         ๙.ทรายทอง
๑๐.หันนางาม     ๑๑.หนองกุงแกว     ๑๒.ศรีบุญเรือง

๕ นากลาง นากลาง นากลาง ๙ ๑.นากลาง     ๒.กุดแห     ๓.ดานชาง     ๔.ฝงแดง หนองบัวลําภู
๕.โนนเมือง     ๖.ดงสวรรค       ๗.เกากลอย
๘.กุดดินจี่     ๙.อุทัยสวรรค



จํานวน
ตําบล

๖ สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา ๘ ๑.สุวรรณคูหา   ๒.บานโคก    ๓.นาดี หนองบัวลําภู
๔.ดงมะไฟ    ๕.นาสี    ๖.นาดาน
๗.บุญทัน      ๘.กุดผึ้ง

๗ นาวัง นาวัง นาเหลา ๕ ๑.นาเหลา    ๒.นาแก    ๓.เทพคีรี     ๔.วังทอง หนองบัวลําภู
ั ป ป

ตํารวจภูธรจังหวัด

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

ตั้งอยูที่ อยูในความปกครอง

ในสังกัด ตํารวจภูธรจังหวัดหนองบัวลําภู   ตํารวจภูธรภาค ๔

ลําดับ ชื่อ

ที่ สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

ชื่อตําบล

เขตพื้นที่การปกครอง

๒๒๓

๕.วังปลาปอม



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองอุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแขง ๒๑  ๑.หมากแขง  ๒.เชียงพิณ  ๓.เชียงยืน  ๔.โนนสูง  ๕.กุดสระ อุดรธานี
๖.นาขา ๗.นาดี  ๘.นิคมสงเคราะห  ๙.บานเลื่อม  ๑๐.บานขาว  
๑๑.บานจั่น ๑๒.บานตาด ๑๓.สามพราว ๑๔.หนองไผ ๑๕.หนองไฮ  

๑๖.หมูมน  ๑๗.หนองขอนกวาง  ๑๘.หนองนาคํา ๑๙.หนองบัว 
 โ

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี    ตํารวจภูธรภาค  ๔

ลําดับ ชื่อ ตั้งอยูที่
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

อยูในความปกครอง
เขตพื้นที่การปกครอง

ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัดที่ สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล

๒๒๔

๒๐.นากวาง  ๒๑.โคกสะอาด
๒ วังสามหมอ วังสามหมอ วังสามหมอ ๖ ๑. ผาสุก  ๒.บะยาว  ๓.หนองกุงทับมา  ๔.วังสามหมอ  ๕.คําโคกสูง อุดรธานี

 ๖.หนองหญาไซ
๓ โนนสะอาด โนนสะอาด โนนสะอาด ๖ ๑.โนนสะอาด  ๒.โคกกลาง  ๓.บุงแกว  ๔.ทมนางาม อุดรธานี

๕.หนองกุงศรี ๖.โพธิ์ศรีสําราญ 
๔ หนองหาน หนองหาน หนองหาน ๑๒ ๑.หนองหาน ๒.หนองเม็ก  ๓.พังงู  ๔.สะแบง  ๕.สรอยพราว อุดรธานี

๖.บานเชียง ๗.บานยา  ๘.โพนงาม  ๙.ผักตบ  ๑๐.หนองไผ 
๑๑.ดอนหายโศก ๑๒.หนองสระปลา

๕ กุมภวาป กุมภวาป กุมภวาป ๑๓ ๑.กุมภวาป ๒.หวยเกิ้ง  ๓.พันดอน  ๔.ปะโค  ๕.ผาสุก  ๖.เสอเพลอ อุดรธานี
๗.เชียงแหว  ๘.เวียงคํา  ๙.แชแล  ๑๐.ทาลี่  ๑๑.สีออ  ๑๒.หนองหวา
๑๓.ตูมใต



จํานวน
ตําบล

๖ สรางคอม สรางคอม สรางคอม ๖ ๑. สรางคอม ๒.เชียงดา  ๓.นาสะอาด ๔.บานโคก ๕.บานยวด อุดรธานี
๖.บานหินโงม

๗ นายูง นายูง บานกอง ๔ ๑.นายูง  ๒.โนนทอง  ๓.บานกอง  ๔.นาแค อุดรธานี
๘ ทุงฝน ทุงฝน ทุงฝน ๔ ๑.ทุงฝน  ๒.ทุงใหญ  ๓.นาชุมแสง  ๔.นาทม อุดรธานี

ี ี ี ี ป  โป  ั ี

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี    ตํารวจภูธรภาค  ๔

ลําดับ ชื่อ ตั้งอยูที่
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

อยูในความปกครอง
เขตพื้นที่การปกครอง

ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัดที่ สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล

๒๒๕

๙ ศรีธาตุ ศรีธาตุ ศรีธาตุ ๗ ๑.ศรีธาตุ  ๒.จําป  ๓.บานโปรง  ๔.ตาดทอง  ๕.หัวนาคํา  ๖.นายูง อุดรธานี
๗.หนองนกเขียน

๑๐ เพ็ญ เพ็ญ เพ็ญ ๑๑ ๑.เพ็ญ  ๒.บานธาตุ  ๓.นาพู  ๔.เชียงหวาง  ๕.จอมศรี  ๖.โคกกลาง อุดรธานี
๗.บานเหลา  ๘.เตาไห  ๙.สุมเสา  ๑๐.นาบัว  ๑๑.สรางแปน

๑๑ พิบูลยรักษ พิบูลยรักษ บานแดง ๓ ๑.บานแดง  ๒.ดอนกลอย  ๓.นาทราย อุดรธานี
๑๒ บานดุง บานดุง ศรีสุทโธ ๙ ๑.ศรีสุทโธ  ๒.บานดุง  ๓.โพนสูง  ๔.บานจันทน  ๕.บานชัย อุดรธานี

๖.นาไหม  ๗.ถอนนาลับ  ๘.วังทอง  ๙.นาคํา



จํานวน
ตําบล

๑๓ ดงเย็น บานดุง ดงเย็น ๔ ๑.ดงเย็น  ๒.บานมวง  ๓.บานตาด  ๔.ออมกอ อุดรธานี
๑๔ หนองแสง หนองแสง ทับกุง ๔ ๑.ทับกุง  ๒.หนองแสง  ๓.แสงสวาง  ๔.นาดี อุดรธานี
๑๕ น้ําโสม น้ําโสม ศรีสําราญ ๗ ๑.นางัว  ๒.ศรีสําราญ  ๓.น้ําโสม  ๔.บานหยวก  ๕.โสมเยี่ยม อุดรธานี

๖.หนองแวง  ๗.สามัคคี
ั ั ื ี ื ี ป โ ี ็   ั ี

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี    ตํารวจภูธรภาค  ๔

ลําดับ ชื่อ ตั้งอยูที่
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

อยูในความปกครอง
เขตพื้นที่การปกครอง

ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัดที่ สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล

๒๒๖

๑๖ กุดจับ กุดจับ เมืองเพีย ๗ ๑.เมืองเพีย  ๒.ปะโค  ๓.เชียงเพ็ง  ๔.ขอนยูง  ๕.สรางกอ  ๖.กุดจับ อุดรธานี
๗.ตาลเลียน

๑๗ ไชยวาน ไชยวาน ไชยวาน ๔ ๑.ไชยวาน  ๒.โพนสูง  ๓.คําเลาะ  ๔.หนองหลัก อุดรธานี
๑๘ หนองวัวซอ หนองวัวซอ โนนหวาย ๘ ๑.น้ําพน  ๒.หนองบัวบาน  ๓.หนองวัวซอ  ๔.หมากหญา  อุดรธานี

๕.หนองออ ๖.โนนหวาย  ๗.อูบมุง  ๘.กุดหมากไฟ
๑๙ บานผือ บานผือ บานผือ ๗ ๑.บานผือ  ๒.บานคอ  ๓.ขาวสาร  ๔.หนองแวง  ๕.หายโศก อุดรธานี

๖.โนนทอง  ๗.จําปาโมง



จํานวน
ตําบล

๒๐ บานเทื่อม บานผือ เขือน้ํา ๓ ๑.คําบง  ๒.หนองหัวคู  ๓.เขือน้ํา อุดรธานี
๒๑ กลางใหญ บานผือ กลางใหญ ๓ ๑.กลางใหญ  ๒.เมืองพาน  ๓.คําดวง อุดรธานี
๒๒ ประจักษศิลปาคม ประจักษศิลปาคม นามวง ๓ ๑.นามวง  ๒.หวยสามพาด  ๓.อุมจาน อุดรธานี
๒๓ กูแกว กูแกว บานจีต ๔ ๑.บานจีต  ๒.โนนทองอินทร  ๓.คอใหญ  ๔.คอนสาย อุดรธานี

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

ตํารวจภูธรจังหวัด

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี    ตํารวจภูธรภาค  ๔

ลําดับ ชื่อ ตั้งอยูที่
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

อยูในความปกครอง
เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบลที่

๒๒๗



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองเชียงราย เมืองเชียงราย เวียง ๑๔ ๑.เวียง ๒.บานดู ๓.รอบเวียง ๔.นางแล ๕.แมขาวตม เชียงราย
 ๖.สันทราย ๗.แมกรณ ๘.หวยชมพู ๙.หวยสัก
 ๑๐.ริมกก ๑๑.ดอยลาน ๑๒.ปาออดอนชัย 

ตํารวจภูธรภาค ๕
รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย ตํารวจภูธรภาค ๕  

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

๒๒๘

๑๓.ทาสาย  ๑๔.ทาสุด

๒ แมยาว เมืองเชียงราย แมยาว ๒ ๑.แมยาว  ๒. ดอยฮาง เชียงราย
๓ พาน พาน เมืองพาน ๑๓ ๑.เมืองพาน   ๒.ปาหุง ๓.มวงคํา  ๔.แมเย็น เชียงราย

๕.ทานตะวัน  ๖.เวียงหาว  ๗. หัวงม   ๘.ดอยงาม
๙.สันติสุข ๑๐.สันกลาง  ๑๑.เจริญเมือง
๑๒.ทรายขาว   ๑๓. ธารทอง

๔ แมออ พาน แมออ ๒ ๑.สันมะเค็ด ๒.แมออ เชียงราย
๕ แมจัน ๑๑ ๑.แมจัน  ๒.สันทราย  ๓.จันจวา  ๔.จันจวาใต เชียงราย

๕.ปาตึง  ๖.ปาซาง  ๗.แมคํา  ๘.ศรีค้ํา ๙.จอมสวรรค
๑๐.แมไร  ๑๑.ทาขาวเปลือก

๖ แมลาว ๕ ๑.ปากอดํา ๒.ดงมะดะ ๓.โปงแพร ๔.จอมหมอกแกว เชียงราย
๕.บัวสลี

แมจัน แมจัน

แมลาว ปากอดํา
.



จํานวน
ตําบล

๗ แมสรวย แมสรวย แมสรวย ๗ ๑.แมสรวย ๒.วาวี ๓.ปาแดด ๔.เจดียหลวง  ๕.ทากอ เชียงราย
๖. ศรีถอย  ๗. แมพริก

๘ เวียงชัย เวียงชัย เวียงชัย ๕ ๑.เวียงชัย ๒.เมืองชุม ๓. เวียงเหนือ  ๔.ดอนศิลา เชียงราย
๕. ผางาม

   ้

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย ตํารวจภูธรภาค ๕  

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

๒๒๙

๙ เวียงปาเปา เวียงปาเปา เวียง ๔ ๑.สันสลี ๒.เวียง ๓.บานโปง ๔.ปางิ้ว เชียงราย
๑๐ แมเจดีย เวียงปาเปา แมเจดีย ๓ ๑.เวียงกาหลง ๒.แมเจดีย  ๓.แมเจดียใหม เชียงราย
๑๑ ดอยหลวง ดอยหลวง ปงนอย ๓ ๑.ปงนอย ๒.หนองปากอ ๓.โชคชัย เชียงราย
๑๒ แมสาย แมสาย เวียงพางคํา ๖ ๑.แมสาย ๒.โปงงาม ๓.เวียงพางคํา ๔.หวยไคร เชียงราย

๕.โปงผา ๖.บานดาย
๑๓ เกาะชาง แมสาย เกาะชาง ๒ ๑.เกาะชาง ๒.ศรีเมืองชุม เชียงราย
๑๔ บุญเรือง เชียงของ บุญเรือง ๓ ๑.บุญเรือง   ๒.หวยซอ  ๓. ครึ่ง เชียงราย
๑๕ เวียงเชียงรุง เวียงเชียงรุง ทุงกอ ๓ ๑.ดงมหาวัน  ๒.ทุงกอ  ๓.ปาซาง เชียงราย
๑๖ พญาเม็งราย พญาเม็งราย เม็งราย ๕ ๑.เม็งราย  ๒.แมเปา  ๓.ไมยา  ๔.แมต๋ํา ๕.ตาดควัน เชียงราย



จํานวน
ตําบล

๑๗ เชียงแสน เชียงแสน เวียง ๔ ๑.เวียง  ๒.โยนก  ๓.ปาสัก  ๔.ศรีดอนมูล เชียงราย
๑๘ บานแซว เชียงแสน บานแซว ๒ ๑.บานแซว ๒.แมเงิน เชียงราย
๑๙ ขุนตาล ขุนตาล ปาตาล ๓ ๑.ตา   ๒.ปาตาล  ๓.ยางฮอม เชียงราย
๒๐ เวียงแกน เวียงแกน มวงยาย ๔ ๑. มวงยาย  ๒. หลายงาว ๓. ทาขาม  ๔. ปอ เชียงราย

ป ป ป ป ั  ีโ ิ์ ิ โ 

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย   ตํารวจภูธรภาค  ๕

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

๒๓๐

๒๑ ปาแดด ปาแดด ปาแดด ๕ ๑.ปาแดด ๒.สันมะคา ๓.ศรีโพธิ์เงิน ๔. โรงชาง เชียงราย
๕.ปาแงะ

๒๒ แมฟาหลวง แมฟาหลวง แมฟาหลวง ๔ ๑.แมฟาหลวง ๒.เทอดไทย ๓.แมสลองใน เชียงราย
๔.แมสลองนอก 

๒๓ เทิง เทิง เวียง ๑๐ ๑.เชียงเคี่ยน ๒.แมลอย ๓.หนองแรด ๔.สันทรายนอก  เชียงราย
๕.งิ้ว ๖.เวียง ๗.ศรีดอนไชย  ๘.หงาว ๙.ตับเตา ๑๐.ปลอง

๒๔ เชียงของ เชียงของ เวียง ๔ ๑.เวียง ๒.ริมโขง ๓.สถาน ๔.ศรีดอนไชย เชียงราย



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองเชียงใหม เมืองเชียงใหม พระสิงห ๗ ๑. พระสิงห ๒.ชางมอย ๓.ชางคลาน เชียงใหม
๔. หายยา ๕.ศรีภูมิ ๖.ปาแดด ๗.แมเหียะ

๒ แมปง เมืองเชียงใหม หนองหอย ๖ ๑.หนองหอย  ๒.วัดเกต เชียงใหม
๓.ทาศาลา ๔.หนองปาครั่ง

 ื้

อําเภอ

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม   ตํารวจภูธรภาค ๕

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ๒๓๑

๕.ฟาฮาม  ๖.สันผีเสื้อ
๓ ภูพิงคราชนิเวศน เมืองเชียงใหม ชางเผือก ๕ ๑.สุเทพ  ๒.ศรีภูมิ (บางสวน) ๓.พระสิงห (บางสวน) ๔.ปาแดด  เชียงใหม

(บางสวน) ๕.ชางเผือก (บางสวน) โดยมีเขตติดตอ ดังนี้
     ทิศเหนือ  ตั้งแตแนวแบงเขตระหวางอําเภอเมืองเชียงใหมกับ
อําเภอหางดง  จรดแนวเขตอําเภอแมริม ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวแบงเขตระหวางอําเภอเมืองเชียงใหมกับอําเภอแมริม
จนจรดแนวแบงเขตหมูบานระหวางหมูที่ ๑ บานชางเคี่ยน
ตําบลชางเผือก  กับหมูที่ ๖ บานขุนชางเคี่ยน ตําบลชางเผือก
     ทิศตะวันออก  ตั้งแตสุดแนวแบงเขตหมูบานระหวางหมูที่ ๑
บานชางเคี่ยน ตําบลชางเผือก กับ หมูที่ ๖ บานขุนชางเคี่ยน



จํานวน
ตําบล

 ตําบลชางเผือก จนจรดหลักกิโลเมตรที่  ๑๔+๑๐๐ (โคงขุนกรรณ)
ของทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๐๐๔ จากหลักกิโลเมตรที่
๑๔+๑๐๐ (โคงขุนกรรณ) ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวแบงเขต
ระหวาง หมูที่ ๑ บานชางเคี่ยน ตําบลชางเผือก กับ หมูที่ ๙

อยูในความปกครอง

ตํารวจภูธรจังหวัด

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม   ตํารวจภูธรภาค ๕

ลําดับที่
ชื่อ

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล

ตั้งอยูที่
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

เขตพื้นที่การปกครอง

๒๓๒

บานดอยสุเทพตําบลสุเทพ จนจรดหลักกิโลเมตรที่ ๘+๕๐๐
(เชิงสะพานผาลาด) ของทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๐๐๔
จากหลักกิโลเมตรที่ ๘+๕๐๐ (เชิงสะพานผาลาด) ไปทางทิศ
ตะวันออก ตามแนวขอบทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๐๐๔
 ดานทิศเหนือ ตลอดสายเชื่อมตอขอบถนนหวยแกว
ดานทิศเหนือตลอดสาย  จนถึงสี่แยกแจงหัวริน



จํานวน
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จากสี่แยกแจงหัวรินไปทางทิศใตตามแนวขอบทางหลวงจังหวัด
หมายเลข ๑๑๔๑ (ถนนบุญเรืองฤทธิ)์ ดานทิศตะวันตก จนจรด
ขอบถนนสายออมเมืองดานทิศใตจากแนวขอบถนนบุญเรืองฤทธิ์
ดานทิศตะวันตก จรดขอบถนนสายออมเมืองดานทิศใตไปทางทิศ

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม   ตํารวจภูธรภาค ๕

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

๒๓๓

ตะวันออก ตามแนวขอบถนนสายออมเมืองดานทิศใต
จนจรดขอบทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ ดานทิศตะวันตก
จากขอบถนนสายออมเมืองดานทิศใต จรดขอบทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๑๐๘ ดานทิศตะวันตกไปทางทิศใต
 ตามขอบทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ ดานทิศตะวันตก
จนจรดแนวหลักกิโลเมตรที่ ๕+๖๕๐
     ทิศใต ตั้งแตหลักกิโลเมตรที่ ๕+๖๕๐ ของทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๑๐๘ ดานทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันตก ตามแนวเขต
เทศบาลเดิม และแนวแบงเขตระหวาง  ตําบลสุเทพ กับ
ตําบลแมเหียะ จนจรดแนวเขตอําเภอหางดง



จํานวน
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     ทิศตะวันตก ตั้งแตแนวแบงเขตระหวาง ตําบลสุเทพ
กับ ตําบลแมเหียะ จรดแนวเขตอําเภอหางดง ไปทางทิศเหนือ
 ตามแนวแบงเขตระหวาง อําเภอเมืองเชียงใหม กับ อําเภอหางดง
 จนจรดแนวเขตอําเภอแมริม

 ื ื ี ใ   ื ป ั ี ิ  ิ ื   ื

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม   ตํารวจภูธรภาค ๕

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

ี ใ 

๒๓๔

๔ ชางเผือก เมืองเชียงใหม ชางเผือก ๑. ปาตัน  ๒. ศรีภูมิ (ดานทิศเหนือบางสวน ) ๓. ชางเผือก
(ยกเวนหมูที่ ๖ บานขุนชางเคี่ยน) ๔. ชางมอย (ดานทิศเหนือ
บางสวน) โดยมีเขตติดตอ ดังนี้
     ทิศเหนือ ตั้งแตสุดแนวแบงเขตระหวาง หมูที่ ๑ บานชางเคี่ยน
ตําบลชางเผือก กับ หมูที่ ๖  บานขุนชางเคี่ยน ตําบลชางเผือก
จรดแนวเขตอําเภอแมริม ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวแบงเขต
ระหวาง อําเภอเมืองเชียงใหม กับ อําเภอแมริม จนจรดแมน้ําปง
ฝงตะวันออก
     ทิศตะวันออก  ตั้งแตแมน้ําปงฝงตะวันออก จรดแนวแบงเขต
ระหวางอําเภอเมืองเชียงใหม กับ อําเภอแมริมไปทางทิศใต
ตามแนวแมน้ําปงฝงตะวันออก จนจรดแนวขอบถนนวิชยานนท
ดานทิศเหนือ

๔ เชียงใหม



จํานวน
ตําบล

     ทิศใต ตั้งแตแมน้ําปงฝงตะวันออกจรดแนวขอบ
ถนนวิชยานนทดานทิศเหนือ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวขอบ
ถนนวิชยานนทดานทิศเหนือ เชื่อมตอแนวขอบถนนมณีนพรัตน
ดานทิศเหนือ ตลอดสายจนถึงสี่แยกแจงหัวริน เชื่อมตอไปตาม

ตําบล

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม   ตํารวจภูธรภาค ๕

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ

๒๓๕

ขอบถนนหวยแกวดานทิศเหนือตลอดสาย และเชื่อมตอไปตาม
ขอบทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๐๐๔ ดานทิศเหนือ จนถึงหลัก
กิโลเมตรที่๘+๕๐๐ (เชิงสะพานผาลาด) จากหลักกิโลเมตรที่
๘+๕๐๐ (เชิงสะพานผาลาด) ไปตามแนวแบงเขตระหวางหมูที่ ๑
 บานชางเคี่ยน ตําบลชางเผือก กับ หมูที่ ๙ บานดอยสุเทพ
ตําบลสุเทพ จนถึงหลักกิโลเมตรที่ ๑๔+๑๐๐ (โคงขุนกรรณ)
ของทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๐๐๔
     ทิศตะวันตก ตั้งแตกิโลเมตร ที่ ๑๔+๑๐๐ (โคงขุนกรรณ) ไป
ทางทิศเหนือ ตามแนวแบงเขตระหวางหมูที่ ๑ บานชางเคี่ยน
ตําบลชางเผือก กับ หมูที่ ๖ บานขุนชางเคี่ยน ตําบลชางเผือก

จนจรดแนวเขตอําเภอแมริม



จํานวน
ตําบล

๕ สารภี สารภี ยางเนิ้ง ๑๒ ๑.ยางเนิ้ง  ๒.ขัวมุง  ๓.หนองแฝก ๔.ทากวาง
๕.ปาบง  ๖.ไชยสถาน  ๗.สารภี  ๘.ทากวาง
๙.ดอนแกว ๑๐.หนองผึ้ง  ๑๑.ทาวังตาล ๑๒.สันทราย

๖ หางดง หางดง หางดง ๙ ๑.หางดง  ๒ น้ําแพร  ๓.หนองควาย
 

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม   ตํารวจภูธรภาค ๕

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

เชียงใหม

เชียงใหม

๒๓๖

๔.สันผักหวาน ๕.บานแหวน ๖.บานปง
๗.สบแมขา ๘.หนองแกว ๙.ขุนคง

๗ หนองตอง หางดง หนองตอง ๒ ๑.หนองตอง   ๒.หารแกว เชียงใหม
๘ สันปาตอง สันปาตอง ยุหวา ๑๑ ๑.ยุหวา ๒.สันกลาง  ๓.น้ําบอหลวง ๔.มะขามหลวง เชียงใหม

๕.ทุงตอม ๖.ทุงสะโตก ๗.มะขุนหวาน ๘.บานกลาง
๙.บานแม  ๑๐.แมกา  ๑๑.ทาวังพราว

๙ แมวาง แมวาง บานกาด ๕ ๑.บานกาด ๒.แมวิน  ๓.ดอนเปา เชียงใหม
๔.ทุงป  ๕.ทุงรวงทอง



จํานวน
ตําบล

๑๐ จอมทอง จอมทอง บานหลวง ๖ ๑.ขวงเปา ๒.บานหลวง ๓.ดอยแกว เชียงใหม
๔. สบเตี๊ยะ ๕.แมสอย ๖.บานแปะ

๑๑ ดอยสะเก็ด ดอยสะเก็ด เชิงดอย ๑๒ ๑.เชิงดอย  ๒.ลวงเหนือ ๓. ตลาดขวัญ เชียงใหม
๔. ตลาดใหญ ๕. แมคือ ๖. เทพเสด็จ

่ 

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัด  เชียงใหม   ตํารวจภูธรภาค ๕

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

๒๓๗

๗. ปาเมี่ยง  ๘. สงาบาน ๙. ปาลาน
๑๐. สันปูเลย  ๑๑. ปาปอง
๑๒. สําราญราษฎร

๑๒ แมโปง ดอยสะเก็ด แมโปง ๒ ๑. แมโปง เชียงใหม
๒. แมฮอยเงิน

๑๓ แมแตง แมแตง สันมหาพน ๑๒ ๑.สันมหาพน ๒.แมแตง ๓.ขี้เหล็ก ๔.บานเปา เชียงใหม
๕.ชอแล ๖.แมหอพระ ๗.สันปายาง  ๘.สบเปง
๙.บานชาง ๑๐.กื้ดชาง ๑๑.เมืองกาย ๑๒.อินทขิล

๑๔ ปาแป แมแตง ปาแป ๑ ๑.ปาแป เชียงใหม



จํานวน
ตําบล

๑๕ สันทราย สันทราย สันทรายหลวง ๑๐ ๑. สันทรายหลวง  ๒.สันทรายนอย ๓. หนองแหยง ๔.หนองหาร เชียงใหม
๕.สันนาเม็ง  ๖.ปาไผ  ๗.สันพระเนตร  ๘.สันปาเปา
๙. เมืองเล็น  ๑๐.หนองจอม

๑๖ แมแฝก สันทราย แมแฝกใหม ๒ ๑.แมแฝกใหม  ๒.แมแฝก เชียงใหม
ี  ป โ  ี ใ 

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม   ตํารวจภูธรภาค ๕

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร ตํารวจภูธรจังหวัดอําเภอ ตําบล ชื่อตําบล

ี ี ี

๒๓๘

๑.เชียงดาว  ๒.แมนะ ๓.ปงโคง เชียงใหม
๔.เมืองงาย ๕.เมืองคอง

๑๘ นาหวาย เชียงดาว เมืองนะ ๒ ๑. ทุงขาวพวง เชียงใหม
๒. เมืองนะ
๑.ศรีดงเย็น ๒.หนองบัว  ๓.ปงตํา เชียงใหม
๔.แมทะลบ

๒๐ แมอาย แมอาย แมอาย ๗ ๑. แมอาย  ๒.มะลิกา  ๓.แมสาว เชียงใหม
๔. สันตนหมื้อ  ๕. บานหลวง
๖. แมนาวาง   ๗. ทาตอน

๕

๑๙ ไชยปราการ ไชยปราการ หนองบัว ๔

๑๗ เชียงดาว เชียงดาว เชียงดาว



จํานวน
ตําบล

๒๑ พราว พราว เวียง ๙ ๑.แมแวน   ๒.เขื่อนผาก   ๓.น้ําแพร เชียงใหม
๔. บานโปง ๕.เวียง ๖.ทุงหลวง
 ๗.ปาตุม   ๘. สันทราย  ๙.ปาไหน

๒๒ โหลงขอด พราว แมปง ๒ ๑.แมปง   ๒.โหลงขอด เชียงใหม
 ื

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม   ตํารวจภูธรภาค ๕

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

๒๓๙

๒๓ ฮอด ฮอด หางดง ๔ ๑. หางดง   ๒. ฮอด  ๓. บานตาล ๔. นาคอเรือ เชียงใหม
๒๔ บอหลวง ฮอด บอสลี ๒ ๑. บอสลี  ๒. บอหลวง เชียงใหม
๒๕ แมออน แมออน ออนกลาง ๖ ๑.  ออนเหนือ  ๒. ออนกลาง ๓. หวยแกว เชียงใหม

๔.บานสหกรณ ๕.แมทา  ๖.ทาเหนือ
๒๖ อมกอย อมกอย อมกอย ๔ ๑.อมกอย ๒.ยางเปยง ๓.สบโขง ๔.นาเกียน เชียงใหม
๒๗ แมตื่น อมกอย แมตื่น ๒ ๑. แมตื่น  ๒. มอนจอง เชียงใหม



จํานวน
ตําบล
๘ ๑.เวียง  ๒. สันทราย ๓. แมขา ๔.แมคะ  ๕. แมงอน เชียงใหม

๖.มอนปน ๗.แมสูน   ๘.โปงน้ํารอน
๑.ดอนแกว  ๒.เหมืองแกว ๓. แมสา   ๔.ริมใต เชียงใหม
๕. ริมเหนือ  ๖.สนโปง ๗. ขี้เหล็ก  ๘. สะลวง



รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม   ตํารวจภูธรภาค ๕

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร ตํารวจภูธรจังหวัดอําเภอ ตําบล ชื่อตําบล

๒๘ ฝาง ฝาง เวียง

๑๑๒๙ แมริม แมริม ริมใต

๒๔๐

๙.หวยทราย ๑๐.แมแรม ๑๑. โปงแยง
๓๐ ดอยเตา ดอยเตา ทาเดื่อ ๔ ๑.บานแอน  ๒.บงตัน ๓.ทาเดื่อ ๔. มืดกา เชียงใหม
๓๑ แมกา ดอยเตา ดอยเตา ๒ ๑.ดอยเตา  ๒.โปงทุง เชียงใหม
๓๒ แมแจม แมแจม ชางเคิ่ง ๑๐ ๑.ชางเคิ่ง ๒.ทาผา ๓.กองแขก ๔.บานทับ เชียงใหม

๕.ปางหินฝน ๖.แมศึก ๗.แมนาจร ๘.บานจันทร
๙.แจมหลวง ๑๐.แมแจม

๓๓ สะเมิง สะเมิง สะเมิงใต ๕ ๑.สะเมิงใต ๒.บอแกว ๓.ยั้งเมิน ๔.สะเมิงเหนือ เชียงใหม
๕.แมสาบ

๓๔ สันกําแพง สันกําแพง ทรายมูล ๑๐ ๑.สันกําแพง ๒.ทรายมูล ๓.รองวัวแดง ๔.ออนใต เชียงใหม
๕.แชชาง ๖.บวกคาง ๗.แมคูปา ๘.ตนเปา ๙.สันกลาง
๑๐.หวยทราย



จํานวน
ตําบล

๓๕ เวียงแหง เวียงแหง เมืองแหง ๓ ๑.เมืองแหง ๒.เปยงหลวง ๓.แสนไห เชียงใหม
๓๖ ดอยหลอ ดอยหลอ ดอยหลอ ๔ ๑.ดอยหลอ ๒.สองแคว ๓.ยางคราม ๔.สันติสุข เชียงใหม
๓๗ กลุมงานจราจรเชียงใหม เมืองเชียงใหม ชางมอย ๑๖ ๑. พระสิงห ๒.ชางมอย ๓.ชางคลาน ๔ หายยา ๕.ศรีภูมิ ๖. ปาแดด เชียงใหม

๗. แมเหียะ ๘. หนองหอย ๙. วัดเกต ๑๐. ทาศาลา ๑๑.หนองปาครั่ง
 ื้  ื

ตั้งอยูที่
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัด ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม   ตํารวจภูธรภาค  ๕

อยูในความปกครอง
เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด
ลําดับที่

ชื่อ

๒๔๑

๑๒.ฟาฮาม  ๑๓.สันผีเสื้อ ๑๔. ชางเผือก ๑๕. สุเทพ ๑๖. ปาตัน



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองนาน เมืองนาน ในเวียง ๗ ๑.ในเวียง   ๒.บอ   ๓.ผาสิงห   ๔.ไชยสถาน นาน
๕.สะเนียน   ๖.ดูใต   ๗.กองควาย

๒ เรือง เมืองนาน เรือง ๔ ๑. เรือง   ๒. ถืมตอง   ๓. นาซาว   ๔. สวก นาน
๑.กลางเวียง   ๒.อายนาไลย   ๓.แมสาคร   ๔.แมสา นาน

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนาน   ตํารวจภูธรภาค  ๕

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

๓ เวียงสา เวียงสา กลางเวียง ๑๕

๒๔๒

 ๕.ปงสนุก   ๖.ยาบหัวนา   ๗.แมขะนิง   ๘.ทุงศรีทอง
๙.น้ําปว ๑๐.จอมจันทร ๑๑.ตาลชุม ๑๒.นาเหลือง
๑๓.ไหลนาน  ๑๔.สาน  ๑๕.ขึ่ง

๔ น้ํามวบ เวียงสา น้ํามวบ ๒ ๑. น้ํามวบ ๒.  สานนาหนองใหม นาน
๕ ทาวังผา ทาวังผา ทาวังผา ๘ ๑.ทาวังผา  ๒.ริม  ๓.ปาคา  ๔.แสนทอง  ๕. ผาตอ นาน

๖.ผาทอง  ๗.ยม  ๘.จอมพระ
๖ ตาลชุม ทาวังผา ตาลชุม ๒ ๑.ตาลชุม ๒.ศรีภูมิ นาน
๗ ปว ปว วรนคร ๑๑ ๑.เจดียชัย ๒.แงง ๓.ไชยวัฒนา ๔. สถาน  ๕.สกาด นาน

๖. ภูคา   ๗.ศิลาแลง   ๘. ศิลาเพชร   ๙.ปากลาง
๑๐. วรนคร   ๑๑. ปว



จํานวน
ตําบล

๘ อวน ปว  อวน ๑ ๑.อวน นาน
๙ เชียงกลาง เชียงกลาง เชียงกลาง ๖ ๑. เชียงกลาง   ๒.พญาแกว  ๓. พระธาตุ  ๔. เปอ นาน

๕.พระพุทธบาท  ๖.เชียงคาน
๑๐ ทุงชาง ทุงชาง ทุงชาง ๒ ๑. ทุงชาง  ๒. และ นาน



อําเภอ

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนาน   ตํารวจภูธรภาค  ๕

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

๒๔๓

๑๑ งอบ ทุงชาง งอบ ๒ ๑.งอบ  ๒. ปอน นาน
๑๒ นานอย นานอย นานอย ๗ ๑.นานอย   ๒.ศรีษะเกษ   ๓.สถาน   ๔.เชียงของ นาน

 ๕.บัวใหญ  ๖. น้ําตก  ๗.สันทะ
๑๓ นาหมื่น นาหมื่น นาทะนุง ๔ ๑.บอแกว   ๒. นาทะนุง   ๓.  เมืองลี     ๔.   ปงหลวง นาน
๑๔ สันติสุข สันติสุข ดูพงษ ๓ ๑. ปาแลวหลวง   ๒. ดูพงษ   ๓. พงษ นาน
๑๕ บานหลวง บานหลวง ปาคาหลวง ๔ ๑. ปาคาหลวง    ๒.สวด   ๓.  บานพี้     ๔.บานฟา นาน
๑๖ สองแคว สองแคว นาไรหลวง ๓ ๑.นาไรหลวง   ๒.ชนแดน   ๓.ยอด นาน
๑๗ บอเกลือ บอเกลือ บอเกลือใต ๔ ๑.บอเกลือใต     ๒.บอเกลือเหนือ   ๓.ภูฟา   ๔.ดงพญา นาน
๑๘ แมจริม แมจริม หนองแดง ๕ ๑  แมจริม  ๒.หนองแดง  ๓.น้ําปาย  ๔.หมอเมือง นาน

 ๕. น้ําพาง



จํานวน
ตําบล

๑๙ เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ หวยโกน ๒ ๑.หวยโกน   ๒.ขุนนาน นาน
๒๐ ภูเพียง ภูเพียง มวงตึ๊ด ๗ ๑.ฝายแกว  ๒.เมืองจัง  ๓.มวงตึ๊ด นาน

๔.น้ําเกี๋ยน  ๕.น้ําแกน  ๖.นาปง  ๗.ทานาว

อยูในความปกครอง

ตํารวจภูธรจังหวัด

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนาน   ตํารวจภูธรภาค  ๕

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล

๒๔๔



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองพะเยา เมืองพะเยา เวียง ๑๕ ๑.เวียง ๒.แมต๋ํา ๓.แมกา ๔.จําปาหวาย ๕.แมนาเรือ พะเยา
๖.แมใส ๗.ทาวังทอง ๘.บานตุน ๙.สันปามวง
๑๐.บานใหม ๑๑.แมปม ๑๒.บานต๊ํา ๑๓.ทาจําป
๑๔.บานสาง ๑๕.บานตอม

็

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

อําเภอ

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดพะเยา    ตํารวจภูธรภาค    ๕

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร ชื่อตําบลตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

๒๔๕

๒ เชียงคํา เชียงคํา หยวน ๑๐ ๑.รมเย็น    ๒.หยวน   ๓.ฝายกวาง  ๔. เวียง พะเยา
๕.เชียงบาน  ๖. น้ําแวน   ๗.อางทอง   ๘. ทุงผาสุก
๙.เจดียคํา   ๑๐.แมลาว

๓ ภูกามยาว ภูกามยาว ดงเจน ๓ ๑.ดงเจน ๒.หวยแกว ๓.ต.แมอิง พะเยา
๔ จุน จุน หวยขาวก่ํา ๗ ๑.หวยขาวก่ํา ๒.จุน ๓. หวยยางขาม พะเยา

๔.พระธาตุขิงแกง ๕.ทุงรวงทอง
๖.  หงสหิน  ๗.  ลอ

๕ ภูซาง ภูซาง ปาสัก ๕ ๑.ปาสัก  ๒.ภูซาง ๓.เชียงแรง ๔.ทุงกลวย ๕.สบบง พะเยา
๖ แมใจ แมใจ แมใจ ๖ ๑.แมใจ  ๒.แมสุก ๓.ศรีถอย  ๔.บานเหลา พะเยา

๕.เจริญราษฎร  ๖.ปาแฝก



จํานวน
ตําบล

๗ ปง ปง ปง ๗ ๑. ปง  ๒. นาปรัง  ๓. ควร  ๔. ออย  ๕. งิม พะเยา
 ๖. ผาชางนอย  ๗. ขุนควร

๘ ดอกคําใต ดอกคําใต บุญเกิด ๑๒ ๑.บุญเกิด  ๒.ดอนศรีชุม     ๓.สวางอารมณ พะเยา
๔. ดอกคําใต   ๕.ดงสุวรรณ   ๖. ปาซาง   ๗.หวยลาน

  ้ ื 

ชื่อตําบล

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดพะเยา    ตํารวจภูธรภาค    ๕

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

๒๔๖

๘. สันโคง   ๙.บานถ้ํา   ๑๐.คือเวียง   ๑๑.บานปน
๑๒.หนองหลม

๙ เชียงมวน เชียงมวน เชียงมวน ๓ ๑.เชียงมวน   ๒.บานมาง   ๓.สระ พะเยา



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองแพร เมืองแพร ในเวียง ๑๕ ๑.ในเวียง ๒. ปาแมต ๓.วังธง ๔.แมยม ๕. แมหลาย แพร
๖.แมคํามี ๗.ทุงโฮง  ๘.ทุงกวาว ๙. รองฟอง
๑๐. สวนเขื่อน ๑๑. เหมืองหมอ ๑๒.กาญจนา
๑๓. นาจักร ๑๔. ปาแดง ๑๕.ชอแฮ

  ื      ่ ้

อําเภอ

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัด ตํารวจภูธรจังหวัดแพร   ตํารวจภูธรภาค  ๕

ชื่อ ตั้งอยูที่
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

อยูในความปกครอง
เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร
ลําดับที่

ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

๒๔๗

๒ หวยมา เมืองแพร หวยมา ๓ ๑.หวยมา ๒.บานถิ่น ๓.น้ําชํา แพร
๓ วังหงส เมืองแพร วังหงส ๒ ๑.วังหงส ๒.ทาขาม แพร
๔ เดนชัย เดนชัย เดนชัย ๔ ๑.เดนชัย ๒.แมจั๊วะ ๓.ไทรยอย ๔.ปงปาหวาย แพร
๕ หวยไร เดนชัย หวยไร ๑ ๑.หวยไร แพร
๖ รองกวาง รองกวาง รองกวาง ๙ ๑.รองกวาง ๒.รองเข็ม ๓.ทุงศรี ๔.น้ําเลา ๕.บานเวียง แพร

๖.แมทราย ๗.แมยางฮอ ๘.แมยางรอง ๙.แมยางตาล
๗ ไผโทน รองกวาง ไผโทน ๒ ๑.ไผโทน ๒.หวยโรง แพร
๘ ลอง ลอง หวยออ ๗ ๑.หวยออ ๒.บานปน ๓.หัวทุง ๔.ทุงแลง ๕.ปากกาง แพร

๖.บอเหล็กลอง ๗.แมปาน
๙ เวียงตา ลอง เวียงตา ๒ ๑.เวียงตา  ๒.ตาผามอก แพร
๑๐ วังชิ้น วังชิ้น วังชิ้น ๔ ๑.วังชิ้น  ๒.แมพงุ  ๓.แมปาก  ๔.แมเกิ๋ง แพร



จํานวน
ตําบล

๑๑ นาพูน วังชิ้น นาพูน ๑ ๑.นาพูน แพร
๑๒ สรอย วังชิ้น ปาสัก ๒ ๑.ปาสัก  ๒.สรอย แพร
๑๓ สอง สอง บานกลาง ๗ ๑.บานกลาง ๒.บานหนุน ๓.เตาปูน ๔.ทุงนาว แพร

 ๕.หัวเมือง ๖.แดนชุมพล  ๗.หวยหมาย

อยูในความปกครอง

ตํารวจภูธรจังหวัด

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัด ตํารวจภูธรจังหวัดแพร   ตํารวจภูธรภาค  ๕

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล

๒๔๘

๑๔ สะเอียบ สอง สะเอียบ ๑ ๑.สะเอียบ แพร
๑๕ สูงเมน สูงเมน สูงเมน ๙ ๑.สูงเมน  ๒.เวียงทอง ๓.รองกาศ ๔.สบสาย  ๕.ดอนมูล แพร

๖.บานปง  ๗.พระหลวง  ๘.หัวฝาย  ๙.น้ําชํา
๑๖ บานกวาง สูงเมน บานกวาง ๓ ๑.บานกวาง  ๒.บานเหลา  ๓.บานกาศ แพร
๑๗ หนองมวงไข หนองมวงไข หนองมวงไข ๖ ๑.หนองมวงไข  ๒.น้ํารัด  ๓.วังหลวง แพร

๔.ทุงแคว ๕.แมคํามี  ๖.ตําหนักธรรม

 



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองแมฮองสอน เมืองแมฮองสอน จองคํา ๔ ๑.หวยปูลิง  ๒.ปางหมู  ๓.หวยผา ๔.จองคํา แมฮองสอน
๒ หวยโปง เมืองแมฮองสอน หวยโปง ๑ ๑.หวยโปง แมฮองสอน
๓ น้ําเพียงดิน เมืองแมฮองสอน ผาบอง ๑ ๑.ผาบอง แมฮองสอน
๔ หมอกจําแป เมืองแมฮองสอน หมอกจําแป ๑ ๑.หมอกจําแป แมฮองสอน

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดแมฮองสอน   ตํารวจภูธรภาค  ๕

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

๒๔๙

๕ แมสะเรียง แมสะเรียง แมสะเรียง ๕ ๑.แมสะเรียง  ๒.แมคง  ๓.แมเหาะ แมฮองสอน
๔. บานกาศ   ๕.ปาแป

๖ เสาหิน แมสะเรียง เสาหิน ๑ ๑.เสาหิน แมฮองสอน
๗ ทาตาฝง แมสะเรียง แมยวม ๑ ๑. แมยวม แมฮองสอน
๘ แมลานอย แมลานอย แมลานอย ๓ ๑. แมลานอย  ๒.ทาผาปุม  ๓.หวยหอม แมฮองสอน

๕ ๑.แมลาหลวง   ๒.แมนาจาง ๓.แมโถ แมฮองสอน
๔.สันติคีรี    ๕.ขุนแมลานอย

๑๐  ประตูเมือง ขุนยวม แมเงา ๑ ๑.แมเงา แมฮองสอน
๕ ๑.ขุนยวม  ๒. เมืองปอน ๓. แมยวมนอย  ๔. แมอูคอ แมฮองสอน

๕. แมกิ๊

แมลาหลวง

๑๑

๙ แมลาหลวง แมลานอย

ขุนยวม ขุนยวม ขุนยวม



จํานวน
ตําบล

๑๒ สบเมย สบเมย แมสวด ๔ ๑. แมคะตวน ๒. สบเมย ๓. แมสวด  ๔. แมสามแลบ แมฮองสอน
๑๓ กองกอย สบเมย กองกอย ๒ ๑. กองกอย ๒. ปาโปง แมฮองสอน
๑๔ ปาย ปาย เวียงใต ๗ ๑.เวียงเหนือ ๒.เวียงใต ๓. แมนาเติง ๔. ทุงยาว แมฮองสอน

 ๕. แมฮี้ ๖.เมืองแปง  ๗. โปงสา
้

อยูในความปกครอง
เขตพื้นที่การปกครอง

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดแมฮองสอน   ตํารวจภูธรภาค  ๕

ตํารวจภูธรจังหวัดชื่อตําบล
ลําดับที่

ชื่อ ตั้งอยูที่
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

 

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล

๒๕๐

๔ ๑.สบปอง  ๒.ถ้ําลอด แมฮองสอน
๓.ปางมะผา  ๔.นาปูปอม

๑๕ ปางมะผา ปางมะผา สบปอง



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองลําปาง เมืองลําปาง หัวเวียง ๑๑ ๑. หัวเวียง  ๒.เวียงเหนือ  ๓.สวนดอก  ๔. สบตุย ลําปาง
๕. พระบาท ๖. ชมพู ๗.ปงแสนทอง  ๘. กลวยแพะ
๙.บอแฮว  ๑๐.บานเปา  ๑๑.พิชัย

๒ บานเสด็จ เมืองลําปาง บานเสด็จ ๓ ๑.บานเสด็จ   ๒.บานแลง  ๓.บุญนาคพัฒนา ลําปาง
 ื้ ื  ื้  ื้ 

ตํารวจภูธรจังหวัด

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดลําปาง  ตํารวจภูธรภาค ๕

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล

๒๕๑

๓ บานเอื้อม เมืองลําปาง บานเอื้อม ๒ ๑.บานเอื้อม   ๒.บานคา ลําปาง
๔ ทุงฝาย เมืองลําปาง นิคมพัฒนา ๓ ๑. นิคมพัฒนา   ๒. ทุงฝาย   ๓. ตนธงชัย ลําปาง
๕ งาว งาว หลวงเหนือ ๑๐ ๑.หลวงเหนือ  ๒.หลวงใต   ๓.บานรอง  ๔.ปงเตา ลําปาง

๕.นาแก  ๖.บานแหง   ๗.บานออน  ๘.บานโปง 
๙.แมตีบ   ๑๐.บานหวด

๖ แจหม แจหม แจหม ๗ ๑.แจหม  ๒. วิเชตนคร  ๓. บานสา  ๔. แมสุก ลําปาง
๕.ทุงผึ้ง   ๖.ปงดอน  ๗.เมืองมาย

๗ เกาะคา เกาะคา ทาผา ๙ ๑. ใหมพัฒนา ๒. ไหลหิน   ๓. เกาะคา   ๔. ทาผา ลําปาง
๕. ลําปางหลวง  ๖. ศาลา   ๗. วังพราว   ๘. นาแกว
๙. นาแสง



จํานวน
ตําบล

๘ แมพริก แมพริก แมพริก ๔ ๑.แมพริก   ๒. แมปุ   ๓. ผาปง  ๔.พระบาทวังตวง ลําปาง
๙ เถิน เถิน ลอมแรด ๖ ๑. ลอมแรด   ๒. เถินบุรี  ๓. แมวะ  ๔. นาโปง ลําปาง

๕. แมถอด   ๖. แมปะ
๑๐ เวียงมอก เถิน เวียงมอก ๒ ๑.เวียงมอก   ๒. แมมอก ลําปาง

  

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดลําปาง  ตํารวจภูธรภาค ๕

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

๒๕๒

๑๑ หางฉัตร หางฉัตร เวียงตาล ๕ ๑. หางฉัตร  ๒. เวียงตาล   ๓. ปงยางคก ลําปาง
๔.หนองหลม   ๕.วอแกว

๑๒ เมืองยาว หางฉัตร แมสัน ๒ ๑. แมสัน   ๒. เมืองยาว ลําปาง
๑๓ วังเหนือ วังเหนือ วังซาย ๗ ๑. วังเหนือ   ๒. วังซาย   ๓. วังแกว  ๔. วังทรายคํา ลําปาง

๕. วังทอง   ๖. วังใต  ๗. ทุงฮั้ว
๑๔ รองเคาะ วังเหนือ รองเคาะ ๑ ๑. รองเคาะ ลําปาง
๑๕ สบปราบ สบปราบ สบปราบ ๔ ๑.สบปราบ  ๒.นายาง   ๓.สมัย  ๔.แมกัวะ ลําปาง
๑๖ แมทะ แมทะ นาครัว ๑๐ ๑.แมทะ   ๒.นาครัว  ๓.ปาตัน  ๔.น้ําโจ   ๕.บานกิ่ว ลําปาง

๖.บานบอม   ๗.สันดอนแกว   ๘.หัวเสือ  ๙.ดอนไฟ
๑๐.วังเงิน



จํานวน
ตําบล

๑๗ เสริมงาม เสริมงาม ทุงงาม ๔ ๑.ทุงงาม   ๒. เสริมซาย   ๓. เสริมกลาง   ๔. เสริมขวา ลําปาง
๑๘ แมเมาะ แมเมาะ แมเมาะ ๕ ๑.แมเมาะ  ๒.บานดง  ๓.นาสัก ๔.จางเหนือ   ๕.สบปาด ลําปาง
๑๙ เมืองปาน เมืองปาน เมืองปาน ๓ ๑.เมืองปาน ๒.บานขอ ๓.ทุงกวาว ลําปาง
๒๐ แจซอน เมืองปาน แจซอน ๒ ๑. แจซอน   ๒.หัวเมือง ลําปาง

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดลําปาง  ตํารวจภูธรภาค ๕

ลําดับที่
ชื่อ

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

เขตพื้นที่การปกครอง
ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

๒๕๓



จํานวน
ตําบล

๑.ในเมือง ๒.ศรีบัวบาน ๓.บานกลาง ๔.มะเขือแจ ๕.อุโมงค
๖.หนองชางคืน ๗.ประตูปา ๘.ริมปง ๙.เหมืองงา ๑๐.ตนธง
๑๑.เวียงยอง

๒ เหมืองจี้ เมืองลําพูน เหมืองจี้ ๔ ๑.เหมืองจี้ ๒.ปาสัก ๓.บานแปน ๔.หนองหนาม ลําพูน
 

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน   ตํารวจภูธรภาค   ๕

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตํารวจภูธรจังหวัด

๑ เมืองลําพูน เมืองลําพูน ในเมือง

ตําบล ชื่อตําบล

๑๑ ลําพูน

๒๕๔

๓ แมทา แมทา ทาสบเสา ๒ ๑. ทาสบเสา  ๒. ทาปลาดุก ลําพูน
๔ ทากาศ แมทา ทากาศ ๔ ๑. ทากาศ  ๒. ทาทุงหลวง ๓. ทาขุมเงิน ๔. ทาแมลอบ ลําพูน
๕ ลี้ ลี้ ลี้ ๗ ๑.ศรีวิชัย ๒.แมตืน ๓.ปาไผ ๔.แมลาน ๕.ดงดํา ลําพูน

๖.นาทราย ๗.ลี้
๖ กอ ลี้ กอ ๑ ๑.กอ ลําพูน
๗ เวียงหนองลอง เวียงหนองลอง หนองลอง ๓ ๑. หนองลอง ๒. วังผาง ๓. หนองยวง ลําพูน
๘ บานโฮง บานโฮง บานโฮง ๕ ๑.บานโฮง ๒.ปาพลู ๓.เหลายาว ๔.ศรีเตี้ย ๕.หนองปลาสะวาย ลําพูน
๙ ปาซาง ปาซาง ปาซาง ๙ ๑.ปาซาง  ๒.ปากบอง  ๓.บานเรือน  ๔.ทาตุม ลําพูน

๕.น้ําดิบ ๖.แมแรง ๗.มะกอก ๘.มวงนอย ๙.นครเจดีย
๑๐ บานธิ บานธิ บานธิ ๒ ๑. บานธิ  ๒. หวยยาบ ลําพูน
๑๑ ทุงหัวชาง ทุงหัวชาง ทุงหัวชาง ๓ ๑.ทุงหัวชาง   ๒.ตะเคียนปม   ๓.บานปวง ลําพูน



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองกําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร ในเมือง ๑๕ ๑. ในเมือง ๒. คณฑี ๓. เทพนคร ๔. นิคมทุงโพธิ์ทะเล กําแพงเพชร
๕. สระแกว ๖. ลานดอกไม ๗. หนองปลิง ๘. นครชุม
๙. ทาขุนราม ๑๐. นาบอคํา ๑๑. อางทอง ๑๒. วังทอง

ไ ึ  

ตํารวจภูธรภาค ๖
รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดกําแพงเพชร   ตํารวจภูธรภาค ๖

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร

๒๕๕

๑๓. คลองแมลาย ๑๔. ไตรตรึงษ ๑๕. ธํามรงค
๒ ทรงธรรม เมืองกําแพงเพชร ทรงธรรม ๑ ๑.ทรงธรรม กําแพงเพชร
๓ พรานกระตาย พรานกระตาย พรายกระตาย ๗ ๑. พรานกระตาย ๒. ถ้ํากระตายทอง ๓. เขาคีริส กําแพงเพชร

๔. หนองหัววัว ๕. หวยยั้ง ๖. ทาไม ๗. วังควง
๔ คลองพิไกร พรานกระตาย คลองพิไกร ๓ ๑.คลองพิไกร ๒. คุยบานโอง ๓. วังตะแบก กําแพงเพชร
๕ ขาณุวรลักษบุรี ขาณุวรลักษบุรี แสนตอ ๑๐ ๑. แสนตอ ๒. ปาพุทรา ๓. ยางสูง ๔. สลกบาตร กําแพงเพชร

๕. บอถ้ํา (เฉพาะหมูที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๗,๙,๑๑,๑๒,๑๓, 
๑๖,๑๗ และ ๑๘) ๖. ดอนแตง ๗. โคงไผ 
๘. เกาะตาล ๙. วังหามแห (เฉพาะหมูที่ ๑,๒,๓,๔,๖,๗,๘,
๙,๑๐,๑๑ และ ๑๒) ๑๐. วังชะพลู (เฉพาะหมูที่ ๑,๒,๓,๔,
๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘,๑๙ และ ๒๐)



จํานวน
ตําบล

๖ ปางมะคา ขาณุวรลักษบุรี ปางมะคา ๔ ๑. ปางมะคา ๒. บอถ้ํา (เฉพาะหมูที่ ๖,๘,๑๐,๑๔ และ ๑๕) กําแพงเพชร
๓. วังชะพลู (เฉพาะหมูที่ ๑๔) ๔. วังหามแห (เฉพาะหมูที่ ๕)

๗ คลองขลุง คลองขลุง คลองขลุง ๑๐ ๑. คลองขลุง ๒. ทามะเขือ ๓. วังยาง ๔. วังแขม กําแพงเพชร
๕. ทาพุทรา ๖. แมลาด ๗. วังบัว ๘. วังไทร 

 ั

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

ตํารวจภูธรจังหวัด

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดกําแพงเพชร   ตํารวจภูธรภาค ๖

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร ชื่อตําบลอําเภอ ตําบล

๒๕๖

๙. คลองสมบูรณ ๑๐. หัวถนน
๘ ไทรงาม ไทรงาม ไทรงาม ๗ ๑. ไทรงาม ๒. มหาชัย ๓. หนองไมกอง ๔. หนองแมแตง กําแพงเพชร

๕. หนองคลา ๖. หนองทอง ๗. พานทอง
๙ ลานกระบือ ลานกระบือ ลานกระบือ ๗ ๑. ลานกระบือ ๒. โนนพลวง ๓. ประชาสุขสันต กําแพงเพชร

๔. ชองลม ๕. บึงทับแรต ๖. หนองหลวง ๗. จันทิมา
๑๐ คลองลาน คลองลาน คลองน้ําไหล ๔ ๑. คลองลานพัฒนา ๒. คลองน้ําไหล ๓. โปงน้ํารอน กําแพงเพชร

๔. สักงาม 
๑๑ ทรายทองวัฒนา ทรายทองวัฒนา ทุงทราย ๓ ๑. ทุงทราย ๒. ทุงทอง ๓. ถาวรวัฒนา กําแพงเพชร
๑๒ ปางศิลาทอง ปางศิลาทอง โพธิ์ทอง ๓ ๑. โพธิ์ทอง ๒. หินดาต ๓. ปางตาไว กําแพงเพชร
๑๓ บึงสามัคคี บึงสามัคคี วังชะโอน ๔ ๑. วังชะโอน ๒. บึงสามัคคี ๓. ระหาน ๔. เทพนิมิต กําแพงเพชร
๑๔ โกสัมพีนคร โกสัมพีนคร โกสัมพี ๓ ๑. โกสัมพี ๒. เพชรชมภู ๓. ลานดอกไมตก กําแพงเพชร



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองตาก เมืองตาก หนองหลวง ๘ ๑. ระแหง ๒. เชียงเงิน ๓. หนองหลวง ๔. หัวเดียด ตาก
๕. ไมงาม ๖. วังหิน ๗. น้ํารึม ๘. ตลุกกลางทุง 

๒ แมทอ เมืองตาก แมทอ ๒ ๑. แมทอ ๒. หนองบัวใต ตาก
๓ วังประจบ เมืองตาก วังประจบ ๒ ๑. โปงแดง ๒. วังประจบ ตาก

ั ื ื ั ื ั ื ป 

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัด ตาก   ตํารวจภูธรภาค ๖

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร

๒๕๗

๔ หนองบัวเหนือ เมืองตาก หนองบัวเหนือ ๒ ๑. หนองบัวเหนือ ๒. ปามะมวง ตาก
๕ บานตาก บานตาก ตากออก ๖ ๑. ตากออก ๒. ตากตก ๓. สมอโคน ๔. เกาะตะเภา ตาก

๕. ทองฟา ๖. ทุงกระเชาะ
๖ แมสลิด บานตาก แมสลิด ๑ ๑. แมสลิด ตาก
๗ สามเงา สามเงา สามเงา ๕ ๑. วังหมัน ๒. วังจันทร ๓. สามเงา ๔. ยานรี ๕. บานนา ตาก
๘ ยกกระบัตร สามเงา ยกกระบัตร ๑ ๑. ยกกระบัตร ตาก
๙ วังเจา วังเจา เชียงทอง ๓ ๑. เชียงทอง ๒. นาโบสถ ๓. ประดาง ตาก
๑๐ แมสอด แมสอด แมสอด ๘ ๑. แมตาว ๒. ทาสายลวด ๓. พระธาตุผาแดง ตาก

๔. แมปะ ๕. แมกุ ๖. มหาวัน ๗. แมกาษา ๘. แมสอด
๑๑ พะวอ แมสอด พะวอ ๒ ๑. พะวอ ๒. ดานแมละเมา ตาก



จํานวน
ตําบล

๑๒ แมระมาด แมระมาด แมระมาด ๖ ๑. แมระมาด ๒. แมจะเรา ๓. พระธาตุ ๔. ขะเนจื้อ ตาก
๕. แมตื่น ๖. สามหมื่น

๑๓ พบพระ พบพระ พบพระ ๕ ๑. พบพระ ๒. วาเลย ๓. คีรีราษฎร ๔. ชองแคบ ตาก
๕. รวมไทยพัฒนา

        

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

ตํารวจภูธรจังหวัด

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัด ตาก   ตํารวจภูธรภาค ๖

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร ชื่อตําบลอําเภอ ตําบล

๒๕๘

๑๔ ทาสองยาง ทาสองยาง แมตาน ๔ ๑. แมตาน ๒. แมหละ ๓. แมอุสุ ๔. แมสอง ตาก
๑๕ แมเมย ทาสองยาง ทาสองยาง ๒ ๑. ทาสองยาง ๒. แมวะหลวง ตาก
๑๖ อุมผาง อุมผาง อุมผาง ๖ ๑. อุมผาง ๒. หนองหลวง ๓. โมโกร ๔. แมจัน ตาก

๕. แมละมุง ๖. แมกลอง



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองนครสวรรค เมืองนครสวรรค นครสวรรคตก ๗ ๑. ปากน้ําโพ ๒. นครสวรรคตก ๓.  ตะเคียนเลื่อน นครสวรรค
๔. บานแกง ๕. วัดไทร ๖. หนองกรด ๗. หนองกระโดน
รวมทั้งแมน้ําเจาพระยาและแมน้ําปง

๒ บางมวง เมืองนครสวรรค บางมวง ๗ ๑. บางมวง ๒. บานมะเกลือ  ๓. บึงเสนาท ๔. บางพระหลวง นครสวรรค
ี ไ  ี่

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค   ตํารวจภูธรภาค ๖

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร

๒๕๙

๕. เกรียงไกร (เฉพาะหมูที่ ๑, ๒, ๖, ๘, ๙, ๑๑ และ ๑๒)
ซึ่งอยูดานเหนือของแมน้ํานาน โดยไมรวมพื้นที่ในแมน้ํานาน
๖. แควใหญ (เฉพาะหมูที่ ๔) ซึ่งอยูดานเหนือของแมน้ํานาน
๗. ปากน้ําโพ เฉพาะชุมชนเกาะยม ซึ่งอยูระหวางแมน้ํานานและ
แมน้ําปง โดยไมรวมพื้นที่ในแมน้ํานานและแมน้ําปง

๓ ลาดยาว ลาดยาว ลาดยาว ๑๒ ๑. ลาดยาว ๒. วังมา ๓. วังเมือง ๔. มาบแก ๕. สรอยละคร นครสวรรค
๖. หวยน้ําหอม ๗. บานไร ๘. หนองยาว ๙. หนองนมวัว
๑๐. สระแกว ๑๑. ศาลเจาไกตอ ๑๒. เนินขี้เหล็ก

๔ บรรพตพิสัย บรรพตพิสัย เจริญผล ๑๑ ๑. หนองตางู ๒. ดานชาง ๓. ตาสัง ๔. ตาขีด ๕. เจริญผล นครสวรรค
๖. บางตาหงาย ๗. บานแดน ๘. บางแกว ๙. ทางิ้ว 
๑๐. อางทอง ๑๑. หูกวาง

๕ หนองกรด บรรพตพิสัย หนองกรด ๒ ๑. หนองกรด ๒. บึงปลาทู นครสวรรคู



จํานวน
ตําบล

๖ เกาเลี้ยว เกาเลี้ยว เกาเลี้ยว ๕ ๑. เกาเลี้ยว ๒. หนองเตา ๓. หัวดง ๔. เขาดิน ๕. มหาโพธิ นครสวรรค
๗ โกรกพระ โกรกพระ โกรกพระ ๗ ๑. โกรกพระ ๒. ยางตาล ๓. เนินศาลา ๔. เนินกวาว นครสวรรค

๕. หาดสูง ๖. ศาลาแดง ๗. บางมะฝอ
๘ บางประมุง โกรกพระ บางประมุง ๒ ๑. บางประมุง ๒. นากลาง นครสวรรค

ี ี ี ี  ั ี ิ 

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

ตํารวจภูธรจังหวัด

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค   ตํารวจภูธรภาค ๖

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร ชื่อตําบลอําเภอ ตําบล

๒๖๐

๙ พยุหะคีรี พยุหะคีรี สระทะเล ๘ ๑ พยุหะ ๒. ยานมัทรี ๓. สระทะเล ๔. เนินมะกอก นครสวรรค
๕. ทาน้ําออย ๖. มวงหัก ๗. น้ําทรง ๘. ยางขาว

๑๐ นิคมเขาบอแกว พยุหะคีรี นิคมเขาบอแกว ๓ ๑. นิคมเขาบอแกว ๒. เขาทอง ๓. เขากะลา นครสวรรค
๑๑ ตาคลี ตาคลี ตาคลี ๗ ๑. ตาคลี ๒. หนองโพ ๓. หัวหวาย ๔. หนองหมอ นครสวรรค

๕. พรหมนิมิต ๖. ชองแค ๗. หวยหอม
๑๒ จันเสน ตาคลี จันเสน ๓ ๑. จันเสน ๒. สรอยทอง ๓. ลาดทิพรส นครสวรรค
๑๓ ตากฟา ตากฟา ตากฟา ๗ ๑. ตากฟา ๒. สุขสําราญ ๓. ลําพยนต ๔. พุนกยูง นครสวรรค

๕. หนองพิกุล ๖. อุดมธัญญา ๗. เขาชายธง
๑๔ ไพศาลี ไพศาลี ไพศาลี ๖ ๑. ไพศาลี ๒. โคกเดื่อ ๓. วังน้ําลัด ๔. วังขอย ๕. นาขอม นครสวรรค

๖. สําโรงชัย 
๑๕ ตะครอ ไพศาลี ตะครอ ๒ ๑. ตะครอ ๒. โพธิ์ประสาท นครสวรรค



จํานวน
ตําบล

๑๖ หนองบัว หนองบัว หนองกลับ ๙ ๑. หนองบัว ๒. หนองกลับ ๓. ทุงทอง ๔. วังบอ นครสวรรค
๕. ธารทหาร ๖. หวยถั่วใต ๗. หวยถั่วเหนือ ๘. หวยรวม
๙. หวยใหญ

๑๗ ทาตะโก ทาตะโก ทาตะโก ๑๐ ๑. หนองหลวง ๒. ทาตะโก ๓. ทํานบ ๔. ดอนคา นครสวรรค
โ ั

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค   ตํารวจภูธรภาค ๖

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร

๒๖๑

๕. พนมรอก ๖. พนมเศษ ๗. สายลําโพง ๘. วังมหากร
๙. วังใหญ ๑๐.หัวถนน 

๑๘ ชุมแสง ชุมแสง เกยไชย ๑๒ ๑. เกยไชย ๒. บางเคียน ๓. หนองกระเจา ๔. โคกหมอ นครสวรรค
๕. ทาไม ๖. พิกุล ๗. ไผสิงห ๘. พันลาน ๙.ทับกฤช
๑๐. ทับกฤชใต ๑๑. ฆะมัง ๑๒. ชุมแสง

๑๙ แมวงก แมวงก แมวงก ๒ ๑. แมวงก ๒. วังซาน นครสวรรค
๒๐ แมเลย แมวงก เขาชนกัน ๒ ๑. เขาชนกัน ๒. แมเลย นครสวรรค
๒๑ แมเปน แมเปน แมเปน ๑ ๑. แมเปน นครสวรรค
๒๒ ชุมตาบง ชุมตาบง ชุมตาบง ๒ ๑. ชุมตาบง ๒. ปางสวรรค นครสวรรค



จํานวน
ตําบล

๒๓ หนองปลิง เมืองนครสวรรค หนองปลิง ๗ ๑. หนองปลิง ๒. พระนอน ๓. กลางแดด ๔. นครสวรรคออก นครสวรรค
๕. แควใหญ (เฉพาะหมูที่ ๑, ๒, ๓ และ ๕) และพื้นที่ในแมน้ํานาน
๖. เกรียงไกร (เฉพาะพื้นที่ ๓, ๔, ๕, ๗ และ ๑๐) และพื้นที่ในแมน้ํานาน
๗. ปากน้ําโพ (เฉพาะ ๙ ชุมชน ในเขตเทศบาล ไดแก ชุมชุนบางปรอง,

ั ใ  ี ไฟ

ตํารวจภูธรจังหวัด

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค   ตํารวจภูธรภาค ๖

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ

เขตพื้นที่การปกครอง

ตําบล ชื่อตําบล

๒๖๒

ชุมชนวัดระแบก, ชุมชนตลาดใหม, ชุมชนสถานีรถไฟ, 
ชุมชนวัดเขาจอมคีรี, ชุมชนเทวดาสราง, ชุมชนเดชาพัฒนา,
ชุมชนเขาโรงครัว และชุมชนหนองปลาแหง) และฝงตะวันออกของ
แมน้ําเจาพระยาและแมน้ํานาน ตลาดสายจนถึงตนแมน้ําเจาพระยา



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองพิจิตร เมืองพิจิตร ในเมือง ๑๒ ๑.ในเมือง ๒. คลองคะเชนทร ๓. เมืองเกา พิจิตร
๔. โรงชาง ๕. ทาฬอ ๖. ปามะคาบ ๗. ปากทาง
๘. หัวดง ๙. สายคําโห ๑๐. บานบุง ๑๑. ฆะมัง
๑๒. ทาหลวง

 ื ิ ิ   ไ  ิ ิ

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดพิจิตร   ตํารวจภูธรภาค ๖
รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

อยูในความปกครอง
เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล
ลําดับที่

ชื่อ ตั้งอยูที่
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

ตํารวจภูธรจังหวัด

๒๖๓

๒ ยานยาว เมืองพิจิตร ยานยาว ๒ ๑. ยานยาว ๒. ไผขวาง พิจิตร
๓ ดงปาคํา เมืองพิจิตร ดงปาคํา ๒ ๑. ดงปาคํา ๒. ดงกลาง พิจิตร
๔ ตะพานหิน ตะพานหิน ตะพานหิน ๙ ๑. ตะพานหิน ๒. วังหลุม ๓. ทุงโพธิ์ ๔. ดงตะขบ พิจิตร

๕. หวยเกตุ ๖. งิ้วราย ๗. ไทรโรงโขน ๘.หนองพยอม
๙. ไผหลวง 

๕ วังหวา ตะพานหิน วังหวา ๔ ๑. วังหวา ๒. วังสําโรง ๓. ทับหมัน ๔. คลองคูณ พิจิตร
๖ บางมูลนาก บางมูลนาก บางมูลนาก ๑๐ ๑. บางมูลนาก ๒. บางไผ ๓. หอไกร ๔. วังสําโรง พิจิตร

๕. ภูมิ ๖. หวยเขน ๗. วังกรด ๘. เนินมะกอก ๙. วังตะกู
๑๐. ลําประดา



จํานวน
ตําบล

๗ โพทะเล โพทะเล ทาบัว ๑๑ ๑. โพทะเล ๒. ทายน้ํา ๓. ทาบัว ๔. บางคลาน ๕. ทานั่ง พิจิตร
๖. ทาขมิ้น ๗. วัดขวาง ๘. ทุงนอย ๙. ทะนง ๑๐. ทาเสา
๑๑. บานนอย 

๘ สามงาม สามงาม สามงาม ๓ ๑. สามงาม ๒. กําแพงดิน ๓. รังนก พิจิตร
โ  โ โ ิ ป ิ ิ

ชื่อ ตั้งอยูที่

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

ตํารวจภูธรจังหวัด

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดพิจิตร   ตํารวจภูธรภาค ๖

ลําดับที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

ชื่อตําบลสถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล

๒๖๔

๙ หนองโสน สามงาม หนองโสน ๒ ๑. หนองโสน ๒. เนินปอ พิจิตร
๑๐ โพธิ์ประทับชาง โพธิ์ประทับชาง โพธิ์ประทับชาง ๗ ๑. ไผรอบ ๒. เนินสวาง ๓. ทุงใหญ ๔. ดงเสือเหลือง พิจิตร

๕. ไผทาโพ ๖. โพธิ์ประทับชาง ๗. วังจิก
๑๑ วังทรายพูน วังทรายพูน หนองพระ ๔ ๑. วังทรายพูน ๒. หนองปลาไหล ๓. หนองพระ พิจิตร

๔. หนองปลอง
๑๒ ทับคลอ ทับคลอ เขาทราย ๔ ๑. ทับคลอ ๒. เขาทราย ๓. เขาเจ็ดลูก ๔. ทายทุง พิจิตร
๑๓ วชิรบารมี วชิรบารมี บานนา ๔ ๑. บานนา ๒. หนองหลุม ๓. บึงบัว ๔. วังโมกข พิจิตร
๑๔ สากเหล็ก สากเหล็ก สากเหล็ก ๕ ๑. สากเหล็ก ๒. ทาเยี่ยม ๓. คลองทราย พิจิตร

๔. หนองหญาไทร ๕. วังทับไทร



จํานวน
ตําบล

๑๕ ดงเจริญ ดงเจริญ สํานักขุนเณร ๕ ๑. สํานักขุนเณร ๒. วังงิ้ว ๓. วังงิ้วใต ๔. หวยพุก พิจิตร
๕. หวยรวม

๑๖ บึงนาราง บึงนาราง หวยแกว ๔ ๑. หวยแกว ๒. โพธิ์ไทรงาม ๓. บึงนาราง ๔. แหลมรัง พิจิตร
๑๗ บางลาย บึงนาราง บางลาย ๑ ๑. บางลาย พิจิตร

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

สถานีตํารวจภูธร ตํารวจภูธรจังหวัด

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดพิจิตร   ตํารวจภูธรภาค ๖

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

๒๖๕



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง ๑๗ ๑. ในเมือง ๒. วัดจันทร ๓. อรัญญิก ๔. จอมทอง พิษณุโลก
๕. บึงพระ ๖. บานกราง ๗. ทาโพธิ์ ๘. ทาทอง 
๙. พลายชุมพล ๑๐. มะขามสูง ๑๑. ปากโทก 
๑๒. บานคลอง ๑๓. หัวรอ ๑๔. สมอแข ๑๕. ดอนทอง

 ป ไ 

ชื่อตําบล

อยูในความปกครอง

ตํารวจภูธรจังหวัด
ลําดับที่

ชื่อ

สถานีตํารวจภูธร ตําบล

ตั้งอยูที่
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

เขตพื้นที่การปกครอง

อําเภอ

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก   ตํารวจภูธรภาค ๖

๒๖๖

๑๖. บานปา ๑๗. ไผขอดอน
๒ วังน้ําคู เมืองพิษณุโลก วังน้ําคู ๓ ๑. วังน้ําคู ๒. วัดพริก ๓. งิ้วงาม พิษณุโลก
๓ บางกระทุม บางกระทุม บางกระทุม ๗ ๑. บางกระทุม ๒. ไผลอม ๓. ทาตาล ๔. นครปาหมาก พิษณุโลก

๕. บานไร ๖. โคกสลุด ๗. สนามคลี
๔ เนินกุม บางกระทุม เนินกุม ๒ ๑. เนินกุม ๒. วัดตายม พิษณุโลก
๕ บางระกํา บางระกํา บางระกํา ๗ ๑. บางระกํา ๒. ทานางงาม ๓. วังอิทก ๔. บอทอง พิษณุโลก

๕. ปลักแรด ๖. พันเสา ๗. บึงกอก
๖ นิคมสรางตนเอง บางระกํา หนองกุลา ๒ ๑. หนองกุลา ๒. นิคมพัฒนา พิษณุโลก
๗ ชุมแสงสงคราม บางระกํา คุยมวง ๒ ๑. คุยมวง ๒. ชุมแสงสงคราม พิษณุโลก



จํานวน
ตําบล

๘ วังทอง วังทอง วังทอง ๙ ๑. วังทอง ๒. ดินทอง ๓. หนองพระ ๔. พันชาลี พิษณุโลก
๕. ทาหมื่นราม ๖. แมระกา ๗. วังพิกุล ๘. ชัยนาม
๙. วังนกแอน (เฉพาะหมูที่ ๑,๒,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๒,๑๓,๑๔,
๑๗ และ ๑๙)

 โ ั  โ  โ  ิ โ

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

ตั้งอยูที่
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

อยูในความปกครอง
เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก   ตํารวจภูธรภาค ๖

ลําดับที่
ชื่อ

๒๖๗

๙ แกงโสภา วังทอง แกงโสภา ๓ ๑. แกงโสภา ๒. บางกลาง พิษณุโลก
๓. วังนกแอน (เฉพาะหมูที่ ๓,๔,๕,๑๑,๑๕,๑๖,๑๘ และ ๒๐)

๑๐ พรหมพิราม พรหมพิราม พรหมพิราม ๑๑ ๑. พรหมพิราม ๒. หนองแขม ๓. มะตูม ๔. ทาชาง พิษณุโลก
๕. หอกลอง ๖. ทับยายเชียง ๗. มะตอง ๘. วงฆอง (เฉพาะ
หมูที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๙ และ ๑๑) ๙. วังวน 
๑๐. ตลุกเทียม (เฉพาะหมูที่ ๑,๔,๕,๖,๗,๘ และ ๙)
๑๑. ศรีภิรมย (เฉพาะหมูที่ ๒,๓,๑๐,๑๒ และ ๑๓)

๑๑ ดงประคํา พรหมพิราม ดงประคํา ๔ ๑. ดงประคํา ๒. ตลุกเทียม (เฉพาะหมูที่ ๒ และ ๓) พิษณุโลก
๓. ศรีภิรมย (เฉพาะหมูที่ ๑,๔,๕,๖,๗,๘,๙ และ ๑๑)
๔. วงฆอง (เฉพาะหมูที่ ๘ และ ๑๐)

๑๒ วัดโบสถ วัดโบสถ วัดโบสถ ๖ ๑. วัดโบสถ ๒. ทางาม ๓. ทอแท ๔. บางยาง ๕. หินลาด ๖. คันโชง พิษณุโลก



จํานวน
ตําบล

๑๓ นครไทย นครไทย เนินเพิ่ม ๗ ๑. เนินเพิ่ม ๒. นครไทย ๓. หนองกระทาว พิษณุโลก
๔. บานพราว ๕. นาบัว ๖. ยางโกลน ๗. บอโพธิ์

๑๔ บานแยง นครไทย บานแยง ๒ ๑.บานแยง ๒. หวยเฮี้ย พิษณุโลก
๑๕ นครชุม นครไทย นครชุม ๒ ๑. นครชุม ๒. น้ํากุม พิษณุโลก

ิ ิ ป ป  ิ  ิ โ

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก   ตํารวจภูธรภาค ๖

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร ชื่อตําบลอําเภอ ตําบล

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

ตํารวจภูธรจังหวัด

๒๖๘

๑๖ ชาติตระการ ชาติตระการ ปาแดง ๖ ๑. ปาแดง ๒. ทาสะแก ๓. ชาติตระการ ๔. บานดง พิษณุโลก
๕. สวนเมี่ยง ๖. บอภาค

๑๗ เนินมะปราง เนินมะปราง เนินมะปราง ๔ ๑. เนินมะปราง ๒. บานนอยซุมขี้เหล็ก ๓. บานมุง พิษณุโลก
๔. ชมพู

๑๘ ไทรยอย เนินมะปราง ไทรยอย ๓ ๑. ไทรยอย ๒. วังโพรง ๓. วังยาง พิษณุโลก



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองเพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ ในเมือง ๑๓ ๑.ในเมือง ๒. บานโตก ๓. ชอนไพร ๔. วังชมภู เพชรบูรณ
๕. นายม ๖. หวยสะแก ๗. ระวิง ๘. น้ํารอน ๙. ตะเบาะ
๑๐. นาปา ๑๑. ดงมูลเหล็ก ๑๒. ปาเลา ๑๓. สะเดียง 

๒ บานโคก เมืองเพชรบูรณ บานโคก ๒ ๑. บานโคก ๒. หวยใหญ เพชรบูรณ
 ื    ั่ 

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ   ตํารวจภูธรภาค ๖

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตํารวจภูธรจังหวัดตําบล ชื่อตําบล

๒๖๙

๓ ทาพล เมืองเพชรบูรณ ทาพล ๒ ๑.ทาพล ๒.นางั่ว เพชรบูรณ
๔ หลมสัก หลมสัก หลมสัก ๑๗ ๑. หลมสัก ๒. บุงคลา ๓. บุงน้ําเตา ๔. ลานบา ๕. น้ําชุน เพชรบูรณ

๖. น้ํากอ ๗. หนองไขว ๘. น้ําเฮี้ย ๙. ฝายนาแซง
๑๐. หนองสวาง ๑๑. สักหลง ๑๒. บานโสก 
๑๓. บานหวาย ๑๔. ปากดุก ๑๕. บานไร ๑๖. ตาลเดี่ยว
๑๗. วัดปา

๕ บานกลาง หลมสัก บานกลาง ๓ ๑. บานกลาง ๒. ชางตะลูด ๓. ปากชอง เพชรบูรณ
๖ บานติ้ว หลมสัก บานติ้ว ๓ ๑. บานติ้ว ๒. หวยไร ๓. ทาอิบุญ เพชรบูรณ



จํานวน
ตําบล

๗ หลมเกา หลมเกา หลมเกา ๙ ๑. ตาดกลอย ๒. ศิลา ๓. นาซํา ๔. หินฮาว ๕. วังบาล เพชรบูรณ
๖. บานเนิน ๗. นาแซง ๘. นาเกาะ ๙. หลมเกา

๘ ชนแดน ชนแดน ชนแดน ๕ ๑. ชนแดน ๒. พุทธบาท ๓. ทาขาม ๔. ศาลาลาย เพชรบูรณ
๕. ซับพุทรา

ไ ไ   

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ   ตํารวจภูธรภาค ๖

ตําบล ชื่อตําบล
ลําดับที่

ชื่อ

สถานีตํารวจภูธร ตํารวจภูธรจังหวัด

ตั้งอยูที่
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

อยูในความปกครอง
เขตพื้นที่การปกครอง

อําเภอ

๒๗๐

๙ ดงขุย ชนแดน ตะกุดไร ๔ ๑. ดงขุย ๒. ตะกุดไร ๓. บานกลวย ๔. ลาดแค เพชรบูรณ
๑๐ น้ําหนาว น้ําหนาว น้ําหนาว ๔ ๑. น้ําหนาว ๒. โคกมน ๓. วังกวาง ๔. หลักดาน เพชรบูรณ
๑๑ เขาคอ เขาคอ เขาคอ ๗ ๑. เข็กนอย ๒. แคมปสน ๓. ทุงสมอ ๔. เขาคอ เพชรบูรณ

๕. สะเดาะพง ๖. ริมสีมวง ๗. หนองแมนา
๑๒ วังโปง วังโปง วังโปง ๕ ๑. วังโปง ๒. ทายดง ๓. วังหิน ๔. ซับเปบ ๕. วังศาล เพชรบูรณ
๑๓ หนองไผ หนองไผ หนองไผ ๘ ๑. หนองไผ  ๒. กองทูล ๓. บัววัฒนา ๔. บานโภชน เพชรบูรณ

๕. เพชรละคร  ๖. ทาแดง ๗.วังทาดี ๘. ทาดวง
๑๔ นาเฉลียง หนองไผ ยางงาม ๕ ๑. นาเฉลียง ๒. หวยโปง ๓. ยางงาม ๔. วังโบสถ เพชรบูรณ

๕. บอไทย



จํานวน
ตําบล

๑๕ บึงสามพัน บึงสามพัน บึงสามพัน ๙ ๑. บึงสามพัน ๒. ซับสมอทอด ๓. ซับไมแดง ๔. วังพิกุล เพชรบูรณ
๕. ศรีมงคล ๖. พญาวัง ๗. หนองแจง ๘. กันจุ 
๙. สระแกว

๑๖ วิเชียรบุรี วิเชียรบุรี ทาโรง ๑๐ ๑. ทาโรง ๒. สระประดู ๓. สามแยก ๔. ซับนอย เพชรบูรณ
ึ ั ้   ั

อยูในความปกครอง
เขตพื้นที่การปกครอง

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ   ตํารวจภูธรภาค ๖

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

๒๗๑

๕. บึงกระจับ ๖. น้ํารอน ๗. บอรัง ๘. ยางสาว 
๙. โคกปรง ๑๐. วังใหญ

๑๗ พุเตย วิเชียรบุรี พุเตย ๔ ๑. พุเตย ๒. พุขาม ๓. ซับสมบูรณ ๔. ภูน้ําหยด เพชรบูรณ
๑๘ ศรีเทพ ศรีเทพ สระกรวด ๗ ๑. สระกรวด ๒. โคกสะอาด ๓. นาสนุน เพชรบูรณ

๔. หนองยางทอย ๕. คลองกระจัง ๖. ศรีเทพ 
๗. ประดูงาม



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองสุโขทัย เมืองสุโขทัย ธานี ๕ ๑. ธานี ๒. บานกลวย ๓. ยางซาย ๔. ปากพระ ๕. ปากแคว สุโขทัย

๒ บานสวน เมืองสุโขทัย บานสวน ๓ ๑. บานสวน ๒. บานหลุม ๓. ตาลเตี้ย สุโขทัย
๓ เมืองเกา เมืองสุโขทัย เมืองเกา ๒ ๑. เมืองเกา  ๒. วังทองแดง สุโขทัย

โ โ ื โ ื โ ใ ื  ป โ ั

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุโขทัย   ตํารวจภูธรภาค ๖

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัดสถานีตํารวจภูธร อําเภอ

๒๗๒

๔ สวรรคโลก สวรรคโลก เมืองสวรรคโลก ๑๒ ๑. เมืองสวรรคโลก ๒. ในเมือง ๓. ยานยาว ๔. ปากุมเกาะ สุโขทัย
๕. นาทุง ๖. วังพิณพาทย ๗. วังไมขอน ๘. ปากน้ํา 
๙. ทาทอง ๑๐. คลองกระจง ๑๑.เมืองบางยม ๑๒.คลองยาง

๕ เมืองบางขลัง สวรรคโลก เมืองบางขลัง ๒ ๑. เมืองบางขลัง  ๒. หนองกลับ สุโขทัย
๖ ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย หาดเสี้ยว ๙ ๑. หาดเสี้ยว ๒. หนองออ ๓. ปางิ้ว ๔. ทาชัย ๕. ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

๖. บานตึก ๗. ดงคู ๘. แมสํา ๙. แมสิน
๗ บานแกง ศรีสัชนาลัย สารจิตร ๒ ๑. สารจิตร  ๒. บานแกง สุโขทัย
๘ ศรีสําโรง ศรีสําโรง คลองตาล ๙ ๑. คลองตาล ๒. สามเรือน ๓. วังลึก ๔. เกาะตาเลี้ยง สุโขทัย

๕. ทับผึ้ง ๖. วังใหญ ๗. วังทอง ๘. บานนา ๙. วัดเกาะ
๙ บานไร ศรีสําโรง บานไร ๔ ๑. บานไร ๒. บานซาน ๓. นาขุนไกร ๔. ราวตนจันทร สุโขทัย



จํานวน
ตําบล

๑๐ ศรีนคร ศรีนคร ศรีนคร ๕ ๑. นครเดิฐ ๒. น้ําขุม ๓. ศรีนคร ๔. คลองมะพลับ สุโขทัย
๕. หนองบัว

๑๑ ทุงเสลี่ยม ทุงเสลี่ยม ทุงเสลี่ยม ๕ ๑. ทุงเสลี่ยม ๒. กลางดง ๓. ไทยชนะศึก สุโขทัย
๔. เขาแกวศรีสมบูรณ ๕. บานใหมไชยมงคล

ี ี ี ี โ โ  ิ ี ี โ ั

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

ตํารวจภูธรจังหวัด

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุโขทัย   ตํารวจภูธรภาค ๖

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

ชื่อตําบลสถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล

๒๗๓

๑๒ คีรีมาศ คีรีมาศ โตนด ๑๐ ๑.โตนด ๒. ทุงหลวง ๓. สามพวง ๔. นาเชิงคีรี สุโขทัย
๕. ศรีคีรีมาศ ๖. บานน้ําพุ ๗. หนองกระดิ่ง ๘. บานปอม 
๙. หนองจิก ๑๐. ทุงยางเมือง

๑๓ กงไกรลาศ กงไกรลาศ บานกราง ๙ ๑. กง  ๒. บานกราง ๓. ดงเดือย ๔. ไกรใน ๕.ไกรนอก สุโขทัย
๖. ไกรกลาง ๗. ปาแฝก ๘. บานใหมสุขเกษม ๙. กกแรต

๑๔ ทาฉนวน กงไกรลาศ ทาฉนวน ๒ ๑. ทาฉนวน  ๒. หนองตูม สุโขทัย
๑๕ บานดานลานหอย บานดานลานหอย ลานหอย ๗ ๑. ลานหอย  ๒. บานดาน ๓. วังน้ําขาว ๔. ตลิ่งชัน สุโขทัย

๕. วังลึก  ๖. วังตะครอ ๗. หนองหญาปลอง



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองอุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ ทาอิฐ ๑๕ ๑. ทาอิฐ ๒. ทาเสา ๓. บานเกาะ ๔. คุงตะเภา ๕. ปาเซา  อุตรดิตถ
๖. น้ําริด ๗. ดานนาขาม ๘. งิ้วงาม ๙. บานดาน 
๑๐. หาดงิ้ว ๑๑. ถ้ําฉลอง ๑๒. วังดิน ๑๓. แสนตอ 
๑๔. ขุนฝาง ๑๕. ผาจุก

ั ี้ ื ิ  ั ี้ ั ี้ ิ 

ตําบล ชื่อตําบล

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

ตํารวจภูธรจังหวัด

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ   ตํารวจภูธรภาค ๖

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ

๒๗๔

๒ วังกะพี้ เมืองอุตรดิตถ วังกะพี้ ๒ ๑. วังกะพี้ ๒. หาดกรวด อุตรดิตถ
๓ ลับแล ลับแล ศรีพนมมาศ ๕ ๑. ศรีพนมมาศ ๒. ชัยจุมพล ๓. ฝายหลวง ๔. นานกกก อุตรดิตถ

๕. แมพูล
๔ ดานแมคํามัน ลับแล ดานแมคํามัน ๓ ๑.ไผลอม ๒. ดานแมคํามัน ๓. ทุงยั้ง อุตรดิตถ
๕ พิชัย พิชัย ในเมือง ๖ ๑. ในเมือง ๒. บานดารา ๓. ไรออย ๔. ทาสัก ๕. คอรุม อุตรดิตถ

๖. บานหมอ
๖ นาอิน พิชัย นาอิน ๒ ๑. นาอิน ๒. นายาง อุตรดิตถ
๗ พญาแมน พิชัย พญาแมน ๓ ๑. พญาแมน   ๒. บานโคน   ๓. ทามะเฟอง อุตรดิตถ
๘ ทาปลา ทาปลา ทาปลา ๗ ๑. ทาปลา ๒. จริม ๓. หาดลา ๔. รวมจิต อุตรดิตถ

๕. ผาเลือด ๖. นางพญา ๗. ทาแฝก
๙ น้ําหมัน ทาปลา น้ําหมัน ๑ ๑. น้ําหมัน อุตรดิตถ



จํานวน
ตําบล

๑๐ น้ําปาด น้ําปาด แสนตอ ๔ ๑. แสนตอ ๒. บานฝาย ๓. น้ําไคร ๔. น้ําไผ อุตรดิตถ
๑๑ เดนเหล็ก น้ําปาด เดนเหล็ก ๒ ๑. เดนเหล็ก ๒. หวยมุน อุตรดิตถ
๑๒ ตรอน ตรอน วังแดง ๕ ๑. วังแดง ๒. บานแกง ๓. น้ําอาง ๔. ขอยสูง อุตรดิตถ

๕. หาดสองแคว
ฟ  ฟ  ฟ  ฟ   ี้  ิ 

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ   ตํารวจภูธรภาค ๖

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

๒๗๕

๑๓ ฟากทา ฟากทา ฟากทา ๔ ๑. ฟากทา ๒. สองคอน ๓. บานเสี้ยว ๔. สองหอง อุตรดิตถ
๑๔ บานโคก บานโคก บานโคก ๔ ๑. บานโคก ๒. นาขุม ๓. มวงเจ็ดตน ๔. บอเบี้ย อุตรดิตถ
๑๕ ทองแสนขัน ทองแสนขัน บอทอง ๔ ๑. น้ําพี้ ๒. ปาคาย ๓. บอทอง ๔. ผักขวง อุตรดิตถ



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองอุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยใหม ๑๔ ๑. อุทัยใหม ๒. น้ําซึม ๓. ทาซุง ๔. หาดทนง อุทัยธานี
๕. สะแกกรัง ๖. เกาะเทโพ  ๗.เนินแจง  ๘.หนองเตา  
๙. หนองไผแบน ๑๐. โนนเหล็ก ๑๑.ทุงใหญ 
๑๒. หนองแก ๑๓. หนองพังคา ๑๔. ดอนขวาง

    ไ   ึ่ ั ี

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี   ตํารวจภูธรภาค ๖

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

๒๗๖

๒ หนองขาหยาง หนองขาหยาง หนองขาหยาง ๙ ๑. หนองขาหยาง  ๒. หนองไผ  ๓. ดอนกลอย  ๔. ทุงพึ่ง อุทัยธานี
๕. ดงขวาง ๖. หลุมเขา ๗. หวยรอบ ๘. ทาโพ ๙. หมกแถว

๓ หนองฉาง หนองฉาง หนองฉาง ๗ ๑. บานเกา ๒. อุทัยเกา ๓. ทุงพง ๔. หนองฉาง อุทัยธานี
๕. หนองนางนวล ๖. หนองยาง  ๗. หนองสรวง

๔ เขาบางแกรก หนองฉาง เขาบางแกรก ๓ ๑. เขาบางแกรก  ๒. เขากวางทอง  ๓. ทุงโพ อุทัยธานี
๕ ทัพทัน ทัพทัน ทัพทัน ๗ ๑. ทัพทัน  ๒. ทุงนาไทย  ๓. เขาขี้ฝอย  ๔. หนองยายดา อุทัยธานี

๕. โคกหมอ  ๖. หนองหญาปลอง  ๗. หนองกลางดง
๖ ตลุกดู ทัพทัน ตลุกดู ๓ ๑. ตลุกดู ๒. หนองกระทุม  ๓. หนองสระ อุทัยธานี
๗ บานไร บานไร บานไร ๑๐ ๑. บานไร  ๒. บานบึง  ๓. แกนมะกรูด  ๔. ทัพหลวง อุทัยธานี

๕. หูชาง ๖. หนองจอก  ๗. หนองบมกลวย  ๘. หวยแหง
๙. เจาวัด ๑๐. คอกควาย



จํานวน
ตําบล

๘ เมืองการุง บานไร เมืองการุง ๓ ๑. เมืองการุง  ๒. บานใหมคลองเคียน  ๓. วังหิน อุทัยธานี
๙ สวางอารมณ สวางอารมณ สวางอารมณ ๕ ๑. สวางอารมณ ๒. หนองหลวง  ๓. ไผเขียว อุทัยธานี

๔. พลวงสองนาง ๕. บอยาง
๑๐ ลานสัก ลานสัก ลานสัก ๖ ๑.ลานสัก ๒.ประดูยืน ๓.น้ํารอบ ๔.ทุงนางาม อุทัยธานี

ป 

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี   ตํารวจภูธรภาค ๖

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร ตํารวจภูธรจังหวัดอําเภอ ตําบล ชื่อตําบล

๒๗๗

๕.ระบํา ๖.ปาออ
๑๑ หวยคต หวยคต หวยคต ๓ ๑. หวยคต  ๒. สุขฤทัย  ๓. ทองหลาง อุทัยธานี

 



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองกาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บานเหนือ ๑๐ ๑. บานเหนือ  ๒. บานใต  ๓. ปากแพรก ๔. ทามะขาม กาญจนบุรี
๕. เกาะสําโรง  ๖. แกงเสี้ยน  ๗. หนองหญา 
๘. หนองบัว   ๙. วังเย็น   ๑๐. บานเกา

ื ี    ี

ตํารวจภูธรภาค ๗
รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี  ตํารวจภูธรภาค ๗ 

อยูในความปกครอง
เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล
ลําดับที่

ชื่อ ตั้งอยูที่
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

ตํารวจภูธรจังหวัด

๒๗๘

๒ ลาดหญา เมืองกาญจนบุรี ลาดหญา ๓ ๑.ลาดหญา   ๒. วังดง   ๓. ชองสะเดา กาญจนบุรี
๓ ดานมะขามเตี้ย ดานมะขามเตี้ย ดานมะขามเตี้ย ๔ ๑. ดานมะขามเตี้ย  ๒. กลอนโด   ๓.  หนองไผ  กาญจนบุรี

๔. จรเขเผือก
๔ ทามวง ทามวง ทามวง ๙ ๑. ทามวง  ๒. ทาลอ  ๓. วังขนาย ๔. วังศาลา กาญจนบุรี

๕. ทุงทอง  ๖. เขานอย  ๗. รางสาลี่  ๘. มวงชุม
๙.บานใหม (เฉพาะหมูที่  ๑,๒ และ ๑๑)

๕ สํารอง ทามวง พังตรุ ๔ ๑. พังตรุ   ๒. ทาตะครอ  ๓. หนองตากยา ๔. บานใหม กาญจนบุรี
(เฉพาะหมูที่ ๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙ และ ๑๐)

๖ หนองขาว ทามวง หนองขาว ๑ ๑.หนองขาว กาญจนบุรี



จํานวน
ตําบล

๗ ทามะกา ทามะกา ทามะกา ๘ ๑.ทามะกา  ๒. หวายเหนียว  ๓. พงตึก ๔. ทาเสา กาญจนบุรี
๕.เขาสามสิบหาบ ๖. โคกตะบอง ๗.แสนตอ
๘. ดอนชะเอม

ื   ื  ื ้ โ ี่ ื่ ี

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี  ตํารวจภูธรภาค ๗ 

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

๒๗๙

๘ ทาเรือ ทามะกา ทาเรือ ๕ ๑. ทาเรือ  ๒. ตะคร้ําเอน   ๓. อุโลกสี่หมื่น   กาญจนบุรี
๔. หนองลาน   ๕. พระแทน

๙ ลูกแก ทามะกา ดอนขมิ้น ๔ ๑. ดอนขมิ้น  ๒. ทาไม  ๓. ยางมวง  ๔. สนามแย กาญจนบุรี
๑๐ พนมทวน พนมทวน พนมทวน ๘ ๑. พนมทวน   ๒. หนองโรง  ๓. ทุงสมอ  ๔. ดอนเจดีย กาญจนบุรี

๕. หนองสาหราย ๖. พังตรุ ๗. ดอนตาเพชร ๘.รางหวาย
๑๑ บอพลอย บอพลอย บอพลอย ๓ ๑. บอพลอย    ๒.  หนองกุม    ๓. ชองดาน กาญจนบุรี



จํานวน
ตําบล

๑๒ หนองรี บอพลอย หนองรี ๓ ๑. หนองรี  ๒. หลุมรัง  ๓. หนองกราง กาญจนบุรี
๑๓ เลาขวัญ เลาขวัญ เลาขวัญ ๗ ๑. เลาขวัญ  ๒. หนองโสน  ๓. หนองปลิง ๔. หนองฝาย กาญจนบุรี

๕. หนองนกแกว   ๖. หนองประดู  ๗. ทุงกระบ่ํา
๑๔ หวยกระเจา หวยกระเจา หวยกระเจา ๔ ๑. หวยกระเจา  ๒.วังไผ  ๓. ดอนแสลบ  ๔. สระลงเรือ กาญจนบุรี

ื ป ื ป ื ป ื ป ไ ็ ิ ี

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

ชื่อ ตั้งอยูที่

สถานีตํารวจภูธร

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี  ตํารวจภูธรภาค ๗ 

ลําดับที่
อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล

อยูในความปกครอง
เขตพื้นที่การปกครอง

ตํารวจภูธรจังหวัด

๒๘๐

๑๕ หนองปรือ หนองปรือ หนองปรือ ๓ ๑. หนองปรือ  ๒. หนองปลาไหล ๓. สมเด็จเจริญ กาญจนบุรี
๑๖ ศรีสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์ ทากระดาน ๕ ๑.ทากระดาน ๒. หนองเปด   ๓. แมกระบุง กาญจนบุรี

๔. ดานแมแฉลบ(เฉพาะหมูที่ ๗)  ๕. นาสวน(เฉพาะหมูที่ ๓)
๑๗ ดานแมแฉลบ ศรีสวัสดิ์ ดานแมแฉลบ ๓ ๑. ดานแมแฉลบ(เฉพาะหมูที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖ และ ๘)  กาญจนบุรี

 ๒. นาสวน(เฉพาะหมูที่๑,๒,๔ และ ๕)  ๓. เขาโจด
๑๘ ไทรโยค ไทรโยค ลุมสุม ๗ ๑. ไทรโยค  ๒. ทาเสา  ๓. ลุมสุม  ๔. สิงห กาญจนบุรี

๕. ศรีมงคล  ๖. บองตี้  ๗. วังกระแจะ
๑๙ ทองผาภูมิ ทองผาภูมิ ทาขนุน ๖ ๑.ทาขนุน  ๒. หวยเขยง  ๓. ชะแล ๔. สหกรณนิคม กาญจนบุรี

๕. หินดาด   ๖. ลิ้นถิ่น  
๒๐ ปลอก ทองผาภูมิ ปลอก ๑ ๑. ปลอก กาญจนบุรี
๒๑ สังขละบุรี สังขละบุรี หนองลู ๓ ๑. หนองลู   ๒. ไลโว   ๓. ปรังเผล กาญจนบุรี



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองนครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย ๑๙ ๑.พระปฐมเจดีย  ๒.ตากอง  ๓.บอพลับ  ๔.พระประโทน นครปฐม
๕. หวยจรเข  ๖.ดอนยายหอม  ๗.ถนนขาด  ๘.บางแขม 
๙.สนามจันทร  ๑๐.วังเย็น  ๑๑.หนองดินแดง  ๑๒.สวนปาน 
๑๓.สระกระเทียม  ๑๔.ลําพยา  ๑๕.หนองปากโลง 

ป ั ั ื

ตํารวจภูธรจังหวัด

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม  ตํารวจภูธรภาค ๗ 

ลําดับที่
สถานีตํารวจภูธร

ชื่อ ตั้งอยูที่
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

อยูในความปกครอง
เขตพื้นที่การปกครอง

ชื่อตําบลอําเภอ ตําบล

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ๒๘๑

๑๖.นครปฐม  ๑๗.วังตะกู  ๑๘.ทัพหลวง  ๑๙.หนองงูเหลือม
๒ โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม โพรงมะเดื่อ ๒ ๑.โพรงมะเดื่อ  ๒.บานยาง นครปฐม
๓ สามควายเผือก เมืองนครปฐม สามควายเผือก ๔ ๑.สามควายเผือก  ๒.ทุงนอย  ๓.มาบแค  ๔.ธรรมศาลา นครปฐม
๔ นครชัยศรี นครชัยศรี นครชัยศรี ๒๔ ๑.นครชัยศรี  ๒.บางกระเบา  ๓.วัดแค  ๔.ทาตําหนัก นครปฐม

๕.บางแกว  ๖.ทากระชับ  ๗.ขุนแกว ๘.ทาพระยา  ๙.พะเนียด 
๑๐.บางระกํา  ๑๑.โคกพระเจดีย  ๑๒.ศีรษะทอง  ๑๓.แหลมบัว
๑๔.ศรีมหาโพธิ์  ๑๕.สัมปทวน  ๑๖.วัดสําโรง ๑๗.ดอนแฝก
๑๘.หวยพลู  ๑๙.วัดละมุด  ๒๐.บางพระ  ๒๑.บางแกวฟา 
๒๒.ลานตากฟา  ๒๓.งิ้วราย  ๒๔.ไทยาวาส



จํานวน
ตําบล

๕ สามพราน สามพราน สามพราน ๑๒ ๑.สามพราน  ๒.คลองใหม  ๓.บางชาง  ๔.บานใหม นครปฐม
๕.หอมเกร็ด  ๖.ทรงคนอง  ๗.บางเตย  ๘.คลองจินดา 
๙.ตลาดจินดา  ๑๐.ยายชา (เฉพาะหมูที่ ๔,๕ และ ๖) 
๑๑.ทาตลาด (เฉพาะหมูที่ ๑,๒,๗,๘,๙ และ ๑๐) 
๒ ไ  ิ (  ี่ ๔ ๖  ๘)

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม  ตํารวจภูธรภาค ๗ 

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร

๒๘๒

๑๒.ไรขิง(เฉพาะหมูที ๑,๓,๔,๖ และ ๘)
๖ โพธิ์แกว สามพราน ทาตลาด ๗ ๑.ออมใหญ  ๒.กระทุมลม  ๓.บางกระทึก  ๔.ทาขาม นครปฐม

๕.ยายชา(เฉพาะหมูที่ ๑,๒ และ ๓),
 ๖.ทาตลาด(เฉพาะหมูที่๓,๔,๕ และ ๖)  
๗.ไรขิง(เฉพาะหมูที่ ๒,๕,๗,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓ และ ๑๔)

๗ กําแพงแสน กําแพงแสน ทุงกระพังโหม ๑๒ ๑. กําแพงแสน  ๒.ทุงกระพังโหม  ๓.วังน้ําเขียว  ๔.หวยขวาง นครปฐม
๕.ทุงขวาง  ๖.ดอนขอย  ๗.ทุงบัว  ๘.สระสี่มุม  ๙.รางพิกุล  
๑๐.ทุงลูกนก  ๑๑.หนองกระทุม  ๑๒.หวยหมอนทอง

๘ กระตีบ กําแพงแสน กระตีบ ๓ ๑.กระตีบ  ๒.สระพัฒนา  ๓หวยมวง นครปฐม
๙ บางเลน บางเลน บางเลน ๑๑ ๑.บางเลน  ๒.บางภาษี  ๓.บางไทรปา  ๔.ไทรงาม  ๕.นิลเพชร นครปฐม

๖.คลองนกกระทุง  ๗.ลําพญา  ๘.นราภิรมย  ๙.บางระกํา 
๑๐.บางปลา  ๑๑.ดอนตูม



จํานวน
ตําบล

๑๐ บางหลวง บางเลน บางหลวง ๔ ๑.บางหลวง  ๒.หินมูล  ๓.บัวปากทา  ๔.ไผหูชาง นครปฐม
๑๑ ดอนตูม ดอนตูม สามงาม ๘ ๑.สามงาม  ๒.ลําลูกบัว  ๓.ลําเหย  ๔.หวยพระ  ๕.ดอนพุทรา นครปฐม

๖.บานหลวง  ๗.หวยดวน  ๘.ดอนรวก
๑๒ พุทธมณฑล พุทธมณฑล ศาลายา ๓ ๑.ศาลายา  ๒.มหาสวัสดิ์  ๓.คลองโยง นครปฐม

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

ตํารวจภูธรจังหวัด

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม  ตํารวจภูธรภาค ๗ 

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร ชื่อตําบลอําเภอ ตําบล

๒๘๓



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบ ๔ ๑.ประจวบ  ๒.เกาะหลัก  ประจวบคีรีขันธ
๓.อาวนอย (เฉพาะหมูที่ ๒,๓,๔ และ ๑๓)
๔.บอนอก (เฉพาะหมูที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗ และ ๑๓) 

๒ อาวนอย เมืองประจวบคีรีขันธ อาวนอย ๒ ๑.อาวนอย ประจวบคีรีขันธ
ี่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ  ตํารวจภูธรภาค ๗ 

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

๒๘๔

(เฉพาะหมูที่ ๑,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๔,๑๕ และ ๑๖)
๒.บอนอก (เฉพาะหมูที่ ๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒ และ ๑๔)

๓ คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ  คลองวาฬ ๒ ๑.คลองวาฬ  ๒.หวยทราย ประจวบคีรีขันธ
๔ หัวหิน หัวหิน หัวหิน ๔ ๑.ทับใต  ๒. หินเหล็กไฟ ๓.หัวหิน ๔.หนองแก ประจวบคีรีขันธ
๕ บานหนองพลับ หัวหิน หนองพลับ ๓ ๑.หนองพลับ  ๒.หวยสัตวใหญ  ๓.บึงนคร  ประจวบคีรีขันธ
๖ ปราณบุรี ปราณบุรี เขานอย ๕ ๑.เขานอย  ๒.ปราณบุรี  ๓.วังกพง  ๔.หนองตาแตม  ๕.เขาจาว ประจวบคีรีขันธ
๗ ปากน้ําปราณ ปราณบุรี ปากน้ําปราณ ๑ ๑.ปากน้ําปราณ ประจวบคีรีขันธ
๘ สามรอยยอด สามรอยยอด ศิลาลอย ๕ ๑.ศิลาลอย  ๒.ไรเกา  ๓.สามรอยยอด  ๔.ไรใหม  ๕. ศาลาลัย ประจวบคีรีขันธ
๙ กุยบุรี กุยบุรี กุยบุรี ๔ ๑.กุยบุรี  ๒.กุยเหนือ  ๓.ดอนยายหนู  ๔. เขาแดง ประจวบคีรีขันธ



จํานวน
ตําบล

๑๐ สามกระทาย กุยบุรี สามกระทาย ๑ ๑.สามกระทาย ประจวบคีรีขันธ
๑๑ บานยางชุม กุยบุรี หาดขาม ๑ ๑.หาดขาม ประจวบคีรีขันธ
๑๒ ทับสะแก ทับสะแก ทับสะแก ๕ ๑.ทับสะแก  ๒.เขาลาน  ๓.นาหูกวาง  ๔.อางทอง ประจวบคีรีขันธ

๕.แสงอรุณ (เฉพาะหมูที่ ๕ และ ๖)
 ั    ี ่ ป ี ี ั 

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

ตั้งอยูที่
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

อยูในความปกครอง
เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัดอําเภอ

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ  ตํารวจภูธรภาค ๗ 

ลําดับที่
ชื่อ

๒๘๕

๑๓ หวยยาง ทับสะแก หวยยาง ๒ ๑.หวยยาง  ๒.แสงอรุณ (เฉพาะหมูที่ ๑,๒,๓ และ ๔ ) ประจวบคีรีขันธ
๑๔ บางสะพาน บางสะพาน รอนทอง ๖ ๑.พงศประศาสน  ๒.รอนทอง  ๓.ทองมงคล  ๔. แมรําพึง ประจวบคีรีขันธ

๕.กําเหนิดนพคุณ  ๖.ชัยเกษม (เฉพาะหมูที่ ๓)
๑๕ ธงชัย บางสะพาน ธงชัย ๒ ๑.ธงชัย  ๒.ชัยเกษม ประจวบคีรีขันธ

(เฉพาะหมูที่ ๑,๒,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑ และ ๑๒)
๑๖ บางสะพานนอย บางสะพานนอย บางสะพาน ๕ ๑.บางสะพาน  ๒.ชางแรก  ๓.ปากแพรก  ๔.ไชยราช ประจวบคีรีขันธ

 ๕.ทรายทอง 



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองเพชรบุรี เมืองเพชรบุรี คลองกระแชง ๒๒ ๑.หนองขนาน  ๒.ดอนยาง  ๓.หนองพลับ  ๔.สํามะโรง เพชรบุรี
๕.นาวุง  ๖.โพไรหวาน  ๗.โพพระ  ๘.ชองสะแก  ๙.หนองโสน 
๑๐.บานกุม  ๑๑.ธงชัย  ๑๒.ตนมะมวง  ๑๓.บานหมอ  ๑๔.ไรสม 
๑๕.เวียงคอย  ๑๖.บางจาก  ๑๗.วังตะโก  ๑๘.หัวสะพาน 

  

ลําดับที่

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี  ตํารวจภูธรภาค ๗ 

อยูในความปกครอง
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล

ชื่อ ตั้งอยูที่

ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

๒๘๖

๑๙.ตนมะพราว  ๒๐.บางจาน  ๒๑.ทาราบ  ๒๒.คลองกระแชง 
๒ หาดเจาสําราญ เมืองเพชรบุรี หาดเจาสําราญ ๒ ๑.หาดเจาสําราญ  ๒.นาพันสาม เพชรบุรี
๓ บานลาด บานลาด บานลาด ๑๔ ๑.บานลาด  ๒.ทาเสน  ๓.ถ้ํารงค  ๔.ไรมะขาม  ๕.หนองกระเจ็ด  เพชรบุรี

๖.ตําหรุ  ๗.ทาชาง  ๘.บานทาน  ๙.โรงเข  ๑๐.ลาดโพธิ์ 
๑๑.สะพานไกร  ๑๒.ไรโคก  ๑๓.บานหาด  ๑๔.สมอพลือ

๔ ไรสะทอน บานลาด หวยลึก ๔ ๑.ไรสะทอน  ๒.หวยลึก  ๓.หนองกะปุ  ๔.หวยของ เพชรบุรี
๕ ทายาง ทายาง ทายาง ๗ ๑.ทายาง  ๒.ทาคอย  ๓.ยางหยอง  ๔.ทาแลง  ๕.วังไคร เพชรบุรี

๖.บานในดง  ๗.มาบปลาเคา
๖ ทาไมรวก ทายาง ทาไมรวก ๓ ๑.ทาไมรวก  ๒.กลัดหลวง  ๓.เขากระปุก เพชรบุรี
๗ หนองจอก ทายาง หนองจอก ๒ ๑.หนองจอก  ๒.ปกเตียน เพชรบุรี



จํานวน
ตําบล

๘ บานแหลม บานแหลม บานแหลม ๘ ๑.บานแหลม  ๒.บางครก  ๓.ทาแรง  ๔.ทาแรงออก  เพชรบุรี
๕.บางขุนไทร  ๖.ปากทะเล  ๗.บางแกว  ๘.แหลมผักเบี้ย

๙ บางตะบูน บานแหลม บางตะบูนออก ๒ ๑.บางตะบูนออก  ๒.บางตะบูน เพชรบุรี
๑๐ เขายอย เขายอย เขายอย ๑๐ ๑.เขายอย  ๒.สระพัง  ๓.บางเค็ม  ๔.หวยโรง  ๕.หนองชุมพล เพชรบุรี

ื ั ป ไ

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี  ตํารวจภูธรภาค ๗ 

ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

อยูในความปกครองตั้งอยูที่
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

เขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่

ชื่อ

๒๘๗

๖.หนองชุมพลเหนือ  ๗.ทับคาง  ๘.หนองปลาไหล  
๙.หนองปรง  ๑๐.หวยทาชาง

๑๑ หนองหญาปลอง หนองหญาปลอง หนองหญาปลอง ๔ ๑.หนองหญาปลอง  ๒.ทาตะครอ  ๓.ยางน้ํากลัดใต เพชรบุรี
๔.ยางน้ํากลัดเหนือ

๑๒ แกงกระจาน แกงกระจาน แกงกระจาน ๖ ๑.แกงกระจาน  ๒.วังจันทร  ๓.พุสวรรค  ๔.สองพี่นอง เพชรบุรี
๕.หวยแมเพรียง  ๖.ปาเด็ง

๑๓ ชะอํา ชะอํา ชะอํา ๙ ๑.ชะอํา  ๒.บางเกา  ๓.หนองศาลา  ๔.นายาง  ๕.ดอนขุนหวย เพชรบุรี
๖.เขาใหญ  ๗.สามพระยา  ๘.หวยทรายเหนือ  ๙.ไรใหมพัฒนา



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองราชบุรี เมืองราชบุรี หนาเมือง ๒๒ ๑.หนาเมือง  ๒.โคกหมอ  ๓.ทาราบ  ๔.สามเรือน ราชบุรี
๕.บางปา  ๖.พิกุลทอง  ๗.พงสวาย  ๘.คุงกระถิน
๙.คุงน้ําวน  ๑๐.บานไร  ๑๑.คูบัว  ๑๒.อางทอง 
๑๓.ดอนตะโก  ๑๔.หวยไผ  ๑๕.น้ําพุ  ๑๖.เกาะพลับพลา

ิ ี  ั ิ

ตําบล ชื่อตําบลอําเภอ

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรี  ตํารวจภูธรภาค ๗ 

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร ตํารวจภูธรจังหวัด

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง  ๒๘๘

๑๗.หนองกลางนา  ๑๘.หลุมดิน  ๑๙.เจดียหัก  ๒๐.หินกอง
๒๑.ดอนแร  ๒๒.เขาแรง

๒ โพธาราม โพธาราม โพธาราม ๑๔ ๑.โพธาราม  ๒.คลองตาคต  ๓.คลองขอย  ๔.เจ็ดเสมียน ราชบุรี
๕.ดอนทราย  ๖.บานสิงห  ๗.บานฆอง  ๘.บานเลือก
๙.หนองโพ  ๑๐.ดอนกระเบื้อง  ๑๑.ชําแระ  ๑๒.สรอยฟา
๑๓.บางโตนด  ๑๔.ทาชุมพล

๓ เขาดิน โพธาราม นางแกว ๕ ๑.เตาปูน  ๒.นางแกว  ๓.ธรรมเสน  ๔.เขาชะงุม  ๕.หนองกวาง ราชบุรี
๔ ดําเนินสะดวก ดําเนินสะดวก ดําเนินสะดวก ๑๐ ๑.ดําเนินสะดวก  ๒.ตาหลวง  ๓.ศรีสุราษฎร  ๔.ดอนคลัง ราชบุรี

๕.ดอนกรวย  ๖.แพงพวย  ๗.ทานัด  ๘.สี่หมื่น  ๙.บานไร
๑๐.ขุนพิทักษ (เฉพาะหมูที่ ๑,๒,๓,๔,๕ และ ๙)



จํานวน
ตําบล

๕ หลักหา ดําเนินสะดวก ดอนไผ ๔ ๑.ประสารสิทธิ์  ๒.ดอนไผ  ๓.บัวงาม  ๔.ขุนพิทักษ ราชบุรี
(เฉพาะหมูที่ ๖,๗ และ ๘)

๖ ปากทอ ปากทอ ปากทอ ๑๐ ๑.ปากทอ  ๒.วันดาว  ๓.วัดยางงาม  ๔.ปาไก  ราชบุรี
๕.บอกระดาน  ๖.หนองกระทุม  ๗.ดอนทราย  

ั  โ ั

อําเภอ

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรี  ตํารวจภูธรภาค ๗ 

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด
ลําดับที่

ชื่อ ตั้งอยูที่

สถานีตํารวจภูธร

เขตพื้นที่การปกครอง
อยูในความปกครอง

๒๘๙

๘.วังมะนาว  ๙.หวยยางโทน  ๑๐.ยางหัก
๗ ทุงหลวง ปากทอ ทุงหลวง ๒ ๑.ทุงหลวง  ๒.อางหิน ราชบุรี
๘ บานโปง บานโปง บานโปง ๑๔ ๑.บานโปง  ๒.ทาผา  ๓.ปากแรต  ๔.สวนกลวย  ๕.หนองกบ ราชบุรี

๖.นครชุมน  ๗.หนองออ  ๘.ดอนกระเบื้อง  ๙.ลาดบัวขาว
๑๐.คุงพยอม  ๑๑.บานมวง  ๑๒.หนองปลาหมอ
๑๓.เขาขลุง  ๑๔.เบิกไพร

๙ กรับใหญ บานโปง กรับใหญ ๑ ๑.กรับใหญ ราชบุรี



จํานวน
ตําบล

๑๐ บางแพ บางแพ บางแพ ๕ ๑.บางแพ  ๒.วังเย็น  ๓.หัวโพ  ๔.วัดแกว  ๕.ดอนใหญ ราชบุรี
๑๑ โพหัก บางแพ โพหัก ๒ ๑.โพหัก  ๒. ดอนคา ราชบุรี
๑๒ จอมบึง จอมบึง จอมบึง ๔ ๑.จอมบึง  ๒.ปากชอง  ๓.เบิกไพร ๔.รางบัว ราชบุรี
๑๓ ดานทับตะโก จอมบึง ดานทับตะโก ๒ ๑.ดานทับตะโก  ๒. แกมอน ราชบุรี

ั ั ั ั ป ั ี

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรี  ตํารวจภูธรภาค ๗ 

อยูในความปกครอง
เขตพื้นที่การปกครอง

๒๙๐

๑๔ วัดเพลง วัดเพลง วัดเพลง ๓ ๑.วัดเพลง  ๒.เกาะศาลพระ  ๓.จอมประทัด ราชบุรี
๑๕ สวนผึ้ง สวนผึ้ง สวนผึ้ง ๔ ๑.สวนผึ้ง  ๒.ตะนาวศรี  ๓.ปาหวาย  ๔.ทาเคย ราชบุรี
๑๖ บานคา บานคา บานคา ๓ ๑.บานคา  ๒.บานบึง  ๓.หนองพันจันทร ราชบุรี

                                                                 



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม แมกลอง ๑๐ ๑.แมกลอง  ๒.ทายหาด  ๓.บางขันแตก  ๔.บางแกว  สมุทรสงคราม
๕.บางจะเกร็ง  ๖.คลองโคน  ๗.แหลมใหญ  ๘.บานปรก
๙.คลองเขิน  ๑๐.ลาดใหญ (เฉพาะหมูที่ ๑,๒,๓,๔ และ ๑๒ )

๒ ลาดใหญ เมืองสมุทรสงคราม นางตะเคียน ๒ ๑.ลาดใหญ (เฉพาะหมูที่ ๕,๖,๗,๘,๙,๑๐ และ ๑๑ ) สมุทรสงคราม
ี

ตําบล ชื่อตําบล

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม ตํารวจภูธรภาค ๗ 

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตํารวจภูธรจังหวัด

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ๒๙๑

๒. นางตะเคียน 
๓ อัมพวา อัมพวา อัมพวา ๑๐ ๑.อัมพวา  ๒ .บางชาง  ๓.แควออม  ๔.สวนหลวง  สมุทรสงคราม

๕.ปลายโพงพาง  ๖.เหมืองใหม  ๗.บางแค  ๘.บางนางลี่  
๙.วัดประดู  ๑๐.ทาคา

๔ ยี่สาร อัมพวา ยี่สาร ๒ ๑.ยี่สาร  ๒.แพรกหนามแดง สมุทรสงคราม
๕ บางคนที บางคนที กระดังงา ๑๓ ๑.กระดังงา ๒.บางพรม  ๓.บางนกแขวก  ๔.บางกระบือ สมุทรสงคราม

๕.ยายแพง  ๖.บางคนท ี ๗.จอมปลวก  ๘.ดอนมะโนรา 
๙.บางยี่รงค ๑๐.บานปราโมทย  ๑๑.บางกุง  ๑๒.โรงหีบ  
๑๓.บางสะแก



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร มหาชัย ๑๑ ๑.มหาชัย  ๒.โกรกกราก  ๓.ทาฉลอม  ๔.ทาจีน  สมุทรสาคร
๕.บานเกาะ ๖.ทาทราย  ๗.นาดี  ๘.คอกกระบือ  
๙.บางหญาแพรก ๑๐.บางน้ําจืด  ๑๑.บางกระเจา

๒ โคกขาม เมืองสมุทรสาคร โคกขาม ๒ ๑.โคกขาม  ๒.พันทายนรสิงห สมุทรสาคร
โ ั ื โ ั โ ั   ั โ

สถานีตํารวจภูธร

ชื่อ ตั้งอยูที่
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

เขตพื้นที่การปกครอง

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

อยูในความปกครอง

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร  ตํารวจภูธรภาค ๗ 

ลําดับที่

๒๙๒

๓ บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร บางโทรัด ๕ ๑.บางโทรัด  ๒.บานบอ  ๓.ชัยมงคล  ๔.กาหลง  ๕.นาโคก สมุทรสาคร
๔ กระทุมแบน กระทุมแบน กระทุมแบน ๑๐ ๑.แคราย  ๒.คลองมะเดื่อ  ๓.ดอนไกดี  ๔.กระทุมแบน สมุทรสาคร

๕.ทาเสา  ๖.ทาไม  ๗.บางยาง  ๘.สวนหลวง  ๙.หนองนกไข 
๑๐.ออมนอย

๕ บานแพว บานแพว บานแพว ๑๒ ๑.บานแพว  ๒.หลักสาม  ๓.หนองบัว  ๔.หนองสองหอง สมุทรสาคร
๕.โรงเข  ๖.ยกกระบัตร  ๗.หลักสอง  ๘.สวนสม  ๙.อําแพง 
๑๐.คลองตัน  ๑๑.เกษตรพัฒนา  ๑๒.เจ็ดริ้ว



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองสุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ทาพี่เลี้ยง ๑๗ ๑.ทาพี่เลี้ยง ๒.ทาระหัด ๓.สนามชัย ๔.โพธิ์พระยา สุพรรณบุรี
๕.ดอนมะสังข ๖.ดอนตาล ๗.โคกโคเฒา ๘.ไผขวาง
๙.ทับตีเหล็ก ๑๐.ดอนกํายาน ๑๑.รั้วใหญ ๑๒.ศาลาขาว
๑๓.สวนแตง ๑๔.บางกุง ๑๕.พิหารแดง ๑๖.บานโพธิ์ 

โ ิ์

ชื่อ

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี  ตํารวจภูธรภาค ๗ 

ตั้งอยูที่
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

เขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่

อยูในความปกครอง

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

ตํารวจภูธรจังหวัด

๒๙๓

๑๗.ดอนโพธิ์ทอง
๒ สระแกว เมืองสุพรรณบุรี สระแกว ๓ ๑.สระแกว ๒.สนามคลี ๓.ตลิ่งชัน สุพรรณบุรี
๓ เดิมบางนางบวช เดิมบางนางบวช เขาพระ ๑๐ ๑.เขาพระ ๒.เดิมบาง ๓.นางบวช ๔.ปากน้ํา สุพรรณบุรี

๕.หัวเขา ๖.หัวนา ๗.บอกรุ ๘.วังศรีราช ๙.ปาสะแก
๑๐.หนองกระทุม

๔ ทุงคลี เดิมบางนางบวช ทุงคลี ๔ ๑.ทุงคลี ๒.โคกชาง ๓.เขาดิน ๔.ยางนอน สุพรรณบุรี
๕ บางปลามา บางปลามา โคกคราม ๑๔ ๑.โคกคราม ๒.บางปลามา ๓.ตะคา ๔.บางใหญ สุพรรณบุรี

๕.กฤษณา ๖.สาลี ๗.ไผกองดิน ๘.องครักษ ๙.จรเขใหญ
๑๐.บานแหลม ๑๑.มะขามลม ๑๒.วังน้ําเย็น ๑๓.วัดโบสถ
๑๔.วัดดาว



จํานวน
ตําบล

๖ ศรีประจันต ศรีประจันต ศรีประจันต ๙ ๑.ศรีประจันต ๒.บานกราง ๓.มดแดง ๔.บางงาม สุพรรณบุรี
๕.ดอนปรู ๖.ปลายนา ๗.วังหวา ๘.วังน้ําซับ ๙.วังยาง

๗ สองพี่นอง สองพี่นอง สองพี่นอง ๘ ๑.สองพี่นอง ๒.บางเลน ๓.หัวโพธิ์ ๔.บางพลับ สุพรรณบุรี
๕.เนินพระปรางค ๖.ตนตาล ๗.ศรีสําราญ

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร ตํารวจภูธรจังหวัดอําเภอ ตําบล ชื่อตําบล

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี  ตํารวจภูธรภาค ๗ 

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

๒๙๔

๘.ดอนมะนาว
๘ ทุงคอก สองพี่นอง ทุงคอก ๓ ๑.ทุงคอก ๒.บอสุพรรณ ๓.หนองบอ สุพรรณบุรี
๙ บางตาเถร สองพี่นอง บางตาเถร ๔ ๑.บางตาเถร ๒.บางตะเคียน ๓.บานกุม ๔.บานชาง สุพรรณบุรี
๑๐ สามชุก สามชุก ยานยาว ๗ ๑.ยานยาว ๒.วังลึก ๓.สามชุก ๔.หนองผักนาก สุพรรณบุรี

๕.บานสระ ๖.หนองสะเดา ๗.กระเสียว



จํานวน
ตําบล

๑๑ อูทอง อูทอง อูทอง ๙ ๑.อูทอง ๒.จรเขสามพัน ๓.ยุงทะลาย ๔.หนองโอง สุพรรณบุรี
๕.ดอนคา ๖.พลับพลาไชย ๗.บานโขง
๘.เจดีย ๙.กระจัน

๑๒ สระยายโสม อูทอง สระยายโสม ๔ ๑.สระยายโสม ๒.สระพังลาน ๓.ดอนมะเกลือ สุพรรณบุรี


รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี  ตํารวจภูธรภาค ๗ 

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัดอําเภอ

๒๙๕

๔.บานดอน
๑๓ ดอนเจดีย ดอนเจดีย ดอนเจดีย ๕ ๑.ดอนเจดีย ๒.หนองสาหราย ๓.ไรรถ ๔.สระกระโจม สุพรรณบุรี

๕.ทะเลบก
๑๔ ดานชาง ดานชาง หนองมะคาโมง ๕ ๑.หนองมะคาโมง ๒.ดานชาง ๓.หวยขมิ้น ๔.วังคัน สุพรรณบุรี

๕.นิคมกระเสียว
๑๕ องคพระ ดานชาง วังยาว ๒ ๑.องคพระ ๒.วังยาว สุพรรณบุรี
๑๖ หนองหญาไซ หนองหญาไซ หนองหญาไซ ๖ ๑.หนองหญาไซ ๒.หนองราชวัตร ๓.หนองโพธิ์ สุพรรณบุรี

๔.แจงงาม ๕.หนองขาม ๖.ทัพหลวง



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองกระบี่ เมืองกระบี่ ปากน้ํา ๑๐ ๑.เขาทอง ๒.เขาคราม ๓.กระบี่นอย ๔.ไสไทย กระบี่
๕.ทับปริก ๖.คลองประสงค ๗.ปากน้ํา ๘.กระบี่ใหญ
๙.อาวนาง ๑๐.หนองทะเล

๒ ปลายพระยา ปลายพระยา ปลายพระยา ๔ ๑.ปลายพระยา ๒.เขาตอ ๓.คีรีวง ๔.เขาเขน กระบี่
 ิ ี ิ ป ี่

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

ตํารวจภูธรจังหวัด

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดกระบี่  ตํารวจภูธรภาค ๘

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร ชื่อตําบลอําเภอ ตําบล

๒๙๖

๓ เขาพนม เขาพนม เขาพนม ๖ ๑.เขาพนม ๒.หนาเขา ๓.เขาดิน ๔.พรุเตียว ๕.สินปุน กระบี่
๖.โคกหาร

๔ อาวลึก อาวลึก อาวลึกใต ๙ ๑.อาวลึกใต ๒.อาวลึกเหนือ ๓.อาวลึกนอย ๔.นาเหนือ กระบี่
๕.บานกลาง ๖.คลองหิน ๗.คลองยา ๘.แหลมสัก ๙.เขาใหญ

๕ คลองทอม คลองทอม คลองทอมใต ๕ ๑.คลองทอมใต ๒.คลองทอมเหนือ ๓.พรุดินนา กระบี่
๔.เพหลา ๕.หวยน้ําขาว

๖ ทรายขาว คลองทอม ทรายขาว ๒ ๑.ทรายขาว ๒.คลองพน กระบี่
๗ เกาะลันตา เกาะลันตา เกาะลันตาใหญ ๕ ๑.ศาลาดาน ๒.เกาะลันตานอย ๓.เกาะกลาง ๔.คลองยาง กระบี่

๕.เกาะลันตาใหญ
๘ ลําทับ ลําทับ ลําทับ ๔ ๑.ลําทับ ๒.ดินอุดม ๓.ดินแดง ๔.ทุงไทรทอง กระบี่



จํานวน
ตําบล

๙ เหนือคลอง เหนือคลอง เหนือคลอง ๕ ๑.เหนือคลอง ๒.โคกยาง ๓.ปกาสัย ๔.หวยยูง ๕.คลองเขมา กระบี่
๑๐ คลองขนาน เหนือคลอง คลองขนาน ๓ ๑.คลองขนาน ๒.เกาะศรีบอยา ๓.ตลิ่งชัน กระบี่

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดกระบี่  ตํารวจภูธรภาค ๘

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร

๒๙๗



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองชุมพร เมืองชุมพร ทาตะเภา ๑๑ ๑.ทาตะเภา ๒.บางหมาก ๓.ตากแดด ๔.วังไผ ชุมพร
๕.ขุนกระทิง ๖.วังใหม ๗.บานนา ๘.หาดพันไกร
๙.บางลึก ๑๐.นาชะอัง ๑๑.นาทุง

๒ ปากน้ําชุมพร เมืองชุมพร ปากน้ํา ๓ ๑.ทายาง ๒.ปากน้ํา ๓.หาดทรายรี ชุมพร
 ิ ั ื ื ิ ั ื ิ ั ื  ้ ิ 

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร   ตํารวจภูธรภาค ๘

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

๒๙๘

๓ บานวิสัยเหนือ เมืองชุมพร วิสัยเหนือ ๓ ๑.วิสัยเหนือ ๒.ทุงคา ๓.ถ้ําสิงห ชุมพร
๔ หลังสวน หลังสวน ขันเงิน ๘ ๑.หลังสวน ๒.ขันเงิน  ๓.พอแดง  ๔.นาพญา  ๕.บานควน ชุมพร

๖.ทามะพลา ๗.วังตะกอ ๘.หาดยาย
๕ ปากน้ําหลังสวน หลังสวน ปากน้ํา ๓ ๑.ปากน้ํา ๒.บางน้ําจืด ๓.บางมะพราว ชุมพร
๖ บานในหูต หลังสวน นาขา ๒ ๑.นาขา ๒.แหลมทราย ชุมพร
๗ สวี สวี นาโพธิ์ ๘ ๑.นาโพธิ์ ๒.ดานสวี ๓.ปากแพรก ๔.สวี ชุมพร

๕.ครน ๖.วิสัยใต ๗.ทุงระยะ ๘.ทาหิน
๘ นาสัก สวี เขาทะลุ ๓ ๑.เขาทะลุ ๒.เขาคาย ๓.นาสัก ชุมพร
๙ ปะทิว ปะทิว บางสน ๔ ๑.สะพลี ๒.บางสน ๓.ทะเลทรัพย ๔.ชุมโค ชุมพร
๑๐ บานมาบอํามฤต ปะทิว ดอนยาง ๓ ๑.ดอนยาง ๒.ปากคลอง ๓. เขาไชยราช ชุมพร



จํานวน
ตําบล

๑๑ ทาแซะ ทาแซะ ทาแซะ ๗ ๑.ทาแซะ ๒.คุริง  ๓.ทรัพยอนันต ๔.ทาขาม ชุมพร
๕.หินแกว ๖.รับรอ ๗.นากระตาม

๑๒ สลุย ทาแซะ สองพี่นอง ๓ ๑.สลุย ๒.สองพี่นอง ๓.หงษเจริญ  ชุมพร
๑๓ ละแม ละแม ละแม ๔ ๑.ละแม ๒.ทุงหลวง ๓.สวนแตง ๔.ทุงคาวัด  ชุมพร

โ  โ  โ  โ  ป ั  ป

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัด ตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร   ตํารวจภูธรภาค ๘

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

๒๙๙

๑๔ พะโตะ พะโตะ พะโตะ ๔ ๑.พะโตะ ๒.ปงหวาน ๓.พระรักษ ๔.ปากทรง  ชุมพร
๑๕ ทุงตะโก ทุงตะโก ทุงตะไคร ๓ ๑.ทุงตะไคร ๒.ตะโก ๓.ชองไมแกว  ชุมพร
๑๖ ปากตะโก ทุงตะโก ปากตะโก ๑ ๑.ปากตะโก ชุมพร



จํานวน
ตําบล

๑ คลัง ๑๕ ๑.คลัง ๒.ทาไร ๓.ปากนคร ๔.นาทราย ๕.บางจาก
๖.ไชยมนตรี ๗.มะมวงสองตน ๘.นาเคียน ๙.ทางิ้ว
๑๐.โพธิ์เสด็จ ๑๑.ทาซัก ๑๒.ปากพูน
๑๓.ในเมือง (ยกเวนในเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช  ตํารวจภูธรภาค ๘

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

นครศรีธรรมราชเมือง

นครศรีธรรมราช

เมือง

นครศรีธรรมราช

๓๐๐

การปกครองของสถานีตํารวจภูธรชะเมา) ๑๔.ทาวัง ๑๕.กําแพงเซา
๒ ชะเมา เมือง ทาเรือ ๒ ๑.ทาเรือ ๒.ในเมือง (บางสวนโดยมีเขตติดตอดังนี้ ทิศเหนือ นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช  จรดสี่แยกหัวถนน, ถนนสายนครศรีธรรมราช - ทุงสง
และสายนครศรีธรรมราช - ปากพนัง ทิศตะวันออก จรดหมูที่
๑๘ ตําบลทาเรือ ทิศใตจรดหมูที่ ๑๐ ตําบลทาเรือ ทิศตะวันตก
จรดหมูที่ ๑ ตําบลชางซาย อําเภอพระพรหม)

๓ พระพรหม พระพรหม นาพรุ ๔ ๑.นาพรุ ๒.นาสาร ๓.ทายสําเภา ๔.ชางซาย นครศรีธรรมราช
๔ ลานสกา ลานสกา เขาแกว ๕ ๑.เขาแกว ๒.ลานสกา ๓.ทาดี ๔.กําโลน ๕.ขุนทะเล นครศรีธรรมราช
๕ พรหมคีรี พรหมคีรี พรหมโลก ๕ ๑.พรหมโลก ๒.ทอนหงส ๓.บานเกาะ ๔.อินคีรี ๕.นาเรียง นครศรีธรรมราช



จํานวน
ตําบล

๖ ทาศาลา  ทาศาลา ทาศาลา ๑๐ ๑.กลาย ๒. ตลิ่งชัน ๓.สระแกว ๔.ทาขึ้น ๕.ไทยบุรี นครศรีธรรมราช
๖.หัวตะพาน ๗.โมคลาน ๘.ดอนตะโก ๙.โพธิ์ทอง ๑๐.ทาศาลา

๗ สิชล   สิชล สิชล ๗ ๑.สิชล ๒.ทุงปรัง ๓.เสาเภา ๔.ฉลอง ๕.เขานอย นครศรีธรรมราช
๖.ทุงใส ๗.สี่ขีด

่ ่ ่

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช  ตํารวจภูธรภาค ๘

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

๓๐๑

๘ เปลี่ยน สิชล เปลี่ยน ๒ ๑.เปลี่ยน ๒.เทพราช นครศรีธรรมราช
๙ ขนอม ขนอม ขนอม ๓ ๑.ขนอม ๒. ควนทอง ๓.ทองเนียน นครศรีธรรมราช
๑๐ ชะอวด ชะอวด ชะอวด ๑๐ ๑.ชะอวด ๒.เคร็ง ๓.นางหลง ๔.ควนหนองหงษ นครศรีธรรมราช

           ๕.เขาพระทอง ๖.เกาะขันธ ๗.บานตูล ๘.วังอาง ๙.ทาประจะ
 ๑๐.ทาเสม็ด

๑๑ ขอนหาด ชะอวด ขอนหาด ๑ ๑.ขอนหาด นครศรีธรรมราช
๑๒ ทุงสง ทุงสง ปากแพรก ๙ ๑.ปากแพรก ๒.ชะมาย ๓.นาหลวงเสน ๔.ถ้ําใหญ นครศรีธรรมราช

           ๕.หนองหงส ๖.ควนกรด ๗.นาไมไผ ๘.เขาขาว ๙.นาโพธิ์
๑๓ กะปาง ทุงสง กะปาง ๔ ๑.กะปาง ๒.ที่วัง ๓.เขาโร ๔.น้ําตก นครศรีธรรมราช
๑๔ รอนพิบูลย รอนพิบูลย รอนพิบูลย ๖ ๑.เสาธง ๒.หินตก ๓.รอนพิบูลย ๔.ควนชุม ๕.ควนพัง ๖.ควนเกย นครศรีธรรมราช



จํานวน
ตําบล

๑๕ จุฬาภรณ จุฬาภรณ สามตําบล ๖ ๑.สามตําบล ๒.ทุงโพธิ์ ๓.ควนหนองควา ๔.นาหมอบุญ นครศรีธรรมราช
   ๕.บานชะอวด ๖.ควนมุด

๑๖ ทุงใหญ ทุงใหญ ทายาง ๗ ๑.ทายาง ๒.ปริก ๓.ทุงใหญ ๔.ทุงสัง ๕.บางรูป ๖.กุแหระ ๗.กรุงหยัน นครศรีธรรมราช

๑๗ บางขัน บางขัน บานลํานาว ๔ ๑.บานลํานาว ๒.บางขัน ๓.วังหิน ๔.บานนิคม นครศรีธรรมราช

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช  ตํารวจภูธรภาค ๘

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

๓๐๒

๑๘ นาบอน นาบอน นาบอน ๓ ๑.นาบอน ๒.แกวแสน ๓.ทุงสง นครศรีธรรมราช
๑๙ ฉวาง ฉวาง ฉวาง ๘ ๑.ฉวาง ๒.จันดี ๓.ไสหรา ๔.ละอาย ๕.นาแว นครศรีธรรมราช

     ๖.นาเขลียง ๗.กะเบียด ๘.หวยปริก
๒๐ ไมเรียง ฉวาง ไมเรียง ๒ ๑.ไมเรียง ๒.นากะชะ นครศรีธรรมราช
๒๑ ถ้ําพรรณรา ถ้ําพรรณรา ถ้ําพรรณรา ๓ ๑.ถ้ําพรรณรา ๒.ดุสิต ๓.คลองเส นครศรีธรรมราช
๒๒ พิปูน พิปูน พิปูน ๕ ๑.พิปูน ๒.เขาพระ ๓.กะทูน ๔.ควนกลาง ๕.ยางคอม นครศรีธรรมราช
๒๓ ปากพนัง ปากพนัง ปากพนัง ๑๕ ๑.ปากพนัง  ๒.ปากพนังฝงตะวันออก นครศรีธรรมราช

 ๓.บางพระ ๔.ทาพยา ๕.บานเพิง ๖. ขนาบนาก ๗.ปากแพรก

 ๘.แหลมตะลุมพุก ๙.ปากพนังฝงตะวันตก ๑๐.คลองนอย
    ๑๑.คลองกระบือ ๑๒.หูลอง ๑๓.บานใหม ๑๔.บางศาลา
 ๑๕.บางตะพง



จํานวน
ตําบล

๒๔ เกาะทวด ปากพนัง เกาะทวด ๓ ๑.เกาะทวด ๒. ปาระกํา ๓.ชะเมา นครศรีธรรมราช
๒๕ เชียรใหญ เชียรใหญ เชียรใหญ ๘ ๑.แมเจาอยูหัว ๒.ทองลําเจียก ๓.เชียรใหญ ๔.ไสหมาก นครศรีธรรมราช

๕.บานเนิน ๖.เสือหึง ๗.บานกลาง ๘.ทาขนาน
๒๖ การะเกด เชียรใหญ การะเกด ๒ ๑.การะเกด ๒.เขาพระบาท นครศรีธรรมราช

ไ ไ ไ ไ  

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช  ตํารวจภูธรภาค ๘

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

๓๐๓

๒๗ หัวไทร หัวไทร หัวไทร ๕ ๑.หัวไทร ๒.หนาสตน ๓.ทรายขาว ๔.บานราม นครศรีธรรมราช
                 ๕.เกาะเพชร

๒๘ เขาพังไกร หัวไทร เขาพังไกร ๔ ๑.เขาพังไกร ๒.แหลม ๓.ควนชะลิก ๔.รามแกว นครศรีธรรมราช
๒๙ บางนบ หัวไทร บางนบ ๒ ๑.บางนบ ๒.ทาซอม นครศรีธรรมราช
๓๐ เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ สวนหลวง ๔ ๑.สวนหลวง ๒.เชียรเขา ๓ ทางพูน ๔. ดอนตรอ นครศรีธรรมราช
๓๑ นบพิตํา นบพิตํา นบพิตํา ๔ ๑.กรุงชิง ๒.นบพิตํา ๓. นาเหรง ๔.กะหรอ นครศรีธรรมราช
๓๒ ชางกลาง ชางกลาง ชางกลาง ๓ ๑.ชางกลาง ๒.สวนขัน ๓.หลักชาง นครศรีธรรมราช



จํานวน
ตําบล
๖ ๑.ทายชาง ๒.ตากแดด ๓.เกาะปนหยี ๔.ถ้ําน้ําผุด

๕.ปากอ  ๖.บางเตย
๒ ทุงคาโงก เมืองพังงา ทุงคาโงก ๓ ๑.ทุงคาโงก ๒.นบปริง ๓.สองแพรก พังงา
๓ ตะกั่วทุง ตะกั่วทุง กระโสม ๔ ๑.กระโสม ๒.ถ้ํา ๓.กะไหล ๔.ทาอยู พังงา

่

ตํารวจภูธรจังหวัด

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดพังงา   ตํารวจภูธรภาค ๘

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร

ทายชาง

อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล

พังงา๑ เมืองพังงา เมืองพังงา

๓๐๔

๔ โคกกลอย ตะกั่วทุง โคกกลอย ๓ ๑.โคกกลอย ๒.หลอยูง ๓.คลองเคียน พังงา
๑.ทายเหมือง ๒.บางทอง ๓.นาเตย ๔.ทุงมะพราว
๕.ลําแกน ๖.ลําภี
๑.ทับปุด ๒.ถ้ําทองหลาง ๓.โคกเจริญ
๔.บางเหรียง ๕.มะรุย ๖.บอแสน

๗ เกาะยาว เกาะยาว เกาะยาวนอย ๓ ๑.เกาะยาวนอย ๒.เกาะยาวใหญ ๓.พรุใน พังงา
๘ คุระบุรี คุระบุรี คุระ ๔ ๑.คุระ ๒.แมนางขาว ๓.เกาะพระทอง ๔.บางวัน พังงา

ทายเหมือง ทายเหมือง ๖ พังงา

พังงา๖ ทับปุด ทับปุด ทับปุด

๕ ทายเหมือง

๖



จํานวน
ตําบล

๙ กะปง กะปง ทานา ๕ ๑.ทานา ๒.เหมาะ ๓.กะปง ๔.รมณีย  ๕.เหล พังงา
๑๐ ตะกั่วปา ตะกั่วปา ตะกั่วปา ๖ ๑.โคกเคียน (เฉพาะหมูที่ ๑,๓,๔,๗,๘ และ ๙) ๒.บางนายสี

๓.บางมวง ๔.เกาะคอเขา ๕.คึกคัก ๖.ตะกั่วปา (เฉพาะชุมชน
เสนาราษฎร,ชุมชนศรีเมือง และชุมชนบานยานยาว)

่ ่ ไ

อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

พังงา

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดพังงา   ตํารวจภูธรภาค ๘

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร

๓๐๕

๑๑ ตลาดใหญ ตะกั่วปา ตะกั่วปา ๔ ๑.บางไทร ๒. ตําตัว พังงา
๓.โคกเคียน (เฉพาะหมูที่ ๒,๕ และ ๖)
๔.ตะกั่วปา (เฉพาะชุมชนราษฎรบํารุง,ชุมชนบางมรา,ชุมชนตอตั้ง,
 ชุมชนตลาดใหญ และชุมชนเสนานุรังสรรค)



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองภูเก็ต เมืองภูเก็ต ตลาดใหญ ๕ ๑.ตลาดใหญ ๒.ตลาดเหนือ ๓.รัษฎา ๔.วิชิต ๕.เกาะแกว ภูเก็ต
๒ ฉลอง เมืองภูเก็ต ฉลอง ๓ ๑.ฉลอง ๒.ราไวย ๓.กะรน ภูเก็ต
๓ กะทู กะทู ปาตอง ๑ ๑.ปาตอง ภูเก็ต
๔ ทุงทอง กะทู กะทู ๑ ๑.กะทู ภูเก็ต

 ็

เขตพื้นที่การปกครอง

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต  ตํารวจภูธรภาค ๘

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัดสถานีตํารวจภูธร อําเภอ

๓๐๖

๕ กมลา กะทู กมลา ๑ ๑.กมลา ภูเก็ต
๖ ถลาง ถลาง เทพกระษัตรี ๓ ๑.เทพกระษัตรี ๒.ศรีสุนทร ๓.ปาคลอก ภูเก็ต
๗ ทาฉัตรไชย ถลาง ไมขาว ๒ ๑.ไมขาว ๒.สาคู ภูเก็ต
๘ เชิงทะเล ถลาง เชิงทะเล ๑ ๑.เชิงทะเล ภูเก็ต



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน ๕  ๑.เขานิเวศน ๒.บางริ้น ๓.บางนอน ๔.หาดสมแปน ระนอง
๕.ทรายแดง

๒ ปากน้ํา เมืองระนอง ปากน้ํา ๒ ๑.ปากน้ํา ๒.เกาะพยาม ระนอง
๓ ราชกรูด เมืองระนอง ราชกรูด ๒ ๑.ราชกรูด ๒.หงาว ระนอง

้ ้ ้

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดระนอง  ตํารวจภูธรภาค ๘

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

ตําบล

อยูในความปกครอง
เขตพื้นที่การปกครอง

ชื่อตําบลสถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตํารวจภูธรจังหวัด

๓๐๗

๔ กระบุรี กระบุรี น้ําจืด ๔ ๑.น้ําจืด ๒.น้ําจืดนอย ๓.ลําเลียง ๔.บางใหญ ระนอง
๕ ปากจั่น กระบุรี ปากจั่น ๓ ๑.ปากจั่น ๒.มะมุ ๓.จ.ป.ร. ระนอง
๖ กะเปอร กะเปอร กะเปอร ๕ ๑.กะเปอร ๒.มวงกลวง ๓.บางหิน ๔.เชี่ยวเหลียง ระนอง

๕.บานนา
๗ ละอุน ละอุน ละอุนใต ๖ ๑.ละอุนใต ๒.ละอุนเหนือ ๓.บางพระเหนือ ระนอง

๔.บางพระใต ๕.ในวงเหนือ ๖.ในวงใต
๘ บางแกว ละอุน บางแกว ๑ ๑.บางแกว ระนอง
๙ สุขสําราญ สุขสําราญ กําพวน ๒ ๑.กําพวน ๒.นาคา ระนอง



จํานวน
ตําบล

๑ เมืองสุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี   ตลาด ๑๐ ๑.ตลาด ๒.บางกุง ๓.มะขามเตี้ย (ยกเวน ในเขตอํานาจความรับผิดชอบ สุราษฎรธานี
หรือในเขตพื้นที่การปกครองของสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล)  ๔.วัดประดู

(ยกเวน ในเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือในเขตพื้นที่การปกครอง
ของสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล) ๕.บางใบไม ๖.บางชนะ  ๗.บางโพธิ์
๘ คลองนอย ๙ บางไทร คลองฉนาก

อยูในความปกครอง

ตํารวจภูธรจังหวัด

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎรธานี   ตํารวจภูธรภาค ๘

ลําดับที่
ชื่อ

อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล

ตั้งอยูที่
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร

๓๐๘

๘.คลองนอย ๙.บางไทร ๑๐.คลองฉนาก
๒ ขุนทะเล เมืองสุราษฎรธานี ขุนทะเล ๔ ๑.ขุนทะเล ๒.มะขามเตี้ย (เฉพาะหมูที่ ๕ ตั้งแตหนาโรงเรียน สุราษฎรธานี

บานทาเพชร - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,หมูที่ ๖ ตั้งแต
ถนนชนเกษม ๔๙ จดคลองบางใหญ และจากทางขึ้น
เขาทาเพชร - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,หมูที่ ๗ และ ๘)
๓.วัดประดู (เฉพาะหมูที่ ๖ บางสวน เปนที่ตั้งหนวยพัฒนาเคลื่อนที่
ที่ ๔๖ ตอเนื่องกับหมูที่ ๘ ขุนทะเล และหมูที่ ๙)
๔.ทุงรัง อําเภอกาญจนดิษฐ

๓ เวียงสระ เวียงสระ เวียงสระ ๓ ๑.เวียงสระ ๒.บานสอง ๓.ทุงหลวง สุราษฎรธานี
๔ เขานิพันธ เวียงสระ เขานิพันธ ๒ ๑.เขานิพันธ ๒.คลองฉนวน สุราษฎรธานี



จํานวน
ตําบล

๕ เกาะสมุย เกาะสมุย     อางทอง ๕ ๑.อางทอง ๒.แมน้ํา ๓.หนาเมือง ๔.ตลิ่งงาม ๕.ลิปะนอย สุราษฎรธานี
๖ เกาะพะงัน เกาะพะงัน  เกาะพะงัน ๓ ๑. เกาะพะงัน ๒. เกาะเตา ๓.บานใต สุราษฎรธานี
๗ พระแสง พระแสง อิปน ๗ ๑.อิปน  ๒.สาคู ๓.ไทรขึง  ๔.ไทรโสภา สุราษฎรธานี

๕.บางสวรรค  ๖.สินปุน ๗.สินเจริญ
๘ ทาฉาง ทาฉาง เขาถาน ๔ เขาถาน ๒ ทาฉาง คลองไทร ๔ ทาเคย สราษฎรธานี

ตํารวจภูธรจังหวัดชื่อตําบลสถานีตํารวจภูธร อําเภอ

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎรธานี   ตํารวจภูธรภาค  ๘ 

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

ตําบล

๓๐๙

๘ ทาฉาง ทาฉาง เขาถาน ๔ ๑.เขาถาน ๒.ทาฉาง ๓.คลองไทร ๔.ทาเคย สุราษฎรธาน
๙ เสวียด ทาฉาง เสวียด ๒ ๑.เสวียด ๒.ปากฉลุย
๑๐ พุนพิน พุนพิน ทาขาม ๑๒ ๑.ทาขาม ๒.พุนพิน ๓.หัวเตย ๔.มะลวน ๕.ศรีวิชัย ๖.น้ํารอบ ๗.ลีเล็ด สุราษฎรธานี

๘.หนองไทร ๙.บางงอน  ๑๐.ทาสะทอน ๑๑.เขาหัวควาย ๑๒.ทาโรงชาง
๑๑ บางมะเดื่อ พุนพิน บางมะเดื่อ ๔ ๑.บางมะเดื่อ ๒.บางเดือน ๓.กรูด  ๔.ตะปาน สุราษฎรธานี
๑๒ พนม พนม พนม ๖ ๑. พนม ๒.พลูเถื่อน ๓.พังกาญจน ๔.คลองศก ๕.ตนยวน สุราษฎรธานี

๖.คลองชะอุน
๑๓ คีรีรัฐนิคม คีรีรัฐนิคม ทาขนอน ๘ ๑. ทาขนอน ๒.ยานยาว ๓.กะเปา ๔.ทากระดาน ๕.บานยาง สุราษฎรธานี

๖.น้ําหัก ๗.บานทําเนียบ ๘.ถ้ําสิงขร
๑๔ บานนาเดิม บานนาเดมิ บานนา ๔ ๑.บานนา ๒.นาใต ๓.ทาเรือ ๔.ทรัพยทวี สุราษฎรธานี



จํานวน
ตําบล

๑๕ บานนาสาร บานนาสาร นาสาร ๘ ๑.นาสาร ๒.ทุงเตาใหม ๓.ทุงเตา ๔.ควนสุบรรณ ๕.ลําพูน สุราษฎรธานี
๖.เพิ่มพูนทรัพย ๗.คลองปราบ ๘.พรุพี

๑๖ ทาชี บานนาสาร น้ําพุ ๓ ๑.ควนศรี ๒.ทาชี ๓. น้ําพุ สุราษฎรธานี
๑๗ เคียนซา เคียนซา เคียนซา ๕ ๑.เคียนซา ๒.เขาตอก ๓. บานเสด็จ ๔.พวงพรมคร ๕.อรญัคามวารี สุราษฎรธานี
๘ ิ  ิ  ๒  ๒  ส   ๔   ๕ ส ส  ี

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎรธานี   ตํารวจภูธรภาค ๘

ลําดับที่
ชื่อ ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในความปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

๓๑๐

๑๘ กาญจนดิษฐ กาญจนดิษฐ กะแดะ ๑๒ ๑.กะแดะ ๒. พลายวาส ๓.ทาทอง ๔.ทาอุแท ๕.คลองสระ สุราษฎรธานี
๖.ปารอน ๗.กรูด ๘.ชางซาย ๙.ชางขวา ๑๐.ทาทองใหม ๑๑.ทุงกง
๑๒.ตะเคียนทอง

๑๙ ทาชนะ ทาชนะ ทาชนะ ๖ ๑.ทาชนะ ๒.วัง ๓.คลองพา ๔.คันธุลี ๕.ประสงค ๖.สมอทอง สุราษฎรธานี
๒๐ ดอนสัก ดอนสัก ดอนสัก ๔ ๑.ดอนสัก ๒.ปากแพรก ๓.ไชยคราม ๔.ชลคราม สุราษฎรธานี
๒๑ ชัยบุรี ชัยบุรี ชัยบรุี ๔ ๑.สองแพรก ๒. ชัยบุรี ๓. คลองนอย ๔.ไทรทอง สุราษฎรธานี
๒๒ บานตาขุน บานตาขุน เขาวง ๔ ๑. เขาวง ๒. พะแสง ๓. พรุไทย ๔. เขาพัง สุราษฎรธานี
๒๓ วิภาวดี วิภาวดี ตะกุกเหนือ ๒ ๑.ตะกุกเหนือ  ๒.ตะกุกใต สุราษฎรธานี
๒๔ ไชยา ไชยา ไชยา ๗ ๑. ไชยา ๒. เลม็ด ๓. พุมเรียง ๔.ตะกรบ ๕.ทุง สุราษฎรธานี

 ๖.เวียง ๗.ปาเว
๒๕ โมถาย ไชยา โมถาย ๒ ๑.โมถาย ๒.ปากหมาก สุราษฎรธานี
๒๖ บอผุด เกาะสมุย บอผุด ๒ ๑.บอผุด ๒.มะเร็ต สุราษฎรธานี



ชื่อ

จํานวน
ตําบล

๑ เมืองสงขลา เมืองสงขลา บอยาง ๖ ๑.บอยาง  ๒.เขารูปชาง  ๓.เกาะแตว  ๔.ทุงหวัง สงขลา
๕.พะวง  ๖.เกาะยอ

๒ ระโนด ระโนด ระโนด ๘ ๑.ระโนด  ๒.ปากแตระ  ๓.ระวะ  ๔.พังยาง สงขลา
   ๖    ๗  ใ   ๘ ี

ตํารวจภูธรภาค ๙

ชื่อตําบล

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสงขลา    ตํารวจภูธรภาค ๙

ลําดับที่
ตั้งอยูที่

ตําบลสถานีตํารวจภูธร ตํารวจภูธรจังหวัดอําเภอ

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

๓๑๑

๕.ทาบอน  ๖.บานขาว  ๗.บานใหม  ๘.ตะเครียะ
๓ สามบอ ระโนด วัดสน ๒ ๑.วัดสน  ๒.บอตรุ สงขลา
๔ คลองแดน ระโนด คลองแดน ๒ ๑.คลองแดน  ๒.แดนสงวน สงขลา
๕ สทิงพระ สทิงพระ จะทิ้งพระ ๗ ๑.จะทิ้งพระ  ๒.กระดังงา  ๓.บอดาน  ๔.บอแดง สงขลา

๕.วัดจันทร  ๖.ทาหิน  ๗.คูขุด
๖ ชุมพล สทิงพระ ชุมพล ๔ ๑.ชุมพล  ๒.สนามชัย  ๓.ดีหลวง  ๔.คลองรี สงขลา
๗ สิงหนคร สิงหนคร สทิงหมอ ๔ ๑.สทิงหมอ  ๒.หัวเขา  ๓.ชิงโค  ๔.ทํานบ สงขลา
๘ มวงงาม สิงหนคร มวงงาม ๕ ๑.มวงงาม  ๒.วัดขนุน  ๓.รําแดง  ๔.บางเขียด  ๕.ชะแล สงขลา
๙ ปากรอ สิงหนคร ปากรอ ๒ ๑.ปากรอ  ๒.ปาขาด สงขลา
๑๐ กระแสสินธุ กระแสสินธุ กระแสสินธุ ๔ ๑.กระแสสินธุ  ๒.เชิงแส  ๓.โรง  ๔.เกาะใหญ สงขลา



ชื่อ

จํานวน
ตําบล

๑๑ หาดใหญ หาดใหญ หาดใหญ ๕ ๑. คอหงสบางสวนโดยใชแนวถนนกาญจนวณิช เปนแนวแบงเขต สงขลา
รับผิดชอบตั้งแตขอบทางเทาทิศตะวันตกของถนนกาญจนวณิช
ตั้งแตสามแยกคอหงสไปทางทิศเหนือ ไปจนสุดเขตตําบลคอหงส
ทางทิศตะวันตก
๒. หาดใหญบางสวน  โดยใชแนวถนนกาญจนวณิชเปนแนว

ตํารวจภูธรจังหวัด

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสงขลา    ตํารวจภูธรภาค ๙

ลําดับที่
ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

ตําบล ชื่อตําบลสถานีตํารวจภูธร อําเภอ

๓๑๒

๒. หาดใหญบางสวน  โดยใชแนวถนนกาญจนวณชเปนแนว
แบงเขตรับผิดชอบตั้งแตขอบทางเทาทิศตะวันตกของถนน
กาญจนวณิช จากสามแยกคลองเรียนไปทางทิศใตไปจนสุดเขต
ตําบลหาดใหญทางทิศตะวันตก และหาดใหญอีกบางสวน  โดยใช
แนวถนนราษฎรยินดีเปนแนวแบงเขตรับผิดชอบตั้งแตขอบทางเทา
ทิศตะวันตก จากแยกถนนราษฎรยินดีตัดถนนศรีภูวนาถถึงแยก
ถนนราษฎรยินดีตัดถนนเพชรเกษมไปจนสุดเขตตําบลหาดใหญ
ทางทิศตะวันตก
๓. ควนลังบางสวนโดยใชแนวประตูทางเขาของทาอากาศยานหาดใหญ
และแนวรั้วทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเปนแนวแบงเขตรับผิดชอบ
ไปจนสุดเขตตําบลควนลังทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
๔. คลองแห  ๕.คลองอูตะเภา

๑๒ ทุงลุง หาดใหญ พะตง ๒ ๑.พะตง  ๒.บานพรุ สงขลา๑๒ ทุงลุง หาดใหญ พะตง ๒ ๑.พะตง  ๒.บานพรุ สงขลา



ชื่อ

จํานวน
ตําบล

๑๓ ทุงตําเสา หาดใหญ ฉลุง ๒ ๑. ทุงตําเสาบางสวน  โดยใชแนวรั้วของทาอากาศยานหาดใหญ สงขลา
เปนแนวแบงเขตรับผิดชอบตั้งแตเขตแนวรั้วทางทิศเหนือของ
ทาอากาศยานหาดใหญไปจนสุดเขตตําบลทุงตําเสาทางทิศเหนือ
๒. ฉลุง

 ใ   

ตํารวจภูธรจังหวัด

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสงขลา    ตํารวจภูธรภาค ๙

ลําดับที่
ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

ชื่อตําบลอําเภอ ตําบล

๓๑๓

๑๔ คูเตา หาดใหญ คูเตา ๑ ๑.คูเตา สงขลา
๑๕ รัตภูมิ รัตภูมิ กําแพงเพชร ๕ ๑.กําแพงเพชร  ๒.ทาชะมวง  ๓.เขาพระ  ๔.ควนรู ๕.คูหาใต สงขลา
๑๖ ควนเนียง ควนเนียง รัตภูมิ ๔ ๑.รัตภูมิ  ๒.ควนโส  ๓.หวยลึก  ๔.บางเหรียง สงขลา
๑๗ นาหมอม นาหมอม นาหมอม ๔ ๑.นาหมอม  ๒.ทุงขมิ้น  ๓.คลองหรัง  ๔.พิจิตร สงขลา
๑๘ บางกล่ํา บางกล่ํา บางกล่ํา ๔ ๑.บางกล่ํา  ๒.ทาชาง  ๓.แมทอม  ๔.บานหาร สงขลา
๑๙ คลองหอยโขง คลองหอยโขง คลองหอยโขง ๖ ๑.คลองหอยโขง  ๒.คลองหลา  ๓.โคกมวง  ๔.ทุงลาน สงขลา

๕. ทุงตําเสา บางสวน โดยใชแนวรั้วทาอากาศยานหาดใหญเปนแนว
แบงเขตรับผิดชอบตั้งแตเขตแนวรั้วทางทิศเหนือของทาอากาศยาน
หาดใหญไปจนสุดเขตตําบลทุงตําเสา ทางทิศใต
๖. ควนลัง บางสวน โดยใชประตูทางเขาทาอากาศยานหาดใหญ
เปนแนวแบงเขตรับผิดชอบตั้งแตประตูทางเขาดานทิศตะวันออก
เฉียงเหนือของทาอากาศยานหาดใหญไปจนสุดเขตตําบลควนลังุ
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต



ชื่อ

จํานวน
ตําบล

๒๐ สะเดา สะเดา สะเดา ๕ ๑.สะเดา  ๒.สํานักแตว  ๓.สํานักขาม  ๔.ปริก  ๕.ทุงหมอ สงขลา
๒๑ คลองแงะ สะเดา พังลา ๓ ๑.พังลา  ๒.ทาโพธิ์  ๓.เขามีเกียรติ สงขลา
๒๒ ปาดังเบซาร สะเดา ปาดังเบซาร ๑ ๑.ปาดังเบซาร สงขลา
๒๓ นาทวี นาทวี คลองทราย ๗ ๑.นาทวี  ๒.ฉาง  ๓.นาหมอศรี  ๔.คลองทราย สงขลา

ป ั  ป 

ตํารวจภูธรจังหวัดสถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสงขลา    ตํารวจภูธรภาค ๙

ลําดับที่
ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

๓๑๔

๕.คลองกวาง  ๖.ปลักหนู  ๗.ทาประดู
๒๔ สะทอน นาทวี สะทอน ๓ ๑.สะทอน  ๒.ทับชาง  ๓.ประกอบ สงขลา
๒๕ สะบายอย สะบายอย สะบายอย ๗ ๑.สะบายอย  ๒.คูหา  ๓.เขาแดง  ๔.ทุงพอ  ๕.บาโหย ๖.จะแหน  ๗.ธารคีรี สงขลา
๒๖ บานโหนด บานโหนด บานโหนด ๒ ๑.บานโหนด  ๒.เปยน สงขลา
๒๗ เทพา เทพา เทพา ๔ ๑.เทพา  ๒.เกาะสะบา  ๓.ปากบาง  ๔.สะกอม สงขลา
๒๘ หวยปลิง เทพา ทามวง ๓ ๑.ทามวง  ๒.ลําไพล  ๓.วังใหญ สงขลา
๒๙ จะนะ จะนะ บานนา ๑๑ ๑.บานนา  ๒.ปาชิง  ๓.นาหวา  ๔.ทาหมอไทร ๕.ตลิ่งชัน สงขลา

 ๖.สะพานไมแกน  ๗.สะกอม  ๘.น้ําขาว ๙.ขุนตัดหวาย  ๑๐.คู  ๑๑.แค
๓๐ ควนมีด จะนะ จะโหนง ๓ ๑.จะโหนง  ๒.คลองเปยะ  ๓.นาทับ สงขลา



ชื่อ

จํานวน
ตําบล

๓๑ คอหงส หาดใหญ คอหงส ๕ ๑. คอหงสบางสวนโดยใชแนวถนนกาญจนวณิชเปนแนวแบงเขต สงขลา
รับผิดชอบตั้งแตขอบทางเทาทิศตะวันตกของถนนกาญจนวณิช
ไปจนสุดเขตตําบลคอหงสทางทิศตะวันออก
๒. หาดใหญบางสวน  โดยใหแนวถนนกาญจนวณิชเปนแนว

 ั ิ ั้   ิ ั

เขตพื้นที่การปกครอง

อําเภอ ตําบลสถานีตํารวจภูธร ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสงขลา    ตํารวจภูธรภาค ๙

ลําดับที่
ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในปกครอง

๓๑๕

แบงเขตรับผิดชอบตั้งแตขอบทางเทาทิศตะวันตกของถนน
กาญจนวณิชไปจนสุดเขตตําบลหาดใหญและหาดใหญอีกบางสวน
โดยใชถนนราษฎรยินดีเปนแนวแบงเขตรับผิดชอบตั้งแตขอบทางเทา
ทิศตะวันตกของถนนราษฎรยินดีจากแยกราษฎรยินดีตัดถนน
ศรีภูวนาถไปจนถึงแยกถนนราษฎรยินดีตัดถนนเพชรเกษม
ไปจนสุดเขตตําบลหาดใหญทางทิศตะวันออก
๓.ทุงใหญ  ๔. ทาขาม  ๕.น้ํานอย



ชื่อ

จํานวน
ตําบล

๑ เมืองสตูล เมืองสตูล พิมาน ๑๐ ๑.พิมาน   ๒.คลองขุด   ๓.เกาะสาหราย   ๔.ควนขัน สตูล
๕.เจะบิลัง   ๖.ตันหยงโป   ๗.ตํามะลัง   ๘.บานควน
๙.ปูยู   ๑๐.เกตรี

๒ ฉลุง เมืองสตูล ฉลุง ๒ ๑.ฉลุง   ๒.ควนโพธิ์ สตูล
้

ตํารวจภูธรจังหวัด

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสตูล    ตํารวจภูธรภาค ๙

ลําดับที่
ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร ชื่อตําบลอําเภอ ตําบล

๓๑๖

๓ ละงู ละงู กําแพง ๔ ๑.กําแพง   ๒.ปากน้ํา   ๓.แหลมสน   ๔.ละงู  สตูล
๔ เขาขาว ละงู เขาขาว ๒ ๑.เขาขาว   ๒.น้ําผุด สตูล
๕ ทุงหวา ทุงหวา ทุงหวา ๕ ๑.ทุงหวา   ๒.นาทอน   ๓.ปาแกบอหิน   ๔.ขอนคลาน สตูล

๕.ทุงบุหลัง
๖ ควนกาหลง ควนกาหลง ควนกาหลง ๓ ๑.ควนกาหลง   ๒.อุไดเจริญ   ๓.ทุงนุย สตูล
๗ ควนโดน ควนโดน ควนโดน ๔ ๑.ควนโดน   ๒.ควนสตอ   ๓.ยานซื่อ   ๔.วังประจัน สตูล
๘ ทาแพ ทาแพ ทาแพ ๔ ๑.ทาแพ   ๒.ทาเรือ   ๓.แป-ระ   ๔.สาคร สตูล
๙ มะนัง มะนัง ปาลมพัฒนา ๒ ๑.นิคมพัฒนา   ๒.ปาลมพัฒนา สตูล

 



ชื่อ

จํานวน
ตําบล

๑ เมืองตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง ๑๑ ๑.ทับเที่ยง  ๒.โคกหลอ  ๓.นาตาลวง  ๔.บานโพธิ์  ตรัง
๕.น้ําผุด  ๖.นาพละ  ๗.นาโยงใต  ๘.นาบินหลา
๙.บานควน  ๑๐.ควนปริง  ๑๑.บางรัก                           

๒ บานคลองเต็ง เมืองตรัง นาทามเหนือ ๒ ๑.นาทามเหนือ  ๒.นาทามใต ตรัง

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดตรัง    ตํารวจภูธรภาค ๙

ลําดับที่
ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร

๓๑๗

๓ หนองตรุด เมืองตรัง หนองตรุด ๒ ๑.หนองตรุด  ๒.นาโตะหมิง ตรัง
๔ กันตัง กันตัง กันตัง ๑๑ ๑.กันตังใต  ๒.เกาะลิบง  ๓.ควนธานี  ตรัง

๔.บางเปา  ๕.บางหมาก  ๖.บางสัก
๗.บอน้ํารอน  ๘.นาเกลือ  ๙.วังวน 
๑๐.คลองชีลอม ๑๑.กันตัง(เทศบาล)

๕ บานโคกยาง กันตัง โคกยาง ๓ ๑.โคกยาง  ๒.คลองลุ  ๓.ยานซื่อ ตรัง
๖ ยานตาขาว ยานตาขาว ยานตาขาว ๖ ๑.ยานตาขาว   ๒.หนองบอ   ๓.ทุงกระบือ   ๔.ทุงคาย ตรัง

๕.เกาะเปยะ   ๖.นาชุมเห็ด
๗ บานในควน ยานตาขาว ในควน ๒ ๑.ในควน  ๒.โพรงจระเข ตรัง



ชื่อ

จํานวน
ตําบล

๘ ปะเหลียน ปะเหลียน ทาขาม ๗ ๑.ทาขาม  ๒.ทุงยาว  ๓.สุโสะ  ๔.บานนา  ๕.ทาพญา  ตรัง
๖.ลิพัง  ๗.เกาะสุกร

๙ บานหนองเอื้อง ปะเหลียน แหลมสอม ๓ ๑.แหลมสอม  ๒.ปะเหลียน  ๓.บางดวน ตรัง
๑๐ สิเกา สิเกา บอหิน ๕ ๑.บอหิน  ๒.เขาไมแกว  ๓.กะลาเส  ๔.นาเมืองเพชร ตรัง

ไ ฝ

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดตรัง    ตํารวจภูธรภาค ๙

อยูในปกครอง
เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด
ลําดับที่

ตั้งอยูที่
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

๓๑๘

๕.ไมฝาด
๑๑ นาโยง นาโยง นาโยงเหนือ ๖ ๑.นาโยงเหนือ  ๒.นาหมื่นศรี  ๓.ละมอ  ๔.นาขาวเสีย ตรัง

๕.ชอง  ๖.โคกสะบา
๑๒ รัษฎา รัษฎา ควนเมา ๕ ๑.คลองปาง  ๒.ควนเมา  ๓.หนองบัว  ๔.หนองปรือ ตรัง

๕.เขาไพร
๑๓ วังวิเศษ วังวิเศษ วังมะปรางเหนือ ๓ ๑.วังมะปรางเหนือ  ๒.วังมะปราง  ๓.อาวตง ตรัง
๑๔ เขาวิเศษ วังวิเศษ เขาวิเศษ ๒ ๑.เขาวิเศษ  ๒.ทาสะบา ตรัง
๑๕ หาดสําราญ หาดสําราญ หาดสําราญ ๓ ๑.หาดสําราญ  ๒.ตะเสะ  ๓.บานหวี ตรัง
๑๖ หวยยอด หวยยอด หวยยอด ๑๖ ๑.ลําภูรา  ๒.ปากคม  ๓.ปากแจม  ๔.หวยยอด  ๕.ทุงตอ ตรัง

๖.เขากอบ  ๗.นาวง  ๘.บางกุง  ๙.วังคีรี  ๑๐.บางดี  
๑๑.เขาขาว   ๑๒.เขาปูน   ๑๓.ทางิ้ว   ๑๔.หนองชางแลน
๑๕.ในเตา   ๑๖.หวยนาง๑ ๑



ชื่อ

จํานวน
ตําบล

๑ เมืองพัทลุง เมืองพัทลุง คูหาสวรรค ๑๑ ๑.คูหาสวรรค   ๒.เขาเจียก   ๓.ควนมะพราว   ๔.ชัยบุรี พัทลุง
๕.ตํานาน   ๖.ทาแค   ๗.ทามิหรํา   ๘.นาโหนด
๙.ปรางหมู   ๑๐.พญาขัน   ๑๑.รมเมือง

๒ โคกชะงาย เมืองพัทลุง โคกชะงาย ๒ ๑.โคกชะงาย    ๒.นาทอม พัทลุง

ตําบล ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอาํนาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง    ตํารวจภูธรภาค ๙

ลําดับที่
ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ

๓๑๙

๓ ลําปา เมืองพัทลุง ลําปา ๑ ๑.ลําปา พัทลุง
๔ เขาชัยสน เขาชัยสน เขาชัยสน ๕ ๑.เขาชัยสน   ๒.ควนขนุน   ๓.โคกมวง   ๔.จองถนน พัทลุง

๕.หานโพธิ์
๕ ควนขนุน ควนขนุน ควนขนุน ๗ ๑.ควนขนุน   ๒.มะกอกเหนือ   ๓.ชะมวง   ๔.ดอนทราย พัทลุง

๕.โตนดดวน   ๖.ปนแต   ๗.แหลมโตนด
๖ ทะเลนอย ควนขนุน ทะเลนอย ๒ ๑.ทะเลนอย   ๒.พนางตุง พัทลุง
๗ นาขยาด ควนขนุน นาขยาด ๓ ๑.นาขยาด   ๒.พนมวังก   ๓.แพรกหา พัทลุง
๘ ตะโหมด ตะโหมด ตะโหมด ๓ ๑.ตะโหมด   ๒.แมขรี   ๓.คลองใหญ พัทลุง
๙ ปากพะยูน ปากพะยูน ปากพะยูน ๕ ๑.ปากพะยูน   ๒.ดอนทราย   ๓.ดอนประดู   ๔.ฝาละมี พัทลุง

 ๕.หารเทา



ชื่อ

จํานวน
ตําบล

๑๐ เกาะนางคํา ปากพะยูน เกาะนางคํา ๒ ๑.เกาะนางคํา   ๒.เกาะหมาก พัทลุง
๑๑ ปาพะยอม ปาพะยอม ปาพะยอม ๔ ๑.ปาพะยอม   ๒.เกาะเตา   ๓.บานมะพราว   ๔.ลานขอย พัทลุง
๑๒ ปาบอน ปาบอน วังใหม ๕ ๑.ปาบอน   ๒.โคกทราย   ๓.ทุงนารี   ๔.วังใหม พัทลุง

๕.หนองธง
  ป  ื่ โ ั ป ั

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง    ตํารวจภูธรภาค ๙

ลําดับที่
ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร ตํารวจภูธรจังหวัดชื่อตําบลอําเภอ ตําบล

๓๒๐

๑๓ บางแกว บางแกว นาปะขอ ๓ ๑.ทามะเดื่อ   ๒.โคกสัก   ๓.นาปะขอ พัทลุง
๑๔ กงหรา กงหรา คลองทรายขาว ๕ ๑.กงหรา   ๒.คลองเฉลิม   ๓.คลองทรายขาว   ๔.ชะรัด พัทลุง

๕.สมหวัง
๑๕ ศรีบรรพต ศรีบรรพต เขายา ๓ ๑.เขาปู   ๒.เขายา   ๓.ตะแพน พัทลุง
๑๖ ศรีนครินทร ศรีนครินทร ชุมพล ๔ ๑.ชุมพล ๒.บานนา ๓.อางทอง ๔.ลําสินธ พัทลุง



ชื่อ

จํานวน
ตําบล

๑ เมืองยะลา เมืองยะลา สะเตง ๙ ๑.สะเตง   ๒.สะเตงนอก   ๓.บุดี   ๔.หนาถ้ํา   ยะลา
๕.บันนังสาเรง   ๖.เปาะเสง   ๗.ยุโป   ๘.ตาเซะ   
๙.ทาสาป

๒ ลําใหม เมืองยะลา ลําใหม ๕ ๑.ลําใหม   ๒.ลําพะเยา   ๓.พรอน   ๔.ลิดล   ๕.ยะลา ยะลา
้ 

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ
อยูในปกครอง

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดยะลา  ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต

ลําดับที่

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

ตั้งอยูที่
เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร ตํารวจภูธรจังหวัดอําเภอ ตําบล ชื่อตําบล

๓๒๑

๓ เบตง เบตง เบตง ๓ ๑.เบตง  ๒.ธารน้ําทิพย   ๓.ตาเนาะแมเราะ ยะลา
๔ อัยเยอรเวง เบตง อัยเยอรเวง ๑ ๑.อัยเยอรเวง ยะลา
๕ ยะรม เบตง ยะรม ๑ ๑.ยะรม ยะลา
๖ รามัน รามัน กายูบอเกาะ ๗ ๑.กายูบอเกาะ   ๒.อาซอง   ๓.กาลูปง   ๔.กาลอ ยะลา

๕.บาลอ   ๖.กอตอตือระ   ๗.ยะตะ 
๗ จะกวะ รามัน ตะโละหะลอ ๓ ๑.ตะโละหะลอ   ๒.จะกวะ   ๓.เกะรอ ยะลา
๘ โกตาบารู รามัน โกตาบารู ๔ ๑.โกตาบารู   ๒.บือมัง   ๓.บาโงย   ๔.เนินงาม ยะลา
๙ ทาธง รามัน ทาธง ๒ ๑.ทาธง ๒.วังพญา ยะลา
๑๐ ยะหา ยะหา ยะหา ๖ ๑.ยะหา   ๒.บาโระ   ๓.ละแอ   ๔.กาตอง   ๕.ตาชี ยะลา

๖.บาโงยซิแน
๑๑ ปะแต ยะหา ปะแต ๑ ๑.ปะแต ยะลา



ชื่อ

จํานวน
ตําบล

๑๒ บันนังสตา บันนังสตา บันนังสตา ๕ ๑.บันนังสตา   ๒.บาเจาะ   ๓.ตลิ่งชัน   ๔.ตาเนาะปูเตะ ยะลา
๕.เขื่อนบางลาง   

๑๓ บาตูตาโมง บันนังสตา ถ้ําทะลุ ๑ ๑.ถ้ําทะลุ ยะลา
๑๔ ธารโต ธารโต ธารโต ๓ ๑.ธารโต   ๒.บานแหร   ๓.คีรีเขต ยะลา

 โ  

ลําดับที่
ตั้งอยูที่ อยูในปกครอง

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตํารวจภูธรจังหวัดตําบล

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดยะลา  ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

ชื่อตําบล

๓๒๒

๑๕ แมหวาด ธารโต แมหวาด ๑ ๑.แมหวาด ยะลา
๑๖ กาบัง กาบัง กาบัง ๒ ๑.กาบัง   ๒.บาละ ยะลา
๑๗ กรงปนัง กรงปนัง สะเอะ ๔ ๑.กรงปนัง   ๒.สะเอะ   ๓.ปุโรง   ๔.หวยกระทิง ยะลา



ชื่อ

จํานวน
ตําบล

๑ เมืองปตตานี เมืองปตตานี อาเนาะรู ๑๓ ๑.อาเนาะรู   ๒.จะบังติกอ   ๓.สะบารัง   ๔.บานา   ปตตานี
๕.ตันหยงลุโละ   ๖.บาราโหม   ๗.กะมิยอ   ๘.คลองมานิง

๙.ปุยุด   ๑๐.บาราเฮาะ   ๑๑.ตะลุโบะ   ๑๒.ปะกาฮะรัง
๑๓.รูสะมิแล

ตํารวจภูธรจังหวัด
ลําดับที่

ตั้งอยูที่
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ชื่อตําบล

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดปตตานี  ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต

อยูในปกครอง

๓๒๓

๒ สายบุรี สายบุรี ตะลุบัน ๑๑ ๑.ตะลุบัน   ๒.ละหาร   ๓.มะนังดาลํา   ๔.กะดุนง ปตตานี
๕.ทุงคลา   ๖.เตราะบอน   ๗.บือเระ   ๘.แปน   ๙.ตะบิ้ง
๑๐.บางเกา   ๑๑.ปะเสยะวอ

๓ โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ๘ ๑.ทาเรือ  ๒.บางโกระ  ๓.มะกรูด ๔.นาเกตุ  ปตตานี
๕.ทรายขาว   ๖.ปาบอน    ๗.ชางใหตก  
๘.โคกโพธิ์

๔ นาประดู โคกโพธิ์ นาประดู ๔ ๑.นาประดู   ๒.ทุงพลา   ๓.ปากลอ   ๔.ควนโนรี ปตตานี
๕ หนองจิก หนองจิก ตุยง ๑๒ ๑.ตุยง   ๒.ดอนรัก   ๓.บางตาวา   ๔.เกาะเปาะ  ปตตานี

๕.ปุโละปุโย   ๖.ลิปะสะโง   ๗.ยาบี   ๘.คอลอตันหยง
๙.ดาโตะ   ๑๐.บอทอง   ๑๑.บางเขา   ๑๒.ทากําชํา



ชื่อ

จํานวน
ตําบล

๖ มายอ มายอ มายอ ๑๓ ๑.กระหวะ   ๒.กระเสาะ   ๓.เกาะจัน   ๔.ตรัง   ๕.ถนน ปตตานี
๖.ปะโด   ๗.ปานัน   ๘.มายอ   ๙.ลุโบะยิไร   ๑๐.ลางา
๑๑.สะกํา   ๑๒.สาคอใต   ๑๓.สาคอบน

๗ ยะหริ่ง ยะหริ่ง ยามู ๑๔ ๑.แหลมโพธิ์   ๒.ตะโละกาโปร   ๓.ยามู   ๔.บางปู ๕.ตาแกะ   ปตตานี

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดปตตานี  ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต

ลําดับที่
ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร ชื่อตําบล ตํารวจภูธรจังหวัดตําบลอําเภอ

อยูในปกครอง

๓๒๔

๖.ปยามุมัง   ๗.หนองแรต   ๘.จะรัง ๙.สาบัน   ๑๐.มะนังยง   
  ๑๑.ตันหยงดาลอ   ๑๒.ตอหลัง ๑๓.ตันหยงจึงงา   ๑๔.บาโลย  
๘ ราตาปนยัง ยะหริ่ง ราตาปนยัง ๔ ๑.ราตาปนยัง   ๒.ตะโละ   ๓.ปุลากง   ๔.ตาลีอายร ปตตานี
๙ ปะนาเระ ปะนาเระ ปะนะเระ ๑๐ ๑.ปะนาเระ   ๒.ทาขาม   ๓.บานนอก   ๔.ดอน   ๕.ควน ปตตานี

๖.ทาน้ํา   ๗.คอกกระบือ   ๘.พอมิ่ง   ๙.บานน้ําบอ ๑๐.บานกลาง
๑๐ ยะรัง ยะรัง ยะรัง ๑๐ ๑.ยะรัง   ๒.เมาะมาวี   ๓.คลองใหม   ๔.กระโด   ๕.วัด ปตตานี

๖.ปตูมุดี   ๗.ระแวง   ๘.สะนอ   ๙.ประจัน   ๑๐.สะดาวา
๑๑ บานโสรง ยะรัง เขาตูม ๒ ๑.กอลํา   ๒.เขาตูม ปตตานี
๑๒ กะพอ กะพอ กะรุบี ๓ ๑.กะรุบี   ๒.ตะโละดือรามัน   ๓.ปลองหอย ปตตานี
๑๓ ไมแกน ไมแกน ไทรทอง ๔ ๑.ไมแกน   ๒.ไทรทอง   ๓.ตะโละไกรทอง   ๔.ดอนทราย ปตตานี
๑๔ ทุงยางแดง ทุงยางแดง ตะโละแมะนา ๔ ๑.ตะโละแมะนา   ๒.น้ําดํา   ๓.ปากู   ๔.พิเทน ปตตานี
๑๕ แมลาน แมลาน แมลาน ๓ ๑.แมลาน   ๒.ปาไร   ๓.มวงเตี้ย ปตตานี๑๕ แมลาน แมลาน แมลาน ๓ ๑.แมลาน   ๒.ปาไร   ๓.มวงเตย ปตตาน



ชื่อ

จํานวน
ตําบล

๑ เมืองนราธิวาส เมืองนราธิวาส บางนาค ๔ ๑.บางปอ   ๒.บางนาค   ๓.ลําภู   ๔.มะนังตายอ   นราธิวาส
๒ โคกเคียน เมืองนราธิวาส โคกเคียน ๑ ๑.โคกเคียน นราธิวาส
๓ ตันหยง เมืองนราธิวาส กะลุวอเหนือ ๒ ๑.กะลุวอ   ๒.กะลุวอเหนือ นราธิวาส
๔ สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก ๒ ๑.สุไหงโก-ลก  ๒.ปาเสมัส นราธิวาส

โ ไ โ โ โ ปโ ิ

ลําดับที่
สถานีตํารวจภูธร อําเภอ ตําบล ตํารวจภูธรจังหวัด

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต

ชื่อตําบล

ตั้งอยูที่
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

เขตพื้นที่การปกครอง
อยูในปกครอง

๓๒๕

๕ มูโนะ สุไหงโก-ลก มูโนะ ๒ ๑.มูโนะ   ๒.ปูโยะ นราธิวาส
๖ ตากใบ ตากใบ เจะเห ๘ ๑.เจะเห   ๒.ไพรวัน   ๓.ศาลาใหม   ๔.บางขุนทอง นราธิวาส

๕.พรอน   ๖.เกาะสะทอน   ๗.โฆษิต   ๘.นานาค
๗ บาเจาะ บาเจาะ บาเจาะ ๕ ๑.บาเจาะ   ๒.ลุโบะสาวอ   ๓.บาเระใต   ๔.กาเยาะมาตี นราธิวาส

๕.บาเระเหนือ   
๘ ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ ปะลุกาสาเมาะ ๑ ๑.ปะลุกาสาเมาะ นราธิวาส
๙ ระแงะ ระแงะ ตันหยงมัส ๗ ๑.ตันหยงมัส   ๒.กาลิซา   ๓.เฉลมิ   ๔.ตันหยงลิมอ นราธิวาส

๕.มะรือโบตก   ๖.บองอ   ๗.บาโงสะโต
๑๐ รือเสาะ รือเสาะ รือเสาะออก ๙ ๑.รือเสาะออก   ๒.รือเสาะ   ๓.ลาโละ   ๔.สามัคคี นราธิวาส

๕.สุวารี   ๖.สาวอ   ๗.เรียง   ๘.บาตง   ๙.โคกสะตอ
๑๑ สุไหงปาดี สุไหงปาดี ปะลุรู ๕ ๑.สุไหงปาดี   ๒.ปะลุรู   ๓.โตะเด็ง   ๔.ริโก   ๕.กาวะ นราธิวาส
๑๒ สากอ สุไหงปาดี สากอ ๑ ๑.สากอ นราธิวาส๑ ุ ๑ ๑



ชื่อ

จํานวน
ตําบล

๑๓ แวง แวง แวง ๔ ๑.แวง   ๒.ฆอเลาะ   ๓.กายูคละ   ๔.เอราวัณ นราธิวาส
๑๔ โละจูด แวง โละจูด ๒ ๑.โละจูด   ๒.แมดง นราธิวาส
๑๕ สุคิริน สุคิริน สุคิริน ๕ ๑.สุคิริน   ๒.มาโมง   ๓.รมไทร   ๔.เกียร   ๕.ภูเขาทอง   นราธิวาส
๑๖ ศรีสาคร ศรีสาคร ซากอ ๖ ๑.ซากอ   ๒.ศรีสาคร   ๓.ศรีบรรพต   ๔.กาหลง นราธวิาส

ิ ี ี

อยูในปกครอง

อําเภอ ตํารวจภูธรจังหวัด

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต

ลําดับที่
ตั้งอยูที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือ

ตําบล ชื่อตําบล

เขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตํารวจภูธร

๓๒๖

๕.เชิงคีรี   ๖.ตะมะยูง
๑๗ ยี่งอ ยี่งอ ยี่งอ ๖ ๑.ยี่งอ   ๒.ละหาร   ๓.จอเบาะ   ๔.ตะปอเยาะ   นราธิวาส

๕.ลุโบะบายะ   ๖.ลุโบะบือซา
๑๘ จะแนะ จะแนะ จะแนะ ๔ ๑.จะแนะ   ๒.ชางเผือก   ๓.ผดุงมาตร  ๔.ดุซงญอ นราธิวาส
๑๙ เจาะไอรอง เจาะไอรอง จวบ ๓ ๑.จวบ   ๒.บูกิต   ๓.มะรือโบออก นราธิวาส



 ๓๒๗

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 

หนวยงาน สถานที่ตัง้ เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ 

    เขตพื้นท่ีการปกครอง 

กองบังคับการ เขตจตุจักร ทั่วราชอาณาจกัร 

ปราบปราม กรุงเทพมหานคร   

     

กองกํากับการ ๑ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

  กรุงเทพมหานคร   

      

กองกํากับการ ๒ เขตจตุจักร ตํารวจภูธรภาค ๑   ตํารวจภธูรภาค ๒ 

  กรุงเทพมหานคร   

      

กองกํากับการ ๓ เขตจตุจักร ตํารวจภูธรภาค ๓   ตํารวจภธูรภาค ๔ 

  กรุงเทพมหานคร   

      

กองกํากับการ ๔ เขตจตุจักร ตํารวจภูธรภาค ๕  ตํารวจภธูรภาค ๖ 

  กรุงเทพมหานคร   

      

กองกํากับการ ๕ เขตจตุจักร ตํารวจภูธรภาค ๗   ตํารวจภธูรภาค ๘ 

  กรุงเทพมหานคร   

      

กองกํากับการ ๖ เขตจตุจักร ตํารวจภูธรภาค ๙   ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวดั 

  กรุงเทพมหานคร ชายแดนภาคใต 

      

กองกํากับการ เขตจตุจักร ทั่วราชอาณาจกัร 

ปฏิบัติการพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

      

กลุมงานสอบสวน เขตจตุจักร ทั่วราชอาณาจกัร 

  กรุงเทพมหานคร   

 



 ๓๒๘

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 

 

หนวยงาน สถานที่ตัง้ 
เขตอํานาจการรับผดิชอบหรือเขตพืน้ทีก่ารปกครอง 
ในเขตทางหลวงแผนดินนอกเขตกรุงเทพมหานครที่เปน 
ทางหลวงหลกั ตั้งแตเลข ๑ - ๓ หลัก และทางหลวงพิเศษ 

กองบังคับการ 
ตํารวจทางหลวง 

 

เขตราชเทว ี
กรุงเทพมหานคร 

ท่ัวราชอาณาจกัร 

กองกํากับการ ๑ อําเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุร ี

 
 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดปทุมธานี, 
จังหวัดนนทบุรี, จังหวดัสระบุรี,  จังหวัดนครนายก, 
จังหวัดลพบุรี, จังหวัดสิงหบุรี, จังหวดัอางทอง, 
จังหวัดนครสวรรค, จังหวัดอุทัยธานี,   จังหวัดชัยนาท,
จังหวัดเพชรบูรณ, จังหวดัพิจิตร 
 

สถานีตํารวจทางหลวง ๑ 
 
 

อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 

๑. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๒. จังหวัดปทุมธาน ี
๓. จังหวัดนนทบุร ี

สถานีตํารวจทางหลวง ๒ 
 
 

อําเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุร ี

 

๑. จังหวัดสระบุร ี
๒. จังหวัดนครนายก 
 

สถานีตํารวจทางหลวง ๓ 
 

 

อําเภอเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุร ี

 

จังหวัดลพบุร ี
 

สถานีตํารวจทางหลวง ๔ 
 
 

อําเภอเมืองนครสวรรค 
จังหวัดนครสวรรค 

 

๑. จังหวัดนครสวรรค 
๒. จังหวัดอุทัยธาน ี
 

สถานีตํารวจทางหลวง ๕ 
 
 

อําเภอเมืองเพชรบูรณ 
จังหวัดเพชรบูรณ 

 

๑. จังหวัดเพชรบูรณ 
๒. จังหวัดพิจติร 

 
สถานีตํารวจทางหลวง ๖ 
 

อําเภอเมืองสิงหบุรี 
จังหวัดสิงหบุร ี

๑. จังหวัดสิงหบุร ี
๒. จังหวัดอางทอง 
๓. จังหวัดชัยนาท 



 ๓๒๙

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 

 

หนวยงาน สถานที่ตัง้ 
เขตอํานาจการรับผดิชอบหรือเขตพืน้ทีก่ารปกครอง 
ในเขตทางหลวงแผนดินนอกเขตกรุงเทพมหานครที่เปน 
ทางหลวงหลกั ตั้งแตเลข ๑ - ๓ หลัก และทางหลวงพิเศษ 

กองบังคับการ 
ตํารวจทางหลวง 
กองกํากับการ ๒ 

 
 

อําเภอนครชัยศร ี
จังหวัดนครปฐม 

 

 
 

จังหวัดนครปฐม, จังหวดัสุพรรณบุรี,  จังหวัดสมุทรสาคร, 
จังหวัดเพชรบุรี,   จังหวัดราชบรุี, จังหวดักาญจนบุรี,  
จังหวัดสมุทรสงคราม, จังหวัดชุมพร,  จังหวัดระนอง,          
จังหวัดประจวบคีรีขนัธ, จังหวัดสุราษฎรธาน ี

สถานีตํารวจทางหลวง ๑ 
 
 

อําเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม 

 

๑. จังหวัดนครปฐม 
๒. จังหวัดสมุทรสาคร 
๓. จังหวัดสมุทรสงคราม   

สถานีตํารวจทางหลวง ๒ 
 
 

อําเภอเมืองเพชรบุรี 
จังหวัดเพชรบุร ี

๑. จังหวัดเพชรบุร ี
๒. จังหวัดราชบรุ ี
 

สถานีตํารวจทางหลวง ๓ 
 
 

อําเภอเมือง
ประจวบคีรีขนัธ 

      จังหวัดประจวบคีรีขนัธ 
 

จังหวัดประจวบคีรีขนัธ 
 

สถานีตํารวจทางหลวง ๔ 
 
 

อําเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร 

 

๑. จังหวัดชุมพร 
๒. จังหวัดระนอง 

 
สถานีตํารวจทางหลวง ๕ 

 
 

อําเภอทาฉาง 
จังหวัดสุราษฎรธาน ี

 

จังหวัดสุราษฎรธาน ี
 
 

สถานีตํารวจทางหลวง ๖ 
 
 

อําเภอพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบรุ ี

๑. จังหวัดกาญจนบุร ี
๒. จังหวัดสุพรรณบุร ี

 
 
 

 



 ๓๓๐

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 

 

หนวยงาน สถานที่ตัง้ 
เขตอํานาจการรับผดิชอบหรือเขตพืน้ทีก่ารปกครอง 
ในเขตทางหลวงแผนดินนอกเขตกรุงเทพมหานครที่เปน 
ทางหลวงหลกั ตั้งแตเลข ๑ - ๓ หลัก และทางหลวงพิเศษ 

กองบังคับการ 
ตํารวจทางหลวง 
กองกํากับการ ๓ 

 
อําเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

 
 
จังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดชลบุรี, 
จังหวัดระยอง, จังหวัดจนัทบุรี, จังหวัดตราด,                   
จังหวัดปราจีนบุรี, จังหวัดสระแกว 
 

สถานีตํารวจทางหลวง ๑ 
 
 

อําเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

๑. จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๒. จังหวัดสมุทรปราการ 

 

สถานีตํารวจทางหลวง ๒ 
 
 

อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุร ี

 

จังหวัดชลบุร ี
 

สถานีตํารวจทางหลวง ๓ 
 
 

อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง 

 

จังหวัดระยอง 
 

สถานีตํารวจทางหลวง ๔ 
 
 

อําเภอเมืองจันทบุรี 
จังหวัดจนัทบุร ี

 

๑. จังหวัดจนัทบุร ี
๒. จังหวัดตราด 

 
สถานีตํารวจทางหลวง ๕ 
 
 

อําเภอกบินทรบุร ี
จังหวัดปราจีนบุร ี

 

๑. จังหวัดปราจีนบุร ี
๒. จังหวัดสระแกว 

 
 

 
 
 
 
 
 



 ๓๓๑

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 

 

หนวยงาน สถานที่ตัง้ 
เขตอํานาจการรับผดิชอบหรือเขตพืน้ทีก่ารปกครอง 
ในเขตทางหลวงแผนดินนอกเขตกรุงเทพมหานครที่เปน 
ทางหลวงหลกั ตั้งแตเลข ๑ - ๓ หลัก และทางหลวงพิเศษ 

กองบังคับการ 
ตํารวจทางหลวง 
กองกํากับการ ๔ 

 
 

อําเภอเมืองขอนแกน 
จังหวัดขอนแกน 

 

 
 
จังหวัดรอยเอ็ด, จังหวัดกาฬสินธุ,  จังหวดัมหาสารคาม, 
จังหวัดขอนแกน, จังหวัดอุดรธานี, จังหวดัหนองคาย,     
จังหวัดเลย, จังหวดัหนองบัวลําภู, จังหวัดสกลนคร, 
จังหวัดนครพนม 
 

สถานีตํารวจทางหลวง ๑ 
 
 

อําเภอธวัชบุรี 
จังหวัดรอยเอ็ด 

 

๑. จังหวัดรอยเอ็ด 
๒. จังหวัดกาฬสินธุ 
๓. จังหวัดมหาสารคาม 

 
สถานีตํารวจทางหลวง ๒ 
 
 

อําเภอเมืองขอนแกน 
จังหวัดขอนแกน 

 

จังหวัดขอนแกน 
 

สถานีตํารวจทางหลวง ๓ 
 
 

อําเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธาน ี

๑. จังหวัดอุดรธาน ี
๒. จังหวัดหนองคาย 
 

สถานีตํารวจทางหลวง ๔ 
 

อําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย 

 

๑. จังหวัดเลย 
๒. จังหวัดหนองบัวลําภ ู

 
สถานีตํารวจทางหลวง ๕ 
 
 

อําเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร 

 

๑. จังหวัดสกลนคร 
๒. จังหวัดนครพนม 

 
 
 
 

 
 
 



 ๓๓๒

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 

 

หนวยงาน สถานที่ตัง้ 
เขตอํานาจการรับผดิชอบหรือเขตพืน้ทีก่ารปกครอง 
ในเขตทางหลวงแผนดินนอกเขตกรุงเทพมหานครที่เปน 
ทางหลวงหลกั ตั้งแตเลข ๑ - ๓ หลัก และทางหลวงพิเศษ 

กองบังคับการ 
ตํารวจทางหลวง 
กองกํากับการ ๕ 

 
 

อําเภอเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง 

 

 
 
จังหวัดตาก, จังหวดักําแพงเพชร,  จังหวัดลําปาง,    
จังหวัดแพร, จังหวัดพิษณุโลก, จังหวดัสุโขทัย,                
จังหวัดอุตรดิตถ, จังหวัดเชียงใหม,  จังหวดัลําพูน,  
จังหวัดแมฮองสอน,  จังหวดัพะเยา, จังหวดัเชียงราย, 
จังหวัดนาน 

สถานีตํารวจทางหลวง ๑ 
 
 

อําเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก 

 

๑. จังหวัดตาก 
๒. จังหวัดกําแพงเพชร 

 
สถานีตํารวจทางหลวง ๒ 

 
 

อําเภอเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง 

 

๑. จังหวัดลําปาง 
๒. จังหวัดลําพูน 

 
สถานีตํารวจทางหลวง ๓ 

 
 

อําเภอเมืองพิษณโุลก 
จังหวัดพิษณุโลก 

๑. จังหวัดพิษณุโลก 
๒. จังหวัดสุโขทัย 

 
สถานีตํารวจทางหลวง ๔ 
 

 

อําเภอเมืองเชียงใหม 
จังหวัดเชียงใหม 

 

๑. จังหวัดเชียงใหม 
๒. จังหวัดแมฮองสอน 

 
สถานีตํารวจทางหลวง ๕ 

 
 

อําเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา 

 

๑. จังหวัดพะเยา 
๒. จังหวัดเชียงราย 

สถานีตํารวจทางหลวง ๖ 
 

 

อําเภอเมืองแพร 
จังหวัดแพร 

 

๑. จังหวัดแพร 
๒. จังหวัดอุตรดิตถ 
๓. จังหวัดนาน 

 
 
 
 



 ๓๓๓

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 

 

หนวยงาน สถานที่ตัง้ 
เขตอํานาจการรับผดิชอบหรือเขตพืน้ทีก่ารปกครอง 
ในเขตทางหลวงแผนดินนอกเขตกรุงเทพมหานครที่เปน 
ทางหลวงหลกั ตั้งแตเลข ๑ - ๓ หลัก และทางหลวงพิเศษ 

กองบังคับการ 
ตํารวจทางหลวง 
กองกํากับการ ๖ 

 
 

อําเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

 
 
จังหวัดนครราชสีมา, จังหวดับุรีรัมย,  จังหวัดสุรนิทร, 
จังหวัดศรีสะเกษ,  จังหวัดอุบลราชธานี, จังหวดั
อํานาจเจริญ, จังหวัดมุกดาหาร, จังหวัดยโสธร,              
จังหวัดชัยภมิู 

สถานีตํารวจทางหลวง ๑ 
 
 

อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

จังหวัดนครราชสีมา 
 

สถานีตํารวจทางหลวง ๒ 
 
 

อําเภอเมืองบุรีรัมย 
จังหวัดบุรีรัมย 

 

จังหวัดบุรีรัมย 
 

สถานีตํารวจทางหลวง ๓ 
 
 

อําเภอเมืองสุรินทร 
จังหวัดสุรินทร 

 

จังหวัดสุรินทร 
 

สถานีตํารวจทางหลวง ๔ 
 
 

อําเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

๑. จังหวัดอุบลราชธาน ี
๒. จังหวัดศรษีะเกษ 

 
สถานีตํารวจทางหลวง ๕ 

 
 

อําเภอเมืองอํานาจเจริญ 
จังหวัดอํานาจเจริญ 

 

๑. จังหวัดอํานาจเจริญ 
๒. จังหวัดมุกดาหาร 
๓. จังหวัดยโสธร 

สถานีตํารวจทางหลวง ๖ 
 

อําเภอจตุรัส 
จังหวัดชัยภมิู 

จังหวัดชัยภมิู 

 
 
 
 
 



 ๓๓๔

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 

 

หนวยงาน สถานที่ตัง้ 
เขตอํานาจการรับผดิชอบหรือเขตพืน้ทีก่ารปกครอง 
ในเขตทางหลวงแผนดินนอกเขตกรุงเทพมหานครที่เปน 
ทางหลวงหลกั ตั้งแตเลข ๑ - ๓ หลัก และทางหลวงพิเศษ 

กองบังคับการ 
ตํารวจทางหลวง 
กองกํากับการ ๗ 

 
 

อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา 

 

 
 
จังหวัดพังงา, จังหวัดภูเก็ต, จังหวัดกระบี่, จังหวัดตรัง, 
จังหวัดพัทลุง, จังหวดัสงขลา, จังหวัดสตูล, จังหวัด
นครศรีธรรมราช, จังหวัดปตตานี, จังหวัดนราธิวาส,            
จังหวัดยะลา 

สถานีตํารวจทางหลวง ๑ 
 
 

อําเภอเมืองพังงา 
จังหวัดพังงา 

 

๑. จังหวัดพังงา 
๒. จังหวัดภูเก็ต 
๓. จังหวัดกระบี ่

 
สถานีตํารวจทางหลวง ๒ 

 
อําเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง 

 

๑. จังหวัดตรัง 
๒. จังหวัดพัทลุง 

 
สถานีตํารวจทางหลวง ๓ 

 
อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา 

 

๑. จังหวัดสงขลา 
๒. จังหวัดสตูล 

 
สถานีตํารวจทางหลวง ๔ 

 
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

สถานีตํารวจทางหลวง ๕ 
 

อําเภอโคกโพธ์ิ 
จังหวัดปตตาน ี

 

๑. จังหวัดปตตาน ี
๒. จังหวัดนราธิวาส 
๓. จังหวัดยะลา 
 

 
 
 
 
 
 



 ๓๓๕

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 

 

หนวยงาน สถานที่ตัง้ 
เขตอํานาจการรับผดิชอบหรือเขตพืน้ทีก่ารปกครอง 
ในเขตทางหลวงแผนดินนอกเขตกรุงเทพมหานครที่เปน 
ทางหลวงหลกั ตั้งแตเลข ๑ - ๓ หลัก และทางหลวงพิเศษ 

กองบังคับการ 
ตํารวจทางหลวง 
กองกํากับการ ๘ 

 

เขตคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร 

 

  ในเขตทางหลวงพิเศษและทางหลวงหมายเลข ๗  
 - ตั้งแต กโิลเมตรที่ ๐ แขวง/เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
ถึง กิโลเมตรที่ ๗๘ ตําบลหนองขางคอก อําเภอเมือง           
จังหวัดชลบุรี,  ในเขตทางหลวงพิเศษและทางหลวง
หมายเลข ๙ 

   - ถนนวงแหวนรอบกรุงเทพมหานครแนว 
ถนนวงแหวนตะวันออก (บางปะอิน - บางพลี) ตั้งแต 
กิโลเมตรที่ ๐  ตําบลพะยอม อําเภอวังนอย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  ถึงกิโลเมตรที่ ๖๓ อําเภอบางพลี            
จังหวัดสมุทรปราการ 
 

สถานีตํารวจทางหลวง ๑ 
 
 

เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 

 

  ในเขตทางหลวงพิเศษและทางหลวงหมายเลข ๗  
   - ตั้งแต กโิลเมตรที่ ๐ แขวง/เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร ถึง กิโลเมตรที่ ๗๘ ตําบลหนองขางคอก 
อําเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี 
      

สถานีตํารวจทางหลวง ๒ 
 
 

เขต คันนายาว 
กรุงเทพมหานคร 

 
 

ในเขตทางหลวงพิเศษและทางหลวงหมายเลข ๙ 
   - ถนนวงแหวนรอบกรุงเทพมหานครแนว 
ถนนวงแหวนตะวันออก (บางปะอิน - บางพลี) ตั้งแต
กิโลเมตรที่ ๐ ตําบลพะยอม อําเภอวังนอย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  ถึงกิโลเมตรที่  ๖๓ อําเภอบางพลี           
จังหวัดสมุทรปราการ 
     ถนนทางหลวงหมายเลข ๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๓๖

 

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 
ของ กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 

 
หนวยงาน สถานที่ตัง้              เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นท่ีการปกครอง 

      

กองบังคับการ กรุงเทพมหานคร      เขตพื้นที่ของการรถไฟแหงประเทศไทยและในเขตเสนทางสายเหนอื 

ตํารวจรถไฟ   เสนทางรถไฟสายตะวันออกรวมทั้งเสนทางรถไฟสายใต   เฉพาะในเขต  

กองกํากับการ ๑   พื้นที่กรุงเทพมหานคร และเสนทางรถไฟสายวงเวียนใหญ -มหาชัย - 

    แมกลอง 

สถานีตํารวจรถไฟนพวงศ กรุงเทพมหานคร      เขตพื้นที่ของการรถไฟแหงประเทศไทยยานขนสงสินคาพหลโยธนิ 

    เขตจตุจักร   ตลอดแนวถนนกําแพงเพชร ๑   และกําแพงเพชร  ๒       พืน้ที่ 

    สถานีรถไฟเสนทางรถไฟในเสนทางสายเหนือจากสถานกีรุงเทพมหานคร 

    ถึงสุดเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่เสนทางรถไฟยานเฉพาะกรุงเทพ 

    มหานคร 

สถานีตํารวจรถไฟ กรุงเทพมหานคร      เขตพื้นที่ของการรถไฟแหงประเทศไทย     พื้นที่สถานีรถไฟเสนทาง 

มักกะสัน   รถไฟในเสนทางสายตะวันออกเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร  

    เสนทางรถไฟในเสนทางตั้งแตหวัประแจอันนอกสุดดานใตของสถานีรถไฟ 

    มักกะสันถึงสถานีรถไฟแมน้ํา   รวมถึงพืน้ที่ขนถายสินคาลาดกระบัง 

สถานีตํารวจรถไฟธนบุรี กรุงเทพมหานคร       เขตพื้นที่เปนทรัพยสินของการรถไฟแหงประเทศไทยและสถานีรถไฟ 

    เฉพาะในเสนทางรถไฟสายใตในเขตกรุงเทพมหานครตัง้แตคอสะพาน 

    พระราม 6 ทิศตะวนัตกของแมน้ําเจาพระยาไปจนสุดเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

    ที่สถานีรถไฟศาลาธรรมสพนและตั้งแตสถานีรถไฟธนบุรีไปจนถึงสถานีรถไฟ 

    ชุมทางตลิ่งชัน    รวมทั้งพืน้ที่ที่เปนทรัพยสินของการรถไฟ  และสถานีรถไฟ 

    ตลอดเสนทางรถไฟสายวงเวยีนใหญ - มหาชัย - แมกลอง 

กองบังคับการ กรุงเทพมหานคร       เขตพื้นที่ของการรถไฟแหงประเทศไทย    และในเขตเสนทางรถไฟ 

ตํารวจรถไฟ   สายเหนือทั้งหมด  

กองกํากับการ ๒           พื้นที่ที่เสนทางรถไฟผานมี   กรุงเทพมหานคร     จงัหวัดปทมุธานี 

    จังหวดัพระนครศรีอยุธยา จงัหวัดสระบุรี จังหวดัลพบุรี จังหวดันครสวรรค 

    จังหวดัพิจิตร จังหวดัพิษณุโลก จังหวดัสุโขทัย จังหวัดอตุรดิตถ จังหวดัแพร 

    จังหวดัลําปาง จังหวดัลําพูน และจังหวัดเชยีงใหม 

 



 ๓๓๗ 

 

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรบัผิดชอบหรือเขตพื้นท่ีการปกครอง 

ของ   กองบัญชาการตาํรวจสอบสวนกลาง 

หนวยงาน สถานที่ตัง้              เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นท่ีการปกครอง 

      

สถานีตํารวจรถไฟอยุธยา อําเภอ      เขตพื้นที่ของการรถไฟแหงประเทศไทย พื้นที่สถานีรถไฟเสนทางรถไฟ 

 พระนครศรีอยธุยา สายเหนือจากสถานีกรุงเทพมหานครถึงสถานีชุมทางบานภาชีตรงประแจ 

  จังหวดั อันนอกสุดดานเหนือ 

  พระนครศรีอยธุยา     พื้นที่ที่เสนทางรถไฟผานมี  จังหวดักรุงเทพมหานคร จังหวดัปทุมธานี 

    จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

สถานีตํารวจรถไฟ อําเภอเมือง      เขตพื้นที่ของการรถไฟแหงประเทศไทย  พื้นที่สถานีรถไฟเสนทางรถไฟ 

นครสวรรค นครสวรรค สายเหนือจากสถานีชุมทางบานภาชี ตรงประแจอันนอกสุดดานเหนอื ถึง 

  จังหวดันครสวรรค สถานีพิษณุโลก ตรงประแจอันนอกสุดดานเหนือ 

         พื้นที่ที่เสนทางรถไฟผานมีจังหวดัพระนครศรีอยุธยา จังหวดัสระบรีุ 

    จังหวดัลพบุรี  จังหวดันครสวรรค จังหวดัพิจิตร และจังหวัดพิษณุโลก 

สถานีตํารวจรถไฟ อําเภอเมือง      เขตพื้นที่ของการรถไฟแหงประเทศไทย พื้นที่สถานีรถไฟเสนทางรถไฟ 

ศิลาอาสน อุตรดิตถ สายเหนือจากสถานีพิษณุโลก ตรงประแจอันนอกสุดดานเหนือ  ถึงสถานี 

  จังหวดัอุตรดิตถ เชียงใหม   รวมทั้งทางแยกจากสถานีชุมทางบานดารา ถึงสถานีสวรรคโลก 

         พื้นที่ที่เสนทางรถไฟผานมีจังหวดัพิษณโุลก   จังหวดัสุโขทัย  จังหวดัแพร 

    จังหวดัอุตรดิตถ         จังหวัดลําปาง     จังหวัดลําพูน   และ จังหวัดเชียงใหม 

กองบังคับการ กรุงเทพมหานคร     เขตพื้นที่ที่เปนทรัพยสินของการรถไฟแหงประเทศไทยตลอดเสนทาง  

ตํารวจรถไฟ  รถไฟสายใต เร่ิมตั้งแตสถานีรถไฟศาลาธรรมสพนตลอดเสนทางรถไฟ 

กองกํากับการ ๓   สายใตไปจนถึงสถานีรถไฟสุไหงโกลก รวมทั้งเสนทางรถไฟที่เปนชมุทาง 

    รถไฟสายใต    ดังนี ้

           1.  ชุมทางรถไฟหนองปลาดุกถึงสถานีรถไฟสุพรรณบุรีและสถานีรถไฟน้ําตก 

           2.  ชุมทางรถไฟบานทุงโพธ์ิถึงสถานีรถไฟคีรีรัฐนิคม 

           3.  ชุมทางรถไฟทุงสงถึงสถานีรถไฟนครศรีธรรมราช และสถานีรถไฟกันตัง 

           4.  ชุมทางรถไฟเขาชุมทองถึงสถานีรถไฟนครศรีธรรมราช 

           5.  ชุมทางรถไฟหาดใหญถึงสถานีรถไฟบาดังเบซาร 

           6.  ชุมทางรถไฟหาดใหญถึงสถานีรถไฟสงขลา 

           พื้นที่บนขบวนรถไฟสายใต ตั้งแตสถานีรถไฟกรุงเทพมหานคร ถึง 

    สถานีรถไฟสุไหงโกลก รวมทั้งชุมทางตาง ๆ ในเสนทางรถไหสายใตดวย 



 ๓๓๘ 

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรบัผิดชอบหรือเขตพื้นท่ีการปกครอง 

ของ   กองบัญชาการตาํรวจสอบสวนกลาง 

หนวยงาน สถานที่ตัง้              เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นท่ีการปกครอง 

      

สถานีตํารวจรถไฟหัวหิน อําเภอหวัหนิ      เขตพื้นที่ที่เปนทรัพยสินของการรถไฟแหงประเทศไทย จากสถานีรถไฟ 

และหนวย กอ.ปภ.97  จังหวดั ศาลาธรรมสพน   ถึงสถานีประจวบคีรีขันธ   ตรงประแจอนันอกสุดดานใต 

บก.รฟ. ประจวบคีรีขนัธ รวมทั้งทางแยกสถานีรถไฟชุมทางหนองปลาดุกถึงสถานีสุพรรณบุรี   และ 

    สถานีน้ําตก 

         พื้นที่บนขบวนรถไฟ  ตั้งแตสถานีรถไฟกรุงเทพมหานคร ถึงสถานีรถไฟ  

    ประจวบคีรีขนัธ  รวมทั้งทางแยกสถานีรถไฟชุมทางหนองปลาดุก ถึงสถานี 

    รถไฟสุพรรณบุรี และสถานีรถไฟน้ําตก 

      

สถานีตํารวจรถไฟทุงสง อําเภอทุงสง      เขตพื้นที่ของการรถไฟแหงประเทศไทย  พื้นที่สถานีรถไฟเสนทางรถไฟ 

 จังหวดั เสนทางรถไฟสายใตจากสถานีประจวบคีรีขันธ   ตรงประแจอนันอกสดุ 

  นครศรีธรรมราช ดานใตถึงสถานีพัทลุง ตรงประแจอันนอกสุดดานใต  รวมทั้งทางแยกสถานี 

    ชุมทางทุงสงถึงสถานีกันตัง    สถานีชุมทางเขาชุมทอง     ถึงสถานี 

    นครศรีธรรมราช และ 

         พื้นที่ที่เสนทางรถไฟผานมีจังหวดัประจวบคีรีขันธ  จังหวัดชุมพร 

    จังหวดัสุราษฎรธานี จังหวดันครศรีธรรมราช จังหวดัตรัง และจังหวัดพทัลุง 

      

สถานีตํารวจรถไฟ อําเภอหาดใหญ      เขตพื้นที่ของการรถไฟแหงประเทศไทยพื้นที่สถานีรถไฟเสนทางรถไฟ 

หาดใหญ จังหวดัสงขลา สายใต จากสถานีพัทลุงตรงประแจอันนอกสุดดานใต ถึงสถานีสุไหง-โกลก 

    รวมทั้งทางแยกจากสถานีชุมทางหาดใหญถึงสถานีปาดังเบซาร และสถานี 

    ชุมทางหาดใหญ ถึงสถานีสงขลา 

         พื้นที่ที่เสนทางรถไฟผานมีจังหวดัพัทลุง จังหวดัสงขลา จังหวัดปตตานี 

    จังหวดัยะลา และจังหวัดนราธิวาส 

      

 
 
 
 
 
 



 ๓๓๙ 

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

ของ   กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 
หนวยงาน สถานที่ตัง้              เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นท่ีการปกครอง 

      

กองบังคับการ กรุงเทพมหานคร      เขตพื้นที่ของการรถไฟแหงประเทศไทย    และในเขตเสนทางรถไฟ 

ตํารวจรถไฟ   สายตะวันออก จากสถานีมักกะสัน ตรงประแจอนันอกสดุดานใต เปนตนไป 

กองกํากับการ ๔        พื้นที่ที่เสนทางรถไฟผานมี กรุงเทพมหานคร  จังหวดัสมุทรปราการ 

    จังหวดัฉะเชิงเทรา    จังหวดัชลบุรี    จังหวดัระยอง    จังหวัดนครนายก  

    จังหวดัสระบุรี    จังหวดัปราจีนบุรี    และจงัหวัดสระแกว 

      

สถานีตํารวจรถไฟ กรุงเทพมหานคร      เขตพื้นที่ของการรถไฟแหงประเทศไทยพื้นที่สถานีรถไฟฟาสุวรรณภูม ิ

สุวรรณภูม ิ   ตั้งแตสถานีรถไฟฟาพญาไท   ถึงสถานีสุวรรณภูม ิ

      

สถานีตํารวจรถไฟ อําเภอเมือง      เขตพื้นที่ของการรถไฟแหงประเทศไทย พื้นที่สถานีรถไฟเสนทาง 

ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา สายตะวันออก จากสถานีมักกะสัน ตรงประแจอนันอกสดุดานใตถึงสถานี  

  จังหวดั บานพลูตาหลวง และสถานีชุมทางคลองสิบเกา ตรงประแจอันนอกสุด 

    ดานใต รวมทัง้ทางแยกจากสถานีศรีราชา ถึงสถานีแหลมฉบังและจาก 

    สถานีชุมทางเขาชีจรรยถึงสถานีมาบตาพุด 

         พื้นที่ที่เสนทางรถไฟผานมีจังหวดัฉะเชงิเทรา จังหวดัชลบุรี และจังหวัด 

    ระยอง 

      

สถานีตํารวจรถไฟ อําเภอ        พื้นที่สถานีรถไฟ เสนทางรถไฟสายตะวนัออก  จากสถานีชุมทาง   

อรัญประเทศ อรัญประเทศ คลองสิบเกา   ตรงประแจอันนอกสุดดานใต ถึงสถานีอรัญประเทศ รวมถึง 

  จังหวดัสระแกว สถานีชุมทางแกงคอย ตรงประแจอันนอกสุดดานใต 

          พื้นที่ที่เสนทางรถไฟผานมีจังหวัดฉะเชิงเทรา    จังหวัดนครนายก 

    จังหวดัสระบุรี   จังหวดัปราจนีบุรี    และจังหวัดสระแกว 

      

 
 
 

 
 
 



 ๓๔๐ 

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

ของ   กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 
หนวยงาน สถานที่ตัง้              เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นท่ีการปกครอง 

      

กองบังคับการ กรุงเทพมหานคร      เขตพื้นที่ของการรถไฟแหงประเทศไทย และในเขตเสนทางรถไฟ 

ตํารวจรถไฟ   สายตะวันออกเฉียงเหนือ  

กองกํากับการ ๕        พื้นที่ที่เสนทางรถไฟผานมีจังหวดัพระนครศรีอยุธยา   จังหวดัสระบุรี 

    จังหวดัลพบุรี    จังหวดัชัยภมูิ    จังหวดันครราชสีมา   จังหวัดบุรีรัมย  

    จังหวดับุรีรัมย จังหวดัสุรินทร จังหวดัศรีสะเกษ จังหวัดอบุลราชธานี 

    จังหวดัขอนแกน จังหวดัอุดรธานี  และจังหวัดหนองคาย 

สถานีตํารวจรถไฟ อําเภอเมือง      เขตพื้นที่ของการรถไฟแหงประเทศไทย พื้นที่สถานีรถไฟ เสนทางรถไฟ 

นครราชสีมา นครราชสีมา ในเสนทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ จากสถานีชุมทางบานภาชี ตรงประแจ 

  จังหวดั อันนอกสุดดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงสถานีนครราชสีมา ตรงประแจ 

  นครราชสีมา อันนอกสุดดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งทางแยกจากสถานีชุมทาง 

    แกงคอย - สถานีลํานารายณ - สถานีชุมทางบัวใหญ 

         พื้นที่ที่เสนทางรถไฟผานมีจังหวดัพระนครศรีอยุธยา จังหวดัสระบรีุ 

   จังหวดัลพบุรี    จังหวดัชัยภมูิ    และจังหวดันครราชสีมา 

สถานีตํารวจรถไฟ อําเภอวารินชําราบ      เขตพื้นที่ของการรถไฟแหงประเทศไทย พื้นที่สถานีรถไฟเสนทางรถไฟ 

อุบลราชธานี จังหวดั สายตะวันออกเฉียงเหนือ  จากสถานีนครราชสีมา ตรงประแจอนันอกสดุ 

 อุบลราชธานี ดานทิศตะวันออกเฉียงเหนอื  ถึงสถานีอุบลราชธานี 

       พื้นที่ที่เสนทางรถไฟผานมีจังหวดันครราชสีมา    จังหวัดบุรีรัมย 

   จังหวดัสุรินทร    จังหวดัศรีสะเกษ    และจังหวดัอุบลราชธานี 

สถานีตํารวจรถไฟ อําเภอเมือง      เขตพื้นที่ของการรถไฟแหงประเทศไทย พื้นที่สถานีรถไฟเสนทางรถไฟ 

หนองคาย หนองคาย สายตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแตสถานีชุมทางถนนจิระ ตรงประแจอันนอก   

 จังหวดัหนองคาย สุดดานเหนือถึงสถานีหนองคาย 

        พื้นที่เสนทางรถไฟผานมีจังหวดันครราชสีมา    จังหวดัขอนแกน 

   จังหวดัอุดรธานี    และจังหวดัหนองคาย 

 
 



 ๓๔๑

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 

หนวยงาน สถานที่ตัง้ เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ 

  เขตพื้นท่ีการปกครอง 

กองบังคับการ กรุงเทพมหานคร ทั่วราชอาณาจกัร 

ตํารวจทองเทีย่ว     

กองกํากับการ ๑ กรุงเทพมหานคร กองบังคับการตํารวจนครบาล ๑ - ๙, 

    ทาอากาศยานกรุงเทพฯ, 

    กรุงเทพมหานคร 

สถานีตํารวจทองเที่ยว ๑ กรุงเทพมหานคร กองบังคับการตํารวจนครบาล ๑ - ๓ 

      

สถานีตํารวจทองเที่ยว ๒ กรุงเทพมหานคร กองบังคับการตํารวจนครบาล ๔ - ๖ 

      

 สถานีตํารวจทองเที่ยว ๓ กรุงเทพมหานคร กองบังคับการตํารวจนครบาล ๗ - ๙ 

      

สถานีตํารวจทองเที่ยว ๔ กรุงเทพมหานคร ทาอากาศยานกรุงเทพฯ 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๔๒

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 

หนวยงาน สถานที่ตัง้ เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ 

    เขตพื้นท่ีการปกครอง 

กองบังคับการ     

ตํารวจทองเทีย่ว     

กองกํากับการ ๒  กรุงเทพมหานคร ตํารวจภูธรภาค ๑ (ยกเวนจังหวัดสมุทรปราการ)   

    ตํารวจภูธรภาค ๒ ตํารวจภูธรภาค ๗ 

 สถานีตํารวจทองเที่ยว ๑ อําเภอพระนครศรีอยุธยา ๑. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา ๒. จังหวัดปทมุธานี 

    ๓. จังหวดัอางทอง 

    ๔. จังหวัดนนทบุรี 

      

 สถานีตํารวจทองเที่ยว ๒ อําเภอเมืองลพบุรี ๑. จังหวัดลพบุรี 

  จังหวดัลพบุรี ๒. จังหวัดสระบุรี 

    ๓. จังหวดัสิงหบุรี 

    ๔. จังหวัดชยันาท 

      

 สถานีตํารวจทองเที่ยว ๓ อําเภออรัญประเทศ ๑. จังหวัดสระแกว 

  จังหวดัสระแกว ๒. จังหวัดนครนายก 

    ๓. จังหวดัปราจีนบุรี 

      

 สถานีตํารวจทองเที่ยว ๔ อําเภอบางละมุง ๑. จังหวัดชลบุรี 

  จังหวดัชลบุรี ๒. จังหวัดฉะเชิงเทรา 

      

 สถานีตํารวจทองเที่ยว ๕ อําเภอเมืองระยอง ๑. จังหวัดระยอง 

  จังหวดัระยอง ๒. จังหวัดจันทบุรี 

      

 
 
 



 ๓๔๓ 

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 

หนวยงาน สถานที่ตัง้ เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ 

    เขตพื้นท่ีการปกครอง 

 สถานีตํารวจทองเที่ยว ๖ อําเภอแหลมงอบ จังหวดัตราด 

  จังหวดัตราด   

      

 สถานีตํารวจทองเที่ยว ๗ อําเภอหวัหนิ ๑. จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

  จังหวดัประจวบคีรีขันธ ๒. จังหวัดสมทุรสาคร 

    ๓. จังหวดัสมุทรสงคราม 

    ๔. จังหวัดเพชรบุรี 

      

 สถานีตํารวจทองเที่ยว ๘ อําเภอเมืองกาญจนบุรี ๑. จังหวัดกาญจนบุรี 

  จังหวดักาญจนบุรี ๒. จังหวัดนครปฐม 

    ๓. จังหวดัราชบุรี 

    ๔. จังหวัดสุพรรณบุรี 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๔๔

 
บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 
หนวยงาน สถานที่ตัง้ เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ 

    เขตพื้นท่ีการปกครอง 

กองบังคับการ     

ตํารวจทองเทีย่ว     

กองกํากับการ ๓ อําเภอเมืองขอนแกน ตํารวจภูธรภาค ๓ และตํารวจภูธรภาค ๔ 

  จังหวดัขอนแกน   

สถานีตํารวจทองเที่ยว ๑ อําเภอเมืองนครราชสีมา ๑. จังหวัดนครราชสีมา 

  จังหวดันครราชสีมา ๒. จังหวัดชยัภูม ิ

    ๓. จังหวดับุรีรัมย 

    ๔. จังหวัดสุรินทร 

สถานีตํารวจทองเที่ยว ๒ อําเภอเมืองอุบลราชธานี ๑. จังหวัดอุบลราชธานี 

  จังหวดัอุบลราชธานี ๒. จังหวัดยโสธร 

    ๓. จังหวดัอํานาจเจริญ 

    ๔. จังหวัดศรสีะเกษ 

สถานีตํารวจทองเที่ยว ๓ อําเภอเมืองขอนแกน ๑. จังหวัดขอนแกน 

  จังหวดัขอนแกน ๒. จังหวัดมหาสารคาม 

    ๓. จังหวดักาฬสินธุ 

    ๔. จังหวัดรอยเอ็ด 

 สถานีตํารวจทองเที่ยว ๔ อําเภอเมืองนครพนม ๑. จังหวัดนครพนม 

  จังหวดันครพนม ๒. จังหวัดสกลนคร 

    ๓. จังหวดัมุกดาหาร 

 สถานีตํารวจทองเที่ยว ๕ อําเภอเมืองอุดรธานี ๑. จังหวัดอุดรธานี 

  จังหวดัอุดรธานี ๒. จังหวัดหนองคาย 

สถานีตํารวจทองเที่ยว ๖ อําเภอเมืองเลย ๑. จังหวัดเลย 

    ๒. จังหวัดหนองบัวลําภ ู

 
 
 



 ๓๔๕

 
 

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 

หนวยงาน สถานที่ตัง้ เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ 

    เขตพื้นท่ีการปกครอง 

กองบังคับการ     

ตํารวจทองเทีย่ว     

กองกํากับการ ๔ อําเภอเมืองเชยีงใหม ตํารวจภูธรภาค ๕ และตํารวจภูธรภาค ๖ 

  จังหวดัเชยีงใหม   

สถานีตํารวจทองเที่ยว ๑ อําเภอเมืองเชยีงใหม ๑. จังหวัดเชยีงใหม 

  จังหวดัเชยีงใหม ๒. จังหวัดลําปาง 

    ๓. จังหวดัลําพูน 

สถานีตํารวจทองเที่ยว ๒ อําเภอเมืองเชยีงราย ๑. จังหวัดเชยีงราย 

  จังหวดัเชยีงราย ๒. จังหวัดพะเยา 

 สถานีตํารวจทองเที่ยว ๓ อําเภอเมืองนาน ๑. จังหวัดนาน 

  จังหวดันาน ๒. จังหวัดแพร 

    ๓. จังหวดัอุตรดิตถ 

 สถานีตํารวจทองเที่ยว ๔ อําเภอเมืองพษิณุโลก ๑. จังหวัดพษิณุโลก 

  จังหวดัพิษณุโลก ๒. จังหวัดเพชรบูรณ 

    ๓. จังหวดัสุโขทัย 

สถานีตํารวจทองเที่ยว ๕ อําเภอเมืองนครสวรรค ๑. จังหวัดนครสวรรค 

  จังหวดันครสวรรค ๒. จังหวัดอุทยัธาน ี

    ๓. จังหวดัพิจติร 

 สถานีตํารวจทองเที่ยว ๖ อําเภอแมสอด ๑. จังหวัดตาก 

  จังหวดัตาก ๒. จังหวัดกําแพงเพชร 

 สถานีตํารวจทองเที่ยว ๗ อําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวดัแมฮองสอน 

  จังหวดัแมฮองสอน   

 
 
 
 



 ๓๔๖

 
 

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 

หนวยงาน สถานที่ตัง้ เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ 

    เขตพื้นท่ีการปกครอง 

กองบังคับการ     

ตํารวจทองเทีย่ว     

กองกํากับการ ๕ อําเภอเมืองภเูก็ต ตํารวจภูธรภาค ๘ และตํารวจภูธรภาค ๙ 

  จังหวดัภเูก็ต และศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนใต 

 สถานีตํารวจทองเที่ยว ๑ อําเภอเมืองระนอง ๑. จังหวัดระนอง 

  จังหวดัระนอง ๒. จังหวัดชุมพร 

 สถานีตํารวจทองเที่ยว ๒ อําเภอเมืองภเูก็ต ๑. จังหวัดภูเกต็ 

  จังหวดัภเูก็ต ๒. จังหวัดพังงา 

 สถานีตํารวจทองเที่ยว ๓ อําเภอเมืองกระบี ่ จังหวดักระบี ่

  จังหวดักระบี ่   

 สถานีตํารวจทองเที่ยว ๔ อําเภอเมืองตรงั จังหวดัตรัง  

  จังหวดัตรัง   

 สถานีตํารวจทองเที่ยว ๕ อําเภอหาดใหญ ๑. จังหวัดสงขลา  

  จังหวดัสงขลา ๒. จังหวัดสตลู 

    ๓. จังหวดัพัทลุง 

 สถานีตํารวจทองเที่ยว ๖ อําเภอเมืองสุราษฎรธาน ี ๑. จังหวัดสุราษฎรธานี (ยกเวนอําเภอ 

  จังหวดัสุราษฎรธานี เกาะสมุย และอําเภอเกาะพงนั และ 

    หมูเกาะโดยรอบทั้งหมด) 

    ๒. จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 สถานีตํารวจทองเที่ยว ๗ อําเภอเกาะสมยุ จังหวดัสุราษฎรธานี เฉพาะอาํเภอ 

  จังหวดัสุราษฎรธานี เกาะสมุย และอําเภอเกาะพงนั และ 

    หมูเกาะโดยรอบทั้งหมด 

 สถานีตํารวจทองเที่ยว ๘ อําเภอสุไหงโก-ลก ๑. จังหวัดนราธิวาส 

  จังหวดันราธิวาส ๒. จังหวัดปตตานี 

    ๓. จังหวดัยะลา 



 ๓๔๗ 

 
 

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 

หนวยงาน สถานที่ตัง้ เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ 

    เขตพื้นท่ีการปกครอง 

กองบังคับการ     

ตํารวจทองเทีย่ว     

กองกํากับการ ๖ จังหวดัสมุทรปราการ จังหวดัสมุทรปราการ 

      

 



 ๓๔๘

บัญชแีสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผดิชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบญัชาการตํารวจสอบสวนกลาง 

หนวยงาน สถานที่ตัง้ เขตอํานาจการรับผดิชอบหรือเขตพื้นทีก่ารปกครอง 
กองบังคับการ 
ตํารวจน้ํา 

กองกํากับการ  ๔ 
 

 
 

เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 

 
 
แมน้ําเจาพระยาลงไปในทะเลและชายฝง 
ตลอดจนแมน้ําลําคลองสําคัญท่ีเช่ือมตอ 
แมน้ําเจาพระยาและในเขตพืน้ท่ีจังหวดั
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี  จังหวัดนนทบุรี 
กรุงเทพมหานคร  จังหวดัสมุทรปราการ                
จังหวัดสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสงคราม               
จังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขนัธ 
 

สถานีตํารวจน้ํา ๑ อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี และ
จังหวัดนนทบุรี ตั้งแตเหนือสะพานพระราม ๗ ขึ้นไป 
 

สถานีตํารวจน้ํา ๒ เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 

ตั้งแตใตสะพานพระราม ๗ ลงมา  กรุงเทพมหานคร  
และอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต
เหนือสะพานขามแมน้ําเจาพระยาหนาท่ีวาการอําเภอ     
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ขึ้นไป 
 

สถานีตํารวจน้ํา ๓ อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ 

ตามลําแมน้ําเจาพระยา ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
ตั้งแตใตสะพานหนาท่ีวาการอําเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ  ลงไปในทะเลและชายฝง          
เขตจังหวดัสมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร 
ตลอดจนแมน้ําลําคลองที่สําคัญท่ีเช่ือมตอแมน้ํา
เจาพระยาหรือทะเลรวมทั้งพ้ืนท่ีบริเวณที่ตั้ง               
กองบังคับการตํารวจน้ํา 
 

 
 
 



 ๓๔๙

บัญชแีสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผดิชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบญัชาการตํารวจสอบสวนกลาง 

หนวยงาน สถานที่ตัง้ เขตอํานาจการรับผดิชอบหรือเขตพื้นทีก่ารปกครอง 
สถานีตํารวจน้ํา ๔ 

 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร 

จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม              
อําเภอบานแหลม และอําเภอเมืองเพชรบุรี               
จังหวัดเพชรบุร ี

สถานีตํารวจน้ํา ๕ อําเภอปราณบุร ี
จังหวัดประจวบคีรีขนัธ 

อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี อําเภอหัวหิน                  
อําเภอปราณบุรี อําเภอสามรอยยอด                             
และอําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรขีันธ 

สถานีตํารวจน้ํา ๖ อําเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขนัธ 

อําเภอทับสะแก อําเภอบางสะพาน                     
อําเภอบางสะพานนอย และอําเภอเมือง
ประจวบคีรีขนัธ จังหวัดประจวบคีรีขนัธ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๕๐

บัญชแีสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผดิชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบญัชาการตํารวจสอบสวนกลาง 

หนวยงาน สถานที่ตัง้ เขตอํานาจการรับผดิชอบหรือเขตพื้นที่ การปกครอง 
กองบังคับการ 
ตํารวจน้ํา 

กองกํากับการ  ๕ 
 

 
 

อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุร ี

 
 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  จังหวัดชลบุรี  จังหวัดระยอง 
จังหวัดจนัทบุรี และจังหวดัตราด 
 

สถานีตํารวจน้ํา ๑ อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุร ี

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  และ               
จังหวัดชลบุรี (ยกเวนอําเภอเกาะสีชัง รวมถึง            
บริเวณทาเรือนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง                 
และอําเภอสัตหีบ) 
 

สถานีตํารวจน้ํา ๒ อําเภอเกาะสีชัง 
จังหวัดชลบุร ี

อําเภอเกาะสีชัง และบริเวณทาเรือนิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบัง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี
 

สถานีตํารวจน้ํา ๓ อําเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุร ี

อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  
และจังหวัดระยอง 
 

สถานีตํารวจน้ํา ๔ อําเภอเมืองจันทบุรี 
จังหวัดจนัทบุร ี

 

จังหวัดจนัทบุร ี

สถานีตํารวจน้ํา ๕ อําเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด 

จังหวัดตราด ยกเวนอําเภอคลองใหญ  
และกิ่งอําเภอเกาะกูด 
 

สถานีตํารวจน้ํา ๖ อําเภอคลองใหญ 
จังหวัดตราด 

 

อําเภอคลองใหญ และกิ่งอําเภอเกาะกดู จังหวดัตราด 

 
 
 
 



 ๓๕๑

บัญชแีสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผดิชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบญัชาการตํารวจสอบสวนกลาง 

หนวยงาน สถานที่ตัง้ เขตอํานาจการรับผดิชอบหรือเขตพื้นทีก่ารปกครอง 
กองบังคับการ 
ตํารวจน้ํา 

กองกํากับการ  ๖ 
 

 
 

อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 
จังหวัดสุราษฎรธาน ี

 
 
จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวดัชุมพร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

สถานีตํารวจน้ํา ๑ อําเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร 

๑. จังหวัดชุมพร (ยกเวนอําเภอละแม) 
๒. อําเภอเกาะพงัน (เฉพาะเกาะเตาและหินใบ)           
จังหวัดสุราษฎรธานี  
 

สถานีตํารวจน้ํา ๒ อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 
จังหวัดสุราษฎรธาน ี

๑. อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 
๒. จังหวัดสุราษฎรธานี(ยกเวนอําเภอเกาะสมุย และ
อําเภอเกาะพงัน) รวมท้ังหมูเกาะอางทอง และหมูเกาะ
พะลวย 
 

สถานีตํารวจน้ํา ๓ อําเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎรธาน ี

อําเภอเกาะสมุย และอําเภอเกาะพงัน (ยกเวน เกาะเตา
และหินใบ) จังหวดัสุราษฎรธาน ี
 

สถานีตํารวจน้ํา ๔ อําเภอขนอม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๑. อําเภอขนอม  อําเภอสิชล และอําเภอทาศาลา   
จังหวดันครศรีธรรมราช  และเกาะตาง ๆ ในเขตพื้นท่ี 
๒. จังหวดัสุราษฎรธานี เฉพาะเกาะราบ   เกาะวงันอก 
เกาะวังใน  หินน้ําลาย  หินรานเปด  
 

สถานีตํารวจน้ํา ๕ อําเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  อําเภอปากพนัง             
และอําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 

 
 
 
 



 ๓๕๒

บัญชแีสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผดิชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบญัชาการตํารวจสอบสวนกลาง 

หนวยงาน สถานที่ตัง้ เขตอํานาจการรับผดิชอบหรือเขตพื้นทีก่ารปกครอง 
กองบังคับการ 
ตํารวจน้ํา 

กองกํากับการ  ๗ 
 

 
 

อําเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา 

 
 
จังหวัดสงขลา  จังหวดัพัทลุง  จังหวัดปตตาน ี
จังหวัดนราธิวาส 
 

สถานีตํารวจน้ํา ๑ อําเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา 

 

จังหวัดสงขลา  และอําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง  

สถานีตํารวจน้ํา ๒ อําเภอเมืองปตตานี 
จังหวัดปตตาน ี

จังหวัดปตตานี (ยกเวนอําเภอสายบุรี                           
และอําเภอไมแกน) 
 

สถานีตํารวจน้ํา ๓ อําเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส 

๑. จังหวัดนราธิวาส (ยกเวนอําเภอตากใบ)                   
๒. อําเภอสายบุรี และอําเภอไมแกน จังหวัดปตตาน ี
 

สถานีตํารวจน้ํา ๔ อําเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส 

 

อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๕๓

บัญชแีสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผดิชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบญัชาการตํารวจสอบสวนกลาง 

หนวยงาน สถานที่ตัง้ เขตอํานาจการรับผดิชอบหรือเขตพื้นทีก่ารปกครอง 
กองบังคับการ 
ตํารวจน้ํา 

กองกํากับการ  ๘ 
 

 
 

อําเภอเมืองภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต 

 

 
 
จังหวัดระนอง  จังหวัดพังงา  จังหวัดภูเก็ต 
 

สถานีตํารวจน้ํา ๑ อําเภอเมืองระนอง 
จังหวัดระนอง 

 

จังหวัดระนอง  

สถานีตํารวจน้ํา ๒ อําเภอทายเหมือง 
จังหวัดพังงา 

อําเภอคุระบุรี  อําเภอตะกั่วปา   อําเภอทายเหมือง             
และอําเภอตะกั่วทุง (เฉพาะพื้นท่ีฝงทะเลอันดามัน
ตะวันตก)  จังหวัดพังงา 
 

สถานีตํารวจน้ํา ๓ อําเภอเมืองภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต 

จังหวัดภูเก็ต  อําเภอเมืองพังงา  อําเภอเกาะยาว      
อําเภอตะกั่วทุง  อําเภอทับปุด (ยกเวนพ้ืนท่ีฝงทะเล
อันดามันตะวันตก) จังหวัดพังงา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๕๔

บัญชแีสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผดิชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบญัชาการตํารวจสอบสวนกลาง 

หนวยงาน สถานที่ตัง้ เขตอํานาจการรับผดิชอบหรือเขตพื้นทีก่ารปกครอง 
กองบังคับการ 
ตํารวจน้ํา 

กองกํากับการ  ๙ 
 

 
 

อําเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง 

 

 
 
จังหวัดกระบี่  จังหวัดตรัง  จังหวัดสตูล 
 

สถานีตํารวจน้ํา ๑ อําเภอเมืองกระบี่ 
จังหวัดกระบี ่

 

จังหวัดกระบี่  

สถานีตํารวจน้ํา ๒ อําเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง 

 

จังหวัดตรัง 

สถานีตํารวจน้ํา ๓ อําเภอเมืองสตูล 
จังหวัดสตูล 

 

จังหวัดสตูล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๕๕

 
บัญชแีสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผดิชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

ของกองบญัชาการตํารวจสอบสวนกลาง 

หนวยงาน สถานที่ตัง้ เขตอํานาจการรับผดิชอบหรือเขตพื้นทีก่ารปกครอง 
กองบังคับการ 
ตํารวจน้ํา 

กองกํากับการ  ๑๐ 
 

 
 

อําเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร 

 

 
 
จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร 
จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี 

สถานีตํารวจน้ํา ๑ อําเภอเมืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม 

อําเภอบานแพง อําเภอทาอุเทน 
และอําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
  

สถานีตํารวจน้ํา ๒ อําเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม 

๑. อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
๒. ตําบลโปงขาม อําเภอหวานใหญ 
จังหวัดมุกดาหาร 
 

สถานีตํารวจน้ํา ๓ อําเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร 

๑. อําเภอหวานใหญ (ยกเวนตําบลโปงขาม) 
อําเภอเมืองมุกดาหาร  อําเภอดอนตาล 
จังหวัดมุกดาหาร 
๒. อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ 
 

สถานีตํารวจน้ํา ๔ อําเภอเขมราฐ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

อําเภอเขมราฐ  อําเภอนาตาล  อําเภอโพธ์ิไทร 
จังหวัดอุบลราชธาน ี
 

สถานีตํารวจน้ํา ๕ อําเภอโขงเจียม 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

อําเภอโขงเจียม จังหวดัอุบลราชธานี 
 

 
 
 
 
 



 ๓๕๖

บัญชแีสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผดิชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบญัชาการตํารวจสอบสวนกลาง 

หนวยงาน สถานที่ตัง้ เขตอํานาจการรับผดิชอบหรือเขตพื้นทีก่ารปกครอง 
กองบังคับการ 
ตํารวจน้ํา 

กองกํากับการ  ๑๑ 
 

 
 

อําเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย 

 

 
 
จังหวัดเชียงราย  จังหวัดหนองคาย  จังหวัดเลย 
 

สถานีตํารวจน้ํา ๑ อําเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย 

 

อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  

สถานีตํารวจน้ํา ๒ อําเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย 

 

อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

สถานีตํารวจน้ํา ๓ อําเภอเวียงแกน 
จังหวัดเชียงราย 

 

อําเภอเวียงแกน จังหวดัเชียงราย 

สถานีตํารวจน้ํา ๔ อําเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย 

อําเภอเชียงคาน  อําเภอปากชม และตามลําแมน้ําเหือง 
ตั้งแตบริเวณดานพรมแดนสะพานมิตรภาพ 
ขามแมน้ําเหือง ไทย – ลาวไปจรดปากแมน้ํา             
อําเภอทาล่ี จังหวัดเลย 
 

สถานีตํารวจน้ํา ๕ อําเภอศรีเชียงใหม 
จังหวัดหนองคาย 

 

อําเภอสังคม   อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย 
 

สถานีตํารวจน้ํา ๖ อําเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย 

อําเภอเมืองหนองคาย  อําเภอทาบอ  อําเภอโพนพิสัย 
กิ่งอําเภอรัตนวาป  และอําเภอปากคาด                 
จังหวัดหนองคาย 
 

สถานีตํารวจน้ํา ๗ อําเภอบึงกาฬ 
จังหวัดหนองคาย 

อําเภอบึงกาฬ  อําเภอบุงคลา  อําเภอบึงโขงหลง 
จังหวัดหนองคาย 
 

 



 ๓๕๗ 

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 

หนวยงาน สถานที่ตัง้ เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ 
    เขตพื้นท่ีการปกครอง 

กองบังคับการปราบปราม     

การกระทําความผิดเกี่ยวกับ เขตจตุจักร  ทั่วราชอาณาจกัร 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ กรุงเทพมหานคร   

และสิ่งแวดลอม     

     

กองกํากับการ ๑ เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 

  กรุงเทพมหานคร   
กองกํากับการ ๒ เขตจตุจักร  ตํารวจภูธรภาค ๑    ตํารวจภธูรภาค ๒ 

  กรุงเทพมหานคร   

กองกํากับการ ๓ เขตจตุจักร   ตํารวจภูธรภาค ๓   ตํารวจภธูรภาค ๔ 

  กรุงเทพมหานคร   

กองกํากับการ ๔ เขตจตุจักร   ตํารวจภูธรภาค ๕  ตํารวจภธูรภาค ๖ 

  กรุงเทพมหานคร   

กองกํากับการ ๕ เขตจตุจักร   ตํารวจภูธรภาค ๗  ตํารวจภธูรภาค ๘ 

  กรุงเทพมหานคร   

กองกํากับการ ๖ เขตจตุจักร   ตํารวจภูธรภาค ๙    

  กรุงเทพมหานคร ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวดัชายแดนภาคใต 

กลุมงานสอบสวน  เขตจตุจักร  ทั่วราชอาณาจกัร 

  กรุงเทพมหานคร   
 



 ๓๕๘ 

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 

หนวยงาน สถานที่ตัง้ เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ 

    เขตพื้นท่ีการปกครอง 

กองบังคับการปราบปราม     

การกระทําความผิด เขตจตุจักร  ทั่วราชอาณาจกัร 

เกี่ยวกับการคามนุษย กรุงเทพมหานคร   

      

กองกํากับการ ๑ เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 

  กรุงเทพมหานคร   

      

กองกํากับการ ๒ เขตจตุจักร  ตํารวจภูธรภาค ๑  ตํารวจภูธรภาค ๒ 

  กรุงเทพมหานคร   

      

กองกํากับการ ๓ เขตจตุจักร  ตํารวจภูธรภาค ๓  ตํารวจภธูรภาค ๔ 

  กรุงเทพมหานคร   

      

กองกํากับการ ๔ เขตจตุจักร  ตํารวจภูธรภาค ๕  ตํารวจภธูรภาค ๖ 

  กรุงเทพมหานคร   

      

กองกํากับการ ๕ เขตจตุจักร  ตํารวจภูธรภาค ๗  ตํารวจภธูรภาค ๘ 

  กรุงเทพมหานคร   

      

กองกํากับการ ๖ เขตจตุจักร  ตํารวจภูธรภาค ๙ 

  กรุงเทพมหานคร ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวดัชายแดนภาคใต 

      

กลุมงานสอบสวน เขตจตุจักร  ทั่วราชอาณาจกัร 

  กรุงเทพมหานคร   

      

 



 ๓๕๙ 

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 

หนวยงาน สถานที่ตัง้ เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ 

    เขตพื้นท่ีการปกครอง 

กองบังคับการปราบปราม     

การกระทําความผิด เขตบางรัก ทั่วราชอาณาจกัร 

เกี่ยวกับอาชญากรรม กรุงเทพมหานคร   

ทางเศรษฐกิจ     

กองกํากับการ ๑ เขตบางรัก   กรุงเทพมหานคร 

  กรุงเทพมหานคร   

กองกํากับการ ๒ เขตบางรัก   ทั่วราชอาณาจกัร ยกเวนกรุงเทพมหานคร 

  กรุงเทพมหานคร   

กองกํากับการ ๓ เขตบางรัก   กรุงเทพมหานคร 

  กรุงเทพมหานคร   

กองกํากับการ ๔ เขตบางรัก   ทั่วราชอาณาจกัร ยกเวนกรุงเทพมหานคร 

  กรุงเทพมหานคร   

กองกํากับการ ๕ เขตบางรัก   ทั่วราชอาณาจกัร 

  กรุงเทพมหานคร   

กลุมงานสอบสวน เขตบางรัก   ทั่วราชอาณาจกัร 

  กรุงเทพมหานคร   
 



 ๓๖๐ 

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 

หนวยงาน สถานที่ตัง้ เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ 

    เขตพื้นท่ีการปกครอง 

กองบังคับการปราบปราม     

การกระทําความผิดเกี่ยวกับ เขตจตุจักร ทั่วราชอาณาจกัร 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ กรุงเทพมหานคร   

ในวงราชการ     

     

กองกํากับการ ๑ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

  กรุงเทพมหานคร   

      

กองกํากับการ ๒ เขตจตุจักร ตํารวจภูธรภาค ๑  ตํารวจภูธรภาค ๒ 

  กรุงเทพมหานคร   

      

กองกํากับการ ๓ เขตจตุจักร ตํารวจภูธรภาค ๓  ตํารวจภธูรภาค ๔ 

  กรุงเทพมหานคร   

      

กองกํากับการ ๔ เขตจตุจักร ตํารวจภูธรภาค ๕  ตํารวจภธูรภาค ๖ 

  กรุงเทพมหานคร   

      

กองกํากับการ ๕ เขตจตุจักร ตํารวจภูธรภาค ๗  ตํารวจภธูรภาค ๘ 

  กรุงเทพมหานคร   

      

กองกํากับการ ๖ เขตจตุจักร ตํารวจภูธรภาค ๙  ศูนยปฏิบตัิการตํารวจจังหวัด 

  กรุงเทพมหานคร ชายแดนภาคใต 

      

กลุมงานสอบสวน เขตจตุจักร ทั่วราชอาณาจกัร 

  กรุงเทพมหานคร   

 



 ๓๖๑

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 

หนวยงาน สถานที่ตัง้ เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ 

    เขตพื้นท่ีการปกครอง 

กองบังคับการปราบปราม เขตจตุจักร  ทั่วราชอาณาจกัร 

การกระทําความผิดเกี่ยวกับ กรุงเทพมหานคร   

การคุมครองผูบริโภค    

กองกํากับการ ๑ เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 

  กรุงเทพมหานคร   

      

กองกํากับการ ๒ เขตจตุจักร  ทั่วราชอาณาจกัร ยกเวนกรุงเทพมหานคร 

  กรุงเทพมหานคร   

      

กองกํากับการ ๓ เขตจตุจักร ทั่วราชอาณาจกัร 

  กรุงเทพมหานคร   

      

กองกํากับการ ๔ เขตจตุจักร  ทั่วราชอาณาจกัร 

  กรุงเทพมหานคร   

      

กลุมงานสอบสวน เขตจตุจักร  ทั่วราชอาณาจกัร 

  กรุงเทพมหานคร   

      

 



 ๓๖๒

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 

หนวยงาน สถานที่ตัง้ เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ 

    เขตพื้นท่ีการปกครอง 

กองบังคับการปราบปราม     

การกระทําความผิดเกี่ยวกับ ปทุมวัน ทั่วราชอาณาจกัร 

อาชญากรรมทางเทคโนโลย ี กรุงเทพมหานคร   

     

กองกํากับการ ๑ ปทุมวัน ทั่วราชอาณาจกัร 

  กรุงเทพมหานคร   

      

กองกํากับการ ๒ ปทุมวัน ทั่วราชอาณาจกัร 

  กรุงเทพมหานคร   

      

กองกํากับการ ๓ ปทุมวัน ทั่วราชอาณาจกัร 

  กรุงเทพมหานคร   

      

กลุมงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี    ปทุมวัน ทั่วราชอาณาจกัร 

  กรุงเทพมหานคร   

      

กลุมงานสอบสวน ปทุมวัน ทั่วราชอาณาจกัร 

  กรุงเทพมหานคร   

      
 



 ๓๖๓

 

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 
ของกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 

   

หนวยงาน สถานที่ตัง้ เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นท่ีการปกครอง 

กองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ๑ กรุงเทพมหานคร กองบังคับการตํารวจนครบาล ๑ - ๙ และทั่วราชอาณาจักร 

กลุมงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพยสิน กรุงเทพมหานคร ทั่วราชอาณาจกัร 

กองกํากับการ ๑ กรุงเทพมหานคร กองบังคับการตํารวจนครบาล ๑, ๕ และ ๖ 

กองกํากับการ ๒ กรุงเทพมหานคร กองบังคับการตํารวจนครบาล ๒, ๓ และ ๔ 

กองกํากับการ ๓ กรุงเทพมหานคร กองบังคับการตํารวจนครบาล ๗, ๘ และ ๙ 

      

กองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ๒ กรุงเทพมหานคร ตํารวจภูธรภาค ๒, ๓, ๔ และทั่วราชอาณาจักร  

กลุมงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพยสิน กรุงเทพมหานคร ทั่วราชอาณาจกัร 

กองกํากับการ ๑ กรุงเทพมหานคร ตํารวจภูธรภาค ๒ 

กองกํากับการ ๒ กรุงเทพมหานคร ตํารวจภูธรภาค ๓ 

กองกํากับการ ๓ กรุงเทพมหานคร ตํารวจภูธรภาค ๔ 

      

กองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ๓ กรุงเทพมหานคร ตํารวจภูธรภาค ๑, ๕, ๖ และทั่วราชอาณาจักร 

กลุมงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพยสิน กรุงเทพมหานคร ทั่วราชอาณาจกัร 

กองกํากับการ ๑ กรุงเทพมหานคร ตํารวจภูธรภาค ๑ 

กองกํากับการ ๒ กรุงเทพมหานคร ตํารวจภูธรภาค ๕ 

กองกํากับการ ๓ กรุงเทพมหานคร ตํารวจภูธรภาค ๖ 

      

กองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ๔ กรุงเทพมหานคร ตํารวจภูธรภาค ๗, ๘ , ๙, ศูนยปฏิบัติการตํารวจ 

    จังหวดัชายแดนภาคใต และทั่วราชอาณาจกัร 

กลุมงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพยสิน กรุงเทพมหานคร ทั่วราชอาณาจกัร 

กองกํากับการ ๑ กรุงเทพมหานคร ตํารวจภูธรภาค ๗ 

กองกํากับการ ๒ กรุงเทพมหานคร ตํารวจภูธรภาค ๘ 

กองกํากับการ ๓ กรุงเทพมหานคร ตํารวจภูธรภาค ๙ และศูนยปฏิบัติการ 

    ตํารวจจังหวดัชายแดนภาคใต 
 



 ๓๖๔ 

 บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบัญชาการตํารวจสันติบาล 

 

หนวยงาน สถานที่ตัง้ 

 
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ 

เขตพื้นท่ีการปกครอง 
 

 
กองบังคับการ 

ตํารวจสันติบาล ๑ 
 

 
กรุงเทพมหานคร 

 

 
ทั่วราชอาณาจกัร 

 

 
กองกํากับการ ๑ 

 
กรุงเทพมหานคร 

 

 
ตํารวจภูธรภาค ๑ และ ตํารวจภูธรภาค ๒ 

 
 

กองกํากับการ ๒ 
 

กรุงเทพมหานคร 
 

 
ตํารวจภูธรภาค ๓ และ ตํารวจภูธรภาค ๔ 

 
 

กองกํากับการ ๓ 
 

กรุงเทพมหานคร 
 

 
ตํารวจภูธรภาค ๕ และ ตํารวจภูธรภาค ๖ 

 
 

กองกํากับการ ๔ 
 

กรุงเทพมหานคร 
 

 
ตํารวจภูธรภาค ๗ และ ตํารวจภูธรภาค ๘ 

 
 

กองกํากับการ ๕ 
 

กรุงเทพมหานคร 
 

 
ตํารวจภูธรภาค ๙ และ  

ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวดัชายแดนภาคใต 
 

 
กองกํากับการ ๖ 

 
กรุงเทพมหานคร 

 

 
กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

 
 



 ๓๖๕ 

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 
ของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง 

หนวยงาน สถานที่ตัง้ เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นท่ีการปกครอง 

กองบังคับการตรวจคนเขาเมอืง ๑ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร (ยกเวนดานตรวจคนเขาเมือง 
    ทาเรือกรุงเทพและดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยาน 
    กรุงเทพ) 
กองบังคับการตรวจคนเขาเมอืง ๒ จังหวดัสมุทรปราการ ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ
    ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานกรุงเทพ 
    ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชยีงใหม 
    ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานภูเก็ต 
    ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานหาดใหญ 
ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยาน
สุวรรณภูม ิ

ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย 

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 

ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยาน
กรุงเทพ 

ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย 

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 

ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยาน
เชียงใหม 

ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย 

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 

ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยาน
ภูเก็ต 

ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย 

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 

ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยาน
หาดใหญ 

ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย 

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 

กองบังคับการตรวจคนเขาเมอืง ๓ กรุงเทพมหานคร ตํารวจภูธรภาค ๑ 
    ตํารวจภูธรภาค ๒ 
    ตํารวจภูธรภาค ๗ 
    ตรวจคนเขาเมอืงจังหวดัและดานตรวจคนเขาเมือง 
  

  

ในพื้นที่ตาํรวจภูธรภาค ๑ (ยกเวนดานตรวจคน 
เขาเมืองทาอากาศยานสวุรรณภูม)ิ, ตํารวจภูธรภาค ๒ 
และตํารวจภูธรภาค ๗ และดานตรวจคนเขาเมืองทาเรือ
กรุงเทพ 
 

 



 ๓๖๖ 

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

ของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง 

หนวยงาน สถานที่ตัง้ เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นท่ีการปกครอง 

ตรวจคนเขาเมอืงจังหวดัและ 
ดานตรวจคนเขาเมืองในสังกัด  
กองบังคับการตรวจคนเขาเมอืง ๓   

  

ดานตรวจคนเขาเมืองทาเรือกรุงเทพ ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย 

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 

ตรวจคนเขาเมอืงจังหวดันนทบุรี จังหวดันนทบรีุ จังหวดันนทบรีุ 
ตรวจคนเขาเมอืงจังหวดัปทมุธานี จังหวดัปทุมธานี จังหวดัปทุมธานี 
ตรวจคนเขาเมอืงจังหวดั
สมุทรปราการ 

จังหวดัสมุทรปราการ จังหวัดและดานตรวจคนเขาเมืองในจังหวัดสมุทรปราการ 
(ยกเวนดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานสุวรรณภูมิ) 

ตรวจคนเขาเมอืงจังหวดั
สมุทรสาคร 

จังหวดัสมุทรสาคร จังหวดัและดานตรวจคนเขาเมืองในจังหวดัสมุทรสาคร 
จังหวดัสมุทรสงคราม 

ตรวจคนเขาเมอืงจังหวดักาญจนบุรี จังหวดักาญจนบุรี จังหวดัและดานตรวจคนเขาเมืองในจังหวดักาญจนบุรี 
ตรวจคนเขาเมอืงจังหวดัชลบุรี จังหวดัชลบุรี จังหวดัและดานตรวจคนเขาเมืองในจังหวดัชลบุรี 
ตรวจคนเขาเมอืงจังหวดัสระแกว จังหวดัสระแกว จังหวดัและดานตรวจคนเขาเมืองในจังหวดัสระแกว 
ตรวจคนเขาเมอืงจังหวดั
ประจวบคีรีขนัธ 

จังหวดั
ประจวบคีรีขนัธ 

จังหวดัและดานตรวจคนเขาเมืองในจังหวดั
ประจวบคีรีขนัธ 

   จังหวดัเพชรบรีุ 
ตรวจคนเขาเมอืงจังหวดัระยอง จังหวดัระยอง จังหวดัและดานตรวจคนเขาเมืองในจังหวดัระยอง 
ตรวจคนเขาเมอืงจังหวดัตราด จังหวดัตราด จังหวดัและดานตรวจคนเขาเมืองในจังหวดัตราด 
ตรวจคนเขาเมอืงจังหวดัจันทบุรี จังหวดัจันทบรีุ จังหวดัและดานตรวจคนเขาเมืองในจังหวดัจันทบุรี 
ตรวจคนเขาเมอืงจังหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
จังหวดัอางทอง 
จังหวดัสุพรรณบุรี 

ตรวจคนเขาเมอืงจังหวดัฉะเชิงเทรา จังหวดัฉะเชิงเทรา จังหวดัฉะเชิงเทรา 
จังหวดัปราจีนบุรี 
จังหวดันครนายก 

 



 ๓๖๗

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

ของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง 

หนวยงาน สถานที่ตัง้ เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นท่ีการปกครอง 

ตรวจคนเขาเมอืงจังหวดันครปฐม จังหวดันครปฐม จังหวดันครปฐม 
   จังหวดัราชบุรี 
ตรวจคนเขาเมอืงจังหวดัลพบุรี จังหวดัลพบุรี จังหวดัลพบุรี 
   จังหวดัสระบุรี 
   จังหวดัชัยนาท 
   จังหวดัสิงหบรีุ 
กองบังคับการตรวจคนเขาเมอืง ๔ จังหวดันครราชสีมา ตํารวจภูธรภาค ๓ 
   ตํารวจภูธรภาค ๔ 
   ตรวจคนเขาเมอืงจังหวดัและดานตรวจคนเขาเมือง 
   ในพื้นที่ตาํรวจภูธรภาค ๓ และตํารวจภูธรภาค ๔ 
ตรวจคนเขาเมอืงจังหวดัและ 
ดานตรวจคนเขาเมืองในสังกัด  
กองบังคับการตรวจคนเขาเมอืง ๔ 

   

ตรวจคนเขาเมอืงจังหวดันครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา 
จังหวดับุรีรัมย 
จังหวดัและดานตรวจคนเขาเมืองในจังหวดัสุรินทร 

ตรวจคนเขาเมอืงจังหวดัมุกดาหาร จังหวดัมุกดาหาร จังหวดัและดานตรวจคนเขาเมืองในจังหวดัมุกดาหาร 
ตรวจคนเขาเมอืงจังหวดัหนองคาย จังหวดัหนองคาย จังหวดัและดานตรวจคนเขาเมืองในจังหวดัหนองคาย 
ตรวจคนเขาเมอืงจังหวดั
อุบลราชธานี 

จังหวดัอุบลราชธานี จังหวดัและดานตรวจคนเขาเมืองในจังหวดัอุบลราชธานี 

ตรวจคนเขาเมอืงจังหวดัเลย จังหวดัเลย จังหวดัและดานตรวจคนเขาเมืองในจังหวดัเลย 
ตรวจคนเขาเมอืงจังหวดัศรีสะเกษ จังหวดัศรีสะเกษ จังหวดัและดานตรวจคนเขาเมืองในจังหวดัศรีสะเกษ 
ตรวจคนเขาเมอืงจังหวดันครพนม จังหวดันครพนม จังหวดัและดานตรวจคนเขาเมืองในจังหวดันครพนม 
ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดอํานาจเจริญ จังหวดัอํานาจเจริญ จังหวดัอํานาจเจริญ 

จังหวดัยโสธร 
จังหวดัรอยเอด็ 
 

 



 ๓๖๘ 

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

ของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง 

หนวยงาน สถานที่ตัง้ เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นท่ีการปกครอง 

ตรวจคนเขาเมอืงจังหวดัขอนแกน จังหวดัขอนแกน จังหวดัขอนแกน 
   จังหวดัชัยภูม ิ
   จังหวดัมหาสารคาม 
ตรวจคนเขาเมอืงจังหวดัสกลนคร จังหวดัสกลนคร จังหวดัสกลนคร 
   จังหวดักาฬสนิธุ 
ตรวจคนเขาเมอืงจังหวดัอุดรธานี จังหวดัอุดรธานี จังหวดัอุดรธานี 
   จังหวดัหนองบัวลําภ ู
กองบังคับการตรวจคนเขาเมอืง ๕ จังหวดัเชยีงใหม ตํารวจภูธรภาค ๕ 
   ตํารวจภูธรภาค ๖ 
   ตรวจคนเขาเมอืงจังหวดัและดานตรวจคนเขาเมือง 
   ในพื้นที่ตาํรวจภูธรภาค ๕ และตํารวจภูธรภาค ๖ 
   (ยกเวนดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม) 
ตรวจคนเขาเมอืงจังหวดัและ 
ดานตรวจคนเขาเมืองในสังกัด  
กองบังคับการตรวจคนเขาเมอืง ๕ 

   

ตรวจคนเขาเมอืงจังหวดัเชียงใหม จังหวดัเชยีงใหม จังหวดัและดานตรวจคนเขาเมืองในจงัหวดัเชียงใหม 
(ยกเวนดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชยีงใหม) 
จังหวดัลําพูน 
จังหวดัลําปาง 

ตรวจคนเขาเมอืงจังหวดัเชียงราย จังหวดัเชยีงราย จังหวดัและดานตรวจคนเขาเมืองในจังหวดัเชียงราย 
   จังหวดัพะเยา 
ตรวจคนเขาเมอืงจังหวดัตาก จังหวดัตาก จังหวดัและดานตรวจคนเขาเมืองในจังหวดัตาก 
   จังหวดัสุโขทัย 
ตรวจคนเขาเมอืงจังหวดันาน จังหวดันาน จังหวดัและดานตรวจคนเขาเมืองในจังหวดันาน 
   จังหวดัแพร 
   จังหวดัอุตรดิตถ 
ตรวจคนเขาเมอืงจังหวดัแมฮองสอน จังหวดัแมฮองสอน จังหวดัและดานตรวจคนเขาเมอืงในจังหวดัแมฮองสอน 

 



 ๓๖๙ 

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

ของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง 

หนวยงาน สถานที่ตัง้ เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นท่ีการปกครอง 

ตรวจคนเขาเมอืงจังหวดัพิษณุโลก จังหวดัพิษณุโลก จังหวดัพิษณุโลก 
   จังหวดัเพชรบรูณ 
   จังหวดัพิจิตร 
ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดนครสวรรค จังหวดันครสวรรค จังหวดันครสวรรค 
   จังหวดักําแพงเพชร 
   จังหวดัอุทัยธานี 
กองบังคับการตรวจคนเขาเมอืง ๖ จังหวดัสงขลา ตํารวจภูธรภาค ๘ 
   ตํารวจภูธรภาค ๙ 
   ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวดัชายแดนภาคใต 
   ตรวจคนเขาเมอืงจังหวดัและดานตรวจคนเขาเมือง 
   ในพื้นที่ตาํรวจภูธรภาค ๘, ตํารวจภูธรภาค ๙ และ 
   ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวดัชายแดนภาคใต  

(ยกเวนดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานภูเก็ต  
และดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานหาดใหญ) 

ตรวจคนเขาเมอืงจังหวดัและ 
ดานตรวจคนเขาเมืองในสังกัด  
กองบังคับการตรวจคนเขาเมอืง ๖ 

   

ตรวจคนเขาเมอืงจังหวดัภเูกต็ จังหวดัภเูก็ต จังหวดัและดานตรวจคนเขาเมืองในจังหวดัภูเก็ต  
   (ยกเวนดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานภูเก็ต) 
ตรวจคนเขาเมอืงจังหวดัสงขลา จังหวดัสงขลา จังหวดัและดานตรวจคนเขาเมืองในจังหวดัสงขลา  
   (ยกเวนดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานหาดใหญ) 
ตรวจคนเขาเมอืงจังหวดัสตูล จังหวดัสตูล จังหวดัและดานตรวจคนเขาเมืองในจังหวดัสตูล 
   จังหวดัและดานตรวจคนเขาเมืองในจังหวดัตรัง 
   จังหวดัพัทลุง 
ตรวจคนเขาเมอืงจังหวดันราธิวาส จังหวดันราธิวาส จังหวดัและดานตรวจคนเขาเมืองในจังหวดันราธิวาส 
ตรวจคนเขาเมอืงจังหวดักระบี่ จังหวดักระบี ่ จังหวดัและดานตรวจคนเขาเมืองในจังหวดักระบี ่
ตรวจคนเขาเมอืงจังหวดัระนอง จังหวดัระนอง จังหวดัและดานตรวจคนเขาเมืองในจังหวดัระนอง 
   จังหวดัชุมพร 



 ๓๗๐ 

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

ของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง 

หนวยงาน สถานที่ตัง้ เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นท่ีการปกครอง 

ตรวจคนเขาเมืองจังหวดัสุราษฎรธานี จังหวดัสุราษฎรธานี จังหวดัและดานตรวจคนเขาเมืองในจังหวดั 
สุราษฎรธานี 

ตรวจคนเขาเมอืงจังหวดั
นครศรีธรรมราช 

จังหวดันครศรธีรรมราช จังหวดัและดานตรวจคนเขาเมืองในจังหวดั
นครศรีธรรมราช 

ตรวจคนเขาเมอืงจังหวดัปตตานี จังหวดัปตตานี จังหวดัและดานตรวจคนเขาเมืองในจังหวดัปตตาน ี
ตรวจคนเขาเมอืงจังหวดัพังงา จังหวดัพังงา จังหวดัและดานตรวจคนเขาเมืองในจังหวดัพังงา 
ตรวจคนเขาเมอืงจังหวดัยะลา จังหวดัยะลา จังหวดัและดานตรวจคนเขาเมืองในจังหวดัยะลา 
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กรุงเทพมหานคร ทั่วราชอาณาจกัร 
      

 



 ๓๗๑

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 

หนวยงาน สถานที่ตัง้ 
เขตอํานาจการรับผดิชอบหรือ 

เขตพื้นทีก่ารปกครอง 
 กองบังคับการตํารวจตระเวน
ชายแดนภาค ๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธาน ี

 
 
 

๑. กรุงเทพมหานคร 
๒. จังหวัดปทุมธาน ี
๓. จังหวัดสระแกว 
๔. จังหวัดนนทบุร ี
๕. จังหวัดปราจีนบุร ี
๖. จังหวัดนครนายก 
๗. จังหวัดสระบุร ี
๘. จังหวัดลพบุร ี
๙. จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 
๑๐. จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๑๑. จังหวัดจนัทบุร ี
๑๒. จังหวัดระยอง 
๑๓. จังหวัดชลบุร ี
๑๔. จังหวัดตราด 
๑๕. จังหวัดสมุทรปราการ 
๑๖. จังหวัดกาญจนบรุ ี
๑๗. จังหวัดสุพรรณบุร ี
๑๘. จังหวัดนครปฐม 
๑๙. จังหวัดชัยนาท 
๒๐. จังหวัดสิงหบุร ี
๒๑. จังหวัดอางทอง 
๒๒. จังหวัดราชบุร ี
๒๓. จังหวัดประจวบคีรีขนัธ 
๒๔. จังหวัดเพชรบุร ี
๒๕. จังหวัดสมุทรสงคราม 
๒๖. จังหวัดสมุทรสาคร              

 
 
 



 ๓๗๒ 

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 

หนวยงาน สถานที่ตัง้ 
เขตอํานาจการรับผดิชอบหรือ 

เขตพื้นทีก่ารปกครอง 
 กองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๑๑  
 
 
 
กองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๑๒ 
 
 
 
 
 
 
กองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๑๓ 
 
 
 
 
 
 
 
กองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๑๔ 
 
 
 

อําเภอมะขาม 
จังหวัดจนัทบุร ี

 
 
 

อําเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแกว 

 
 
 
 
 
 

อําเภอพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบรุ ี

 
 
 
 
 

 
 

อําเภอเมืองประจวบคีรีขนัธ 
จังหวัดประจวบคีรีขนัธ 

 
 
 

๑. จังหวัดจนัทบุร ี
๒. จังหวัดระยอง 
๓. จังหวัดชลบุร ี
๔. จังหวัดตราด 
๕. จังหวัดสมุทรปราการ 
๑. จังหวัดปทุมธาน ี
๒. จังหวัดสระแกว 
๓. จังหวัดปราจีนบุร ี
๔. จังหวัดนครนายก 
๕. จังหวัดสระบุร ี
๖. จังหวัดลพบุร ี
๗. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๘. จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๑. กรุงเทพมหานคร 
๒. จังหวัดนนทบุร ี
๓. จังหวัดกาญจนบรุ ี
๔. จังหวัดสุพรรณบุร ี
๕. จังหวัดนครปฐม 
๖. จังหวัดชัยนาท 
๗. จังหวัดสิงหบุร ี
๘. จังหวัดอางทอง 
๙. จังหวัดราชบุร ี
๑. จังหวัดประจวบคีรีขนัธ 
๒. จังหวัดเพชรบุร ี
๓. จังหวัดสมุทรสงคราม 
๔. จังหวัดสมุทรสาคร  

 
 



 ๓๗๓

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 

หนวยงาน สถานที่ตัง้ 
เขตอํานาจการรับผดิชอบหรือ 

เขตพื้นทีก่ารปกครอง 
 กองบังคับการตํารวจตระเวน
ชายแดนภาค ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๒๑ 
 
 
กองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๒๒ 
 

อําเภอเมืองขอนแกน 
จังหวัดขอนแกน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อําเภอเมืองสุรินทร 
จังหวัดสุรินทร 

 
 

อําเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

๑. จังหวัดสุรินทร 
๒. จังหวัดมหาสารคาม 
๓. จังหวัดนครราชสีมา 
๔. จังหวัดบุรีรัมย 
๕. จังหวัดอุบลราชธาน ี
๖. จังหวัดอํานาจเจริญ 
๗. จังหวัดยโสธร 
๘. จังหวัดรอยเอ็ด 
๙. จังหวัดศรีสะเกษ 
๑๐. จังหวัดสกลนคร 
๑๑. จังหวัดมุกดาหาร 
๑๒. จังหวัดนครพนม 
๑๓. จังหวัดกาฬสินธุ 
๑๔. จังหวัดอุดรธาน ี
๑๕. จังหวัดขอนแกน 
๑๖. จังหวัดหนองคาย 
๑๗. จังหวัดชัยภมิู 
๑๘. จังหวัดหนองบัวลําภ ู
๑๙. จังหวัดเลย       
๑. จังหวัดสุรินทร 
๒. จังหวัดมหาสารคาม 
๓. จังหวัดนครราชสีมา 
๔. จังหวัดบุรีรัมย     
๑. จังหวัดอุบลราชธาน ี
๒. จังหวัดอํานาจเจริญ 
๓. จังหวัดยโสธร 
๔. จังหวัดรอยเอ็ด 
๕. จังหวัดศรีสะเกษ   

 



 ๓๗๔

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 

หนวยงาน สถานที่ตัง้ 
เขตอํานาจการรับผดิชอบหรือ 

เขตพื้นทีก่ารปกครอง 
กองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๒๓ 
 
 
กองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๒๔ 
 
 
 
 
กองบังคับการตํารวจตระเวน
ชายแดนภาค ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อําเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร 

 
 

อําเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธาน ี

 
 
 
 

อําเภอแมริม 
จังหวัดเชียงใหม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. จังหวัดสกลนคร 
๒. จังหวัดมุกดาหาร 
๓. จังหวัดนครพนม 
๔. จังหวัดกาฬสินธุ 
๑. จังหวัดอุดรธาน ี
๒. จังหวัดขอนแกน 
๓. จังหวัดหนองคาย 
๔. จังหวัดชัยภมิู 
๕. จังหวัดหนองบัวลําภ ู
๖. จังหวัดเลย       
๑. จังหวัดพิษณุโลก 
๒. จังหวัดเพชรบูรณ 
๓. จังหวัดพิจติร 
๔. จังหวัดอุตรดิตถ 
๕. จังหวัดสุโขทัย 
๖. จังหวัดพะเยา 
๗. จังหวัดแพร 
๘. จังหวัดนาน 
๙. จังหวัดเชียงราย 
๑๐. จังหวัดเชียงใหม 
๑๑. จังหวัดแมฮองสอน 
๑๒. จังหวัดลําพูน 
๑๓. จังหวัดลําปาง 
๑๔. จังหวัดตาก 
๑๕. จังหวัดกําแพงเพชร 
๑๖. จังหวัดนครสวรรค 
๑๗. จังหวัดอุทัยธาน ี

 
 



 ๓๗๕

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 

หนวยงาน สถานที่ตัง้ 
เขตอํานาจการรับผดิชอบหรือ 

เขตพื้นทีก่ารปกครอง 
กองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๓๑ 
 
 
 
กองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๓๒ 
 
 
กองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๓๓ 
 
 
กองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๓๔ 
 
 
กองบังคับการตํารวจตระเวน
ชายแดนภาค ๔ 
 
 
 
 
 
 
 

อําเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก 

 
 
 

อําเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา 

 
 

อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม 

 
 

อําเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก 

 
 

อําเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑. จังหวัดพิษณุโลก 
๒. จังหวัดเพชรบูรณ 
๓. จังหวัดพิจติร 
๔. จังหวัดอุตรดิตถ 
๕. จังหวัดสุโขทัย 
๑. จังหวัดพะเยา 
๒. จังหวัดแพร 
๓. จังหวัดนาน 
๔. จังหวัดเชียงราย 
๑. จังหวัดเชียงใหม 
๒. จังหวัดแมฮองสอน 
๓. จังหวัดลําพูน 
๔. จังหวัดลําปาง 
๑. จังหวัดตาก 
๒. จังหวัดกําแพงเพชร 
๓. จังหวัดนครสวรรค 
๔. จังหวัดอุทัยธาน ี
๑. จังหวัดชุมพร 
๒. จังหวัดระนอง 
๓. จังหวัดสุราษฎรธาน ี
๔. จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๕. จังหวัดภูเก็ต 
๖. จังหวัดกระบี ่
๗. จังหวัดพังงา 
๘. จังหวัดสงขลา 
๙. จังหวัดพัทลุง 
๑๐. จังหวัดสตูล 
๑๑. จังหวัดตรัง 

 



 ๓๗๖

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 

หนวยงาน สถานที่ตัง้ 
เขตอํานาจการรับผดิชอบหรือ 

เขตพื้นทีก่ารปกครอง 
 
 
 
กองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๔๑ 
 
กองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๔๒ 
 
 
กองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๔๓ 
 
 
กองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๔๔ 
 
 

 
 
 

อําเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร 

 
อําเภอทุงสง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 

อําเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา 

 
 

อําเภอเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา 

 
 

๑๒. จังหวัดยะลา 
๑๓. จังหวัดนราธิวาส 
๑๔. จังหวัดปตตาน ี
๑. จังหวัดชุมพร 
๒. จังหวัดระนอง 
๓. จังหวัดสุราษฎรธาน ี
๑. จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๒. จังหวัดภูเก็ต 
๓. จังหวัดกระบี ่
๔. จังหวัดพังงา 
๑. จังหวัดสงขลา 
๒. จังหวัดพัทลุง 
๓. จังหวัดสตูล 
๔. จังหวัดตรัง 
๑. จังหวัดยะลา 
๒. จงัหวัดนราธิวาส 
๓. จังหวัดปตตาน ี
 

 



 ๓๗๗ 

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง  

ของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ     

หนวยงาน สถานที่ตัง้ เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นท่ีการปกครอง 

ศูนยพิสูจนหลักฐาน ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิสูจนหลักฐานจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา 

 
พิสูจนหลักฐานจังหวัด

นนทบุรี 
 

พิสูจนหลักฐานจังหวัด
สมุทรปราการ 

 
พิสูจนหลักฐานจังหวัด

สระบุรี 
 

พิสูจนหลักฐานจังหวัด
อางทอง 

 

จังหวดัปทุมธานี 
หรือจังหวัดใดในเขต
อํานาจการรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

 
จังหวดันนทบรีุ 

 
 

จังหวดัสมุทรปราการ 
 
 

จังหวดัสระบุรี 
 
 

จังหวดัอางทอง 
 
 

๑. จังหวัดปทมุธานี 
๒. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๓. จังหวดันนทบุรี 
๔. จังหวัดสมทุรปราการ 
๕. จังหวัดสระบุรี 
๖. จังหวัดอางทอง 
๗. จังหวัดลพบุรี 
๘. จังหวัดสิงหบุรี 
๙. จงัหวัดชยันาท 
โดยใหมีเขตอาํนาจการรับผิดชอบในเขตพื้นที่การปกครองของ 
ศูนยพิสูจนหลักฐาน ๑ หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
หรือตามที่พนกังานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดัพระนครศรีอยุธยา (ตามที่
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดันนทบรีุ (ตามที่กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดัสมุทรปราการ (ตามที่
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดัสระบุรี (ตามที่กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดัอางทอง (ตามที่กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมายหรอืตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
 



 ๓๗๘ 

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง  

ของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ     

หนวยงาน สถานที่ตัง้ เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นท่ีการปกครอง 

พิสูจนหลักฐานจังหวัด
ลพบุรี 

 
พิสูจนหลักฐานจังหวัด

สิงหบุรี 
 

พิสูจนหลักฐานจังหวัด
ชัยนาท 

จังหวดัลพบุรี 
 
 

จังหวดัสิงหบรีุ 
 
 

จังหวดัชัยนาท 
 

ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดัลพบุรี (ตามที่กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดัสิงหบรีุ (ตามที่กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมายหรอืตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดัชัยนาท (ตามที่กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมายหรอืตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
 

 

หมายเหตุ    ปจจุบันอาคารสํานักงานของศูนยพิสูจนหลักฐาน ๑ ใชรวมกับตํารวจภูธรภาค ๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓๗๙ 

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง  

ของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ     

หนวยงาน สถานที่ตัง้ เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นท่ีการปกครอง 

ศูนยพิสูจนหลักฐาน  ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิสูจนหลักฐานจังหวัด
ระยอง 

 
พิสูจนหลักฐานจังหวัด 

ฉะเชิงเทรา 
 

พิสูจนหลักฐานจังหวัด 
จันทบุรี 

 
พิสูจนหลักฐานจังหวัด

ตราด 
 

พิสูจนหลักฐานจังหวัด 
ปราจีนบุรี 

จังหวดัชลบุรี 
หรือจังหวัดใดในเขต
อํานาจการรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวดัระยอง 
 
 

จังหวดัฉะเชิงเทรา 
 
 

จังหวดัจันทบรีุ 
 
 

จังหวดัตราด 
 
 

จังหวดัปราจีนบุรี 
 
 

 

๑. จังหวัดชลบุรี 
๒. จังหวัดระยอง 
๓. จังหวดัฉะเชิงเทรา 
๔. จังหวัดจันทบุรี 
๕. จังหวัดตราด 
๖. จังหวัดปราจีนบุรี 
๗. จังหวัดนครนายก 
๘. จังหวัดสระแกว 
โดยใหมีเขตอาํนาจการรับผิดชอบในเขตพื้นที่การปกครองของ
ศนูยพิสูจนหลักฐาน ๒ หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
หรือตามที่พนกังานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดัระยอง (ตามที่กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดัฉะเชิงเทรา (ตามที่กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดัจันทบรีุ (ตามที่กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดัตราด (ตามที่กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดัปราจีนบุรี (ตามที่กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
 



 ๓๘๐ 

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง  

ของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ     

หนวยงาน สถานที่ตัง้ เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นท่ีการปกครอง 

พิสูจนหลักฐานจังหวัด
นครนายก 

 
พิสูจนหลักฐานจังหวัด

สระแกว 
 

จังหวดันครนายก 
 
 

จังหวดัสระแกว 
 
 

ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดันครนายก (ตามที่กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดัสระแกว (ตามทีก่รมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 

 

หมายเหตุ    ปจจุบันอาคารสํานักงานของศูนยพิสูจนหลักฐาน ๒ อยูในพื้นที่ของตํารวจภูธรจังหวดัชลบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓๘๑ 

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง  
ของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ     

หนวยงาน สถานที่ตัง้ เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นท่ีการปกครอง 

ศูนยพิสูจนหลักฐาน ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิสูจนหลักฐานจังหวัด 
อุบลราชธานี 

 
พิสูจนหลักฐานจังหวัด

อํานาจเจริญ 
 

พิสูจนหลักฐานจังหวัด
สุรินทร 

 
พิสูจนหลักฐานจังหวัด 

ศรีสะเกษ 
 

พิสูจนหลักฐานจังหวัด
ชัยภูม ิ

 
พิสูจนหลักฐานจังหวัด

บุรีรัมย 

จังหวดันครราชสีมา 
หรือจังหวัดใดในเขต
อํานาจการรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวดัอุบลราชธานี 
 
 

จังหวดัอํานาจเจริญ 
 
 

จังหวดัสุรินทร 
 
 

จังหวดัศรีสะเกษ 
 
 

จังหวดัชัยภูม ิ
 
 

จังหวดับุรีรัมย 
 

 

๑. จังหวัดนครราชสีมา 
๒. จังหวัดอุบลราชธานี 
๓. จังหวดัอํานาจเจริญ 
๔. จังหวัดสุรินทร 
๕. จังหวัดศรสีะเกษ 
๖. จังหวัดชัยภมูิ 
๗. จังหวัดบุรีรัมย 
๘. จังหวัดยโสธร 
โดยใหมีเขตอาํนาจการรับผิดชอบในเขตพื้นที่การปกครองของ
ศูนยพิสูจนหลักฐาน ๓ หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
หรือตามที่พนกังานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดัอุบลราชธานี (ตามทีก่รมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดัอํานาจเจริญ (ตามที่กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
ภายในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดัสุรินทร (ตามที่กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดัศรีสะเกษ (ตามทีก่รมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดัชัยภูมิ (ตามที่กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดับุรีรัมย (ตามที่กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 



 ๓๘๒ 

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง  
ของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ     

หนวยงาน สถานที่ตัง้ เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นท่ีการปกครอง 

พิสูจนหลักฐานจังหวัด
ยโสธร 

 

จังหวดัยโสธร 
 
 

ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดัยโสธร (ตามที่กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
 

 
หมายเหตุ    ปจจุบันอาคารสํานักงานของศูนยพิสูจนหลักฐาน ๓ ใชรวมกับตํารวจภูธรจังหวดันครราชสีมา 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓๘๓ 

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง  

ของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ     

หนวยงาน สถานที่ตัง้ เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นท่ีการปกครอง 

ศูนยพิสูจนหลักฐาน ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิสูจนหลักฐานจังหวัด
อุดรธานี 

 
พิสูจนหลักฐาน 
จังหวดัเลย 

 
พิสูจนหลักฐานจังหวัด

มหาสารคาม 
 

พิสูจนหลักฐานจังหวัด
กาฬสินธุ 

 
 

จังหวดัขอนแกน 
หรือจังหวัดใดในเขต
อํานาจการรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวดัอุดรธานี 
 
 

จังหวดัเลย 
 
 

จังหวดัมหาสารคาม 
 
 

จังหวดักาฬสนิธุ 
 

 

๑. จังหวัดขอนแกน 
๒. จังหวัดอดุรธานี 
๓. จังหวดัเลย 
๔. จังหวัดมหาสารคาม 
๕. จังหวัดกาฬสินธุ 
๖. จังหวัดรอยเอ็ด 
๗. จังหวัดมุกดาหาร 
๘. จังหวัดนครพนม 
๙. จังหวัดสกลนคร 
๑๐. จังหวดัหนองคาย 
๑๑. จังหวัดหนองบัวลําภ ู
โดยใหมีเขตอาํนาจการรับผิดชอบในเขตพื้นที่การปกครองของ
ศนูยพิสูจนหลักฐาน ๔ หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
หรือตามที่พนกังานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดัอุดรธานี (ตามที่กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดัเลย (ตามที่กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
หรือตามที่พนกังานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดัมหาสารคาม (ตามที่กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดักาฬสนิธุ (ตามที่กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
 



 ๓๘๔ 

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง  

ของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ     

หนวยงาน สถานที่ตัง้ เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นท่ีการปกครอง 

พิสูจนหลักฐานจังหวัด
รอยเอ็ด 

 
พิสูจนหลักฐานจังหวัด

มุกดาหาร 
 

พิสูจนหลักฐานจังหวัด
นครพนม 

 
พิสูจนหลักฐานจังหวัด 

สกลนคร 
 

พิสูจนหลักฐานจังหวัด
หนองคาย 

 
พิสูจนหลักฐานจังหวัด

หนองบัวลําภ ู
 
 

จังหวดัรอยเอด็ 
 
 

จังหวดัมุกดาหาร 
 
 

จังหวดันครพนม 
 
 

จังหวดัสกลนคร 
 
 

จังหวดัหนองคาย 
 
 

จังหวดัหนองบัวลําภ ู
 

ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดัรอยเอด็ (ตามที่กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดัมุกดาหาร (ตามที่กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดันครพนม (ตามที่กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดัสกลนคร (ตามที่กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดัหนองคาย (ตามที่กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดัหนองบัวลําภู  (ตามที่
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 

 
 

หมายเหตุ    ปจจุบันอาคารสํานักงานของศูนยพิสูจนหลักฐาน ๔ อยูในพื้นที่ของตํารวจภูธรภาค ๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓๘๕ 

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง  

ของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ     

หนวยงาน สถานที่ตัง้ เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นท่ีการปกครอง 

ศูนยพิสูจนหลักฐาน ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิสูจนหลักฐานจังหวัด
เชียงใหม 

 
พิสูจนหลักฐานจังหวัด

เชียงราย 
 

พิสูจนหลักฐานจังหวัด
แมฮองสอน 

 
พิสูจนหลักฐานจังหวัด

ลําพูน 
 

พิสูจนหลักฐานจังหวัด
แพร 

 
 

จังหวดัลําปาง 
หรือจังหวัดใดในเขต
อํานาจการรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวดัเชยีงใหม 
 
 

จังหวดัเชยีงราย 
 
 

จังหวดัแมฮองสอน 
 
 

จังหวดัลําพูน 
 
 

จังหวดัแพร 
 
 

 

๑. จังหวัดลําปาง 
๒. จังหวัดเชยีงใหม 
๓. จังหวดัเชยีงราย 
๔. จังหวัดแมฮองสอน 
๕. จังหวัดลําพูน 
๖. จังหวัดแพร 
๗. จังหวัดนาน 
๘. จังหวัดพะเยา 
โดยใหมีเขตอาํนาจการรับผิดชอบในเขตพื้นที่การปกครองของ
ศูนยพิสูจนหลักฐาน ๕ หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย หรือ
ตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดัเชียงใหม (ตามที่กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ)  หรือตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมายหรอืตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดัเชยีงราย (ตามทีก่รมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดัแมฮองสอน (ตามที่กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดัลําพูน (ตามที่กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดัแพร (ตามที่กรมการปกครอง 
กระทรวง มหาดไทยประกาศ) หรือตามทีผู่บังคับบัญชา
มอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
 



 ๓๘๖ 

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง  

ของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ     

หนวยงาน สถานที่ตัง้ เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นท่ีการปกครอง 

พิสูจนหลักฐานจังหวัด
นาน 

 
พิสูจนหลักฐานจังหวัด

พะเยา 
 

จังหวดันาน 
 
 

จังหวดัพะเยา 
 

ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดันาน (ตามที่กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
หรือตามที่พนกังานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดัพะเยา (ตามที่กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
 

 

หมายเหตุ    ปจจุบันอาคารสํานักงานของศูนยพิสูจนหลักฐาน ๕  ใชรวมกับตํารวจภธูรจังหวัดลําปาง 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓๘๗ 

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง  

ของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ     

หนวยงาน สถานที่ตัง้ เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นท่ีการปกครอง 

ศูนยพิสูจนหลักฐาน ๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิสูจนหลักฐานจังหวัด
สุโขทัย 

 
พิสูจนหลักฐานจังหวัด

ตาก 
 

พิสูจนหลักฐานจังหวัด
กําแพงเพชร 

 
พิสูจนหลักฐานจังหวัด

อุตรดิตถ 
 

พิสูจนหลักฐานจังหวัด
พิจิตร 

 
 

จังหวดัพิษณุโลก 
หรือจังหวัดใดในเขต
อํานาจการรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวดัสุโขทัย 
 
 

จังหวดัตาก 
 
 

จังหวดักําแพงเพชร 
 
 

จังหวดัอุตรดิตถ 
 
 

จังหวดัพิจิตร 
 
 
 

๑. จังหวัดพษิณุโลก 
๒. จังหวัดสุโขทัย 
๓. จังหวดัตาก 
๔. จังหวัดกําแพงเพชร 
๕. จังหวัดอุตรดิตถ 
๖. จังหวัดพิจติร 
๗. จังหวัดเพชรบูรณ 
๘. จังหวัดนครสวรรค 
๙. จังหวดัอุทัยธานี 
โดยใหมีเขตอาํนาจการรับผิดชอบในเขตพื้นที่การปกครองของ
ศูนยพิสูจนหลักฐาน ๖ หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
หรือตามที่พนกังานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดัสุโขทัย (ตามทีก่รมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดัตาก  (ตามที่กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
หรือตามที่พนกังานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดักําแพงเพชร  (ตามทีก่รมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดัอุตรดิตถ (ตามที่กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดัพิจิตร (ตามที่กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
 



 ๓๘๘ 

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง  

ของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ     

หนวยงาน สถานที่ตัง้ เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นท่ีการปกครอง 

พิสูจนหลักฐานจังหวัด
เพชรบูรณ 

 
พิสูจนหลักฐานจังหวัด 

นครสวรรค 
 

พิสูจนหลักฐานจังหวัด
อุทัยธาน ี

 

จังหวดัเพชรบรูณ 
 
 

จังหวดันครสวรรค 
 
 

จังหวดัอุทัยธานี 
 
 

ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดัเพชรบรูณ (ตามที่กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดันครสวรรค (ตามที่กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดัอุทัยธานี (ตามที่กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
 

 

หมายเหตุ    ปจจุบันอาคารสํานักงานของศูนยพิสูจนหลักฐาน ๖ ใชรวมกับตํารวจภูธรจังหวดัพิษณโุลก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓๘๙ 

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง  

ของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ     

หนวยงาน สถานที่ตัง้ เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นท่ีการปกครอง 

ศูนยพิสูจนหลักฐาน ๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิสูจนหลักฐานจังหวัด
สุพรรณบุรี 

 
พิสูจนหลักฐานจังหวัด

ราชบุรี 
 

พิสูจนหลักฐานจังหวัด
กาญจนบุรี 

 
พิสูจนหลักฐานจังหวัด

สมุทรสาคร 
 

พิสูจนหลักฐานจังหวัด
สมุทรสงคราม 

 
 

จังหวดันครปฐม 
หรือจังหวัดใดในเขต
อํานาจการรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวดัสุพรรณบุรี 
 

 
จังหวดัราชบุรี 

 
 

จังหวดักาญจนบุรี 
 
 

จังหวดัสมุทรสาคร 
 
 

จังหวดัสมุทรสงคราม 
 
 

 

๑. จังหวัดนครปฐม 
๒. จังหวัดสุพรรณบุรี 
๓. จังหวดัราชบุรี 
๔. จังหวัดกาญจนบุรี 
๕. จังหวัดสมทุรสาคร 
๖. จังหวัดสมทุรสงคราม 
๗. จังหวัดเพชรบุรี 
๘. จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
โดยใหมีเขตอาํนาจการรับผิดชอบในเขตพื้นที่การปกครองของ
ศูนยพิสูจนหลักฐาน ๗ หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
หรือตามที่พนกังานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดัสุพรรณบุรี (ตามที่กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมายหรอืตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดัราชบุรี (ตามที่กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดักาญจนบุรี (ตามที่กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดัสมุทรสาคร (ตามที่กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดัสมุทรสงคราม (ตามที่
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
 



 ๓๙๐ 

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง  

ของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ     

หนวยงาน สถานที่ตัง้ เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นท่ีการปกครอง 

พิสูจนหลักฐานจังหวัด
เพชรบุรี 

 
พิสูจนหลักฐานจังหวัด

ประจวบคีรีขนัธ 
 

จังหวดัเพชรบรีุ 
 
 

จังหวดั 
ประจวบคีรีขนัธ 

 

ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดัเพชรบรีุ (ตามที่กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดัประจวบคีรีขันธ (ตามที่
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่
ผูบงัคับบัญชามอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
 

 
หมายเหตุ    ปจจุบันอาคารสํานักงานของศูนยพิสูจนหลักฐาน ๗ ใชรวมกับตํารวจภูธรภาค ๗ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓๙๑ 

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง  

ของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ     

หนวยงาน สถานที่ตัง้ เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นท่ีการปกครอง 

ศูนยพิสูจนหลักฐาน ๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิสูจนหลักฐานจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 
พิสูจนหลักฐานจังหวัด

ชุมพร 
 

พิสูจนหลักฐานจังหวัด
ระนอง 

 
พิสูจนหลักฐานจังหวัด

พังงา 
 

พิสูจนหลักฐานจังหวัด
ภูเก็ต 

 
พิสูจนหลักฐานจังหวัด

กระบี ่
 

จังหวดัสุราษฎรธานี 
หรือจังหวัดใดในเขต
อํานาจการรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวดั
นครศรีธรรมราช 

 
จังหวดัชุมพร 

 
 

จังหวดัระนอง 
 
 

จังหวดัพังงา 
 
 

จังหวดัภเูก็ต 
 
 

จังหวดักระบี ่
 
 

๑. จังหวัดสุราษฎรธานี 
๒. จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๓. จังหวดัชุมพร 
๔. จังหวัดระนอง 
๕. จังหวัดพังงา 
๖. จังหวัดภเูกต็ 
๗. จังหวัดกระบี ่
โดยใหมีเขตอาํนาจการรับผิดชอบในเขตพื้นที่การปกครองของ
ศูนยพิสูจนหลักฐาน ๘ หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
หรือตามที่พนกังานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดันครศรธีรรมราช  (ตามที่
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดัชุมพร (ตามที่กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดัระนอง (ตามที่กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดัพังงา (ตามที่กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดัภเูก็ต (ตามที่กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดักระบี่ (ตามที่กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 

หมายเหตุ    ปจจุบันอาคารสํานักงานของศูนยพิสูจนหลักฐาน ๘ อยูในพื้นที่ของตํารวจภูธรจังหวดัสุราษฎรธานี 
และใชรวมกับอาคารศาลากลางจังหวัดสุราษฎรธานี 



 ๓๙๒ 

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง  

ของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ     

หนวยงาน สถานที่ตัง้ เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นท่ีการปกครอง 

ศูนยพิสูจนหลักฐาน ๙ 
 
 
 
 
 
 

พิสูจนหลักฐานจังหวัด
พัทลุง 

 
พิสูจนหลักฐานจังหวัด

ตรัง 
 

พิสูจนหลักฐานจังหวัด
สตูล 

 
 

จังหวดัสงขลา 
หรือจังหวัดใดในเขต
อํานาจการรับผิดชอบ 

 
 
 
 

จังหวดัพัทลุง 
 
 

จังหวดัตรัง 
 
 

จังหวดัสตูล 
 

๑. จังหวัดสงขลา 
๒. จังหวัดพัทลุง 
๓. จังหวดัตรัง 
๔. จังหวัดสตลู 
โดยใหมีเขตอาํนาจการรับผิดชอบในเขตพื้นที่การปกครองของ
ศูนยพิสูจนหลักฐาน ๙ หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย หรือ
ตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดัพัทลุง (ตามที่กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดัตรัง (ตามที่กรมการปกครอง  
กระทรวง มหาดไทยประกาศ) หรือตามทีผู่บังคับบัญชา
มอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดัสตูล (ตามที่กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
หรือตามที่พนกังานสอบสวนรองขอ 

 

หมายเหตุ    ปจจุบันอาคารสํานักงานของศูนยพิสูจนหลักฐาน ๙ ใชรวมกับตํารวจภูธรภาค ๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓๙๓ 

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง  

ของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ     

หนวยงาน สถานที่ตัง้ เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นท่ีการปกครอง 

ศูนยพิสูจนหลักฐาน ๑๐ 
 
 
 
 
 

พิสูจนหลักฐานจังหวัด
ปตตาน ี

 
พิสูจนหลักฐานจังหวัด

นราธิวาส 
 
 

จังหวดัยะลา 
หรือจังหวัดใดในเขต
อํานาจการรับผิดชอบ 

 
 
 

จังหวดัปตตานี 
 
 

จังหวดันราธิวาส 
 
 

๑. จังหวัดยะลา 
๒. จังหวัดปตตานี 
๓. จังหวดันราธิวาส 
โดยใหมีเขตอาํนาจการรับผิดชอบในเขตพื้นที่การปกครองของ
ศูนยพิสูจนหลักฐาน ๑๐ หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
หรือตามที่พนกังานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดัปตตานี (ตามที่กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
ในเขตพืน้ที่การปกครองของจังหวดันราธิวาส (ตามที่กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมายหรอืตามที่พนักงานสอบสวนรองขอ 
 

 
หมายเหตุ   ๑.  ปจจุบันอาคารสํานักงานของศูนยพิสูจนหลักฐาน ๑๐ อยูในพืน้ที่ของตํารวจภูธรจงัหวัดยะลา 
                    ๒.  กลุมงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ใหมีสถานที่ตั้งที่จังหวดัยะลา หรือสถานที่อ่ืนตามความ 

เหมาะสม   
 



 ๓๙๔

 

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 

ของสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หนวยงาน สถานที่ตัง้ เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นท่ีการปกครอง 

กองตํารวจสื่อสาร   

ฝายการสื่อสาร ๒   

ศูนยบริการเทคนิคสื่อสารกลาง ๑ เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร 

ในเขตพืน้ที่กองบังคับการตํารวจนครบาล ๑,๒ และ ๘ 

ศูนยบริการเทคนิคสื่อสารกลาง ๒ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 

ในเขตพืน้ที่กองบังคับการตํารวจนครบาล ๕,๖ และ ๙ 

ศูนยบริการเทคนิคสื่อสารกลาง ๓ เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 

ในเขตพืน้ที่กองบังคับการตํารวจนครบาล ๓,๔ และ ๗ 

   

ฝายการสื่อสาร ๓  ในเขตพืน้ที่ตํารวจภูธรภาค ๑ - ๒ 

ศูนยบริการเทคนิคสื่อสาร ๑ อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวดัพระนครศรีอยุธยา, จังหวดัอางทอง, 

 จังหวดัพระนครศรีอยุธยา จังหวดัสิงหบรีุ, จังหวดันนทบุรี, จังหวดัปทุมธานี, 

  จังหวดัลพบุรี, จังหวดัสระบรีุ, จังหวดัชัยนาท 

  และจังหวัดสมุทรปราการ 

ศูนยบริการเทคนิคสื่อสาร ๒ อําเภอเมืองจนัทบุรี จังหวดัจันทบรีุ, จังหวดัระยอง, จังหวดัตราด 

 จังหวดัจันทบรีุ และจังหวัดสระแกว 

ศูนยบริการเทคนิคสื่อสาร ๒ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวดัชลบุรี, จังหวดันครนายก, จังหวดัฉะเชิงเทรา 

 จังหวดัชลบุรี และจังหวัดปราจีนบุรี 

   
ฝายการสื่อสาร ๔  ในเขตพืน้ที่ตํารวจภูธรภาค ๓ - ๔ 

ศูนยบริการเทคนิคสื่อสาร ๓ อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวดัอุบลราชธานี, จังหวดัยโสธร, 

 จังหวดัอุบลราชธานี จังหวดัอํานาจเจริญ และจังหวัดศรีสะเกษ 

ศูนยบริการเทคนิคสื่อสาร ๓ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา, จังหวดับุรีรัมย, จังหวดัชัยภมู ิ

 จังหวดันครราชสีมา และจังหวัดสุรินทร 

 

 



 ๓๙๕ 

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 
ของสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หนวยงาน สถานที่ตัง้ เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นท่ีการปกครอง 

ศูนยบริการเทคนิคสื่อสาร ๔ อําเภอเมืองขอนแกน จังหวดัขอนแกน, จังหวัดอุดรธานี, จังหวดัหนองบัวลําภู, 

 จังหวดัขอนแกน จังหวดัเลย, จังหวัดรอยเอ็ด, จังหวดัมหาสารคาม 

  และจังหวัดกาฬสินธุ (อําเภอเมืองกาฬสินธุ,  
อําเภอหนองกงุศรี, อําเภอกมลาไสย, อําเภอรองคํา,   

  อําเภอยางตลาด, อําเภอหวยเม็ก, อําเภอทาคันโท 

  และอําเภอฆองชัย) จังหวดัหนองคาย (อําเภอเมือง
หนองคาย, อําเภอทาบอ, อําเภอศรีเชียงใหม,  
อําเภอโพนพิสัย, อําเภอโซพิสัย, อําเภอสังคม, 
อําเภอสระใคร และอําเภอโพธิ์ตาก) 

ศูนยบริการเทคนิคสื่อสาร ๔ อําเภอเมืองสกลนคร จังหวดัสกลนคร, จังหวัดนครพนม, จังหวดัมุกดาหาร, 

 จังหวดัสกลนคร จังหวดักาฬสนิธุ (อําเภอกุฉินารายณ, อําเภอคํามวง, 

  อําเภอหวยผ้ึง, อําเภอสมเด็จ, อําเภอสหัสขันธ, 

  อําเภอเขาวง, อําเภอนามน, อําเภอนาค,ู อําเภอสามชัย 

  และอําเภอดอนจาน) จังหวัดหนองคาย (อําเภอปากคาด, 

  อําเภอเซกา, อําเภอบุงคลา, อําเภอบึงโขงหลง,  
อําเภอบึงกาฬ, อําเภอพรเจรญิ, อําเภอศรีวไิล, 
อําเภอรัตนวาป และอําเภอเฝาไร) 

   
ฝายการสื่อสาร ๕  ในเขตพืน้ที่ตํารวจภูธรภาค ๕ - ๖ 

ศูนยบริการเทคนิคสื่อสาร ๕ อําเภอเมืองเชยีงใหม จังหวดัเชยีงใหม, จังหวัดลําปาง, จังหวดันาน, 

 จังหวดัเชยีงใหม จังหวดัแพร, จังหวดัพะเยา, จังหวดัลําพนู, จังหวดัเชียงราย 

  และจังหวัดแมฮองสอน 

ศูนยบริการเทคนิคสื่อสาร ๖ อําเภอเมืองพษิณุโลก จังหวดัพิษณุโลก, จังหวดัสุโขทัย, จังหวัดพิจิตร, 

 จังหวดัพิษณุโลก จังหวดัเพชรบรูณ และจังหวดัอุตรดิตถ 

ศูนยบริการเทคนิคสื่อสาร ๖ อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวดันครสวรรค, จังหวดัตาก, จังหวัดกาํแพงเพชร 

 จังหวดันครสวรรค และจังหวัดอทุัยธาน ี

 

 



 ๓๙๖ 

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพืน้ที่การปกครอง 
ของสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หนวยงาน สถานที่ตัง้ เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นท่ีการปกครอง 

ฝายการสื่อสาร ๖  ในเขตพืน้ที่ตํารวจภูธรภาค ๗ - ๘ 

ศูนยบริการเทคนิคสื่อสาร ๗ อําเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม, จังหวัดราชบุรี, จังหวดัสุพรรณบุรี, 

 จังหวดันครปฐม จังหวดักาญจนบุรี, จังหวัดสมุทรสาคร,  
จังหวดัสมุทรสงคราม, จังหวัดเพชรบุรี  
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ศูนยบริการเทคนิคสื่อสาร ๘ อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวดัสุราษฎรธานี, จังหวดัชุมพร และจังหวัดระนอง 

 จังหวดัสุราษฎรธานี  

ศูนยบริการเทคนิคสื่อสาร ๘ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวดันครศรธีรรมราช, จังหวัดกระบี,่ จังหวัดภูเก็ต 

 จังหวดันครศรธีรรมราช และจังหวัดพังงา 

   
ฝายการสื่อสาร ๗  ในเขตพืน้ที่ตํารวจภูธรภาค ๙ และศูนยปฏิบตัิการตาํรวจ 

  จังหวดัชายแดนภาคใต 

ศูนยบริการเทคนิคสื่อสาร ๙ อําเภอเมืองสงขลา จังหวดัสงขลา, จังหวดัพัทลุง, จังหวดัสตูล  

 จังหวดัสงขลา และจังหวัดตรัง 

ศูนยบริการเทคนิคสื่อสาร ๙ อําเภอเมืองยะลา จังหวดัยะลา, จังหวดัปตตานี และจังหวดันราธิวาส 

 จังหวดัยะลา  

   

 

 




