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ประกาศสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
เรื่อง การกําหนดหน่วยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบ
หรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๑๑)
พ.ศ. ๒๕๕๖
ตามที่ได้มีประกาศสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหน่ว ยงานและเขตอํานาจ
การรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
(ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ กําหนดเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่
การปกครองให้กับกองบังคับการตํารวจนครบาล ๒ กองบังคับการตํารวจนครบาล ๗ และกองบังคับการ
ตํารวจนครบาล ๘ กองบัญชาการตํารวจนครบาล ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ตํารวจภูธรภาค ๑
ตํารวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ตํารวจภูธรภาค ๒ ตํารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ตํารวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
ตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหารและตํารวจภูธรจังหวัดนครพนม ตํารวจภูธรภาค ๔ ตํารวจภูธรจังหวัดน่าน
ตํารวจภูธรภาค ๕ ตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม ตํารวจภูธรภาค ๗ และตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ นั้น
เนื่องจากปัจจุบันมีสถานีตํารวจบางแห่งมีเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ จึงทําให้เกิดปัญหาในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน และมีบางสถานีตํารวจได้ย้ายที่ตั้งของสถานีตํารวจหรือขอเปลี่ยนชื่อสถานี
ตํารวจเพื่อให้สอดคล้องกับส่วนราชการในพื้นที่ หรือขอแก้ไขชื่อตําบลที่อยู่ในเขตอํานาจการรับผิดชอบ
หรือเขตพื้น ที่การปกครองให้ถูกต้องสอดคล้องกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จึงจําเป็น
ที่จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของหน่วยงานดังกล่าวเสียใหม่
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๕ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการ
อย่างอื่น ในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๖๘/๒๕๕๕
ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศกําหนดหน่วยงาน
และเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการในส่วน
ของสถานีตํารวจนครบาล ในสังกัดกองบังคับการตํารวจนครบาล ๒ กองบังคับการตํารวจนครบาล ๗
และกองบังคับการตํารวจนครบาล ๘ กองบัญชาการตํารวจนครบาล สถานีตํารวจภูธ ร ในสังกัด
ตํารวจภูธรจังหวัด สมุท รปราการ ตํารวจภูธรภาค ๑ สถานีตํารวจภูธร ในสังกัด ตํารวจภูธ รจังหวัด
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กาฬสินธุ์ ตํารวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ตํารวจภูธรจังหวัดนครพนม และตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
ตํารวจภูธรภาค ๔ สถานีตํารวจภูธร ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดน่าน ตํารวจภูธรภาค ๕ และสถานี
ตํารวจภูธร ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม ตํารวจภูธรภาค ๗ ดังนี้
๒.๑ ลําดับที่ ๖ ยกเลิกเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้น ที่การปกครองของ
สถานีตํารวจนครบาลคันนายาว ในสังกัดกองบังคับการตํารวจนครบาล ๒ ลําดับที่ ๒ ยกเลิกเขตอํานาจ
การรับผิด ชอบหรือเขตพื้น ที่การปกครองของสถานีตํารวจนครบาลบางยี่ขัน ในสังกัด กองบังคับการ
ตํารวจนครบาล ๗ ลําดับที่ ๕ และลําดับที่ ๑๐ ยกเลิกเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของสถานีตํารวจนครบาลบุคคโล และสถานีตํารวจนครบาลบางคอแหลม ในสังกัด กองบังคับการ
ตํารวจนครบาล ๘ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
๒.๒ ลําดับที่ ๑ ยกเลิกเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้น ที่การปกครองของ
สถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ตํารวจภูธรภาค ๑
๒.๓ ลําดับที่ ๙ ยกเลิกเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้น ที่การปกครองของ
สถานีตํารวจภูธรท่าคันโท ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ลําดับที่ ๒๑ ยกเลิกเขตอํานาจการรับผิดชอบ
หรือเขตพื้น ที่การปกครองของสถานีตํารวจภูธรยางสีสุราช ในสังกัด ตํารวจภูธ รจังหวัดมหาสารคาม
ลําดับที่ ๑๙ ยกเลิกเขตอํานาจการรับผิด ชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของสถานีตํารวจภูธรวังยาง
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนครพนม และลําดับที่ ๑๓ ยกเลิกเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของสถานีตํารวจภูธรหว้านใหญ่ ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ตํารวจภูธรภาค ๔
๒.๔ ลําดับที่ ๒ ยกเลิกเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้น ที่การปกครองของ
สถานีตํารวจภูธรเรือง ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดน่าน ตํารวจภูธรภาค ๕
๒.๕ ลําดับที่ ๘ ยกเลิกเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้น ที่การปกครองของ
สถานีตํารวจภูธรกระตีบ ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม ตํารวจภูธรภาค ๗
ข้อ ๓ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อสถานีตํารวจภูธร ดังนี้
๓.๑ ลําดับที่ ๒ สถานีตํารวจภูธรโคกอีหลง ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัด สระแก้ว
ตํารวจภูธร ภาค ๒ เป็นสถานีตํารวจภูธรปางสีดา
๓.๒ ลําดับที่ ๑๔ สถานีตํารวจภูธ รโล๊ะจูด ในสังกัด ตํารวจภูธรจังหวัด นราธิวาส
ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสถานีตํารวจภูธรบูเก๊ะตา
ข้อ ๔ ให้กําหนดหน่วยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ
ตามข้อ ๒ และข้อ ๓ เสียใหม่ โดยมีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี

บัญชีแสดงเขตอํานาจการรับผิดชอบและเขตพืน้ ที่การปกครอง
กองบังคับการตํารวจนครบาล ๒ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
ลําดับ หน่วยงานที่กาํ หนดขึน้
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นทีป่ กครอง
และอยู่ในสังกัด
๖ สถานีตาํ รวจนครบาล ทิ ศ เหนื อ เริ่ ม จากบริ เ วณขอบทางเท้ าด้ า นนอกของถนนรั ต นโกสิ น ทร์
สมโภชฟากตะวันตกบรรจบกับขอบทางเท้าด้านนอกของถนนสุขาภิบาล ๕
คันนายาว
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวขอบทางเท้าด้านนอกของถนน
สุขาภิบาล ๕ ฟากตะวันตก ตัดข้ามถนนสุขาภิบาล ๕ ตรงหน้าวัดออเงิน
(ถนนเพิ่มสิน-ออเงิน) ไปตามขอบทางเท้าฟากตะวันออกถนนสุขาภิบาล ๕
จนบรรจบกึ่ ง กลางคลองพระยาสุ เ รนทร์ (คลองหนองใหญ่ ) ตามแนว
กึ่งกลางคลองพระยาสุเรนทร์ (คลองหนองใหญ่) ด้านทิศเหนือไปตามแนว
กึ่งกลางคลองพระยาสุเรนทร์ (คลองหนองใหญ่) ด้านทิศใต้ตามแนวเส้น
แบ่งเขตจังหวัดระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี จนบรรจบ
ริมฝั่งคลองลําตาปานฝั่งตะวันตก
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝั่งคลองลําตาปาน ฝั่งตะวันตกบรรจบ
กั บ เส้ น แบ่ ง เขต จั ง หวั ด ระหว่ า งกรุ ง เทพมหานครกั บ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
ไปทางทิศใต้ เลียบไปตามริมฝั่งคลองลําตาปาน ริมฝั่งคลองลํากลีบหมู
และริมฝั่งคลองลําควายตายฝั่งตะวันตกจนบรรจบกับขอบทางเท้าด้าน
นอกของซอยแสงสี ฟากใต้
ทิศใต้ เริ่มจากบริเวณขอบทางเท้าด้านนอกของซอยแสงสี ฟากใต้บรรจบ
กับริมฝั่งคลองลําควายตาย ฝั่งตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกตามแนวขอบ
ทางเท้าด้านนอกของซอยแสงสีฟากใต้บรรจบกับขอบ ทางเท้าด้านนอก
ของถนนพระยาสุเรนทร์ฟากตะวันออก ไปทางทิศใต้ ตามแนวขอบทางเท้า
ด้านนอกของถนนพระยาสุเรนทร์ฟากตะวันออก บรรจบกับขอบทางเท้า
ด้านนอกของซอยบํารุงสุขฟากใต้ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวขอบทางเท้า
ด้านนอกของซอยบํารุงสุขฟากใต้ บรรจบริมฝั่งคลองบางชันฝั่งตะวันตก
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝั่งคลองบางชันฝั่งตะวันตก
บรรจบกับขอบทางเท้าด้านนอกของถนนปัญญาอินทราฟากใต้ ไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ตามแนวของทางเท้ า ด้ า นนอกของถนนปั ญ ญา
อิน ทราฟากใต้ บรรจบกับขอบทางเท้าด้ านนอกของทางหลวงแผ่ นดิ น
หมายเลข ๓๐๔ (ถนนรามอินทรา) ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวขอบทางเท้ า ด้ า นนอกของทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๓๐๔
(ถนนรามอินทรา) ฟากใต้ จนบรรจบกับขอบทางเท้าด้านนอกของถนน
วัชรพลฟากตะวันตก
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณขอบทางเท้าด้านนอกของถนนวัชรพลฟาก
ตะวันตกบรรจบกับขอบทางเท้าด้านนอกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
๓๐๔ (ถนนรามอินทรา) ฟากใต้ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวขอบทางเท้า
ด้านนอกของถนนวัชรพล ฟากตะวันตกบรรจบกับขอบทางเท้าด้านนอก
ของถนนรัตนโกสินทร์สมโภช ฟากตะวันตก

- ๒ บัญชีแสดงเขตอํานาจการรับผิดชอบและเขตพืน้ ที่การปกครอง
กองบังคับการตํารวจนครบาล ๗ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
ลําดับ หน่วยงานที่กาํ หนดขึน้
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นทีป่ กครอง
และอยู่ในสังกัด
๒ สถานีตาํ รวจนครบาล ทิศเหนือ เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเท้าด้านนอกของถนนจรัญสนิทวงศ์
บางยี่ขนั
ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เลียบไปตามแนวริมฝั่งคลอง
บางยี่ขันฝั่งเหนือ บรรจบกับขอบทางเท้าด้านนอกของถนนจรัญสนิทวงศ์
ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวขอบทางเท้าด้านนอก
ของถนนจรัญสนิทวงศ์ฟากตะวันออก บรรจบกับขอบทางเท้าด้านนอกของ
ถนนจรัญสนิทวงศ์ ๔๐ ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนว
ขอบทางเท้าด้านนอกของถนนจรัญสนิทวงศ์ ๔๐ ฟากเหนือ บรรจบกับ
ขอบทางเท้ าด้านนอกของถนนอรุณอั มรินทร์ ฟากตะวันตก ไปทางทิศ
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวขอบทางเท้ า ด้ า นนอกของถนน
อรุ ณ อั ม ริ น ทร์ ฟากตะวั น ตก และฟากเหนื อ จนบรรจบริ ม ฝั่ ง แม่ น้ํ า
เจ้าพระยาฝั่งตะวันตก บรรจบกับแนวเขตรั้วเหล็กของสะพานพระราม ๘
ด้านเหนือ
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกบรรจบ
กับแนวเขตรั้วเหล็กของสะพานพระราม ๘ ด้านเหนือ ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ เลียบไปตามริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกบรรจบกับแนวขอบ
รั้วเหล็กของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าด้านเหนือ ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้ ตามแนวขอบรั้วเหล็กของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ด้านเหนือ
บรรจบกับริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก เลียบไปทางทิศใต้ บรรจบ
กับแนวขอบรั้วเหล็กของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าด้ านใต้ ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ บรรจบกับขอบรั้วเหล็กของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ด้านใต้ ไปทางทิศเหนือ บรรจบกับขอบริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก
เลียบไปตามริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนบรรจบ
กับริมฝั่งคลองบางกอกน้อยฝั่งเหนือ
ทิ ศ ใต้ เริ่ ม จากบริ เ วณที่ ริ ม คลองบางกอกน้ อ ยฝั่ ง เหนื อ บรรจบกั บ ริ ม
ฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบไปตาม
ริมฝั่งคลองบางกอกน้อยฝั่งเหนือ จนบรรจบกับขอบทางเท้าด้านนอกของ
ถนนสิรินธรฟากเหนือ
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเท้าด้านนอกของถนนสิรินธรฟาก
เหนื อ บรรจบกั บ ริ ม ฝั่ ง คลองบางกอกน้ อ ยฝั่ ง เหนื อ ไปทางทิ ศ
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวขอบทางเท้ า ด้ า นนอกของถนนสิ ริ น ธร
ฟากเหนื อ บรรจบกั บ ขอบทางเท้ า ด้ า นนอกของถนนบรมราชชนนี
ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวขอบทางเท้าด้านนอกของ
ถนนบรมราชชนนีฟากเหนือ บรรจบทางเท้าถนนจรัญสนิทวงศ์ฝั่งตะวันตก

- ๓ บัญชีแสดงเขตอํานาจการรับผิดชอบและเขตพืน้ ที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๘ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
ลําดับ หน่วยงานที่กาํ หนดขึน้
และอยู่ในสังกัด
๕ สถานีตาํ รวจนครบาล
บุคคโล

เขตอํานาจการรับผิดชอบและเขตพืน้ ที่การปกครอง
ทิศเหนือ เริ่มจากบริเวณที่ริมฝั่งลํากระโดงบางสะแกฝั่งใต้ บรรจบกับขอบ
ทางเท้าด้านในของถนนกัลปพฤกษ์ ไปทางทิศตะวันออก จนบรรจบกับขอบ
ทางเท้าด้านนอกของถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินฟากตะวันออก
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางด้านนอกของถนนสมเด็จพระเจ้า
ตากสิ น ฟากตะวั น ออกบรรจบกั บ ขอบทางเท้ า ด้ า นในของถนนกั ล ปพฤกษ์
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวขอบทางเท้าด้านนอกของถนนสมเด็จ
พระเจ้าตากสินฟากตะวันออก บรรจบกับขอบทางเท้าด้านนอกของถนน
มไหสวรรย์ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวขอบทางเท้าด้านนอกของ
ถนนมไหสวรรย์ฟากเหนือ บรรจบกับแยกบุคคโล ฝั่งตะวันตก ไปทางทิศใต้
ถนนเจริญนคร บรรจบกับริมฝั่งปากคลองดาวคะนอง ฝั่งเหนือ
ทิศใต้ เริ่มจากบริเวณริมฝั่งปากคลองดาวคะนองฝั่งเหนือ เลียบตามริมฝั่ง
คลองดาวคะนองฝั่งเหนือ ไปทางทิศตะวันตก จนบรรจบกับบริเวณเชิงสะพาน
ดาวคะนอง จอมทอง ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน บริเวณแยกดาวคะนอง จอมทอง ฟากตะวันตกบรรจบกับขอบทางเท้า ด้านนอกขอบถนนสมเด็จ
พระเจ้าตากสิน ฝากตะวันตกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบทาง
เท้าด้านนอกของถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ฝากตะวันตก จนบรรจบกับริมฝั่ง
คลองบางสะแก ฝั่งตะวันออก
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝั่งคลองบางสะแกฝั่งตะวันออก บรรจบกับ
ขอบทางเท้าด้านนอกของถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินฟากตะวันตก ไปทางทิศ
ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ เลี ย บไปตามริ ม ฝั่ ง คลองบางสะแกฝั่ ง ตะวั น ออก
จนบรรจบกับริมทางเท้าด้านในของถนนราชพฤกษ์

- ๔ บัญชีแสดงเขตอํานาจการรับผิดชอบและเขตพืน้ ที่การปกครอง
กองบังคับการตํารวจนครบาล ๘ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
ลําดับ หน่วยงานที่กาํ หนดขึน้
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นทีป่ กครอง
และอยู่ในสังกัด
๑๐ สถานีตรวจนครบาล
ทิศเหนือ เริ่มจากบริเวณแนวขอบรั้งเหล็กของสะพานกรุงเทพด้านเหนือ
บรรจบกับริมแม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตาม
บางคอแหลม
แนวของรั้ ว เหล็ ก ของสะพานกรุ ง เทพด้ า นเหนื อ จนบรรจบกั บ แม่ น้ํ า
เจ้ า พระยาฝั่ ง ตะวั น ออก และตั้ ง แต่ ริ ม ขอบทางเท้ า ด้ า นนอกของถนน
สุ ข สวั ส ดิ์ เลี ยบริ ม คลองดาวคะนองไปทางทิศ ตะวัน ออกบรรจบกั บริ ม
แม่น้ําเจ้าพระยา
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกบรรจบ
กับแนวของรั้วเหล็กของสะพานกรุงเทพด้านเหนือ ไปทางทิศใต้เลียบไป
ตามริ ม ฝั่ ง แม่ น้ํ า เจ้ า พระยาฝั่ ง ตะวั น ออก จนบรรจบกั บ ปลายถนน
สาธุประดิษฐ์ฟากใต้บรรจบกับริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกสุดเขต
กรุงเทพมหานคร บริเวณสุดแนวเขตที่ดินกรมสรรพาวุธทหารเรือ แขวง
บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ติดกับลําลางสาธารณะตรงกับแนว
หลักเขตกรุงเทพมหานคร บริเวณวัดโยธินประดิษฐ์ (วัดบางวัว) ตําบล
สําโรง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ทิศใต้ เริ่มจากถนนสาธุประดิษฐ์ฟากใต้ บรรจบกับริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา
ฝั่งตะวันออก ตัดข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาที่ปากคลองวัดแจงร้อนฝั่งใต้ซึ่งเป็น
เส้นแบ่งเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร กับจังหวัดสมุทรปราการ และริมฝั่ง
คลองบางปะกอกฝั่ ง ตะวั น ตกตั ด กั บ แม่ น้ํ า เจ้ า พระยา เลี ย บคลอง
บางปะกอกไปทางทิศใต้ จนบรรจบกับริมทางเท้าของถนนราษฎร์บูรณะ
เลี ย บไปตามถนนราษฎร์ บู ร ณะทางทิ ศ เหนื อ เลี ย บไปตามริ ม คลอง
บางปะแก้วฝั่งใต้บรรจบกับขอบทางเท้าด้านนอกของถนนสุขสวัสดิ์
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกบรรจบกับ
ปากคลองแจงร้อนฝั่งใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครกับ
จังหวัดสมุทรปราการไปทางทิศเหนือ เลียบตามริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาฝั่ง
ตะวันตกจนบรรจบกับแนวของรั้วเหล็กของสะพานกรุงเทพ และเลียบไป
ตามถนนราษฎร์บูรณะทางทิศเหนือ บรรจบกับริมคลองบางปะแก้วฝั่งใต้

- ๕ รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ตํารวจภูธรภาค ๑
ตั้งอยู่ที่
ลําดับ

ชื่อสถานีตํารวจภูธร

อําเภอ

ตําบล

๑

เมืองสมุทรปราการ

เมืองสมุทรปราการ

ปากน้ํา

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล
๙ ๑.ปากน้ํา ๒.บางเมือง ๓.บางเมืองใหม่ ๔.ท้ายบ้าน
๕.ท้ายบ้านใหม่
๖.แพรกษา (เฉพาะหมู่ที่ ๑,๒,๓,๕ และหมูท่ ี่ ๗)
๗.แพรกษาใหม่ (เฉพาะหมูท่ ี่ ๑ และหมูท่ ี่ ๔)
๘.บางด้วน ๙.บางโปรง

อยู่ในความปกครอง
ตํารวจภูธรจังหวัด
สมุทรปราการ

- ๖ รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ตํารวจภูธรภาค ๒
ตั้งอยู่ที่
ลําดับ

ชื่อสถานีตํารวจภูธร

อําเภอ

ตําบล

๒

ปางสีดา

เมืองสระแก้ว

ท่าแยก

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล
๓ ๑.ท่าแยก ๒.หนองบอน
๓.โคกปี่ฆ้อง (เฉพาะหมู่ที่ ๑,๓,๔,๕,๖,๗,๙,๑๐,๑๑,๑๒,
๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗, และหมู่ที่ ๑๘)

อยู่ในความปกครอง
ตํารวจภูธรจังหวัด
สระแก้ว

รอง ผบก.
ผกก.

พ.ต.อ.................................................วันที่.............ม.ย.๒๕๕๖
พ.ต.อ.................................................วันที่.............มิ.ย.๒๕๕๖

- ๗ -

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ตํารวจภูธรภาค ๔
ตั้งอยู่ที่
ลําดับ

ชื่อสถานีตํารวจภูธร

อําเภอ

ตําบล

๙

ท่าคันโท

ท่าคันโท

นาตาล

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล
๖ ๑.ท่าคันโท ๒.นาตาล ๓.กุงเก่า ๔.ยางอุ้ม ๕.กุดจิก
๖.ดงสมบูรณ์

อยู่ในความปกครอง
ตํารวจภูธรจังหวัด
กาฬสินธุ์

- ๘ รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนครพนม ตํารวจภูธรภาค ๔
ตั้งอยู่ที่
ลําดับ

ชื่อสถานีตํารวจภูธร

อําเภอ

ตําบล

๑๙

วังยาง

วังยาง

วังยาง

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล
๔ ๑.วังยาง ๒.ยอดชาด ๓.โคกสี ๔.หนองโพธิ์

อยู่ในความปกครอง
ตํารวจภูธรจังหวัด
นครพนม

- ๙ รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ตํารวจภูธรภาค ๔
ตั้งอยู่ที่
ลําดับ

ชื่อสถานีตํารวจภูธร

อําเภอ

ตําบล

๒๑

ยางสีสุราช

ยางสีสุราช

ยางสีสุราช

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล
๗ ๑.ยางสีสุราช ๒.นาภู ๓.แวงดง ๔.บ้านกู่ ๕.หนองบัวสันตุ
๖.สร้างแซ่ง ๗.ดงเมือง

อยู่ในความปกครอง
ตํารวจภูธรจังหวัด
มหาสารคาม

- ๑๐ รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ตํารวจภูธรภาค ๔
ตั้งอยู่ที่
ลําดับ

ชื่อสถานีตํารวจภูธร

อําเภอ

ตําบล

๑๓

หว้านใหญ่

หว้านใหญ่

หว้านใหญ่

รอง ผบก.
ผกก.

พ.ต.อ.................................................วันที่.............มิ.ย.๒๕๕๖
พ.ต.อ.................................................วันที่.............มิ.ย.๒๕๕๖

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล
๕ ๑.หว้านใหญ่ ๒.ป่งขาม ๓.ดงหมู ๔.ชะโนด
๕.บางทรายน้อย

อยู่ในความปกครอง
ตํารวจภูธรจังหวัด
มุกดาหาร

- ๑๑ รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดน่าน ตํารวจภูธรภาค ๕
ตั้งอยู่ที่
ลําดับ

ชื่อสถานีตํารวจภูธร

อําเภอ

ตําบล

๒

เรือง

เมืองน่าน

เรือง

รอง ผบก.
ผกก.

พ.ต.อ.................................................วันที่.............มิ.ย.๒๕๕๖
พ.ต.อ.................................................วันที่.............มิ.ย.๒๕๕๖

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล
๔ ๑.เรือง ๒.ถืมตอง ๓.นาซาว ๔.บ่อสวก

อยู่ในความปกครอง
ตํารวจภูธรจังหวัด
น่าน

- ๑๒ รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม ตํารวจภูธรภาค ๗
ตั้งอยู่ที่
ลําดับ

ชื่อสถานีตํารวจภูธร

อําเภอ

ตําบล

๘

กระตีบ

กําแพงแสน

สระพัฒนา

รอง ผบก.
ผกก.

พ.ต.อ.................................................วันที่.............มิ.ย.๒๕๕๖
พ.ต.อ.................................................วันที่.............มิ.ย.๒๕๕๖

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล
๓ ๑.กระตีบ ๒.สระพัฒนา ๓.ห้วยม่วง

อยู่ในความปกครอง
ตํารวจภูธรจังหวัด
นครปฐม

- ๑๓ รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตั้งอยู่ที่
ลําดับ

ชื่อสถานีตํารวจภูธร

อําเภอ

ตําบล

๑๔

บูเก๊ะตา

แว้ง

โล๊ะจูด

รอง ผบก.
ผกก.

พ.ต.อ.................................................วันที่.............มิ.ย.๒๕๕๖
พ.ต.อ.................................................วันที่.............มิ.ย.๒๕๕๖

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล
๒ ๑.โล๊ะจูด ๒.แม่ดง

อยู่ในความปกครอง
ตํารวจภูธรจังหวัด
นราธิวาส

