เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๔๗ ง

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘

ประกาศสํานักงานตํารวจแหงชาติ
เรื่อง การกําหนดหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครองของสวนราชการ
ตามที่ไดมีพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมี
ผลใช บั ง คั บ ตั้ ง แต วั น ที่ ๓๐ มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เป น ต น ไป และได มี ก ารออกกฎกระทรวง
แบงสวนราชการเปนกองบังคับการหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นในสํานักงานตํารวจแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๘ ขึ้นใหม โดยใหยุบเลิกสวนราชการเดิมและจัดตั้งหนวยงานขึ้นใหมทั้งหมด สงผลให
การกําหนดหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของสวนราชการในสังกัด
สํานักงานตํารวจแหงชาติไมสอดคลองกับสวนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม จึงจําเปนตอ งออกประกาศ
สํานักงานตํารวจแหงชาติฉบับใหม เพื่อใหสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา และกฎกระทรวงดังกลาว
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ แหงพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ และคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๖๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการ
แทนนายกรัฐมนตรี จึงออกประกาศกําหนดหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การ
ปกครองของสวนราชการตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนตนไป
ขอ ๒ ใหยกเลิกการประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อ ง กําหนดหนวยงาน เขตอํานาจ
การรับผิดชอบและเขตพื้นที่ปกครองของหนวยราชการในกรมตํารวจ ฉบับลงวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๓ ใหกําหนดสวนราชการในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติโดยมีเขตอํานาจการรับผิดชอบ
หรือเขตพื้นที่การปกครองของสวนราชการตามบัญชีแนบทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘
พลตํารวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี

สารบัญ

กองบัญชาการตํารวจนครบาล

หนา

๑

ตํารวจภูธรภาค ๑ – ๙

หนา

๑๐๔

กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง

หนา

๒๐๙

กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด

หนา

๒๔๗

กองบัญชาการตํารวจสันติบาล

หนา

๒๔๘

สํานักงานตรวจคนเขาเมือง

หนา

๒๔๙

สํานักงานนิติวิทยาศาสตรตํารวจ

หน า

๒๕๘

กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน

หนา

๒๕๒

สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หนา

๒๖๑

1

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบัญชาการตํารวจนครบาล
ลําดับ
หนวยงาน
สถานที่ตั้ง
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง
กรุงเทพมหานคร
ภายในเขตกรุงเทพมหานคร
๑. กองบัญชาการตํารวจนครบาล
๒.

กองบังคับการตํารวจจราจร

กรุงเทพมหานคร

ภายในเขตกรุงเทพมหานคร

๓.

กองบังคับการตํารวจนครบาล
๑ ถึง ๙

กรุงเทพมหานคร

ภายในเขตกรุงเทพมหานคร

๔.

กองบังคับการตํารวจ
ปฏิบัติการพิเศษ

กรุงเทพมหานคร

ภายในเขตกรุงเทพมหานคร

๕.

ศูนยสวัสดิภาพเด็ก
เยาวชน และสตรี

กรุงเทพมหานคร

ภายในเขตกรุงเทพมหานคร

๖.

ศูนยสืบสวน

กรุงเทพมหานคร

ภายในเขตกรุงเทพมหานคร
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ลําดับ
๑.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๑ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
สถานีตํารวจนครบาลดุสิต
ทิศเหนือ เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองสามเสนฝงเหนือ
บรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของถนนราชสี ม าฟาก
ตะวันออก ไปทางทิศตะวันออก เลียบไปตามริมฝงคลอง
สามเสนฝ  ง เหนื อ บรรจบกั บ ริ ม ฝ  ง คลองเปรมประชากร
ฝงตะวันตก ไปทางทิศเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองเปรม
ประชากรฝงตะวันตก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของ
ซอยระนอง ๑ ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนว
ขอบทางเทาดานนอกของซอยระนอง ๑ ฟากเหนือ จนบรรจบ
กับไหลทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันตก
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ไหลทางรถไฟสายเหนือ
ฟากตะวั น ตก บรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของซอย
ระนอง ๑ ฟากเหนือ ไปทางทิศใต ตามแนวไหลทางรถไฟ
สายเหนือฟากตะวันตก จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอก
ของถนนศรีอยุธยาฟากใต
ทิศ ใต เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนน
ศรีอยุธยาฟากใต บรรจบกับไหลทางรถไฟสายเหนือฟาก
ตะวันตก ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวขอบทางเทาดานนอก
ของถนนศรี อ ยุ ธ ยาฟากใต บรรจบกั บ ริ ม ฝ  ง คลองเปรม
ประชากรฝงตะวันตก ไปทางทิศใต เลียบไปตามริมฝงคลอง
เปรมประชากรฝ  ง ตะวั น ตก บรรจบกั บ ริ ม ฝ  ง คลอง
ผดุงกรุงเกษมฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบ
ไปตามริมฝงคลองผดุงกรุงเกษมฝงเหนือ จนบรรจบกับขอบ
ทางเทาดานนอกของถนนราชสีมาฟากตะวันออก
ทิ ศ ตะวั น ตก เริ่ ม จากบริ เ วณที่ ข อบทางเทาดา นนอก
ของถนนราชสีมาฟากตะวันออก บรรจบกับริมฝงคลอง
ผดุงกรุงเกษมฝงเหนือ ไปทางทิศเหนือตามแนวขอบทางเทา
ดานนอกของถนนราชสีมาฟากตะวันออก จนบรรจบกับ
ริมฝงคลองสามเสนฝงเหนือ
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ลําดับ
๒.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๑ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
สถานีตํารวจนครบาลพญาไท ทิศเหนือ เริม่ จากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของซอย
พระเพาะนิสสัยชอบฟากเหนือ บรรจบกับไหลทางรถไฟสาย
เหนือฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออก ตามขอบทางเทา
ดานนอกของซอยพระเพาะนิสสัยชอบฟากเหนือ บรรจบกับ
ขอบทางเทาดานนอกของถนนพระรามที่ ๖ ฟากตะวันออก
ไปทางทิ ศ ใต ตามแนวขอบทางเท า ด า นนอกของถนน
พระรามที่ ๖ ฟากตะวันออก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอก
ของซอยอารียสัมพันธ ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของซอยอารีย
สัมพันธ ๑ ฟากตะวันตก ไปทางทิศเหนือ ตามแนวขอบทาง
เทาดานนอกของซอยอารียสัมพันธ ๑ ฟากตะวันตก จน
บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของซอยราชครูฟากเหนือ ไป
ทางทิศตะวันออก ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของซอย
ราชครูฟากเหนือ จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของทาง
หลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของ
ทางหลวงแผ น ดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟาก
ตะวันออก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของซอยราชครู
ฟากเหนือ ไปทางทิศใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของ
ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิ น ) ฟาก
ตะวันออก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนรอบ
วงเวี ย นอนุ ส าวรี ย  ชั ย สมรภู มิ ฟ ากตะวั น ออก ไปทางทิ ศ
ตะวันออกเฉียงใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนน
รอบวงเวียนอนุสาวรียชัยสมรภูมิฟากตะวันออก จนบรรจบ
กับขอบทางเทาดานนอกของถนนราชวิถีฟากใต ไปทางทิศ
ตะวันออก ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนราชวิถี
ฟากใต บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนราชปรารภ
ฟากตะวันตก ไปทางทิศใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอก

4

ลําดับ

๓.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๑ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของถนนราชปรารภ ฟากตะวันตก บรรจบกับไหลทางรถไฟ
สายกรุงเทพฯ – อรัญประเทศ ฟากเหนือ ไปทางทิศ
ตะวั น ออก ตามแนวไหล ท างรถไฟสายกรุ ง เทพฯ –
อรัญประเทศ ฟากเหนือ จนบรรจบกับแนวตรงขามขอบทาง
เทาดานนอกของถนนมิตรสัมพันธ ฟากตะวันออก ไปทาง
ทิศใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนมิตรสัมพันธ
และซอยนานาเหนือ ฟากตะวันออก จนบรรจบกับริมฝง
คลองแสนแสบ ฝงใต
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองแสนแสบ ฝงใต บรรจบ
กับขอบทางเทาดานนอกของซอยนานาเหนือ ฟากตะวันออก
ไปทางทิศตะวันตก เลียบไปตามริมฝงคลองแสนแสบฝงใต
จนบรรจบกับไหลทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันตก
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ไหลทางรถไฟสายเหนือ
ฟากตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองแสนแสบ ฝงใต ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามไหลทางรถไฟสายเหนือ ฟาก
ตะวันตก จนบรรจบกับซอยพระเพาะนิสสัยชอบฟากเหนือ
สถานีตํารวจนครบาล
มักกะสัน

ทิศเหนือ เริม่ จากบริเวณที่ไหลทางรถไฟสายกรุงเทพฯ –
อรัญประเทศ ฟากเหนือ บรรจบกับแนวตรงกับขอบทางเทา
ดานนอกของถนนมิตรสัมพันธฟากตะวันออก ไปทางทิศ
ตะวั น ออกเฉี ย งใต ตามไหล ท างรถไฟสายกรุงเทพฯ –
อรัญประเทศ ฟากเหนือ บรรจบกับริมฝงคลองบางกะป
ฝงตะวันตก ไปทางทิศเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองบาง
กะปฝงตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองสามเสนฝงเหนือ ไป
ทางทิศตะวันออก เลียบไปตามริมฝงคลองสามเสนฝงเหนือ
บรรจบกับริมฝงคลองชวดใหญนอกฝงตะวันตก ไปทาง
ทิศเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองชวดใหญนอกฝงตะวันตก
บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนพระรามที่ ๙
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ลําดับ

๔.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๑ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวขอบทางเทาดาน
นอกของถนนพระรามที่ ๙ ฟากเหนือ จนบรรจบกับริมฝง
คลองแสนแสบฝงตะวันออก
ทิ ศ ตะวั น ออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองแสนแสบ
ฝ  ง ตะวั น ออก บรรจบกั บขอบทางเทาดานนอกของถนน
พระรามที่ ๙ ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต เลียบไป
ตามริมฝงคลองแสนแสบฝงตะวันออก จนบรรจบกับริมฝง
คลองแสนแสบ ฝงใต
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองแสนแสบ ฝงใต บรรจบ
กับริมฝงคลองแสนแสบ ฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันตก
เลียบไปตามริมฝงคลองแสนแสบ ฝงใต จนบรรจบกับขอบ
ทางเทาดานนอกของซอยนานาเหนือฟากตะวันออก
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของ
ซอยนานาเหนื อ ฟากตะวั น ออก บรรจบกั บ ริ ม ฝ  ง คลอง
แสนแสบฝงใต ไปทางทิศเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดาน
นอกของซอยนานาเหนือฟากตะวันออก จนบรรจบกับขอบ
ทางเทาดานนอกของถนนมิตรสัมพันธ ฟากตะวันออก ไป
ทางทิ ศ เหนื อ ตามแนวขอบทางเท า ด า นนอกของถนน
มิตรสัมพันธ ฟากตะวันออก จนบรรจบกับไหลทางรถไฟสาย
กรุงเทพฯ – อรัญประเทศ ฟากเหนือ
สถานีตํารวจนครบาล
หวยขวาง

ทิศเหนือ เริม่ จากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนน
ประชาราษฎร บํ าเพ็ ญ ฟากเหนื อ บรรจบกั บ ริ ม ฝ  ง คลอง
ลํ ากระโดงนาซองฝ ง ตะวันออก ไปทางทิศ เหนือและทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองลํ ากระโดง
นาซองฝงตะวันออก จนบรรจบกับริมฝงคลองชวดใหญ
ฝง ตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝง
คลองชวดใหญฝงตะวันออก จนบรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของถนนประชาราษฎรบําเพ็ญฟากเหนือ ไปทางทิศ
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๕.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๑ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ตะวั น ออก ตามแนวขอบทางเท า ด า นนอกของถนน
ประชาราษฎรบําเพ็ญฟากเหนือ บรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของถนนจั น ทร หุ  น บํ าเพ็ ญ ฟากตะวั น ตก ไปทางทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออก ตามแนวขอบทางเทา
ด า นนอกของถนนจั น ทร หุ  น บํ าเพ็ ญ ฟากตะวั น ตกและ
ฟากเหนือ จนบรรจบกับริมฝงคลองลาดพราวฝงตะวันตก
ทิศ ตะวัน ออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองลาดพราว
ฝ  ง ตะวั น ตก บรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของถนน
จันทรหุนบํ าเพ็ญฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
เลียบไปตามริมฝงคลองลาดพราวฝงตะวันตก บรรจบกับ
ริมฝงคลองชวดใหญฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
เลียบไปตามริมฝงคลองชวดใหญฝงเหนือ จนบรรจบกับริม
ฝงคลองสามเสนฝงเหนือ
ทิ ศ ใต เริ่มจากบริเ วณที่ริมฝงคลองสามเสนฝงเหนือ
บรรจบกั บ ริ ม ฝ  ง คลองชวดใหญ ฝ   ง ตะวั น ตก ไปทางทิ ศ
ตะวันตกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลองสามเสน ฝงเหนือ
จนบรรจบกับริมฝงคลองลํากระโดงนาซองฝงตะวันออก
ทิ ศ ตะวั น ตก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองลํ ากระโดง
นาซองฝงตะวันออก บรรจบริมฝงคลองสามเสนฝงเหนือ
ไปทางทิศเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองลํากระโดงนาซอง
ฝงตะวันออก จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนน
ประชาราษฎรบําเพ็ญฟากเหนือ
สถานีตํารวจนครบาลดินแดง

ทิศเหนือ เริม่ จากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของซอย
พหลโยธิน ๒ (ซอยกาญจนาคม) ฟากใต บรรจบกับขอบทาง
เทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหล
โยธิน) ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวขอบ
ทางเทาดานนอกของซอยพหลโยธิน ๒ (ซอยกาญจนาคม)
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๑ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ฟากใต บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนในกรม
ทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค ฟากตะวันออก ไปตามถนนใน
กรมทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค ฟากตะวันออก จนถึงทาง
ออกของกองรักษาการณดานทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑
(ถนนวิภาวดีรังสิต) ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผน
ดินหมายเลข ๓๑ (ถนนวิภาวดีรังสิต) ฟากตะวันตก บรรจบ
กับขอบทางเทาด านนอกของซอยเขามหาวิท ยาลัย หอการ
คาไทย ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวขอบ
ทางเทาดานนอกของซอยเข ามหาวิท ยาลัยหอการคาไทย
ฟากเหนือ บรรจบกับซอยสมบูรณพัฒนาฟากเหนือ ไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ออก ตามแนวขอบทางเท า ด า นนอกของซอย
สมบู ร ณ พั ฒ นาฟากเหนื อ จนบรรจบกั บ ริ ม ฝ  ง คลอง
ลํากระโดงนาซองฝงตะวันออก
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองลํากระโดง
นาซองฝงตะวันออก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของ
ซอยสมบูรณพัฒนาฟากเหนือ ไปทางทิศใต เลียบไปตามริม
ฝ งคลองลํ ากระโดงนาซองฝง ตะวันออกบรรจบกับริมฝง
สามเสนฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันออก เลียบไปตามริมฝง
คลองสามเสนฝ  ง เหนื อ บรรจบกั บ ริ ม ฝ  ง คลองบางกะป
ฝงตะวันตกไปทางทิศใต เลียบไปตามริมฝงคลองบางกะป
ฝงตะวันตก จนบรรจบกับไหลทางรถไฟสายกรุงเทพฯอรัญประเทศฟากเหนือ
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ไหลทางรถไฟสายกรุงเทพฯ –
อรัญประเทศ ฟากเหนือ บรรจบกับริมฝงคลองบางกะป
ฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกตามแนวไหลทางรถไฟสาย
กรุงเทพฯ – อรัญประเทศ ฟากเหนือ จนบรรจบกับขอบทาง
เทาดานนอกของถนนราชปรารภฟากตะวันตก
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๖.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๑ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนราชปรารภฟากตะวันตก บรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของถนนนิคมมักกะสันฟากเหนือ ไปทางทิศเหนือ ตาม
ขอบทางเท า ด า นนอกของถนนราชปรารภฟากตะวั น ตก
บรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของถนนราชวิ ถี ฟ ากใต
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอก
ของถนนราชวิถีฟากใต บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนรอบวงเวียนอนุสาวรียชัยสมรภูมิฟากตะวันออก ไปตาม
ขอบทางเท า ด า นนอกของถนนรอบวงเวี ย นอนุ ส าวรี ย 
ชัยสมรภูมิฟากตะวันออก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอก
ของทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิ น )
ฟากตะวันออก ไปทางทิศเหนือตามแนวขอบทางเทาดาน
นอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ฟากตะวันออก จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของซอย
พหลโยธิน ๒ (ซอยกาญจนาคม) ฟากใต
สถานีตํารวจนครบาลนางเลิ้ง

ทิ ศ เหนื อ เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองผดุงกรุงเกษม
ฝ  ง เหนื อ บรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของถนน
ประชาธิปไตยฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
เลียบไปตามริมฝงคลองผดุงกรุงเกษมฝงเหนือ บรรจบกับริม
ฝงคลองเปรมประชากร ฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันออก
เฉี ย งเหนื อ เลี ย บไปตามริ ม ฝ  ง คลองเปรมประชากร
ฝ  ง ตะวั น ตก บรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของถนน
ศรีอยุธยาฟากใต ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวขอบ
ทางเทาดานนอกของถนนศรีอยุธยาฟากใต จนบรรจบกับ
ไหลทางรถไฟสายเหนือฟากตะวันตก
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ไหลทางรถไฟสายเหนือ
ฟากตะวัน ตก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนน
ศรีอยุธยาฟากใต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามไหลทางรถ
ไฟสายเหนือฟากตะวันตก จนบรรจบกับริมฝงคลองมหานาค
ฝงใต
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๑ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
หนวยงาน
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองมหานาคฝงใต บรรจบ
กับไหลทางรถไฟสายเหนือฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตก
เลียบไปตามริมฝงคลองมหานาค ฝงใต และคลองบางลําภู
ฝ  ง ตะวั น ตก บรรจบกั บ ขอบทางเทาดานนอกของถนน
ราชดําเนินกลางฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวขอบ
ทางเทาดานนอกของถนนราชดํ าเนินกลางฟากเหนือ และ
ขอบทางเทาดานนอกของรอบถนนอนุสาวรียประชาธิปไตย
ฟากตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอก
ของถนนประชาธิปไตยฟากตะวันตก
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนประชาธิปไตยฟากตะวันตก บรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของถนนรอบอนุ ส าวรี ย  ป ระชาธิ ป ไตยฟากเหนื อ
ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบ
ทางเท า ด า นนอกของถนนประชาธิ ป ไตยฟากตะวั น ตก
จนบรรจบกับริมฝงคลองผดุงกรุงเกษมฝงเหนือ

๗.

สถานีตํารวจนครบาล
สามเสน

ทิศเหนือ เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางกระบือ ฝงเหนือ
บรรจบกับริมฝงแมนํ้ าเจาพระยาฝงตะวันออก ไปทางทิศ
ตะวันออก เลียบไปตามริมฝงคลองบางกระบือ ฝงเหนือ
จนบรรจบกับริมฝงคลองเปรมประชากรฝงตะวันตก
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองเปรมประชากร
ฝงตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองบางกระบือฝงเหนือ ไป
ทางทิศใต เลียบไปตามริมฝงคลองเปรมประชากรฝงตะวันตก
บรรจบกับริมฝงคลองสามเสนฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันตก
เลียบไปตามริมฝงคลองสามเสนฝงเหนือ บรรจบกับขอบทาง
เทาดานนอกของถนนราชสีมาฟากตะวันออก ไปทางทิศใต
ตามแนวขอบทางเท า ด า นนอกของถนนราชสี ม าฟาก
ตะวันออก จนบรรจบกับริมฝงคลองผดุงกรุงเกษมฝงเหนือ
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๑ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
หนวยงาน
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองผดุงกรุงเกษมฝงเหนือ
บรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของถนนประชาธิ ป ไตย
ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันตก เลียบไปตามริมฝงคลอง
ผดุงกรุงเกษมฝงเหนือ จนบรรจบกับริมฝงแมนํ้าเจาพระยา
ฝงตะวันออก
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงแมนํ้าเจาพระยาฝง
ตะวั น ออกบรรจบกั บ ริ ม ฝ  ง คลองผดุ ง กรุ ง เกษมฝ  ง เหนื อ
ไปทางทิศเหนือ เลียบไปตามริมฝงแมนํ้าเจาพระยาฝงตะวัน
ออก จนบรรจบกับริมฝงคลองบางกระบือฝงเหนือ

๘.

สถานีตํารวจนครบาล
ชนะสงคราม

ทิ ศ เหนือ เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองผดุงกรุงเกษมฝง
เหนือ บรรจบกับริมฝงแมนํ้าเจาพระยาฝงตะวันออก ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลองผดุงกรุงเกษม
ฝ  ง เหนื อ จนบรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของถนน
ประชาธิปไตยฟากตะวันตก
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนประชาธิ ป ไตยฟากตะวั น ตก บรรจบกับริมฝงคลอง
ผดุงกรุงเกษมฝงเหนือ ไปทางทิศใต ตามแนวขอบทางเทา
ดานนอกของถนนประชาธิปไตยฟากตะวันตก บรรจบกับ
ขอบทางเทาดานนอกของถนนรอบอนุสาวรียประชาธิปไตย
ฟากตะวันตก ขามถนนราชดําเนินกลาง บรรจบกับขอบทาง
เทาดานนอกของถนนดินสอฟากตะวันตก ไปทางทิศใต
ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนดินสอฟากตะวันตก
จนบรรจบกับริมฝงคลองวัดเทพธิดารามฝงใต
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองวัดเทพธิดารามฝงใต
บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนดินสอฟากตะวันตก
ไปทางทิศตะวันตก เลียบไปตามฝงคลองวัดเทพธิดาราม
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๙.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๑ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ฝงใต บรรจบกับริมฝงคลองหลอดฝงตะวันออก ไปทางทิศใต
เลียบไปตามริมฝงคลองหลอดฝงตะวันออก จนบรรจบกับ
แนวตรงขอบทางเท า ด า นนอกของถนนหลั ก เมือ งฟากใต
ขามคลองหลอดไปทางทิศตะวันตก บรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของถนนหลักเมืองฟากใต ไปทางทิศตะวันตก ตาม
แนวขอบทางเทาดานนอกของถนนหลักเมือง และถนนหนา
พระลาน ฟากใต จนบรรจบกับริมฝงแมนํ้ าเจาพระยาฝง
ตะวันออก
ทิ ศ ตะวั น ตก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงแมนํ้ าเจาพระยา
ฝงตะวันออก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนหนา
พระลาน ฟากใต ไปทางทิศเหนือ เลียบไปตามริมฝงแมนํ้า
เจาพระยา ฝงตะวันออก จนบรรจบกับริมฝงคลองผดุง
กรุงเกษม ฝงเหนือ
สถานีตํารวจนครบาลบางโพ

ทิศเหนือ เริ่มจากบริเวณที่แนวขอบรั้วเหล็กของสะพาน
พระรามที่ ๖ ดานเหนือ ซึ่งเปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวาง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี บรรจบกับริมฝงแมนํ้า
เจาพระยาฝงใต ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนว
ขอบรั้วเหล็กของสะพานพระรามที่ ๖ ดานเหนือ จนบรรจบ
กับริมฝงแมนํ้าเจาพระยาฝงตะวันออก
ทิ ศ ตะวั น ออก เริ่มจากบริเวณริมฝงแมนํ้ าเจาพระยา
ฝ  ง ตะวั น ออก บรรจบกั บ แนวขอบรั้ ว เหล็ ก ของสะพาน
พระรามที่ ๖ ดานเหนือ ซึ่งเปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวาง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต ทิศใตและทิศตะวันตกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝง
แมนาเจ
ํ้ าพระยาฝงตะวันออก จนบรรจบกับแนวขอบรั้วเหล็ก
ของสะพานกรุงธนบุรีดานใต
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๑๐.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๑ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ขอบรั้วเหล็กสะพานกรุงธนบุรี
ดานใตบรรจบกับริมฝงแมนํ้าเจาพระยาฝงตะวันออก ไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวขอบรั้ ว เหล็ ก สะพาน
กรุ ง ธนบุ รี ด  า นใต จนบรรจบกั บ ริ ม ฝ  ง แม นํ้ าเจ า พระยา
ฝงตะวันตก
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงแมนํ้าเจาพระยาฝง
ตะวันตก บรรจบกับแนวขอบรั้วเหล็กของสะพานกรุงธนบุรี
ดานใต ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศเหนือ และทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงแมนํ้าเจาพระยาฝง
ตะวันตก จนบรรจบกับแนวขอบรั้วเหล็กสะพานพระรามที่ ๖
ด า นเหนื อ ซึ่ ง เป น เส น แบ ง เขตจั ง หวั ด ระหว า งกรุ ง เทพ
มหานครกับจังหวัดนนทบุรี
กองกํากับการสืบสวน
สอบสวน กองบังคับการ
ตํารวจนครบาล ๑

มีเขตอํ านาจการรับผิดชอบในเขตอํ านาจการรับผิดชอบ
และเขตพื้ น ที่ ก ารปกครองของกองบั ง คั บ การตํ ารวจ
นครบาล ๑
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๒ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
สถานีตํารวจนครบาลบางซื่อ
ทิศเหนือ เริม่ จากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนน
นิคมรถไฟฟากเหนือ บรรจบกับไหลทางรถไฟสายเหนือฟาก
ตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามขอบแนวทางเทา
ดานนอกของถนนนิคมรถไฟ ฟากเหนือ จนบรรจบกับขอบ
ทางเท า ด า นนอกของทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๑
(ถนนวิภาวดีรังสิต) ฟากตะวันตก
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของ
ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๑ (ถนนวิ ภ าวดี รั ง สิ ต )
ฟากตะวันตก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกขอบถนนนิคม
รถไฟฟากเหนื อ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต และ
ทิศตะวันตกเฉียงใต ตามขอบทางเทาดานนอกของทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๑ (ถนนวิภาวดีรังสิต) ฟากตะวันตก
จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนในกรมทหารราบ
ที่ ๑ รักษาพระองค ฟากใต
ทิศใต เริม่ จากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนนใน
กรมทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค ฟากใต บรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑ (ถนนวิภาวดีรงั สิต)
ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตก ตามขอบทางเทาดานนอก
ของถนนในกรมทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค ฟากใต บรรจบ
กั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของซอยพหลโยธิ น ๒ (ซอย
กาญจนาคม) ฟากใต ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวขอบทางเทา
ดานนอกของซอยพหลโยธิน ๒ (ซอยกาญจนาคม) ฟาก
ตะวันตก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟาก
ตะวันออก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของซอยราชครู
ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบทาง
เทาดานนอกของซอยราชครูฟากเหนือ บรรจบกับขอบทาง
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๒.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๒ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
เทาดานนอกของซอยอารียส ัมพันธ ๑ ฟากตะวันตก ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของซอย
อารียสัมพันธ ๑ ฟากตะวันตก บรรจบซอยอารียสัมพันธ
ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบทาง
เทาดานนอกของซอยอารียสัมพันธฟากเหนือ บรรจบกับขอบ
ทางเทาดานนอกของถนนพระรามที่ ๖ ฟากตะวันออก ไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอก
ของถนนพระรามที่ ๖ ฟากตะวันออก บรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของซอยพระเพาะนิสสัยชอบฟากเหนือ ไปทางทิศ
ตะวันตก ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของซอยพระเพาะ
นิสสัยชอบ ฟากเหนือ จนบรรจบกับไหลทางรถไฟสายเหนือ
ฟากตะวันตก
ทิศตะวันตก เริม่ จากบริเวณที่ไหลทางรถไฟสายเหนือฟาก
ตะวันตก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของซอยพระเพาะ
นิสสัยชอบฟากเหนือ ไปทางทิศเหนือ ตามไหลทางรถไฟ
สายเหนือฟากตะวันตก จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอก
ของถนนนิคมรถไฟฟากเหนือ
สถานีตํารวจนครบาล
สุทธิสาร

ทิศเหนือ เริม่ จากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนน
ลาดพราวฟากใต บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของทาง
หลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอก
ของถนนลาดพร า วฟากใต จนบรรจบกั บ ริ ม ฝ  ง คลอง
ลาดพราวฝงตะวันตก
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองลาดพราว ฝง
ตะวันตก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนลาดพราว
ฟากใต ไปทางทิศใต เลียบไปตามริมฝงคลองลาดพราว ฝง
ตะวั น ตก จนบรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของถนน
จันทรหุนบําเพ็ญ ฟากเหนือ
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๓.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๒ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนน
จันทรหุนบําเพ็ญ ฟากเหนือ บรรจบกับริมฝงคลองลาดพราว
ฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวขอบทางเท าดานนอกของถนนจัน ทร หุน บํ าเพ็ญ
ฟากเหนือ บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนประชาราษฎรบําเพ็ญฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตก ตามขอบทาง
เทาดานนอกของถนนประชาราษฎรบําเพ็ญฟากเหนือ บรรจบ
กับคลองลํ ากระโดงนาซองฝงตะวันออก ไปทางทิศเหนือ
เลี ย บไปตามริ ม ฝ  ง คลองลํ ากระโดงนาซองฝ  ง ตะวั น ออก
บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของซอยสมบูรณพัฒนา ฟาก
เหนือ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของ
ซอยสมบูรณพัฒนาฟากเหนือ บรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของซอยเข า มหาวิ ท ยาลั ย หอการค า ไทยฟากเหนื อ
จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๑ (ถนนวิภาวดีรังสิต) ฟากตะวันตก
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑ (ถนนวิภาวดีรังสิต) ฟาก
ตะวั น ตก บรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของซอยเข า
มหาวิทยาลัยหาการคาไทยฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงเหนือ และทิศเหนือ ตามขอบทางเทาดานนอกของทาง
หลวงแผน ดินหมายเลข ๓๑ (ถนนวิภ าวดีรังสิต ) ฟาก
ตะวันตก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามขอบทางเทาดานนอกของทาง
หลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก
จนบรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของถนนลาดพราว
ฟากใต
สถานีตํารวจนครบาล
พหลโยธิน

ทิศเหนือ เริม่ จากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนน
งามวงศวาน ฟากใต บรรจบกับไหลทางรถไฟสายเหนือ ฟาก
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๒ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง

ตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวขอบทาง
เทาดานนอกของถนนงามวงศวานฟากใต บรรจบกับขอบ
ทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนน
พหลโยธิน) ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตาม
แนวขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑
(ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก บรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของซอยพหลโยธิน ๓๒ (ซอยเสนานิคม ๑) ฟากเหนือ
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดาน
นอกของถนนพหลโยธิน ๓๒ (ซอยเสนานิคม ๑) ฟากเหนือ
จนบรรจบกับริมฝงคลองลาดพราวฝงตะวันตก
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองลาดพราว ฝง
ตะวันตกบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของซอยพหลโยธิน
๓๒ (ซอยเสนานิคม ๑) ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลองลาดพราว ฝงตะวันตก จน
บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนลาดพราวฟากใต
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนน
ลาดพร า ว ฟากใต บ รรจบกั บ ริ ม ฝ  ง คลองลาดพราว ฝง
ตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวขอบทางเทา
ดานนอกของถนนลาดพราวฟากใต บรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวขอบทาง
เทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหล
โยธิน) ฟากตะวันออก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑ (ถนนวิภาวดีรังสิต) ฟาก
ตะวันตก ไปทางทิศเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑ (ถนนวิภาวดีรังสิต) ฟาก
ตะวั น ตก บรรจบกั บขอบทางเทาดานนอกของถนนนิคม
รถไฟฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบ
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๔.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๒ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ทางเทาดานนอกของถนนนิคมรถไฟ ฟากเหนือ จนบรรจบ
กับไหลทางรถไฟสายเหนือฟากตะวันตก
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ไหลทางรถไฟสายเหนือ
ฟากตะวันตกบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนนิคม
รถไฟฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามไหล
ทางรถไฟสายเหนือฟากตะวันตก จนบรรจบกับขอบทางดาน
นอกของถนนงามวงศวานฟากใต
สถานีตํารวจนครบาลเตาปูน

ทิศเหนือ เริ่มจากบริเวณที่ไหลทางรถไฟสายใตฟากใต
บรรจบกับริมฝงแมนํ้ าเจาพระยาฝงตะวันออก ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามไหล ทางรถไฟสายใตฟากใต จนบรรจบกับไหลทาง
รถไฟสายเหนือฟากตะวันตก
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ไหลทางรถไฟสายเหนือ
ฟากตะวันตกบรรจบกับไหลทางรถไฟสายใต ฟากใต ไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต ตามไหล ท างรถไฟสายเหนื อ ฟาก
ตะวั น ตก จนบรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของซอย
ระนอง ๑ ฟากเหนือ
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของซอย
ระนอง ๑ ฟากเหนือ บรรจบกับไหลทางรถไฟสายเหนือฟาก
ตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกตามขอบทางเทาดานนอกของ
ซอยระนอง ๑ ฟากเหนือ บรรจบกับริมฝงคลองบางกระบือฝง
เหนื อ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตก เลี ย บไปตามริ ม ฝ  ง คลอง
บางกระบือฝงเหนือ จนบรรจบกับริมฝงแมนํ้าเจาพระยาฝง
ตะวันออก
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงแมนํ้าเจาพระยาฝง
ตะวันออกบรรจบกับริมฝงคลองบางกระบือฝงเหนือ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบไปตาม
ฝง แมนํ้าเจาพระยาฝงตะวันออกจนบรรจบกับไหลทางรถไฟ
สายใตฟากใต
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๒ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
สถานีตํารวจนครบาล
ทิศเหนือ เริม่ จากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนน
ประชาชื่น
งามวงศวานฟากใต บรรจบกับริมฝงคลองประปาฝงตะวันตก
ซึ่ ง เป น เส น แบ ง เขตจั ง หวั ด ระหว า งกรุ ง เทพมหานครกั บ
จังหวัดนนทบุรี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวขอบ
ทางเทาดานนอกของถนนงามวงศวานฟากใต จนบรรจบกับ
ไหลทางรถไฟสายเหนือฟากตะวันตก
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ไหลทางรถไฟสายเหนือ
ฟากตะวั น ตกบรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของถนน
งามวงศวานฟากใต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวไหล
ทางรถไฟสายเหนือฟากตะวันตก จนบรรจบกับไหลทาง
รถไฟสายใตฟากใต
ทิ ศ ใต เริ่มจากบริ เวณที่ไหลทางรถไฟสายใตฟากใต
บรรจบกั บ ไหลรถไฟสายเหนือ ฟากตะวัน ตก ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวไหลทางรถไฟสายใตฟากใต บรรจบกับริมฝงแมนํ้า
เจาพระยาฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบไป
ตามริมฝงแมนํ้าเจาพระยาฝงเหนือ จนบรรจบกับริมฝงคลอง
บางเขนฝงตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวาง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี
ทิ ศ ตะวั น ตก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางเขนฝง
ตะวั น ออก ซึ่ ง เป น เส น แบ ง เขตจั ง หวั ด ระหว า งกรุ ง เทพ
มหานครกับจังหวัดนนทบุรี บรรจบกับริมฝงแมนํ้าเจาพระยา
ฝง เหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝง
คลองบางเขนฝ  ง ตะวั น ออก ซึ่ ง เป น เส น แบ ง เขตจั ง หวั ด
ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี บรรจบกับริมฝง
คลองประปาฝงตะวันตก ซึ่งเปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวาง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี ไปทางทิศตะวันออก
เฉี ย งเหนื อ เลี ยบไปตามริมฝงคลองประปาฝง ตะวัน ตก
ซึง่ เปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานคร
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๖.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๒ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
กับจังหวัดนนทบุรี จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนงามวงศวานฟากใต
สถานีตํารวจนครบาล
คันนายาว

ทิศเหนือ เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองหกวาฝงใต ตรงเสน
แบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี
บรรจบกับริมฝงคลองลํ าหมอแตกฝงตะวันตก ไปทางทิศ
ตะวันออก เลียบไปตามริมฝงคลองหกวาฝงใต บรรจบกับริม
ฝงคลองพระยาสุเรนทร (คลองหนองใหญ) ฝงตะวันตกไป
ทางทิศใต เลียบไปตามริมฝงคลองพระยาสุเรนทร (คลอง
หนองใหญ) ฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวเสน
แบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี
จนบรรจบกับริมฝงคลองลําตาปานฝงตะวันตก
ทิ ศ ตะวั น ออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองลํ าตาปาน
ฝงตะวันตก บรรจบกับเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพ
มหานครกับจังหวัดปทุมธานีไปทางทิศใต เลียบไปตามริมฝง
คลองลํ าตาปาน ริ ม ฝ  ง คลองลํ ากลี บ หมูแ ละริมฝ งคลอง
ลําควายตายฝงตะวันตก จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอก
ของซอยแสงสีฟากใต
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของซอย
แสงสีฟากใต บรรจบกับริมฝงคลองลําควายตายฝงตะวันตก
ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของซอย
แสงสี ฟ ากใต บรรจบกั บขอบทางเทาดานนอกของถนน
พระยาสุเรนทรฟากตะวันออก ไปทางทิศใต ตามแนวขอบ
ทางเท า ด า นนอกของถนนพระยาสุ เ รนทร ฟ ากตะวันออก
บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของซอยบํ ารุงสุขฟากใต
ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของซอย
บํารุงสุขฟากใต บรรจบกับริมฝงคลองบางชันฝงตะวันตก
ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ เลี ย บไปตามริ ม ฝ  ง คลอง
บางชันฝงตะวันตก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนน
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๗.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๒ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ปญญาอินทราฟากใต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนว
ขอบทางเทาดานนอกของถนนปญญาอินทราฟากใต บรรจบ
กั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของทางหลวงแผน ดิ นหมายเลข
๓๐๔ (ถนนรามอิ นทรา) ฟากใต ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผน
ดินหมายเลข ๓๐๔ (ถนนรามอินทรา) ฟากใต จนบรรจบกับ
ขอบทางเทาดานนอกของถนนวัชรพลฟากตะวันตก
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนวัชรพลฟากตะวันตก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอก
ของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๔ (ถนนรามอินทรา)
ฟากใต ไปทางทิศเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนวัชรพลฟากตะวันตก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอก
ของถนนรั ตนโกสิ น ทร สมโภชฟากตะวั น ตก ไปทางทิ ศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนน
รัตนโกสินทรสมโภชฟากตะวันตกและฟากเหนือ บรรจบกับ
ริมฝงคลองออเงินฝงตะวันตก และเลียบไปตามริมฝงคลอง
ลําหมอแตกฝงตะวันตก จนบรรจบกับริมฝงคลองหกวาฝงใต
ซึ่ ง เป น เส น แบ ง เขตจั ง หวั ด ระหว า งกรุ ง เทพมหานครกั บ
จังหวัดปทุมธานี
สถานีตํารวจนครบาล
โคกคราม

ทิศเหนือ เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของทาง
หลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๔ (ถนนรามอินทรา) ฟากใต
บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของซอยมัยลาภฟากตะวันตก
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอก
ของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๔ (ถนนรามอินทรา)
ฟากใต จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของซอย กม.๑๐
ฟากตะวันออก
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๘.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๒ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของ
ซอย กม.๑๐ ฟากตะวันออก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอก
ของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๔ (ถนนรามอินทรา)
ฟากใต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวขอบทางเทาดาน
นอกของซอย กม.๑๐ ฟากตะวันออก บรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของซอยสํานักสงฆฟากใต ไปทางทิศตะวันตก ตาม
แนวขอบทางเทาดานนอกของซอยสํานักสงฆฟากใต บรรจบ
กั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของถนนสุ ข าภิ บ าล ๑ ฟาก
ตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวขอบทางเทา
ดานนอกของถนนสุขาภิบาล ๑ ฟากตะวันออก จนบรรจบกับ
ริมฝงคลองลําเจียกฝงใต
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองลําเจียกฝงใต บรรจบ
กั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของถนนสุ ข าภิ บ าล ๑ ฟาก
ตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝง
คลองลํ าเจียกฝงใต จนบรรจบกับริมฝงคลองเสือใหญฝง
ตะวันออก
ทิ ศ ตะวัน ตก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองเสือใหญฝง
ตะวันออก บรรจบกับริมฝงคลองลําเจียกฝงใต ไปทางทิศ
เหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองเสือใหญฝงตะวันออก และ
เลียบตามริมฝงคลองโคกครามฝงเหนือ บรรจบกับขอบทาง
เท า ด า นนอกของซอยมั ย ลาภฟากตะวั น ตก ไปทางทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของซอย
มัยลาภฟากตะวันตก จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๔ (ถนนรามอินทรา) ฟากใต
สถานีตํารวจนครบาล
บางเขน

ทิศเหนือ เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองใหม (คลองสอง)
ฝงเหนือ บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนเพิ่มสิน
(ซอยโรงเรียนออเงิน) ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออก
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๒ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ตามแนวขอบทางเท า ด า นนอกของถนนเพิ่ ม สิ น (ซอย
โรงเรียนออเงิน) ฟากตะวันออกและฝงเหนือ บรรจบกับขอบ
ทางเทาดานนอกของถนนรัตนโกสินทรสมโภชฟากตะวันตก
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนเพิ่มสิน (ซอยโรงเรียนออเงิน) ฟากเหนือ บรรจบกับ
ขอบทางเท า ด า นนอกของถนนรัตนโกสิ น ทรสมโภชฟาก
ตะวันตก ไปทางทิศใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนรัตนโกสินทรสมโภชฟากตะวันตก จนบรรจบกับขอบ
ทางเทาดานนอกของถนนวัชรพลฟากตะวันตก ไปทางทิศใต
ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนวัชรพลฟากตะวันตก
จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๐๔ (ถนนรามอินทรา) ฟากใต ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของทาง
หลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๔ (ถนนรามอินทรา) ฟากใต จน
บรรจบกับ แนวขอบทางเทาดานนอกของซอยมัยลาภฟาก
ตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวขอบทางเทา
ดานนอกของซอยมัยลาภฟากตะวันตก จนบรรจบกับริมฝง
คลองสามขาฝงเหนือ
ทิศใต เริม่ จากบริเวณทีร่ มิ ฝง คลองสามขาฝง เหนือ บรรจบกับ
ขอบทางเทาดานนอกของซอยมัยลาภฟากตะวันตก ไปทาง
ทิศตะวันตก เลียบไปตามริมฝง คลองสามขาและคลองหลุมไผ
ฝงเหนือ บรรจบกับริมฝงคลองลาดพราวฝงตะวันตก ไปทาง
ทิศใต เลียบไปตามริมฝง คลองลาดพราวฝง ตะวันตก บรรจบกับ
ขอบทางเทาดานนอกของซอยพหลโยธิน ๓๒ (ซอยเสนา
นิคม ๑) ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวขอบทางเทา
ด า นนอกของซอยพหลโยธิ น ๓๒ (ซอยเสนานิ ค ม ๑)
ฟากเหนือ บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก ไปทาง
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๙.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๒ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก
บรรจบกับแนวตรงขอบทางเทาดานนอกของถนนงามวงศวาน
ฟากใต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบทางเทา
ด า นนอกของถนนงามวงศ ว านฟากใต จนบรรจบกั บ
ขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑
(ถนนวิภาวดีรังสิต) ฟากตะวันออก
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑ (ถนนวิภาวดีรังสิต) ฟาก
ตะวั น ออก บรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของถนน
งามวงศวานฟากใต ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนว
ขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑
(ถนนวิภาวดีรังสิต) ฟากตะวันออก บรรจบกับริมฝงคลอง
ลาดยาวฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไปตาม
ริมฝงคลองลาดยาวฝงเหนือ บรรจบกับริมฝงคลองบางบัวฝง
ตะวันตก ไปทางทิศเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองบางบัวฝง
ตะวันตก บรรจบกับริมคลองถนนฝงตะวันตก ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองถนน และเลียบ
ไปตามริมฝงคลองใหม (คลองสอง) ฝงตะวันตก จนบรรจบ
กับขอบทางเทาดานนอกของถนนเพิ่มสิน (ซอยโรงเรียน
ออเงิน) ฝงตะวันออก
สถานีตํารวจนครบาล
สายไหม

ทิ ศ เหนื อ เริ่มจากบริเวณที่เสนแบงเขตจังหวัดระหวาง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี บรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออก เลียบไปตามแนวเสน
แบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี
จนบรรจบกับริมฝงคลองหกวาฝงใต ไปทางทิศตะวันออก
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๒ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
เลียบไปตามริมฝ งคลองหกวาฝ ง ใต ซึ่ง เปน เสน แบงเขต
จังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี จน
บรรจบกับริมฝงคลองลําหมอแตกฝงตะวันตก
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองหกวาฝงใต
ซึ่ ง เป น เส น แบ ง เขตจั ง หวั ด ระหว า งกรุ ง เทพมหานครกั บ
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี บรรจบกั บ ริ ม ฝ  ง คลองลํ าหม อ แตกฝ  ง
ตะวันตก ไปทางทิศใต เลียบไปตามริมฝงคลองลําหมอแตก
และคลองออเงินฝงตะวันตก จนบรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของถนนเพิ่มสิน (ซอยโรงเรียนออเงิน) ฟากเหนือ
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองออเงินฝงเหนือ บรรจบ
กับขอบทางเทาดานนอกของถนนเพิ่มสิน (ซอยโรงเรียน
ออเงิน) ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวขอบทางเทา
ดานนอกของถนนเพิ่มสิน (ซอยโรงเรียนออเงิน) ฟากเหนือ
จนบรรจบกับริมฝงคลองใหม (คลองสอง) ฝงเหนือ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลองใหม (คลองสอง)
ฝงเหนือ จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองใหม (คลองสอง)
ฝงเหนือ บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผน
ดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบ
ทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนน
พหลโยธิน) ฟากตะวันออก จนบรรจบกับเสนแบงเขตจังหวัด
ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๒ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
สถานีตํารวจนครบาล
ทิ ศ เหนื อ เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองตาอูฐฝงเหนือ
ทุงสองหอง
บรรจบกับริมฝงคลองประปาฝงตะวันตก ซึ่งเปนเสนแบงเขต
จังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลองตาอูฐฝงเหนือ
บรรจบกับริมฝงคลองเปรมประชากรฝงตะวันออก ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลองเปรมประชากรฝง
ตะวันออก บรรจบกับริมฝงคลองวัดหลักสี่ฝงเหนือ ไปทาง
ทิศ ตะวัน ออกเฉีย งใต เลีย บไปตามริมฝงคลองวัดหลักสี่
ฝงเหนือ จนบรรจบกับริมฝงคลองถนนฝงตะวันตก
ทิ ศ ตะวั น ออก เริ่ ม จากบริ เ วณที่ ริ ม ฝ  ง คลองถนนฝ ง
ตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองวัดหลักสี่ฝงเหนือ ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใตและทิศใต เลียบไปตามริมฝงคลองถนนและ
คลองบางบัวฝงตะวันตก จนบรรจบกับริมฝงคลองลาดยาว
ฝงเหนือ
ทิ ศ ใต เริ่ ม จากบริ เ วณที่ ริ มฝงคลองลาดยาวฝง เหนือ
บรรจบกั บ ริ ม ฝ  ง คลองบางบั ว ฝ  ง ตะวั น ตก ไปทางทิ ศ
ตะวันตกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลองลาดยาวฝงเหนือ
บรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๓๑ (ถนนวิภาวดีรังสิต) ฟากตะวันออก ไปทางทิศ
ตะวัน ตกเฉีย งใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของทาง
หลวงแผน ดิ นหมายเลข ๓๑ (ถนนวิภ าวดีรังสิต ) ฟาก
ตะวั น ออก บรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของถนน
งามวงศวานฟากใต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนว
ขอบทางเทาดานนอกของถนนงามวงศวานฟากใต จนบรรจบ
กับริมฝงคลองประปาฝงตะวันตก ซึ่งเปนเสนแบงเขตจังหวัด
ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณริมฝงคลองประปาฝงตะวันตก
ซึง่ เปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับ
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๑๑.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๒ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
จังหวัดนนทบุรี บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนน
งามวงศวานฟากใต ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไป
ตามริ ม ฝ  ง คลองประปาฝ  ง ตะวั น ตก ซึ่ ง เป น เส น แบ ง เขต
จั ง หวั ด ระหว า งกรุ ง เทพมหานครกั บ จั ง หวั ด นนทบุ รี
จนบรรจบกับริมฝงคลองตาอูฐฝงเหนือ
สถานีตํารวจนครบาล
ดอนเมือง

ทิศเหนือ เริ่มจากบริเวณที่เสนแบงเขตจังหวัดระหวาง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี บรรจบกับริมฝงคลอง
ประปาฝ  ง ตะวั น ตก ซึ่ ง เป น เส น แบ ง เขตจั ง หวั ด ระหว า ง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี ไปทางทิศตะวันออก
เลียบไปตามริมฝงคลองบานใหมฝงใต ซึ่งเปนเสนแบงเขต
จังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี บรรจบ
กั บ ริ ม ฝ  ง คลองเปรมประชากรฝ  ง ตะวั น ออก ไปทางทิ ศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองเปรมประชากร
ฝง ตะวันออก ไปทางทิศตะวันออก เลียบไปตามริมฝงคลอง
ทองเชื้ อ ฝ  ง ใต ซึ่ ง เป น เส น แบ ง เขตจั ง หวั ด ระหว า ง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี จนบรรจบกับขอบทาง
เทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนน
พหลโยธิน) ฟากตะวันตก ซึ่งเปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวาง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี
ทิ ศ ตะวั น ออก เริ่ ม จากบริ เ วณที่ เ ส น แบ ง เขตจั ง หวั ด
ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี บรรจบกับขอบ
ทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนน
พหลโยธิน) ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตาม
แนวขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑
(ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตก ซึ่งเปนเสนแบงเขตจังหวัด
ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี จนบรรจบกับ
แนวที่ เ ส น แบ ง เขตจั ง หวั ด ระหว า งกรุ ง เทพมหานครกั บ
จังหวัดปทุมธานี ตัดกับขอบทางเทาดานนอกของทางหลวง
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๑๒.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๒ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
แผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก ขาม
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศ
ตะวัน ออกและเลีย บไปตามขอบทางเทาดานนอกของทาง
หลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก
ไปทางทิศใต ทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับริมฝงคลอง
ถนนฝงเหนือ
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของทาง
หลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก
บรรจบกับริมฝงคลองถนนฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลองถนนฝงเหนือ จนบรรจบกับ
ริมฝงคลองวัดหลักสี่ฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันตก เลียบไป
ตามริมฝงคลองวัดหลักสี่ฝงเหนือ บรรจบกับริมฝงคลองเปรม
ประชากรฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบ
ไปตามริมฝงคลองเปรมประชากรฝงตะวันออก บรรจบกับริม
ฝงคลองตาอูฐฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบ
ไปตามริมฝงคลองตาอูฐฝงเหนือ จนบรรจบกับริมฝงคลอง
ประปาฝ  ง ตะวั น ตก ซึ่ ง เป น เส น แบ ง เขตจั ง หวั ด ระหว า ง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันตก เริม่ จากบริเวณทีร่ มิ ฝง คลองประปาฝง ตะวันตก
ซึง่ เปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัด
นนทบุรี บรรจบกับแนวริมฝงคลองตาอูฐฝงเหนือ ไปทาง
ทิศ ตะวัน ออกเฉี ย งเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองประปา
ฝง ตะวันตก ซึง่ เปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานคร
กับจังหวัดนนทบุรี จนบรรจบกับเสนแบงเขตจังหวัดระหวาง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี
กองกํากับการสืบสวน
สอบสวน กองบังคับการ
ตํารวจนครบาล ๒

มีเขตอํ านาจการรับผิดชอบในเขตอํ านาจการรับผิดชอบ
และเขตพื้ น ที่ ก ารปกครองของกองบั ง คั บ การตํ ารวจ
นครบาล ๒
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๓ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
สถานีตํารวจนครบาลมีนบุรี
ทิศเหนือ เริม่ จากบริเวณที่ริมฝงคลองหนึ่งตะวันตก ฝง
เหนือบรรจบกับริมฝงคลองลําควายตายฝงตะวันตก ไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เลี ย บไปตามริ ม ฝ  ง คลองหนึ่ ง
ตะวันตก และริมฝงคลองหนึ่งตะวันออกฝงเหนือ จนบรรจบ
กับริมฝงคลองลําแตงโมฝงตะวันตก
ทิ ศ ตะวั น ออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองลํ าแตงโม
ฝง ตะวันตกบรรจบกับริมฝงคลองหนึ่งตะวันออกฝงเหนือ ไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงใตเลียบไปตามริมฝงคลองลํ าแตงโม
ฝงตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองลําสะแกฝงใต ไปทางทิศ
ตะวันออก เลียบไปตามริมฝงคลองลําสะแกฝงใต บรรจบกับ
แนวฝงคลองลํามะขามเทศฝงใต ไปทางทิศตะวันออก เลียบ
ไปตามริมฝงคลองลํ ามะขามเทศฝงใต บรรจบกับริมคลอง
เกาะขุนเณรฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต เลียบ
ไปตามริมฝงคลองเกาะขุนเณรฝงตะวันตก บรรจบกับขอบ
ทางเทาดานนอกของถนนประชารวมใจฟากเหนือ ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนน
ประชารวมใจฟากเหนือ บรรจบกับริมฝงคลองลําตาเตี้ยฝง
ตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝง
คลองลําตาเตี้ยฝงตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองแสนแสบ
ฝง เหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝง
คลองแสนแสบฝงเหนือ บรรจบกันแนวฝงคลองลําหินฝง
ตะวันตก ไปทางทิศใต เลียบไปตามคลองลําหินฝงตะวันตก
บรรจบกับริมฝงคลองลําตนไทรฝงตะวันตก ไปทางทิศใต
เลียบไปตามริมฝงคลองลําตนไทรฝงตะวันตก จนบรรจบกับ
ขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๔
(ถนนสุวินทวงศ) ฟากใต
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของทาง
หลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๐๔ (ถนนสุ วิ น ทวงศ )
ฟากใต บรรจบกั บ ริ ม ฝ  ง คลองลํ าต น ไทรฝ  ง ตะวั น ตก
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๓ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ตามแนวขอบทางเท า ด า นนอกของทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๓๐๔ (ถนนสุวินทวงศ) ฟากใต บรรจบกับริมฝง
คลองสี่ฝงตะวันตก ไปทางทิศใต เลียบไปตามริมฝงคลองสี่
ฝงตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองบึงขวางฝงเหนือ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลองบึงขวางฝงเหนือ
บรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของถนนร ม เกล า ฟาก
ตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศใต ตามแนว
ขอบทางเทาดานนอกของถนนรมเกลาฟากตะวันออก บรรจบ
กับแนวตรงขอบทางเทาดานนอกของซอยวัดปากบึงฟากใต
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวขอบทางเทาดานนอกของ
ซอยวัดปากบึงฟากใต บรรจบกับริมฝงคลองสองตนนุนฝง
ตะวันออก ไปทางทิศเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองสองตน
นุน ฝงตะวันออก บรรจบกับริมฝงคลองลํานายโสฝงเหนือ ไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต ทิศตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันตก
เลียบไปตามริมฝงคลองลํานายโสฝงเหนือ จนบรรจบกับริม
ฝงคลองลาดบัวขาวฝงตะวันออก
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองลาดบัวขาวฝง
ตะวันออก บรรจบกับริมฝงคลองลํานายโส ฝงเหนือ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองลาดบัวขาวฝง
ตะวันออก บรรจบกับริมฝงคลองแสนแสบฝงเหนือ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลองแสนแสบฝง
เหนือ บรรจบกับริมฝงคลองบางชันฝงตะวันตก ไปทางทิศ
ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และทิ ศ
ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ เลี ย บไปตามริ ม ฝ  ง คลองบางชั น ฝ  ง
ตะวันตก บรรจบกับแนวฝงคลองลํากลีบหมูฝงเหนือไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองลํากลีบหมู
ฝงเหนือ บรรจบกับริมฝงคลองลํ าควายตายฝงตะวันตก
ไปทางทิศ ตะวัน ออกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลอง
ลํ าควายตายฝ ง ตะวั น ตก จนบรรจบกับริมฝงคลองหนึ่ง
ตะวันตกฝงเหนือ
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๒.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๓ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
สถานีตํารวจนครบาล
ทิศเหนือ เริ่มจากบริเวณที่เสนแบงเขตจังหวัดระหวาง
นิมิตรใหม
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี บรรจบกับริมฝงคลอง
ลําตาปานฝงตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต และทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวเสนแบงเขตจังหวัดระหวาง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี จนบรรจบกับริมฝง
คลองเกาฝงตะวันตก
ทิศตะวันออก เริม่ จากบริเวณที่ริมฝงคลองเกาฝงตะวันตก
บรรจบกับแนวเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานคร
กับจังหวัดปทุมธานี ไปทางทิศใต ทิศตะวันออกเฉียงใต เลียบ
ไปตามริ มฝงคลองเกาฝง ตะวันตกบรรจบกับริมฝงคลอง
ลําแบนชะโดฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต เลียบ
ไปตามริมฝงคลองลําแบนชะโดฝงตะวันตก บรรจบกับแนว
ฝงคลองลําตาเตี้ยฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
เลียบไปตามริมฝงคลองลําตาเตี้ยฝงตะวันตก จนบรรจบกับ
ขอบทางเทาดานนอกของถนนประชารวมใจฟากเหนือ
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนน
ประชารวมใจฟากเหนือ บรรจบกับริมฝงคลองลําตาเตี้ยฝง
ตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวขอบทางเทา
ดานนอกของถนนประชารวมใจฟากเหนือบรรจบกับริมฝง
คลองเกาะขุนเณรฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
เลียบไปตามริมฝงคลองเกาะขุนเณรฝงตะวันตก บรรจบกับ
ริมฝงคลองลํามะขามเทศฝงใต ไปทางทิศตะวันตก เลียบไป
ตามริมฝงคลองลํามะขามเทศฝงใต บรรจบกับริมฝงคลอง
ลําสะแกฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบไป
ตามริมฝงคลองลําสะแกฝงตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลอง
ลําแตงโมฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบไป
ตามริ ม ฝ  ง คลองลํ าแตงโมฝ  ง ตะวั น ตก บรรจบกั บ ริ ม ฝ  ง
คลองหนึ่งตะวันออกฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
เลียบไปตามริมฝงคลองหนึ่งตะวันออกฝงเหนือ บรรจบกับ
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๓.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๓ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ริ ม ฝ  ง คลองหนึ่ ง ตะวั น ตกฝ  ง เหนื อ และเลี ยบไปตามริ มฝ ง
คลองหนึ่ ง ตะวั น ตกฝ  ง เหนื อ จนบรรจบกั บ ริ ม ฝ  ง คลอง
ลําควายตายฝงตะวันตก
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองลําควายตายฝง
ตะวัน ตก บรรจบกั บริมฝ งคลองหนึ่ง ตะวัน ตกฝง เหนื อ
ไปทางทิศ เหนื อ เลี ยบไปตามริมฝงคลองลํ าควายตายฝง
ตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองลําตาปานฝงตะวันตก ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองลําตาปานฝง
ตะวั น ตก จนบรรจบกั บ เส น แบ ง เขตจั ง หวั ด ระหว า ง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี
สถานีตํารวจนครบาลลําหิน

ทิศเหนือ เริ่มจากบริเวณที่เสนแบงเขตจังหวัดระหวาง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี บรรจบกับริมฝงคลอง
เกาฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามเสนแบง
เขตจัง หวั ด ระหวา งกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี
จนบรรจบกับริมฝงคลองสิบเอ็ดฝงตะวันออก
ทิ ศ ตะวั น ออก เริ่ มจากบริเ วณริมฝงคลองสิ บเอ็ดฝง
ตะวั น ออก บรรจบกั บ เส น แบ ง เขตจั ง หวั ด ระหว า ง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี ไปทางทิศใต ตามแนว
ริ ม ฝ  ง คลองสิบ เอ็ด ฝ ง ตะวันออก บรรจบกับริมฝงคลอง
ลําเจดียฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต เลียบไปตามริม
ฝ  ง คลองลํ าเจดี ย  ฝ   ง ตะวั น ตก จนบรรจบกั บ ริ ม ฝ  ง คลอง
แสนแสบ ฝงเหนือ
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองแสนแสบฝงเหนือ
บรรจบกับริมฝงคลองลําเจดียฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันตก
เลียบไปตามริมฝงคลองแสนแสบฝงเหนือ จนบรรจบกับ
ริมฝงคลองลําตาเตี้ยฝงตะวันตก
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองลําตาเตี้ยฝง
ตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองแสนแสบฝงเหนือ ไปทางทิศ
ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ เลี ย บไปตามริ ม ฝ  ง คลองลํ าตาเตี้ ย
ฝงตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองลําแบนชะโดฝงเหนือ ไป
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๔.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๓ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบและเขตพื้นที่การปกครอง
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองลําแบน
ชะโดฝ  ง เหนื อ บรรจบกั บ ริ ม ฝ  งคลองเก าฝ ง ใต ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองเกาฝงใต และ
ฝ  ง ตะวั น ตก จนบรรจบกั บ เส น แบ ง เขตจั ง หวั ด ระหว า ง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี
สถานีตํารวจนครบาล
ลําผักชี

ทิศเหนือ เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองลําไทรฝงตะวันตก
บรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของถนนสุ วิ น ทวงศ
ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออก เลียบไปตามขอบทางเทาดาน
นอกของถนนสุ วิ น ทวงศ ฟ ากเหนื อ บรรจบกับริ มคลอง
ลํานกแขวกฝงตะวันตก เลียบไปตามริมฝงคลองลํานกแขวก
ฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับ
คลองลําไทรฝงเหนือไปทางทิศตะวันออก เลียบไปตามคลอง
ลําไทรฝงเหนือ บรรจบกับริมฝงคลองขุดใหมฝงเหนือ ไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของถนนอยูวิทยาฟากตะวันออก
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองขุดใหมฝงเหนือ
บรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของถนนอยู  วิ ท ยาฟาก
ตะวันออก ไปทางทิศใต เลียบไปตามขอบทางเทาดานนอก
ของถนนอยูวิทยาฟากตะวันออก และถนนเสริมพัฒนาฟาก
ตะวันออก จนบรรจบกับริมฝงคลองลําตาอินฝงใต
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองลําตาอินฝงใต บรรจบ
กับขอบทางเทาดานนอกของถนนเสริมพัฒนาฟากตะวันออก
ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ เลียบไปตามริมฝงคลอง
ลําตาอินฝงตะวันตก จบบรรจบกับคลองลําพระองฝงเหนือ
ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉีย งเหนื อ เลียบไปตามริมฝงคลอง
ลําพระองฝงเหนือ จนบรรจบกับคลองลํามะขามฝงเหนือ ไป
ทางทิศตะวันตก เลียบไปตามริมฝงคลองลํามะขามฝงเหนือ
ไปบรรจบกับคลองลํากอไผฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ จนบรรจบกับคลองลําแบนใหญฝงตะวันตก
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๕.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๓ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองลําแบนใหญฝง
ตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองลํากอไผฝงตะวันออก ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือเลียบไปตามริมฝงคลองลําแบนใหญ
ฝงตะวันตก จนบรรจบกับริมฝงคลองลําตนไทรฝงใต ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองลํ าตนไทร
ฝง ใต จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนสุวินทวงศ
ฟากเหนือ
สถานีตํารวจนครบาล
สุวินทวงศ

ทิศเหนือ เริม่ จากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนน
อยูวิทยาฟากตะวันออก บรรจบกับริมฝงคลองลําสลิดทอง
ฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันออก เลียบไปตามริมฝงคลอง
ลําสลิดทองฝงเหนือ คลองบึงนายรุงฝงเหนือ จนบรรจบกับ
ริมฝงคลองนครเนื่องเขตฝงตะวันตก เลียบไปตามคลองนคร
เนื่องเขตฝงตะวันตก ซึ่งเปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวาง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต จนบรรจบกับคลองหลวงแพงฝงตะวันตก
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองนครเนื่องเขตฝง
ตะวันตกบรรจบกับคลองหลวงแพงฝงตะวันตก เลียบไปตาม
ริมฝงคลองหลวงแพงฝงตะวันตก ซึ่งเปนเสนแบงเขตจังหวัด
ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดฉะเชิงเทรา จนบรรจบ
กับริมฝงคลองลําตาอินฝงใต

ทิ ศ ใต เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองลํ าตาอินฝงใต
บรรจบกับริมฝง คลองหลวงแพงฝง ตะวันตก ซึง่ เปนเสนแบง
จังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดฉะเชิงเทรา
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝง คลองลําตาอิน
ฝง ใต จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนเสริมพัฒนา
ฟากตะวันออก
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองลําตาอินฝงใต
บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนเสริมพัฒนาฟาก
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๖.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๓ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ตะวันออก ไปทางทิศเหนือตามแนวขอบทางเทาดานนอก
ของถนนเสริ มพัฒ นาฟากตะวั นออก จนบรรจบกับถนน
อยูวิทยาฟากตะวันออก ไปทางทิศเหนือ ตามแนวขอบทาง
เทาดานนอกของถนนอยูวิทยาฟากตะวันออก จนบรรจบกับ
ริมฝงคลองลําสลิดทองฝงเหนือ
สถานีตํารวจนครบาล
หนองจอก

ทิศเหนือ เริม่ จากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนน
คลองสิบ – ถนนคลองสิบสี่ฟากใต บรรจบกับริมฝงคลอง
ลําเจดียฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกตามแนวขอบทาง
เทาดานนอกของถนนคลองสิบ – ถนนคลองสิบสี่ฟากใต
บรรจบกับริมฝงคลองลําบุหรี่พวงฝง ตะวันออกไปทางทิศใต
เลียบไปตามริมฝงคลองลําบุหรี่พวงฝงตะวันออก บรรจบกับ
ริมฝงคลองบึงปรงฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
เลียบไปตามริมฝงคลองบึงปรงฝงเหนือ จนบรรจบกับริมฝง
คลองสิ บ สี่ ฝ   ง ตะวั น ตก ซึ่ ง เป น เส น แบ ง จั ง หวั ด ระหว า ง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองสิบสี่ฝงตะวันตก
ซึง่ เปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัด
ฉะเชิงเทรา บรรจบกับริมฝงคลองบึงปรงฝงเหนือ ไปทาง
ทิศใต ตามแนวเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานคร
กับจังหวัดฉะเชิงเทรา จนบรรจบกับริมฝงคลองบึงนายรุง
ฝงเหนือ
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบึงนายรุงฝงเหนือ
บรรจบกับริมฝงคลองนครเนื่องเขตฝงใต ซึ่งเปนเสนแบง
เขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดฉะเชิงเทรา
ไปทางทิ ศ ตะวั น ตก เลี ย บไปตามริ ม ฝ  ง คลองบึ ง นายรุ  ง
ฝงเหนือ คลองลําสลิดทองฝงเหนือ คลองขุดใหมฝงเหนือ
คลองลํ าไทรฝงเหนือ จนบรรจบกับคลองลํ านกแขวกฝง
เหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองลํานกแขวกฝงตะวันตก ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับของทางเทาดานนอกของ
ถนนสุวนิ ทวงศฟากเหนือ เลียบไปตามขอบทางเทาดานนอก

35

ลําดับ

๗.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๓ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของถนนสุวินทวงศฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตก จนบรรจบ
กับริมฝงคลองลําตนไทรฝงตะวันตก
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองลําตนไทรฝง
ตะวันตกบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนสุวินทวงศ
ฟากเหนื อ ไปทางทิ ศ เหนื อ เลี ย บไปตามริ ม ฝ  ง คลอง
ลํ าตนไทร และคลองลํ าหินฝงตะวันตก บรรจบกับริมฝง
คลองแสนแสบฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันออก เลียบไปตามริม
ฝงคลองแสนแสบฝงเหนือ บรรจบกับริมฝงคลองลําเจดียฝง
ตะวั น ตก ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และทิ ศ
ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ เลี ย บไปตามริ ม ฝ  ง คลองลํ าเจดีย ฝง
ตะวั น ตก จนบรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของถนน
คลองสิบ-ถนนคลองสิบสี่ฟากใต
สถานีตํารวจนครบาล
ประชาสําราญ

ทิศเหนือ เริ่มจากบริเวณที่เสนแบงเขตจังหวัดระหวาง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี บรรจบกับริมฝงคลอง
สิบเอ็ดฝงตะวันออก ไปตามเสนแบงเขตจังหวัดระหวาง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี จนบรรจบกับริมฝง
คลองสิบสี่ฝงตะวันตก ซึ่งเปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวาง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองสิบสี่ฝงตะวันตก
ซึง่ เปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัด
ฉะเชิงเทรา บรรจบกับเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพ
มหานครกับจังหวัดปทุมธานี ไปทางทิศใต เลียบไปตามริม
ฝงคลองสิบสี่ฝงตะวันตกจนบรรจบกับริมฝงคลองบึงปรง
ฝงเหนือ
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบึงปรงฝงเหนือ บรรจบ
กับริมฝงคลองสิบสี่ฝงตะวันตก ซึ่งเปนเสนแบงเขตจังหวัด
ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ไปทางทิศ
ตะวันตก เลียบไปตามริมฝงคลองบึงปรงฝงเหนือ บรรจบกับ
ริมฝงคลองลําบุหรี่พวงฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
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๘.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๓ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
เลียบไปตามริมฝงคลองลําบุหรี่พวง ฝงเหนือ จนบรรจบกับ
ขอบทางเทาด านนอกของถนนคลองสิบ -ถนนคลองสิบสี่
ฟากใต ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวขอบทางเทาดานนอก
ของถนนคลองสิบ-ถนนคลองสิบสี่ฟากใต จนบรรจบกับริม
ฝงคลองสิบเอ็ดฝงตะวันออก
ทิ ศ ตะวั น ตก เริ่ มจากบริ เ วณที่ ริมฝ  งคลองสิ บ เอ็ ด ฝ ง
ตะวั น ออก บรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของถนน
คลองสิ บ -ถนนคลองสิ บ สี่ ฟ ากใต ไปทางทิ ศ ตะวั น ออก
เฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองสิบเอ็ดฝงตะวันออก จน
บรรจบกับเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับ
จังหวัดปทุมธานี
สถานีตํารวจนครบาล
ลาดกระบัง

ทิ ศ เหนื อ เริ่ ม จากบริ เ วณที่ ริ ม ฝ  ง คลองแม จั น ทร ฝ   ง
ตะวันตก บรรจบกับแนวตรงขามขอบทางเทาดานนอกของ
ซอยบุญชวยฟากใตไปทางทิศตะวันออก ตามแนวขอบทาง
เทาดานนอกของซอยบุญชวยฟากใต บรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของซอยพัฒนาชนบท ๓ ฟากตะวันตก ไปทางทิศ
ใตตามแนวขอบทางเทาดานนอกของซอยพัฒนาชนบท ๓
ฟากตะวันตก บรรจบกับแนวตรงขามกับขอบทางเทาดาน
นอกของซอยกลับชมฟากใต ไปทางทิศตะวันออก ตามขอบ
ทางเทาดานนอกของซอยกลับชมฟากใต บรรจบกับริมฝง
คลองหนึ่งฝงตะวันออก ไปทางทิศเหนือ เลียบไปตามริมฝง
คลองหนึ่งฝงตะวันออก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของ
ซอยทรัพยไพศาลฟากใตไปทางทิศตะวันออก ตามแนวขอบ
ทางเทาดานนอกของซอยทรัพยไพศาลฟากใต บรรจบกับ
ขอบทางเทาดานนอกของซอยพัฒนาชนบท ๒ ฟากตะวันตก
ไปทางทิศใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของซอยพัฒนา
ชนบท ๒ ฟากตะวันตก บรรจบกับแนวตรงขามขอบทางเทา
ดานนอกของซอยบํารุงฟากใต ไปทางทิศตะวันออก ตามแนว
ขอบทางเทาดานนอกของซอยบํารุงฟากใต บรรจบกับขอบ
ทางเทาดานนอกของซอยพัฒนาชนบท ๔ ฟากตะวันตกไป

37

ลําดับ

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๓ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ทางทิศใต เลียบไปตามขอบทางเทาดานนอกของซอยพัฒนา
ชนบท ๔ ฟากตะวันตก จนบรรจบกับแนวตรงขามขอบทาง
เทาดานนอกของซอยชาญพัฒนาฟากใต ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของซอยชาญพัฒนาฟากใต จน
บรรจบกับริมฝงคลองสองฝงตะวันตก ไปทางทิศใต เลียบไป
ตามริมฝงคลองสองฝงตะวันตก บรรจบกับแนวตรงขามกับ
ขอบทางเทาดานนอกของซอยสถานีไฟฟายอยรมเกลาฟากใต
ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของซอย
สถานีไฟฟายอยรมเกลาฟากใต บรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของถนนรมเกลาฟากตะวันตก ไปทางทิศเหนือ ตามแนว
ขอบทางเทาดานนอกของถนนรมเกลาฟากตะวันตก บรรจบ
กับแนวตรงขามขอบทางเทาดานนอกของถนนเจาคุณทหาร
ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวขอบทางเทาดาน
นอกของถนนเจาคุณทหารฟากเหนือ จนบรรจบกับริมฝง
คลองสี่ฝงตะวันตก
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองสี่ฝงตะวันตก
บรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของถนนเจ า คุ ณ ทหาร
ฟากเหนื อ ไปทางทิ ศ ใต เลี ย บไปตามริ ม ฝ  ง คลองสี่ ฝ   ง
ตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองประเวศบุรีรมยฝงเหนือ ไป
ทางทิศตะวันตก เลียบไปตามริมฝงคลองประเวศบุรีรมยฝง
เหนือ บรรจบแนวตรงขามริมฝงคลองหนองคลาฝงตะวันตก
ไปทางทิศใต เลียบไปตามริมฝงคลองหนองคลาฝงตะวันตก
จนบรรจบกับเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานคร
กับจังหวัดสมุทรปราการ
ทิ ศ ใต เริ่ ม จากบริ เ วณที่ เ ส น แบ ง เขตจั ง หวั ด ระหว า ง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ บรรจบกับริมฝง
คลองหนองคลาฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันตก จนบรรจบ
กับริมฝงคลองตาพุกฝงตะวันตก
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๙.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๓ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ทิ ศ ตะวั น ตก เริ่ ม จากบริ เ วณที่ ริ ม ฝ  ง คลองตาพุ ก ฝ  ง
ตะวันตก บรรจบกับเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพ
มหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ ไปทางทิศเหนือ เลียบไป
ตามริมฝงคลองตาพุกและริมฝงคลองแมจันทรฝงตะวันตก
จนบรรจบกับแนวตรงขามขอบทางเทาดานนอกของซอยบุญ
ชวยฟากใต
สถานีตํารวจนครบาล
รมเกลา

ทิศเหนือ เริ่มจากที่ริมบริเวณฝงคลองลํานายโสฝงเหนือ
บรรจบกับริมฝงคลองลาดบัวขาวฝงตะวันออก ไปทางทิศ
ตะวันออก เลียบไปตามริมฝงคลองลํานายโสฝงเหนือ บรรจบ
กับริมฝงคลองสองฝงตะวันออก ไปทางทิศใต เลียบไปตาม
ริมฝงคลองสองฝงตะวันออก บรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของซอยวัดปากบึงฟากใต ไปทางทิศตะวันออก ตาม
แนวขอบทางเทาดานนอกของซอยวัดปากบึงฟากใต บรรจบ
กับขอบทางเทาดานนอกของถนนรมเกลาฟากตะวันออก ไป
ทางทิศเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนรมเกลา
ฟากตะวันออก บรรจบกับริมฝงคลองบึงขวางฝงเหนือ ไป
ทางทิศตะวันออก เลียบไปตามริมฝงคลองบึงขวางฝงเหนือ
จนบรรจบกับริมฝงคลองสี่ฝงตะวันตก
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองสี่ฝงตะวันตก
บรรจบกับริมฝงคลองบึงขวางฝงเหนือ ไปทางทิศใต เลียบไป
ตามริมฝงคลองสี่ฝงตะวันตก จนบรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของถนนเจาคุณทหารฟากเหนือ
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนน
เจาคุณทหารฟากเหนือ บรรจบกับริมฝงคลองสี่ฝงตะวันตก
ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนน
เจาคุณทหารฟากเหนือ บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนรมเกลาฟากตะวันตก ไปทางทิศใต ตามแนวขอบทาง
เทาดานนอกของถนนรมเกลาฟากตะวันตก บรรจบกับขอบ
ทางเทาดานนอกของซอยสถานีไฟฟายอยรมเกลาฟากใต ไป
ทางทิศตะวันตก ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของซอย
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๓ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
สถานีไฟฟายอยรมเกลาฟากใต บรรจบกับริมฝงคลองสองฝง
ตะวันตก ไปทางทิศเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองสองฝง
ตะวั น ตก บรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของซอย
ชาญพัฒนาฟากใต ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวขอบทางเทา
ดานนอกของซอยชาญพัฒนาฟากใต บรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของซอยพัฒนาชนบท ๔ ฟากตะวันตก ไปทางทิศ
เหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของซอยพัฒนาชนบท ๔
ฟากตะวันตก ไปทางทิศเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอก
ของซอยพัฒนาชนบท ๔ ฟากตะวันตก บรรจบกับขอบทาง
เทาดานนอกของซอยบํารุงฟากใต ไปทางทิศตะวันตก ตาม
แนวขอบทางเทาดานนอกของซอยบํารุงฟากใต บรรจบกับ
ขอบทางเทาดานนอกของซอยพัฒนาชนบท ๒ ฟากตะวันตก
ไปทางทิศ เหนื อ ตามแนวขอบทางเท าดานนอกของซอย
พัฒนาชนบท ๒ ฟากตะวันตก บรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของซอยทรัพยไพศาลฟากใต ไปทางทิศตะวันตก ตาม
แนวขอบทางเทาดานนอกของซอยทรัพยไพศาลฟากใต จน
บรรจบกับริมฝงคลองหนึ่งฝงตะวันออก ไปทางทิศใต เลียบ
ไปตามริมฝงคลองหนึ่งฝงตะวันออก บรรจบกับแนวตรงขาม
ขอบทางเทาดานนอกของซอยกลับชมฟากใต ไปทางทิศ
ตะวันตก ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของซอยกลับชมฟาก
ใต บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของซอยพัฒนาชนบท ๓
ฟากตะวันตก ไปทางทิศเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอก
ของซอยพัฒนาชนบท ๓ ฟากตะวันตก บรรจบกับขอบทาง
เทาดานนอกของซอยบุญชวยฟากใต ไปทางทิศตะวันตกตาม
แนวขอบทางเทาดานนอกของซอยบุญชวยฟากใต จนบรรจบ
กับริมฝงคลองแมจันทรฝงตะวันตก
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองแมจันทรฝง
ตะวันตก บรรจบกับแนวตรงขามขอบทางเทาดานนอกของ
ซอยบุญชวยฟากใต ไปทางทิศเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลอง
แมจันทรฝงตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองบึงขวางฝงใต ไป
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๑๐.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๓ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ทางทิ ศ ตะวั น ตก เลี ย บไปตามริ ม ฝ  ง คลองบึ ง ขวางฝ  ง ใต
บรรจบกับริมฝงคลองลาดบัวขาวฝงตะวันออก ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองลาดบัวขาวฝง
ตะวันออก จนบรรจบกับริมฝงคลองนายโสฝงเหนือ
สถานีตํารวจนครบาล
ฉลองกรุง

ทิศเหนือ เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของทาง
หลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๔ (ถนนสุวินทวงศ) ฟากใต
บรรจบกับริมฝงคลองสี่ฝงตะวันตกไปทางทิศตะวันออก ตาม
แนวขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข
๓๐๔ (ถนนสุวินทวงศ) ฟากใต บรรจบกับริมฝงคลองลําไทร
ฝง ตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝง
คลองลําไทรฝงตะวันตก บรรจบกับฝงคลองลําแบนใหญฝง
ตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต เลียบไปตามฝงคลอง
ลํ าแบนใหญ ฝ   ง ตะวั น ตก บรรจบกั บ คลองลํ ากอไผ ฝ   ง
ตะวันออก เลียบไปตามริมฝงคลองลํากอไผฝงตะวันออก จน
บรรจบกับริมฝงคลองลํามะขามฝงเหนือ เลียบไปตามริมฝง
คลองลํามะขามฝงเหนือ จนบรรจบกับริมฝงคลองลําพระอง
ฝงเหนือ บรรจบกับริมฝงคลองลํามะละกอฝงตะวันออก
ทิ ศ ตะวั น ออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองลํ าพระอง
ฝงเหนือ บรรจบกับริมฝงคลองลํามะละกอฝงตะวันออก ไป
ทางทิศใต เลียบไปตามริมฝงคลองลํามะละกอฝงตะวันออก
จนบรรจบกับริมฝงคลองเจกฝงใต
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองเจกฝงใต บรรจบกับริม
ฝ  ง คลองลํ ามะละกอฝ  ง ตะวั น ออก ไปทางทิ ศ ตะวั น ตก
เฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองเจกฝงใต บรรจบกับริมฝง
คลองลําปลาทิวฝงตะวันออก ไปทางทิศใต เลียบไปทางริมฝง
คลองลําปลาทิวฝงตะวันออก จนบรรจบกับริมฝงคลองแขก
ฝง ใต เลียบไปตามริมฝงคลองแขกฝงใต ไปทางทิศตะวันตก
จนบรรจบกับริมฝงคลองสี่ฝงตะวันตก
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๑๑.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๓ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองสี่ฝงตะวันตก
บรรจบกับริมฝงคลองแขกฝงใต ไปทางทิศเหนือ เลียบไป
ตามริมฝงคลองสี่ฝงตะวันตก จนบรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๔ (ถนนสุวินทวงศ)
ฟากใต
สถานีตํารวจนครบาล
จรเขนอย

ทิศเหนือ เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองแขกฝงใต บรรจบ
กับริมฝงคลองสี่ฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันออก เลียบไป
ตามริมฝงคลองแขกฝงใต บรรจบกับริมฝงคลองลําปลาทิวฝง
ตะวั น ออก ไปทางทิ ศ เหนื อ เลี ย บไปตามริ ม ฝ  ง คลอง
ลํ าปลาทิวฝงตะวันออก บรรจบกับริมฝงคลองเจกฝงใต
ไปทางทิ ศ ตะวั น ออก เลี ย บไปตามริ ม ฝ  ง คลองเจ ก ฝ  ง ใต
บรรจบกับริมฝ งคลองลํ ามะละกอฝ ง ตะวันออก ไปทาง
ทิศเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองลํามะละกอฝงตะวันออก
บรรจบกั บ ริ ม ฝ  ง คลองลํ าตาอิ น ฝ  ง ตะวั น ตก ไปทางทิ ศ
ตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลอง
ลําตาอินฝงใตจนบรรจบกับริมฝงคลองหลวงแพงฝงตะวันตก
ซึ่ ง เป น เส น แบ ง เขตจั ง หวั ด ระหว า งกรุ ง เทพมหานครกั บ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองหลวงแพง
ฝงตะวันตก ซึ่งเปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพ
มหานครกับจั ง หวัด ฉะเชิ งเทรา บรรจบกับริมฝงคลองลํา
ตาอินฝงใต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝง
คลองหลวงแพงฝงตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองประเวศ
บุ รี ร มย ฝ   ง เหนื อ ซึ่ ง เป น เส น แบ ง เขตจั ง หวั ด ระหว า ง
กรุ ง เทพมหานครกั บ จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา ไปทางทิ ศ
ตะวันออกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลองประเวศบุรีรมย
ฝงเหนือ บรรจบกับริมฝงคลองกาหลงฝงตะวันออก ไปทาง
ทิ ศ ใต เลี ย บไปตามริ ม ฝ  ง คลองกาหลงฝ  ง ตะวั น ออก
จนบรรจบกับเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานคร
กับจังหวัดสมุทรปราการ
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๑๒.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๓ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ทิ ศ ใต เริ่ ม จากบริ เ วณที่ เ ส น แบ ง เขตจั ง หวั ด ระหว า ง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ บรรจบกับริมฝง
คลองกาหลงฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ไป
ตามแนวเสน แบ งเขตจัง หวั ด ระหวางกรุงเทพมหานครกับ
จังหวัดสมุทรปราการ จนบรรจบกับริมฝงคลองหนองคลาฝง
ตะวันตก
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองหนองคลาฝง
ตะวันตก บรรจบกับเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพ
มหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ ไปทางทิศเหนือ เลียบไป
ตามริมฝงคลองหนองคลาฝงตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลอง
ประเวศบุรีรมยฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันออก เลียบไปตามริม
ฝงคลองประเวศบุรีรมย ฝงเหนือ บรรจบกับริมฝงคลองสี่ฝง
ตะวันตก ไปทางทิศเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองสี่ฝง
ตะวันตก จนบรรจบกับริมฝงคลองแขกฝงใต
กองกํากับการสืบสวน
สอบสวน กองบังคับการ
ตํารวจนครบาล ๓

มีเขตอํ านาจการรับผิดชอบในเขตอํ านาจการรับผิดชอบ
และเขตพื้ น ที่ ก ารปกครองของกองบั ง คั บ การตํ ารวจ
นครบาล ๓
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๔ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
สถานีตํารวจนครบาล
ทิศเหนือ เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองแสนแสบ ฝงเหนือ
หัวหมาก
บรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของถนนพระรามที่ ๙
ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝง
คลองแสนแสบฝงเหนือ จนบรรจบกับแนวฝงคลองบานมาฝง
ตะวันออก
ทิ ศ ตะวั น ออก เริ่มจากบริเวณที่แนวฝงคลองบานมาฝง
ตะวันออก บรรจบกับริมฝงคลองแสนแสบฝงเหนือ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต ทิศใต เลียบไปตามริมฝงคลองบานมา
ฝงตะวันออก บรรจบกับริมฝงคลองพระยาราชโยธา (คลอง
ทับชางลาง) ฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต เลียบไป
ตามริมฝงคลองพระยาราชโยธา (คลองทับชางลาง) ฝงเหนือ
บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของสะพานขามคลองพระยา
ราชโยธา (คลองทับชางลาง) ฟากเหนือ
ทิศใต เริม่ จากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของสะพาน
ขามคลองพระยาราชโยธา (คลองทับชางลาง) ฟากเหนือ
บรรจบกับริมฝงคลองพระยาราชโยธา (คลองทับชางลาง) ฝง
ตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบทาง
เทาดานนอกของถนนกรุงเทพกรีฑาฟากเหนือ บรรจบกับ
ขอบทางเทาดานนอกของถนนศรีนครินทรฟากตะวันตก ไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนศรีนครินทรฟากตะวันตก บรรจบกับไหลทางรถไฟสาย
กรุงเทพฯ – อรัญประเทศฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตก ตาม
แนวไหลทางรถไฟสายกรุงเทพฯ – อรัญประเทศฟากเหนือ
จนบรรจบกับริมฝงคลองแสนแสบฝงตะวันออก
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองแสนแสบฝง
ตะวั น ออก บรรจบกั บ ไหล ท างรถไฟสายกรุ ง เทพ –
อรัญประเทศฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบ
ไปตามริมฝงคลองแสนแสบฝงตะวันออก จนบรรจบกับขอบ
ทางเทาดานนอกของถนนพระรามที่ ๙ ฟากเหนือ
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ลําดับ
๒.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๔ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
สถานีตํารวจนครบาล
ทิศเหนือ เริม่ จากบริเวณทีร่ มิ ฝง คลองลําเจียกฝง ใต บรรจบกับ
ลาดพราว
ริมฝง คลองเสือใหญฝง ตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
เลียบไปตามริมฝง คลองลําเจียกฝง ใต จนบรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของถนนสุขาภิบาล ๑ ฟากตะวันออก
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนสุขาภิบาล ๑ ฟากตะวันออก บรรจบกับริมฝงคลอง
ลํ าเจีย กฝ ง ใต ไปทางทิ ศ ใต ทิศตะวันออกเฉียงใต ทิศ
ตะวันตกเฉียงใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนน
สุขาภิบาล ๑ ฟากตะวันออก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอก
ของถนนเลียบริมฝงทะเลสาบหมูบานการเคหะคลองจั่นฟาก
ตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวขอบทางเทา
ด า นนอกของถนนเลี ย บริ ม ฝ งทะเลสาบหมูบ า นการเคหะ
คลองจั่นฟากตะวันออก บรรจบกับแนวเสนตรงของขอบทาง
เทาดานนอกของถนนสุขาภิบาล ๒ ฟากตะวันตก ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนน
สุขาภิบาล ๒ ฟากตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองลําพังพวย
ฝง ตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝง
คลองลํ าพั ง พวยฝ  ง ตะวั น ตก จนบรรจบกั บ ริ ม ฝ  ง คลอง
แสนแสบฝงเหนือ
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองแสนแสบฝงเหนือ
บรรจบกั บ ริ ม ฝ  ง คลองลํ าพั ง พวยฝง ตะวัน ตก ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลองแสนแสบฝงเหนือ
จนบรรจบกับริมฝงคลองจั่นฝงตะวันออก
ทิศตะวันตก เริม่ จากบริเวณที่ริมฝงคลองจั่นฝงตะวันออก
บรรจบกั บ ริ ม ฝ  ง คลองแสนแสบฝ  ง เหนื อ ไปทางทิ ศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองจั่นฝงตะวันออก
บรรจบกับริมฝ งคลองเสื อ ใหญฝง ตะวั นออก ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองเสือใหญฝง
ตะวันออก จนบรรจบกับริมฝงคลองลําเจียกฝงใต
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ลําดับ
๓.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๔ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
สถานีตํารวจนครบาล
ทิศเหนือ เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนน
วังทองหลาง
สุทธิสารวินิจฉัยฟากใต บรรจบกับริมฝงคลองลาดพราวฝง
ตะวันตก ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวขอบทางเทาดานนอก
ของถนนสุทธิสารวินิจฉัยฟากใต บรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของซอยลาดพราว ๖๔ (ถนนจันทิมา) ฟากตะวันออก
ไปทางทิ ศ เหนื อ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของซอย
ลาดพราว ๖๔ (ถนนจันทิมา) ฟากตะวันออก บรรจบกับ
ขอบทางเทาดานนอกของถนนลาดพราวฟากใต ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนน
ลาดพราวฟากใต จนบรรจบกับริมฝงคลองจั่นฝงตะวันออก
ทิ ศ ตะวั น ออก เริ่ ม จากบริ เ วณที่ ริ ม ฝ  ง คลองจั่ น ฝ  ง
ตะวั น ออก บรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของถนน
ลาดพราวฟากใต ไปทางทิศใต เลียบไปตามริมฝงคลองจั่นฝง
ตะวันออก จนบรรจบกับริมฝงคลองแสนแสบฝงเหนือ
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองแสนแสบฝงเหนือ
บรรจบกับริมฝง คลองจัน่ ฝง ตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
เลียบไปตามริมฝง คลองแสนแสบฝง เหนือ บรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของถนนพระรามที่ ๙ ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนพระราม
ที่ ๙ ฟากเหนือ บรรจบกับริมฝงคลองชวดใหญ (คลอง
สามเสนนอก) ฝงตะวันตก
ทิ ศ ตะวั น ตก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองชวดใหญ
(คลองสามเสนนอก) ฝงตะวันตก บรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของถนนพระรามที่ ๙ ฟากเหนือ ไปทางทิศเหนือ
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองชวดใหญ
(คลองสามเสนนอก) ฝงตะวันตกและฝงเหนือ บรรจบกับริม
ฝงคลองลาดพราวฝงตะวันตก ไปทางทิศเหนือ เลียบไปตาม
ริมฝงคลองลาดพราวฝงตะวันตก จนบรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของถนนสุทธิสารวินิจฉัยฟากใต
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ลําดับ
๔.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๔ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
สถานีตํารวจนครบาลโชคชัย
ทิ ศ เหนื อ เริ่ ม จากบริ เ วณที่ ริ ม ฝ  ง คลองลาดพราว
ฝง ตะวันตก บรรจบกับแนวฝงคลองหลุมไผฝงเหนือ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองหลุมไผ
ฝงเหนือ บรรจบกับริมฝงคลองสามขาฝงเหนือ ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลองสามขาฝงเหนือ
บรรจบกับริมฝงคลองโคกครามฝงเหนือไปทางทิศใต เลียบ
ไปตามริมฝงคลองโคกครามฝงตะวันออก จนบรรจบกับริม
ฝงคลองเสือใหญฝงตะวันออก
ทิ ศ ตะวั น ออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองเสือใหญฝง
ตะวันออก บรรจบกับริมฝงคลองโคกครามฝงตะวันออก
ไปทางทิศใต เลียบไปตามริมฝงคลองเสือใหญฝงตะวันออก
บรรจบกับริมฝงคลองจั่นฝงตะวันออก ไปทางทิศใต เลียบไป
ตามริมฝงคลองจั่นฝงตะวันออก จนบรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของถนนลาดพราวฟากใต
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนน
ลาดพราวฟากใต บรรจบกับริมฝงคลองจั่นฝงตะวันออก
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอก
ของถนนลาดพราวฟากใต บรรจบกับขอบทางเทาดานนอก
ของซอยลาดพราว ๖๔ (ถนนจันทิมา ) ฟากตะวันออก
ไปทางทิ ศ ใต ตามแนวขอบทางเท า ด า นนอกของซอย
ลาดพราว ๖๔ (ถนนจันทิมา) ฟากตะวันออก บรรจบกับขอบ
ทางเทาดานนอกของถนนสุทธิสารวินิจฉัยฟากใต ไปทางทิศ
ตะวันตกตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนสุทธิสาร
วิ นิ จ ฉั ย ฟากใต จนบรรจบกั บ ริ ม ฝ  ง คลองลาดพราวฝง
ตะวันตก
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองลาดพราวฝง
ตะวันตก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนสุทธิสาร
วิ นิ จ ฉั ย ฟากใต ไปทางทิ ศ เหนือเลียบไปตามริมฝงคลอง
ลาดพราวฝงตะวันตก จนบรรจบกับแนวฝงคลองหลุมไผ
ฝงเหนือ
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ลําดับ
๕.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๔ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
สถานีตํารวจนครบาลบึงกุม
ทิศเหนือ เริม่ จากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของซอย
สํานักสงฆฟากใต บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนน
สุขาภิบาล ๑ ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ทิศใตและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามขอบทางเทาดานนอก
ของซอยสํ านั ก สงฆ ฟ ากใต บรรจบกั บ ริ ม ฝ  ง คลองครุ
ฝงตะวันออก
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองครุฝงตะวันออก
บรรจบกั น แนวขอบทางเท าดานนอกของซอยสํ านักสงฆ
ฟากใต ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลอง
ครุฝงตะวันออก จนบรรจบกับริมฝงคลองแสนแสบฝงเหนือ
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองแสนแสบฝงเหนือ
บรรจบกับริมฝงคลองครุฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลองแสนแสบฝงเหนือ จนบรรจบ
กับริมฝงคลองลําพังพวยฝงตะวันตก
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองลําพังพวยฝง
ตะวันตก บรรจบกับแนวริมฝงคลองแสนแสบฝงเหนือ ไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองลําพังพวย
ฝ  ง ตะวั น ตก บรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของถนน
สุขาภิบาล ๒ ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตาม
แนวขอบทางเทาดานนอกของถนนสุขาภิบาล ๒ ฟากเหนือ
บรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของถนนเลี ย บริ ม ฝ  ง
ทะเลสาบหมูบานการเคหะคลองจั่นฟากตะวันออก ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวของทางเทาดานนอกของ
ถนนเลี ย บริ ม ฝ  ง ทะเลสาบหมู  บ  า นการเคหะคลองจั่ น ฟาก
ตะวั น ออก บรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของถนน
สุขาภิบาล ๑ ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ และทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนสุขาภิบาล ๑ ฟาก
ตะวั น ออก จนบรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของซอย
สํานักสงฆฟากใต
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ลําดับ
๖.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๔ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
สถานีตํารวจนครบาลบางชัน
ทิศเหนือ เริ่มจากบริเวณขอบทางเทาดานนอกของซอย
สํานักสงฆฟากใต บรรจบกับริมฝงคลองครุฝงตะวันออก ไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอก
ของซอยสํานักสงฆฟากใต บรรจบกับขอบทางเทาดานนอก
ของซอย กม.๑๐ ฟากตะวั นออก ไปทางทิศ ตะวั น ตก
เฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบทางเทา
ดานนอกของซอย กม.๑๐ ฟากตะวันออกและฟากใต บรรจบ
กั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของทางหลวงแผน ดินหมายเลข
๓๐๔ (ถนนรามอินทรา) ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๐๔ (ถนนรามอินทรา) ฟากตะวันตก บรรจบกับ
แนวขอบทางเท า ด านนอกของถนนปญญาอินทราฟากใต
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดาน
นอกของถนนปญญาอินทราฟากใต บรรจบกับริมฝงคลอง
บางชันฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต เลียบไปตาม
ริมฝงคลองบางชันฝงตะวันตก บรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของซอยบํารุงสุขฟากใต ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวขอบทางเท า ด า นนอกของซอยบํ ารุ ง สุ ข ฟากใต
บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนพระยาสุเรนทรฟาก
ตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบทาง
เทาดานนอกของถนนพระยาสุเรนทรฟากตะวันออก บรรจบ
กั บขอบทางเทาดานนอกของซอยแสงสีฟ ากใตไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวขอบ
ทางเทาดานนอกของซอยแสงสีฟากใต จนบรรจบกับริมฝง
คลองลํากลีบหมูฝงตะวันตก
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองลํากลีบหมูฝง
ตะวันตก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของซอยแสงสี
ฟากใต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลอง
ลํ ากลีบ หมูฝง ตะวั น ตก บรรจบกับริมฝงคลองบางชันฝง
ตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ทิศตะวันตกเฉียงใต
และทิศตะวันออกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลองบางชัน
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๗.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๔ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ฝงตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองแสนแสบฝงเหนือ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองแสนแสบ
ฝง เหนือ บรรจบกับแนวตรงริมฝง คลองลาดบัวขาว ฝง ตะวันออก
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงใต เลียบไป
ตามริมฝงคลองลาดบัวขาวฝงตะวันออก จนบรรจบกับริมฝง
คลองพระยาราชโยธา (คลองทับชางลาง) ฝงเหนือ
ทิ ศ ใต เริ่มจากบริ เ วณที่ริมฝ งคลองพระยาราชโยธา
(คลองทั บ ช า งล า ง) ฝ  ง เหนื อ บรรจบกั บ ริ ม ฝ  ง คลอง
ลาดบัวขาวฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และ
ทิศตะวันตกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลองพระยาราชโยธา
(คลองทับชางลาง) ฝงเหนือ จนบรรจบกับริมฝงคลองบานมา
ฝงตะวันออก
ทิ ศ ตะวั น ตก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบานมาฝง
ตะวันออก บรรจบกับแนวริมฝงคลองพระยาราชโยธา (คลอง
ทับชางลาง) ฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศเหนือ
เลียบไปตามริมฝงคลองบานมาฝงตะวันออก บรรจบกับริมฝง
คลองแสนแสบฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
เลียบไปตามริมฝงคลองแสนแสบฝงเหนือ บรรจบกับริมฝง
คลองครุฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบไป
ตามริมฝงคลองครุฝงตะวันออก จนบรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของซอยสํานักสงฆฟากใต

สถานีตํารวจนครบาล
ประเวศ

ทิศเหนือ เริม่ จากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนน
กรุงเทพกรีฑาฟากเหนือ บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนศรีนครินทรฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนกรุงเทพกรีฑาฟาก
เหนือ บรรจบกับริมฝงคลองพระยาราชโยธา (คลองทับชาง
ลาง) ฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไป
ตามริมฝงคลองพระยาราชโยธา (คลองทับชางลาง) ฝงเหนือ
จนบรรจบกับริมฝงคลองลาดบัวขาวฝงตะวันออก
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๔ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองลาดบัวขาวฝง
ตะวันออก บรรจบกับริมฝงคลองพระยาราชโยธา (คลอง
ทับชางลาง) ฝงเหนือ ไปทางทิศใต เลียบไปตามริมฝงคลอง
ลาดบัวขาวฝงตะวันออก บรรจบกับริมฝงคลองบึงขวางฝงใต
ไปทางทิศตะวันออก เลียบไปตามริมฝงคลองบึงขวางฝงใต
บรรจบกับริมฝงคลองแมจันทรฝงตะวันตก ไปทางทิศใต
เลียบไปตามริมฝงคลองแมจันทรฝงตะวันตก บรรจบกับริม
ฝงคลองประเวศบุรีรมยฝงใต ไปทางทิศตะวันตก เลียบไป
ตามริมฝงคลองประเวศบุรีรมยฝงใต บรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของถนนสุขาภิบาล ๑ ฟากตะวันตก ไปทางทิศใต
ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนสุขาภิบาล ๑ ฟาก
ตะวั น ตก บรรจบกั บ ราวสะพานข า มคลองมะขามเทศ
ดา นเหนือ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉีย งใตตามแนวสะพาน
บรรจบกับของทางเทาดานนอกของซอยสุขุมวิท ๑๐๓ (ซอย
อุดมสุข) ฟากใตไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวขอบ
ทางเทาดานนอกของซอยสุขุมวิท ๑๐๓ (ซอยอุดมสุข) ฟากใต
จนบรรจบกับริมฝงคลองหนองบอนฝงเหนือ
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองหนองบอนฝงเหนือ
บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของซอยสุขุมวิท ๑๐๓ (ซอย
อุดมสุข) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวขอบทางเทา
ดานนอกของซอยสุขุมวิท ๑๐๓ (ซอยอุดมสุข) ฟากใต จน
บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนศรีนครินทรฟาก
ตะวันตก
ทิศตะวันตก เริม่ จากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนศรีนครินทรฟากตะวันตก บรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของซอยสุขุมวิท ๑๐๓ (ซอยอุดมสุข) ฟากใต ไปทาง
ทิศเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนศรีนครินทร
ฟากตะวันตก จบบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนน
กรุงเทพกรีฑาฟากเหนือ
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๔ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
สถานีตํารวจนครบาล
ทิศเหนือ เริ่มจากบริเวณฝงคลองประเวศบุรีรมยฝงใต
อุดมสุข
บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนสุขาภิบาล ๑ ฟาก
ตะวันตก ไปทางทิศตะวันออก เลียบไปตามริมฝงคลอง
ประเวศบุรีรมยฝ ง ใต จนบรรจบกับริมฝงคลองตาพุกฝง
ตะวันตก
ทิ ศ ตะวั น ออก เริ่มจากบริเ วณที่ริมฝงคลองตาพุกฝง
ตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองประเวศบุรีรมยฝงใต ไปทาง
ทิศใต เลียบไปตามริมฝงคลองตาพุกฝงตะวันตก บรรจบกับ
ริมฝ งคลองสิงหโตฝ ง ตะวัน ตก ขามคลองสิงหโตไปฝง
ตะวันออก ตรงเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานคร
กับจังหวัดสมุทรปราการ ไปทางทิศใต เลียบไปตามริมฝง
คลองสิงหโตฝงตะวันออก บรรจบกับริมฝงคลองสลุตที่ริมฝง
คลองอาจารย พ รฝ  ง เหนื อ เลี ยบไปตามริมฝงคลองสลุต
ฝงตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพ
มหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ จนบรรจบกับริมฝงคลอง
ตนตาลฝงใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพ
มหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองตนตาลฝงใต ซึ่งเปน
เส น แบ ง เขตจั ง หวั ด ระหว า งกรุ ง เทพมหานครกั บ จั ง หวั ด
สมุทรปราการ จนบรรจบกับริมฝงคลองสลุตฝงตะวันออก
ซึ่ ง เป น เส น แบ ง เขตจั ง หวั ด ระหว า งกรุ ง เทพมหานครกั บ
จังหวัดสมุทรปราการ ไปทางทิศตะวันตก เลียบไปตามริมฝง
คลองตนตาลฝงใตและฝงตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลอง
ปลัดเปรียงฝงตะวันตก ซึ่งเปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวาง
กรุ ง เทพมหานครกั บ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ ไปทางทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองปลัดเปรียงฝง
ตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองหนองบอนฝงใต ซึ่งเปนเสน
แบ ง เขตจั ง หวั ด ระหว า งกรุ ง เทพมหานครกั บ จั ง หวั ด
สมุทรปราการ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบไปตาม
คลองหนองบอนฝงใต จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอก
ของซอยสุขุมวิท ๑๐๓ (ซอยอุดมสุข) ฟากตะวันออก

52

ลําดับ

๙.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๔ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของ
ซอยสุขุมวิท ๑๐๓ (ซอยอุดมสุข) ฟากตะวันออก บรรจบกับ
ริมฝ งคลองหนองบอนฝง ใต ซึ่ง เป น เสนแบงเขตจังหวัด
ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของซอย
สุขุมวิท ๑๐๓ (ซอยอุดมสุข) ฟากตะวันออก บรรจบกับราว
สะพานขามคลองมะขามเทศฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ ตามแนวสะพานบรรจบกับขอบทางเทาดานนอก
ของถนนสุขาภิบาล ๑ ฟากเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดาน
นอกของถนนสุขาภิบาล ๑ ฟากตะวันตก จนบรรจบกับริมฝง
คลองประเวศบุรีรมย ฝงใต
กองกํากับการสืบสวน
สอบสวน กองบังคับการ
ตํารวจนครบาล ๔

มีเขตอํ านาจการรับผิดชอบในเขตอํ านาจการรับผิดชอบ
และเขตพื้ น ที่ ก ารปกครองของกองบั ง คั บ การตํ ารวจ
นครบาล ๔
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๕ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
สถานีตํารวจนครบาล
ทิ ศ เหนื อ เริ่มจากบริ เ วณที่ริมฝงคลองขวางฝ งเหนือ
วัดพระยาไกร
บรรจบกับริมฝงคลองแมนํ้าเจาพระยาฝงตะวันออก ไปทาง
ทิศตะวันออก เลียบไปตามริมฝงคลองขวางฝงเหนือ บรรจบ
กับขอบทางเทาดานนอกของถนนเจริญกรุง ฟากตะวันออก
ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวขอบทางเท า
ดานนอกของถนนเจริญกรุงฟากตะวันออก บรรจบกับขอบ
ทางเท า ด า นนอกของถนนจั น ทน ฟากใต ไปทางทิ ศ
ตะวันออก ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนจันทน
ฟากใต บรรจบกับแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนสาธุ
ประดิษฐ ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตาม
แนวขอบทางเท า ด า นนอกของถนนสาธุ ป ระดิ ษ ฐ ฟาก
ตะวันตก จนบรรจบกับริมฝงคลองมะนาวฝงตะวันออก
ทิ ศ ตะวั น ออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองมะนาวฝง
ตะวั น ออก บรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของถนน
สาธุประดิษฐ ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต เลียบ
ไปตามริมฝงคลองมะนาวฝงตะวันออก จนบรรจบกับริมฝง
แมนํ้าเจาพระยาฝงเหนือ
ทิ ศ ใต เริ่ ม จากบริ เ วณที่ ริ ม ฝ  ง คลองแม นํ้ าเจ า พระยา
ฝงเหนือ บรรจบกับริมฝงคลองมะนาวฝงตะวันออก ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงแมนํ้ าเจาพระยา
ฝง เหนือ จนบรรจบกับสุดถนนเจริญกรุง ฟากใต
ทิศตะวันตก เริม่ จากบริเวณริมฝงคลองแมนํ้าเจาพระยาฝง
ตะวันออก บรรจบกับสุดถนนเจริญกรุง ฟากใต ไปทาง
ทิศเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงแม
นํ้ าเจาพระยาฝงตะวันออก จนบรรจบกับริมฝงคลองขวาง
ฝงเหนือ
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๒.

๓.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๕ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
สถานีตํารวจนครบาล
ทิศเหนือ เริม่ จากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนน
บางโพงพาง
จันทน ฟากใต บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนน
สาธุประดิษฐ ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออก ตามแนว
ขอบทางเทาดานนอกของถนนจันทนฟากใต จนบรรจบกับ
ริมฝงคลองชองนนทรียฝงตะวันออก
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองชองนนทรียฝง
ตะวันออก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนจันทน
ฟากใต ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลอง
ชองนนทรียฝงตะวันออก จนบรรจบกับริมฝงแมนํ้าเจาพระยา
ฝงตะวันตก
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองแมนํ้าเจาพระยาฝง
ตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองชองนนทรียฝงเหนือ ไปทาง
ทิศใต ทิศตะวันตก และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบไปตาม
ริมฝงแมนํ้ าเจาพระยาฝงตะวันตกฝงเหนือ จบบรรจบกับ
ริมฝงคลองมะนาวฝงตะวันออก
ทิ ศ ตะวั น ตก เริ่ มจากบริเ วณที่ริมฝงคลองมะนาวฝง
ตะวันออก บรรจบกับริมฝงแมนํ้าเจาพระยาฝงเหนือ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองมะนาวฝง
ตะวั น ออก บรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของถนน
สาธุประดิษฐ ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวขอบทางเท า ด า นนอกของถนนสาธุ ป ระดิ ษ ฐ
ฟากตะวั น ตก บรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของ
ถนนจันทนฟากใต
สถานีตํารวจนครบาลทาเรือ

ทิศเหนือ เริม่ จากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนน
พระรามที่ ๔ ฟากใต บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนรัชดาภิเษก ฟากตะวันออกไปทางทิศตะวันออก ตาม
แนวขอบทางเทาดานนอกของถนนพระรามที่ ๔ ฟากใต
จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนพระรามที่ ๔
ฟากใต ตรงกับคันเขื่อนฟากตะวันออก บริเวณจุดเริ่มตน
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๕ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
คลองหัวลําโพงไปทางทิศใต ตามคันเขื่อนฟากตะวันออก จน
บรรจบกับริมฝงคลองหัวลําโพง ฝงใต ไปทางทิศตะวันออก
เลียบไปตามริมฝงคลองหัวลําโพงฝงใต จนบรรจบกับริมฝง
คลองพระโขนง ฝงตะวันตก
ทิ ศ ตะวัน ออก เริ่มจากบริเวณฝงคลองพระโขนง ฝง
ตะวันตก บรรจบกับที่ริมฝงคลองหัวลําโพงฝงใต ไปทาง
ทิ ศ ใต เลี ยบไปตามริ มฝงคลองพระโขนง ฝง ตะวัน ตก
จนบรรจบกั บ แนวรั้ ว เขตพื้ น ที่ ข องการท า เรื อ แห ง
ประเทศไทย ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต เลียบไปตามแนว
เขตพื้นที่การทาเรือแหงประเทศไทย จนบรรจบกับริมฝง
แมนํ้าเจาพระยาฝงเหนือ
ทิ ศ ใต เริ่ ม จากบริ เ วณที่ ริ ม รั้ ว เขตพื้ น ที่ ก ารท า เรื อ
แหงประเทศไทย (บริเวณคลองเจก ฝงตะวันตก) บรรจบกับ
ริมฝงแมนํ้าเจาพระยาฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันตก เลียบไป
ตามริมฝงแมนํ้าเจาพระยาฝงเหนือ จนบรรจบกับแนวตรงจาก
ขอบทางเทาดานนอกของถนน ณ ระนอง ฟากตะวันตก
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่แนวตรงจากขอบทางเทา
ดานนอกของถนน ณ ระนอง ฟากตะวันตกบรรจบกับริมฝง
แมนาเจ
ํ้ าพระยา ฝงเหนือ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวตรงขอบ
ทางเทาดานนอกของถนน ณ ระนอง ฟากตะวันตก และตาม
แนวขอบทางเทาดานนอกของถนน ณ ระนอง ฟากตะวันตก
เปนแนวตรงไปทางทิศเหนือ จนบรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของถนนรัชดาภิเษก ฟากตะวันออก ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวขอบทางเท า ด า นนอกของถนนรั ช ดาภิ เ ษกฟาก
ตะวั นออก จนบรรจบกั บขอบทางเทาดานนอกของถนน
พระรามที่ ๔ ฟากใต
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๔.

๕.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๕ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ทิศเหนือ เริม่ จากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนน
สถานีตํารวจนครบาล
ทุงมหาเมฆ
พระรามที่ ๔ ฟากเหนือ บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนสีลม ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวขอบทาง
เทาดานนอกของถนนพระรามที่ ๔ ฟากเหนือ จนบรรจบกับ
ขอบทางเทาดานนอกของถนนรัชดาภิเษก ฟากตะวันออก
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนพระรามที่ ๔ ฟากเหนือ บรรจบกับขอบทางเทาดานนอก
ของถนนรัชดาภิเษก ฟากตะวันออก ไปทางทิศใต จนบรรจบ
กับแนวขอบทางเทาดานนอกของถนน ณ ระนอง ฟาก
ตะวันตก ไปทางทิศใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของ
ถนน ณ ระนอง ฟากตะวันตก จนบรรจบกับริมฝงแมนํ้า
เจาพระยาฝงเหนือ
ทิศใต เริม่ จากบริเวณที่แนวขอบทางเทาดานนอกของถนน
ณ ระนอง ฟากตะวันตก บรรจบกับริมฝงแมนํ้าเจาพระยา
ฝ  ง เหนื อ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตก เลี ย บไปตามริ ม ฝ  ง แม นํ้ า
เจาพระยาฝงเหนือและฝงตะวันตก จนบรรจบกับริมฝงคลอง
ชองนนทรี ฝงเหนือ
ทิ ศ ตะวั น ตก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองชองนนทรี
ฝง เหนือ บรรจบกับริมฝงแมนํ้าเจาพระยาฝงตะวันตก ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองชองนนทรี
ฝงตะวันออกจนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนน
สีลม ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวขอบทางเทา
ดานนอกของถนนสีลม ฟากเหนือ จนบรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของถนนพระรามที่ ๔ ฟากเหนือ
สถานีตํารวจนครบาลลุมพินี

ทิ ศ เหนือ เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองแสนแสบฝงใต
บรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของถนนราชดํ าริ
ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออก เลียบไปตามริมฝงคลอง
แสนแสบฝงใต จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของซอย
สุขุมวิท ๒๑ (ถนนอโศก) ฟากตะวันตก
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๖.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๕ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของ
ซอยสุขุมวิท ๒๑ (ถนนอโศก) ฟากตะวันตก บรรจบกับริมฝง
คลองแสนแสบฝงใต ไปทางทิศใต ตามแนวขอบทางเทาดาน
นอกของซอยสุ ขุ มวิท ๒๑ (ถนนอโศก) ฟากตะวันตก
และถนนรัชดาภิเษก ฟากตะวันตก จนบรรจบขอบทางเทา
ดานนอกของถนนพระรามที่ ๔ ฟากเหนือ
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนน
พระรามที่ ๔ ฟากเหนือ บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนรัชดาภิเษก ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวขอบทางเท า ด า นนอกของถนนพระรามที่ ๔
ฟากเหนือ จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนน
ราชดําริ ฟากตะวันตก
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนราชดําริ ฟากตะวันตก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอก
ของถนนพระรามที่ ๔ ฟากเหนือ ไปทางทิศเหนือ ตามแนว
ขอบทางเท า ด า นนอกของถนนราชดํ าริ ฟากตะวั น ตก
จนบรรจบกับริมฝงคลองแสนแสบฝงใต
สถานีตํารวจนครบาล
ทองหลอ

ทิ ศ เหนือ เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองแสนแสบฝงใต
บรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของซอยสุ ขุ มวิท ๒๑
(ถนนอโศก) ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออก เลียบไปตาม
ริมฝงคลองแสนแสบฝงใต จนบรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของซอยสุขุมวิท ๖๓ (ถนนเอกมัย) ฟากตะวันออก
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของ
ซอยสุขุมวิท ๖๓ (ถนนเอกมัย) ฟากตะวันออก บรรจบกับริม
ฝงคลองแสนแสบฝงใต ไปทางทิศใต ตามแนวขอบทางเทา
ดานนอกของซอยสุขุมวิท ๖๓ (ถนนเอกมัย) ฟากตะวันออก
บรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากเหนือ บรรจบกับแนวตรง
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๕ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ขอบทางเท า ด า นนอกของซอยสุ ขุ มวิท ๔๒ (ถนน
กลวยนําไท)
้
ฟากตะวันออก ขามทางหลวงแผนดินหมายเลข
๓ (ถนนสุขุมวิท) บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของซอย
สุขุมวิท ๔๒ (ถนนกลวยนํ้าไท) ฟากตะวันออก ไปทางทิศใต
ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของซอยสุขุมวิท ๔๒ (ถนน
กลว ยนํ้ าไท) ฟากตะวันออก จนบรรจบกับริมฝงคลอง
หัวลําโพง ฝงใต
ทิศใต เริม่ จากบริเวณที่ตรงแนวขอบทางเทาดานนอกของ
ซอยสุขุมวิท ๔๒ (ถนนกลวยนํ้าไท) ฟากตะวันออก บรรจบ
กับริมฝงคลองหัวลําโพงฝงใต ไปทางทิศตะวันตก เลียบไป
ตามริมฝงคลองหัวลําโพงฝงใต จนบรรจบกับแนวคันเขื่อน
ฟากตะวันออก บริเวณจุดเริ่มตน คลองหัวลําโพง ไปทาง
ทิศเหนือตามแนวคันเขื่อนฟากตะวันออก จนบรรจบกับขอบ
ทางเทาดานนอกของถนนพระรามที่ ๔ ฟากใต ไปทางทิศ
ตะวันตก ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนพระราม
ที่ ๔ ฟากใต จนบรรจบกับแนวขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนรัชดาภิเษก ฟากตะวันออก ไปทางทิศเหนือ ขามถนน
พระรามที่ ๔ จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนน
พระรามที่ ๔ ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตก ขามถนน
รั ชดาภิเ ษก จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนน
รัชดาภิเษก ฟากตะวันตก
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนรัชดาภิเษก ฟากตะวันตก บรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของถนนพระรามที่ ๔ ฟากเหนือ ไปทางทิศเหนือ ตาม
แนวขอบทางเทาดานนอกของถนนรัชดาภิเษก ฟากตะวันตก
ขามทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) บรรจบกับ
ขอบทางเทาดานนอกของซอยสุขุมวิท ๒๑ (ถนนอโศก) ฟาก
ตะวันตก ไปทางทิศเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของ
ซอยสุขุมวิท ๒๑ (ถนนอโศก) ฟากตะวันตก จนบรรจบกับริม
ฝงคลองแสนแสบ ฝงใต
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๕ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
สถานีตํารวจนครบาล
ทิ ศ เหนือ เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองแสนแสบฝงใต
คลองตัน
บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของซอยสุขุมวิท ๖๓ (ถนน
เอกมัย) ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออก ทิศเหนือเลียบ
ไปตามริมฝงคลองแสนแสบฝงใต บรรจบไหลทางรถไฟสาย
กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวไหล ท างรถไฟสายกรุ ง เทพฯ-อรั ญ ประเทศ
ฟากเหนือ จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนน
ศรีนครินทร ฟากตะวันตก
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนศรีนครินทร ฟากตะวันตก บรรจบกับไหลทางรถไฟสาย
กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ ฟากเหนือ ไปทางทิศใต ตามแนว
ขอบทางเทาดานนอกของถนนศรีนครินทร ฟากตะวันตก
จนบรรจบกับริมฝงคลองพระโขนงฝงเหนือ
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองพระโขนงฝงเหนือ
บรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของถนนศรี น คริ น ทร
ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตก เลียบไปตามริมฝงคลอง
พระโขนง ฝงเหนือ จนบรรจบกับริมฝงคลองหัวลําโพง ฝงใต
ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ เลี ย บไปตามริ ม ฝ งคลอง
หัวลําโพง ฝงใต จนบรรจบกับแนวขอบทางเทาดานนอกของ
ซอยสุขุมวิท ๔๒ (ถนนกลวยนํ้าไท) ฟากตะวันออก
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่แนวขอบทางเทาดานนอก
ของซอยสุขุมวิท ๔๒ (ถนนกลวยนํ้าไท) ฟากตะวันออก
บรรจบกับริมฝงคลองหัวลําโพง ฝงใต ไปทางทิศเหนือ ตาม
แนวขอบทางเทาของซอยสุขุมวิท ๔๒ (ถนนกลวยนํ้าไท)
ฟากตะวันออก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของทาง
หลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากเหนือ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากเหนือ
บรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของซอยสุ ขุ มวิท ๖๓
(ถนนเอกมัย) ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของซอยสุขุมวิท ๖๓
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๘.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๕ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
(ถนนเอกมัย) ฟากตะวันออก จนบรรจบกับริมฝงคลอง
แสนแสบ ฝงใต
สถานีตํารวจนครบาล
พระโขนง

ทิศเหนือ เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองพระโขนงฝงเหนือ
บรรจบกั บ ริ ม ฝ  ง คลองหั ว ลํ าโพงฝ  ง ใต ไปทางทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองพระโขนง
ฝ  ง เหนื อ จนบรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของถนน
ศรีนครินทร ฟากตะวันตก
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนศรีนคริน ทร ฟากตะวัน ตก บรรจบกับริมฝงคลอง
พระโขนงฝงเหนือ ไปทางทิศใต ตามแนวขอบทางเทาดาน
นอกของถนนศรีนครินทร ฟากตะวันตก จนบรรจบกับขอบ
ทางเท า ด า นนอกของซอยสุ ขุ มวิท ๑๐๓ (ซอยอุดมสุข)
ฟากเหนือ
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของซอย
สุขุมวิท ๑๐๓ (ซอยอุดมสุข) ฟากเหนือ บรรจบกับขอบทาง
เทาดานนอกของถนนศรีนครินทร ฟากตะวันตก ไปทางทิศ
ตะวันตก ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของซอยสุขุมวิท
๑๐๓ (ซอยอุดมสุข) ฟากเหนือ บรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของซอยประวิทยและเพื่อน ฟากตะวันออก ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของซอย
ประวิทยและเพื่อน ฟากตะวันออก บรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของซอยสุขุมวิท ๑๐๑/๑ (ซอยวชิรธรรมสาธิต)
ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวขอบทางเทาดานนอก
ของซอยสุขุมวิท ๑๐๑/๑ (ซอยวชิรธรรมสาธิต) ฟากเหนือ
บรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันออก ขามทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตกไปทาง
ทิศใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก บรรจบกับริมฝง
คลองบางออ ฝงใต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต เลียบไปตาม
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๙.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๕ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ริมฝงคลองบางออฝงใต จนบรรจบกับริมฝงแมนํ้าเจาพระยา
ฝงตะวันออก
ทิ ศ ตะวั น ตก เริ่ มจากบริ เ วณที่ริมฝงแมนํ้ าเจาพระยา
ฝงตะวันออก บรรจบกับริมฝงคลองบางออฝงใต ไปทาง
ทิศเหนือ เลียบไปตามริมฝงแมนํ้ าเจาพระยาฝงตะวันออก
จนบรรจบกับแนวรั้วเขตพื้นที่การทาเรือแหงประเทศไทย
ไปทางทิศเหนือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวรั้วเขตพื้นที่
การท า เรื อ แห ง ประเทศไทย จนบรรจบกั บ ริ ม ฝ  ง คลอง
พระโขนง ฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
เลียบไปตามริมฝงคลองพระโขนง ฝงตะวันตก จนบรรจบกับ
ที่ริมฝงคลองหัวลําโพง ฝงเหนือ
สถานีตํารวจนครบาลบางนา

ทิศเหนือ เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางออฝงใต บรรจบ
กับริมฝงแมนํ้าเจาพระยาฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันออก
เลียบไปตามริมฝงคลองบางออฝงใต บรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท)
ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบทางเทา
ดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท)
ฟากตะวั น ตก บรรจบกั บ แนวตรงข า มกั บ ขอบทางเท า
ดานนอกของซอยสุขุมวิท ๑๐๑/๑ (ซอยวชิรธรรมสาธิต)
ฟากเหนือ ขามทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท)
บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของซอยสุขุมวิท ๑๐๑/๑
(ซอยวชิรธรรมสาธิต) ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียง
เหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของซอยสุขุมวิท ๑๐๑/๑
(ซอยวชิรธรรมสาธิต) ฟากเหนือ บรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของซอยประวิทยและเพื่อน ฟากตะวันออก ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของซอย
ประวิทยและเพื่อน ฟากตะวันออก บรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของซอยสุขุมวิท ๑๐๓ (ซอยอุดมสุข) ฟากเหนือ
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามขอบทางเทาดานนอกของ
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๑๐.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๕ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ซอยสุขุมวิท ๑๐๓ (ซอยอุดมสุข) ฟากเหนือ ขามถนน
ศรี น คริ น ทร บรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของซอย
สุขุมวิท ๑๐๓ (ซอยอุดมสุข) ฟากใต ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของซอยสุขุมวิท ๑๐๓ (ซอย
อุดมสุข) ฟากใต บรรจบกับริมฝงคลองหนองบอนฝงใต ไป
ทางทิศตะวันออก เลียบไปตามริมฝงคลองหนองบอนฝงใต
จนบรรจบกับริมฝงคลองปลัดเปรียงฝงตะวันตก
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองปลัดเปรียงฝง
ตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองหนองบอนฝงใต ไปทางทิศ
ตะวั น ตกเฉีย งใต เลี ยบไปตามริมฝ งคลองปลัด เปรีย งฝง
ตะวันตก จนบรรจบกับริมฝงคลองวัดฝงใต ซึ่งเปนเสนแบง
เขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ
ไปทางทิศตะวันตกและทิศใต ตามแนวเสนแบงเขตจังหวัด
ระหว า งกรุ ง เทพมหานครกั บ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ
จนบรรจบกับขอบทางเทาด านนอกของถนนศรีนคริน ทร
ฟากตะวันออก
ทิศใต เริม่ จากบริเวณที่แนวเสนแบงเขตจังหวัดระหวาง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ บรรจบกับขอบ
ทางเทาดานนอกของถนนศรีนครินทร ฟากตะวันออก ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวเสนแบงเขตจังหวัดระหวาง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ จนบรรจบกับริม
ฝง แมนํ้าเจาพระยาฝงตะวันออก
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงแมนํ้าเจาพระยาฝง
ตะวั น ออก บรรจบเส น แบ ง เขตจัง หวั ด ระหว า งกรุงเทพ
มหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงแมนํ้าเจาพระยาฝงตะวันออก
จนบรรจบกับริมฝงคลองบางออฝงใต
กองกํากับการสืบสวน
สอบสวน กองบังคับการ
ตํารวจนครบาล ๕

มีเขตอํ านาจการรับผิดชอบในเขตอํ านาจการรับผิดชอบ
และเขตพื้ น ที่ ก ารปกครองของกองบั ง คั บ การตํ ารวจ
นครบาล ๕
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๖ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
ลําดับ
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
๑. สถานีตํารวจนครบาล
ทิศเหนือ เริม่ จากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนน
พระราชวัง
หนาพระลานฟากใต บรรจบกับริมฝงแมนํ้ าเจาพระยาฝง
ตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกตามแนวขอบทางเทาดาน
นอกของถนนหน า พระลานและถนนหลั ก เมื อ ง ฟากใต
บรรจบกับริมฝงคลองหลอดฝงตะวันออก ไปทางทิศใต เลียบ
ไปตามริมฝงคลองหลอดฝงตะวันออก บรรจบกับริมฝงคลอง
วัดราชบพิธฝงใต ไปทางทิศตะวันออก เลียบไปตามริมฝง
คลองวัดราชบพิธฝงใต บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนตีทอง ฟากตะวันตก ไปทางทิศใต ตามแนวขอบทางเทา
ดานนอกของถนนตีทอง ฟากตะวันตก บรรจบกับขอบทาง
เท า ด า นนอกของถนนเจริ ญ กรุ ง ฟากเหนื อ ไปทางทิ ศ
ตะวันออก ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนเจริญกรุง
ฟากเหนือ จนบรรจบกับริมฝงคลองโองอางฝงตะวันตก
ทิ ศ ตะวั น ออก เริ่ มจากบริเ วณที่ริมฝงคลองโองอางฝง
ตะวั น ตก บรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของถนน
เจริญกรุง ฟากเหนือ ไปทางทิศใต เลียบไปตามริมฝงคลอง
โองอางฝงตะวันตก จนบรรจบกับริมฝงแมนํ้ าเจาพระยา
ฝงเหนือ
ทิ ศ ใต เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงแมนํ้ าเจาพระยาฝงเหนือ
บรรจบกั บ ริ ม ฝ  ง คลองโอ ง อ า งฝ  ง ตะวั น ตก ไปทางทิ ศ
ตะวันตก เลียบไปตามริมฝงแมนํ้าเจาพระยาฝงเหนือ จน
บรรจบกับริมฝงคลองหลอดฝงตะวันออก
ทิ ศ ตะวั น ตก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงแมนํ้ าเจาพระยา
ฝงเหนือ บรรจบกับริมฝงคลองหลอดฝงตะวันออก ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงแมนํ้าเจาพระยา
ฝงเหนือ จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนหนา
พระลาน ฟากใต
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๖ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
ลําดับ
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
๒. สถานีตํารวจนครบาล
ทิศเหนือ เริม่ จากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนน
จักรวรรดิ
เจริ ญ กรุ ง ฟากเหนื อ บรรจบกั บ ริ ม ฝ  ง คลองโอ ง อ า งฝ  ง
ตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกตามแนวขอบทางเทาดานนอก
ของถนนเจริญกรุง ฟากเหนือ จนบรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของถนนวรจักรฟากตะวันตก ขามถนนเจริญกรุงไปทาง
ทิศใตและไปทางทิศตะวันออก ตามแนวขอบทางเทาดาน
นอกของถนนเจริญกรุง ฟากใต จนบรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของถนนแปลงนาม ฟากตะวันตก
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนแปลงนาม ฟากตะวันตก บรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของถนนเจริญกรุงฟากใต ไปทางทิศใตตามแนวขอบ
ทางเทาดานนอกของถนนแปลงนาม และถนนเยาวพาณิชย
ฟากตะวันตก จนบรรจบกับริมฝงแมนํ้าเจาพระยาฝงเหนือ
ทิ ศ ใต เริ่ มจากบริเวณที่ริมฝงแมนํ้ าเจาพระยาฝงเหนือ
บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนเยาวพาณิชย ฟาก
ตะวั น ตก ไปทางทิ ศ ตะวั น ตก เลี ย บไปตามริ ม ฝ  ง แมนํ้ า
เจาพระยาฝงเหนือ จนบรรจบกับริมฝงคลองโองอางฝง
ตะวันตก
ทิศตะวันตก
เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองโองอางฝง
ตะวั น ตก บรรจบกั บ ริ ม ฝ  ง แม นํ้ าเจ า พระยาฝ  ง เหนื อ
ไปทางทิศเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองโองอางฝงตะวันตก
จนบรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของถนนเจริ ญ กรุ ง
ฟากเหนือ
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๖ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
ลําดับ
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
๓. สถานีตํารวจนครบาล
ทิศเหนือ เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองวัดเทพธิดารามฝงใต
สําราญราษฎร
บรรจบกับริมฝงคลองหลอดฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวัน
ออกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลองวัดเทพธิดารามฝงใต
จนบรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของถนนดิ น สอ
ฟากตะวันตก ไปทางทิศเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอก
ของถนนดินสอ ฟากตะวันตก บรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของถนนราชดํ าเนิ น กลางฟากใต ไปทางทิ ศ เหนื อ
ขามถนนราชดําเนินกลาง ตามขอบทางเทาดานนอกของถนน
รอบวงเวียนอนุสาวรียประชาธิปไตย บรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของถนนราชดํ าเนินกลาง ฟากเหนือ ไปทางทิศ
ตะวันออก บรรจบกับริมฝงคลองมหานครฝงใต ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลองมหานาคฝงใต
จนบรรจบกั บ ของทางเท า ด า นนอกของถนนวรจักร
ฟากตะวันตก
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนวรจักร ฟากตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองมหานาค
ฝ ง ใต ไปทางทิศ ใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนวรจักร ฟากตะวันตก จนบรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของถนนเจริญกรุง ฟากเหนือ
ทิศ ใต เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนน
เจริญกรุง ฟากเหนือ บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนวรจักร ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
และทิศตะวันตก ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนน
เจริญกรุง ฟากเหนือ บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนตีทองฟากตะวันตก ไปทางทิศเหนือ ตามแนวขอบทาง
เทาดานนอกของถนนตีทอง ฟากตะวันตก บรรจบกับริมฝง
คลองวัดราชบพิธฝงใต ไปทางทิศตะวันตก เลียบไปตามริม
ฝงคลองวัดราชบพิธฝงใต จนบรรจบกับริมฝงคลองหลอดฝง
ตะวันออก
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ลําดับ

๔.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๖ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ทิ ศ ตะวั น ตก เริ่ ม จากบริ เ วณที่ ริ ม ฝ  ง คลองหลอด
ฝงตะวันออก บรรจบกับริมฝงคลองวัดราชบพิธฝงใต ไปทาง
ทิ ศ เหนื อ เลี ย บไปตามริ ม ฝ  ง คลองหลอดฝ  ง ตะวั น ออก
จนบรรจบกับริมฝงคลองวัดเทพธิดารามฝงใต
สถานีตํารวจนครบาล
พลับพลาไชย ๑

ทิ ศ เหนื อ เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองมหานาคฝงใต
บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนวรจักร ฟากตะวันตก
ไปทางทิศตะวันออก เลียบไปตามริมฝงคลองมหานาคฝงใต
จนบรรจบกับริมฝงคลองผดุงกรุงเกษมฝงตะวันออก
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองผดุงกรุงเกษม
ฝง ตะวันออก บรรจบกับริมฝง คลองมหานาคฝง ใต ไปทางทิศใต
เลียบไปตามริมฝง คลองผดุงกรุงเกษมฝง ตะวันออก จนบรรจบ
กั บ แนวตรงขอบทางเท า ด า นนอกของถนนสั น ติ ภ าพ
ฟากเหนือ
ทิศ ใต เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนน
สั น ติ ภ าพ ฟากเหนื อ บรรจบกั บ แนวตรงริ ม ฝ  ง คลอง
ผดุงกรุงเกษมฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวขอบ
ทางเทาดานนอกของถนนสันติภาพ ฟากเหนือ บรรจบกับ
ขอบทางเทาดานนอกของวงเวียน ๒๒ กรกฎาฟากตะวันออก
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนว
ขอบทางเท า ด า นนอกของวงเวี ย น ๒๒ กรกฎา ฟาก
ตะวันออก จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนน
สันติภาพ ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวขอบทาง
เทาดานนอกของถนนสันติภาพ ฟากเหนือ บรรจบกับขอบ
ทางเทาดานนอกของถนนแปลงนาม ฟากตะวันออก ไปทาง
ทิศใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนแปลงนาม
ฟากตะวันออก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนน
เจริญกรุง ฟากใต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนว
ขอบทางเทาดานนอกของถนนเจริญกรุง ฟากใต จนบรรจบ
กับขอบทางเทาดานนอกของถนนวรจักร ฟากตะวันตก
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ลําดับ

๕.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๖ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาของถนนวรจักร
ฟากตะวัน ตก บรรจบกั บขอบทางเทาดานนอกของถนน
เจริญกรุง ฟากใต ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนว
ขอบทางเท า ด า นนอกของถนนวรจั ก ร ฟากตะวั น ตก
จนบรรจบกับริมฝงคลองมหานาคฝงใต
สถานีตํารวจนครบาล
พลับพลาไชย ๒

ทิศเหนือ เริม่ จากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนน
สันติภาพฟากเหนือ บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนแปลงนามฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออก ตามแนว
ขอบทางเท า ด า นนอกของถนนสั น ติ ภ าพฟากเหนื อ
จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนวงเวียน ๒๒
กรกฎาฟากตะวั น ตก ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนสันติภาพไปทางทิศตะวันออก ตามแนวขอบทางเทาดาน
นอกของถนนสันติภาพ ฟากเหนือ จนบรรจบกับริมฝงคลอง
ผดุงกรุงเกษมฝงตะวันออก
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองผดุงกรุงเกษม
ฝง ตะวันออก บรรจบกับแนวตรงขามกับขอบทางเทาดานนอก
ของถนนสันติภาพ ฟากเหนือ ไปทางทิศใต เลียบไปตามริมฝง
คลองผดุงกรุงเกษมฝงตะวันออก จนบรรจบกับริมฝงแมนํ้า
เจาพระยาฝงตะวันออก
ทิศใต เริม่ จากบริเวณที่ริมฝงแมนํ้าเจาพระยาฝงตะวันออก
บรรจบกับริมฝงคลองผดุงกรุงเกษมฝงตะวันออก ไปทางทิศ
ตะวัน ตกเฉีย งเหนือ เลียบไปตามริมฝงแมนํ้ าเจาพระยา
ฝ  ง เหนื อ จนบรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของถนน
เยาวพาณิชย ฟากตะวันตก
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนเยาวพาณิ ช ย ฟ ากตะวั น ตก บรรจบกั บ ริ ม ฝ  ง แม นํ้ า
เจาพระยาฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนว
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๖.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๖ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ขอบทางเท า ด า นนอกของถนนเยาวพาณิ ช ย แ ละถนน
แปลงนาม ฟากตะวันตก จนบรรจบกับขอบทางดานนอกของ
ถนนเจริญกรุง ฟากใต ขามถนนแปลงนาม ไปทางทิศเหนือ
ตามขอบทางเทาดานนอกของถนนแปลงนาม ฟากตะวันออก
จนบรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของถนนสั น ติ ภ าพ
ฟากเหนือ
สถานีตํารวจนครบาล
ปทุมวัน

ทิ ศ เหนื อ เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองมหานาคฝงใต
บรรจบกับริมฝงคลองผดุงกรุงเกษมฝงตะวันออก ไปทางทิศ
ตะวันออก เลียบไปตามริมฝงคลองมหานาคฝงใต จนบรรจบ
กับขอบทางเทาดานนอกของถนนราชดําริฟากตะวันตก
ทิศตะวันออก เริ่มจากถนนที่ขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนราชดําริฟากตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองมหานาค
ฝง ใต ไปทางทิศใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนน
ราชดําริ ฟากตะวันตก จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอก
ของถนนพระรามที่ ๔ ฟากใต
ทิ ศ ใต เริ่มจากบริเวณขอบทางเทาดานนอกของถนน
พระรามที่ ๔ ฟากใต บรรจบกับแนวขอบทางเทาดานนอก
ของถนนราชดํ าริ ฟากตะวั น ตก ไปทางทิ ศ ตะวั น ตก
เฉียงเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนพระราม
ที่ ๔ ฟากใต จนบรรจบกั บ ริ ม ฝ  ง คลองผดุ ง กรุ ง เกษม
ฝงตะวันออก
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองผดุงกรุงเกษม
ฝ  ง ตะวั น ออก บรรจบกั บขอบทางเทาดานนอกของถนน
พระรามที่ ๔ ฟากใต ไปทางทิศเหนือ เลียบไปตามริมคลอง
ผดุ ง กรุ ง เกษมฝ  ง ตะวั น ออก จนบรรจบกั บ ริ ม ฝ  ง คลอง
มหานาคฝงใต

69

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๖ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
ลําดับ
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ทิ ศ เหนื อ เริ่มจากบริ เ วณที่ ริมฝ  งคลองผดุ ง กรุง เกษม
๗. สถานีตํารวจนครบาลบางรัก
ฝงตะวันออก บรรจบกับริมฝงแมนํ้าเจาพระยาฝงตะวันออก
ไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลอง
ผดุงกรุงเกษมฝง ตะวันออก จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอก
ของถนนพระรามที่ ๔ ฟากใต
ทิศตะวันออก เริม่ จากบริเวณทีข่ อบทางเทาดานนอกของถนน
พระรามที่ ๔ ฟากใต บรรจบกับริมฝงคลองผดุงกรุงเกษม
ฝง ตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวขอบทางเทา
ดานนอกของถนนพระรามที่ ๔ ฟากใต จนบรรจบกับขอบ
ทางเทาดานนอกของถนนสีลม ฟากเหนือ
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนน
สีลม ฟากเหนือ บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนน
พระรามที่ ๔ ฟากใต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนว
ขอบทางเทาดานนอกของถนนสีลม ฟากเหนือ บรรจบกับริมฝง
คลองสีลมฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันตก เลียบไปตามริมฝง
คลองสี ลมฝง เหนือ จนบรรจบกั บริมฝ ง แมนํ้ าเจ า พระยา
ฝงตะวันออก
ทิ ศ ตะวั น ตก เริ่มจากบริเ วณที่ริมฝง แมนํ้ าเจาพระยา
ฝงตะวันออก บรรจบกับริมฝงคลองสีลมฝงเหนือ ไปทาง
ทิศเหนือ เลียบไปตามริมฝงแมนํ้าเจาพระยาฝงตะวันออก
จนบรรจบกับริมฝงคลองผดุงกรุงเกษมฝงใต
๘.

สถานีตํารวจนครบาล
ยานนาวา

ทิ ศ เหนื อ เริ่ ม จากบริ เ วณที่ ริ ม ฝ  ง คลองสี ลมฝง เหนือ
บรรจบกับริมฝงแมนํ้ าเจาพระยาฝงตะวันออก ไปทางทิศ
ตะวันออก เลียบไปตามริมฝงคลองสีลมฝงเหนือ ขามถนน
เจริญกรุง บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนสีลม
ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบทาง
เทาดานนอกของถนนสีลม ฟากเหนือ จนบรรจบกับริมฝง
คลองชองนนทรียฝงตะวันออก
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๙.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๖ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ทิศ ตะวัน ออก เริ่มจากบริเวณริมฝงคลองชองนนทรีย
ฝงตะวันออก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนสีลม
ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝง
คลองชองนนทรียฝงตะวันออก จนบรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของถนนจันทน ฟากใต
ทิศใต เริม่ จากบริเวณทีข่ อบทางเทาดานนอกของถนนจันทน
ฟากใต บรรจบกับริมฝง คลองชองนนทรีย ฝง ตะวันออก ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวขอบทางเทาของถนนจันทน
ฟากใต บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนเจริญกรุง
ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวขอบทางเทา
ดานนอกของถนนเจริญกรุง ฟากตะวันออก บรรจบกับริมฝง
คลองขวางฝง เหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบไปตาม
ริมฝงคลองขวางฝงเหนือ จนบรรจบกับริมฝงแมนํ้าเจาพระยา
ฝงตะวันออก
ทิ ศ ตะวั น ตก เริ่มจากบริเ วณที่ริมฝ ง แมนํ้ าเจาพระยา
ฝงตะวันออก บรรจบกับริมฝงคลองขวางฝงเหนือ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงแมนํ้าเจาพระยา
ฝงตะวันออก จนบรรจบกับริมฝงคลองสีลมฝงเหนือ
กองกํากับการสืบสวน
สอบสวน กองบังคับการ
ตํารวจนครบาล ๖

มีเขตอํานาจการรับผิดชอบในเขตอํานาจการรับผิดชอบและ
เขตพื้นที่การปกครองของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๖
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ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๗ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
ลําดับ
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
๑. สถานีตํารวจนครบาล
ทิศเหนือ เริม่ จากบริเวณที่ไหลทางรถไฟสายใต ฟากใต
บางพลัด
บรรจบกั บริมฝงคลองบางบํ าหรุฝงตะวันออก ไปทางทิศ
ตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ตามไหลทางรถไฟสายใต ฟ ากใต
จนบรรจบกับริมฝงแมนํ้าเจาพระยาฝงตะวันตก
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงแมนํ้าเจาพระยาฝง
ตะวันตก บรรจบกับไหลทางรถไฟสายใตฟากใต ไปทาง
ทิศใต เลียบไปตามริมฝงแมนํ้าเจาพระยาฝงตะวันตก บรรจบ
กับริมฝงคลองบางจากฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันตก เลียบไป
ตามริมฝงคลองบางจากฝงเหนือ บรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของซอยวัดเปาวโรหิตฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตก
ตามแนวขอบทางเท า ด า นนอกของซอยวั ด เปาวโรหิต
ฟากเหนื อ บรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของถนน
จรั ญสนิ ท วงศฟ ากตะวัน ตก ไปทางทิศ ตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวขอบทางเท า ด า นนอกของถนนจรัญสนิทวงศ
ฟากตะวันตก จนบรรจบกับริมฝงคลองบางยี่ขันฝงเหนือ
ทิ ศ ใต เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางยี่ขันฝงเหนือ
บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนจรัญสนิทวงศฟาก
ตะวันตก ไปทางทิศตะวันตก เลียบไปตามฝงคลองบางยี่ขัน
ฝงเหนือ จนบรรจบกับริมฝงคลองบางบําหรุฝงตะวันออก
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางบําหรุฝง
ตะวันออก บรรจบกับริมฝงคลองบางยี่ขันฝงเหนือ ไปทาง
ทิศเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองบางบําหรุฝงตะวันออก
จนบรรจบกับไหลทางรถไฟสายใตฟากใต
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ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๗ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
ลําดับ
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
๒. สถานีตํารวจนครบาล
ทิศเหนือ เริม่ จากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของซอย
บางยี่ขัน
วัดเปาวโรหิตฟากเหนือ บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนจรัญสนิทวงศฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออก ตาม
แนวขอบทางเทาดานนอกของซอยวัดเปาวโรหิตฟากเหนือ
บรรจบกับริมฝงคลองบางจาก ฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันออก
เลียบไปตามริมฝงคลองบางจากฝงเหนือ บรรจบกับริมฝง
แมนํ้าเจาพระยาฝงตะวันตก
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงแมนํ้าเจาพระยาฝง
ตะวันตกบรรจบกับริมฝงคลองบางจากฝงเหนือ ไปทางทิศ
ตะวั น ตกเฉีย งใต เลียบไปตามริมฝง แมนํ้ าเจาพระยาฝง
ตะวันตก จนบรรจบกับริมฝงคลองบางกอกนอยฝงเหนือ
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางกอกนอยฝงเหนือ
บรรจบกั บ ริ มฝง แม นํ้ าเจ า พระยาฝง ตะวัน ตก ไปทางทิ ศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองบางกอกนอยฝง
เหนือ จนบรรจบกับริมฝงคลองบางบําหรุฝงตะวันออก
ทิ ศ ตะวั น ตก เริ่ ม จากบริ เ วณที่ ริ ม ฝ  ง คลองบางบํ าหรุ
ฝงตะวันออก บรรจบกับริมฝงคลองบางกอกนอยฝงเหนือ
ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เลี ย บไปตามริ ม ฝ  ง คลอง
บางบํ าหรุ ฝ   ง ตะวั น ออก บรรจบกั บ ริ ม ฝ  ง คลองบางยี่ ขั น
ฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต เลียบตามริมฝงคลอง
บางยี่ขันฝงเหนือ บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนน
จรัญสนิทวงศฟากตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนจรัญสนิทวงศฟาก
ตะวั น ตก จนบรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของซอย
วัดเปาวโรหิตฟากเหนือ
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๗ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
ลําดับ
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
๓. สถานีตํารวจนครบาล
ทิศเหนือ เริม่ จากบริเวณที่ริมฝงคลองชักพระฝงตะวันออก
บางขุนนนท
บรรจบกับไหลทางรถไฟสายใตฟากเหนือ ไปทางทิศตะวัน
ออกเฉียงเหนือ เลียบไปฝงคลองชักพระฝงตะวันออก บรรจบ
กับริมฝงคลองบางกอกนอยฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันออก
เฉี ย งใต เลี ย บไปตามริ ม ฝ  ง คลองบางกอกน อ ยฝ  ง เหนือ
จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนจรัญสนิทวงศ
ฟากตะวันตก
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนจรั ญสนิทวงศฟากตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลอง
บางกอกนอยฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ทิศใต
ตามแนวขอบทางเท า ด า นนอกของถนนจรั ญ สนิ ท วงศ
ฟากตะวันตก จนบรรจบกับริมฝงคลองมอญฝงใต
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองมอญฝงใต บรรจบกับ
ขอบทางเทาดานนอกของถนนจรัญสนิทวงศฟากตะวันตก
ไปทางทิ ศ ตะวั น ตก เลียบไปตามริมฝ งคลองมอญฝงใต
จนบรรจบกับริมฝงคลองชักพระฝงตะวันออก
ทิ ศ ตะวั น ตก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองชักพระฝง
ตะวันออก บรรจบกับริมฝงคลองมอญฝงเหนือ ไปทาง
ทิ ศ เหนื อ เลี ย บไปตามริมฝงคลองชัก พระฝง ตะวันออก
จนบรรจบกับไหลทางรถไฟสายใตฟากเหนือ
๔.

สถานีตํารวจนครบาล
บางกอกนอย

ทิ ศ เหนื อ เริ่ ม จากบริ เ วณที่ ริ ม ฝ  ง คลองบางกอกน อ ย
ฝ  ง เหนื อ บรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของถนน
จรัญสนิทวงศฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
เลียบตามริมฝงคลองบางกอกนอยฝงเหนือ จนบรรจบกับริม
ฝง แมนํ้าเจาพระยาฝงตะวันตก
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงแมนํ้าเจาพระยาฝง
ตะวั น ตกบรรจบกั บ ริ ม ฝ  ง คลองบางกอกน อ ยฝ  ง เหนื อ
ไปทางทิศใต เลียบไปตามริมฝงแมนํ้าเจาพระยาฝงตะวันตก
จนบรรจบกับริมฝงคลองมอญฝงใต
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๕.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๗ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองมอญฝงใต บรรจบกับ
ริ ม ฝ  ง แม นํ้ าเจ า พระยาฝ  ง ตะวั น ตก ไปทางทิศ ตะวัน ตก
เลียบไปตามริมฝงคลองมอญฝงใต จนบรรจบกับขอบทาง
เทาดานนอกของถนนจรัญสนิทวงศฟากตะวันตก
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนจรัญสนิทวงศฟากตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองมอญ
ฝงใต ไปทางทิศเหนือตามแนวขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนจรัญสนิทวงศฟากตะวันตก จนบรรจบกับริมฝงคลอง
บางกอกนอยฝงเหนือ
สถานีตํารวจนครบาล
บางกอกใหญ

ทิศเหนือ เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองมอญฝงใต บรรจบ
กับริมฝงคลองชักพระฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันออก
เลียบไปตามริมฝงคลองมอญฝงใต จนบรรจบกับริมฝงแมนํ้า
เจาพระยาฝงตะวันตก
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงแมนํ้าเจาพระยาฝง
ตะวันตกบรรจบกับริมฝงคลองมอญฝงใต ไปทางทิศตะวัน
ออกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงแมนํ้าเจาพระยาฝงตะวันตก
บรรจบกับริมฝงคลองบางกอกใหญฝงตะวันตก ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลองบางกอกใหญฝง
ตะวันตก จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากเหนือ
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของทาง
หลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากเหนือ
บรรจบกับริมฝงคลองบางกอกใหญฝงตะวันตก ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของทาง
หลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากเหนือ
บรรจบกับริมฝงคลองวัดรวกฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันตก
เฉี ย งเหนื อ เลี ย บไปตามริ ม ฝ  ง คลองวั ด รวกฝ  ง ตะวั น ตก
บรรจบกับริมฝงคลองวัดเจามูลฝงใต ไปทางทิศตะวันตก
เลียบไปตามริมฝงคลองวัดเจามูลฝงใต จนบรรจบกับริมฝง
คลองชักพระฝงตะวันออก
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๖.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๗ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ทิ ศ ตะวั น ตก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองชักพระฝง
ตะวันออก บรรจบกับริมฝงคลองวัดเจามูลฝงใต ไปทาง
ทิ ศ เหนื อ เลี ย บไปตามริ ม ฝ  ง คลองชั ก พระฝ  ง ตะวันออก
จนบรรจบกับริมฝงคลองมอญฝงใต
สถานีตํารวจนครบาล
บางเสาธง

ทิศเหนือ เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางพรหมฝงใต
บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนพุทธมณฑลสาย ๒
ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออก เลียบไปตามริมฝงคลอง
บางพรหมฝ  ง ใต จนบรรจบกั บ ริ ม ฝ  ง คลองชั ก พระฝ  ง
ตะวันออก
ทิ ศ ตะวั น ออก เริ่ มจากบริเวณที่ริมฝงคลองชักพระ
ฝงตะวันออกบรรจบกับริมฝงคลองบางพรหมฝงใต ไปทาง
ทิ ศ ใต เลี ย บไปตามริ ม ฝ  ง คลองชั ก พระฝ  ง ตะวั น ออก
จนบรรจบกับแนวตรงขามกับริมฝงคลองบางแวกฝงใต
ทิศใต เริม่ จากบริเวณที่แนวตรงขามกับริมฝงคลองบางแวก
ฝงใตบรรจบกับริมฝงคลองชักพระฝงตะวันออก ไปทางทิศ
ตะวันตก เลียบไปตามริมฝงคลองบางแวกฝงใต จนบรรจบ
กับแนวตรงขามกับริมฝงคลองพระยาราชมนตรีฝงตะวันตก
เลียบไปตามริมฝงคลองพระยาราชมนตรีฝงตะวันตก ไปทาง
ทิศเหนือ จนบรรจบกับริมฝงคลองบางไผฝงเหนือ เลียบไป
ตามริ ม ฝ  ง คลองบางไผ ฝ   ง เหนื อ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตก
จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนพุทธมณฑล
สาย ๒ ฟากตะวันออก
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนพุทธมณฑลสาย ๒ ฟากตะวันออก บรรจบกับริม
ฝงคลองบางไผฝงเหนือ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวขอบทาง
เทาดานนอกของถนนพุทธมณฑลสาย ๒ ฟากตะวันออก
จนบรรจบกับริมฝงคลองบางพรหมฝงใต
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๗ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
ลําดับ
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
๗. สถานีตํารวจนครบาลทาพระ
ทิ ศ เหนื อ เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองวัดเจามูลฝงใต
บรรจบกั บ ริ ม ฝ  ง คลองชั ก พระฝ  ง ตะวั น ออก ไปทางทิ ศ
ตะวันออก เลียบไปตามริมฝงคลองวัดเจามูลฝงใต จนบรรจบ
กับริมฝงคลองวัดรวกฝงตะวันตก
ทิศตะวันออก เริม่ จากบริเวณทีร่ มิ ฝง คลองวัดรวกฝง ตะวันตก
บรรจบกับริมฝง คลองวัดเจามูลฝง ใต ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
เลียบตามริมฝง คลองวัดรวกฝง ตะวันตก บรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวขอบทางเทา
ดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ฟากเหนือ จนบรรจบกับริมฝง คลองบางกอกใหญฝง ตะวันตก
ทิ ศ ใต เริ่ ม จากบริ เ วณที่ ริ ม ฝ  ง คลองบางกอกใหญ
ฝงตะวันตก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากเหนือ ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลองบางกอกใหญฝง
ตะวันตก จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากใต
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางกอกใหญ
ฝงตะวันออกบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากใต ไปทาง
ทิศเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองบางกอกใหญฝงตะวันออก
จนบรรจบกับคลองวัดเจามูลฝงใต
๘.

สถานีตํารวจนครบาลตลิ่งชัน

ทิ ศ เหนื อ เริ่ ม จากบริ เ วณที่ ริ ม ฝ  ง คลองมหาสวั ส ดิ์
ฝงใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานคร
กับจัง หวัด นนทบุ รี บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๐ (บางบัวทอง - ตลิ่งชัน)
ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออก เลียบไปตามริมฝงคลอง
มหาสวัสดิ์ ฝงใต ริมฝงคลองบางกอกนอยฝงตะวันออก และ
ไหลทางรถไฟสายใตฟากใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตจังหวัด
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๙.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๗ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี จนบรรจบกับ
ริมฝงคลองบางบําหรุฝงตะวันออก
ทิ ศ ตะวั น ออก เริ่ ม จากบริ เ วณที่ ริ ม ฝ  ง คลองบางบําหรุ
ฝงตะวันออกบรรจบกับไหลทางรถไฟสายใตฟากใต ซึ่งเปน
เส น แบ ง เขตจั ง หวั ด ระหว า งกรุ ง เทพมหานครกั บ จั ง หวั ด
นนทบุรี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลอง
บางบําหรุฝงตะวันออก บรรจบกับริมฝงคลองบางกอกนอย
ฝงตะวันออก ไปทางทิศเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลอง
บางกอกนอยฝงตะวันออก ขามคลองบางกอกนอยไปทาง
ทิศใต ตรงปากคลองชักพระ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
เลียบไปตามริมฝงคลองชักพระฝงใต และฝงตะวันออกจน
บรรจบกับริมฝงคลอง บางพรหมฝงใต
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางพรหมฝงใต บรรจบ
กับริมฝงคลองชักพระฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันตก เลียบ
ไปตามริมฝงคลองบางพรหมฝงใต จนบรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๐ (บางบัวทอง ตลิง่ ชัน) ฟากตะวันตก
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางพรหมฝงใต
บรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๓๔๐ (บางบัวทอง - ตลิ่งชัน) ฟากตะวันตก ไปทาง
ทิ ศ เหนื อ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๔๐ (บางบัวทอง - ตลิ่งชัน) ฟากตะวันตก
จนบรรจบกับริมฝงคลองมหาสวัสดิ์ฝงใตซึ่งเปนเสนแบงเขต
จังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี
สถานีตํารวจนครบาล
ธรรมศาลา

ทิศเหนือ เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองมหาสวัสดิ์ฝงใต
ซึ่ ง เป น เส น แบ ง เขตจั ง หวั ด ระหว า งกรุ ง เทพมหานครกั บ
จังหวัดนนทบุรี บรรจบกับริมฝงคลองทวีวัฒนาฝงตะวันตก
ซึ่ ง เป น เส น แบ ง เขตจั ง หวั ด ระหว า งกรุ ง เทพมหานครกั บ
จังหวัดนครปฐม ไปทางทิศตะวันออก เลียบไปตามริมฝง
คลองมหาสวัสดิ์ฝงใต จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอก
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๗ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๐ (บางบัวทอง - ตลิ่งชัน)
ฟากตะวันตก
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๐ (บางบัวทอง – ตลิ่งชัน)
ฟากตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองมหาสวัสดิ์ฝงใต ซึ่งเปน
เส น แบ ง เขตจั ง หวั ด ระหว า งกรุ ง เทพมหานครกั บ จั ง หวั ด
นนทบุรี ไปทางทิศใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๐ (บางบัวทอง - ตลิ่งชัน)
ฟากตะวันตก ผานทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๘ (ถนน
สมเด็จพระราชชนนี) จนบรรจบกับริมฝงคลองบางพรหม
ฝงใต
ทิ ศ ใต เริ่ ม จากบริ เ วณที่ ริ มฝงคลองบางพรหมฝง ใต
บรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๓๔๐ (บางบัวทอง - ตลิ่งชัน) ฟากตะวันตก ไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ตก เลี ย บไปตามริ ม ฝ  ง คลองบางพรหมฝ  ง ใต
จนบรรจบกับริมฝงคลองทวีวัฒนาฝงตะวันตก เลียบไปตาม
ริมฝงคลองทวีวัฒนาฝงตะวันตก ไปทางทิศเหนือ จนบรรจบ
กับแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนทวีวัฒนาฟากเหนือ
ขามถนนเลียบคลองทวีวัฒนา ไปตามแนวขอบทางเทาดาน
นอกของถนนทวี วั ฒ นาฟากเหนื อ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตก
จนบรรจบกับเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานคร
กับจังหวัดนครปฐม
ทิ ศ ตะวั น ตก เริ่ มจากบริเ วณที่เ สน แบงเขตจัง หวัด
ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม บรรจบกับริม
ถนนทวีวัฒนาฟากเหนือไปทางทิศเหนือ ตามแนวเสนแบง
เขตจั ง หวั ด ระหว า งกรุ ง เทพมหานครกั บ จั ง หวั ด นครปฐม
บรรจบกับริมฝงคลองมหาสวัสดิ์ฝงใต ซึ่งเปนเสนแบงเขต
จังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๗ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
ลําดับ
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
๑๐. สถานีตํารวจนครบาล
ทิศเหนือ เริม่ จากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนน
ศาลาแดง
ทวีวัฒนาฟากเหนือ บรรจบกับเสนแบงเขตจังหวัดระหวาง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม ไปทางทิศตะวันออก
เลี ย บไปตามขอบทางเท า ด า นนอกของถนนทวี วั ฒ นา
ฟากเหนือ ขามถนนเลียบคลองทวีวัฒนา จนบรรจบกับริม
ฝงคลองทวี วัฒนาฝ ง ตะวั น ตก เลียบไปตามริมฝงคลอง
ทวีวัฒนาไปทางทิศใต จนบรรจบกับริมฝงคลองบางพรหม
ฝงใต เลียบไปตามริมฝงคลองบางพรหมฝงใต ไปทางทิศ
ตะวันออก จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนน
พุทธมณฑลสาย ๒ ฟากตะวันออก
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนพุทธมณฑลสาย ๒ ฟากตะวันออก บรรจบกับริม
ฝงคลองบางพรหมฝงใต ไปทางทิศใต ตามแนวขอบทางเทา
ดานนอกของถนนพุทธมณฑลสาย ๒ ฟากตะวันออก
จนบรรจบกับริมฝงคลองบางไผฝงเหนือ
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางไผฝงเหนือ บรรจบ
กับขอบทางเทาดานนอกของถนนพุทธมณฑลสาย ๒ ฟาก
ตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเลียบไปตามริมฝงคลองบางไผ
ฝงเหนือ จนบรรจบกับเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพ
มหานครกับจังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันตก เริม่ จากบริเวณที่เสนแบงเขตจังหวัดระหวาง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม บรรจบกับริมฝงคลอง
บางไผฝง เหนือไปทางทิศเหนือ ตามเสนแบงเขตจังหวัด
ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม จนบรรจบกับ
ขอบทางเทาดานนอกของถนนทวีวัฒนาฟากเหนือ
๑๑.

สถานีตํารวจนครบาล
บวรมงคล

ทิศเหนือ เริ่มจากบริเวณที่แนวขอบรั้วเหล็กของสะพาน
กรุงธนบุรีดานใตบรรจบกับริมฝงแมนํ้าเจาพระยาฝงตะวันตก
ไปทางทิศ ตะวัน ออกเฉียงเหนือตามแนวขอบรั้วเหล็กของ
สะพานกรุ ง ธนบุ รี ด า นใต จนบรรจบกั บ ริ ม ฝ  ง แม นํ้ า
เจาพระยาฝงตะวันออก
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๑๒.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๗ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ทิศ ตะวัน ออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงแมนํ้ าเจาพระยา
ฝ  ง ตะวั น ออก บรรจบกั บ แนวขอบรั้ว เหล็กของสะพาน
กรุงธนบุรี ดานใต ไปทางทิศใตเลียบไปตามริมฝงแมนํ้ า
เจาพระยาฝงตะวันออก จนบรรจบกับแนวขอบรั้วเหล็กของ
สะพานสมเด็จพระปนเกลา ดานใต
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่แนวขอบรั้วเหล็กของสะพาน
สมเด็จพระปนเกลาดานใต บรรจบกับริมฝงแมนํ้าเจาพระยา
ฝง ตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบรั้ว
เหล็กของสะพานสมเด็จพระปนเกลา ดานใตจนบรรจบกับริม
ฝง แมนํ้าเจาพระยาฝงตะวันตก
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงแมนํ้าเจาพระยาฝง
ตะวันตก บรรจบกับแนวขอบรั้วเหล็กของสะพานสมเด็จพระ
ปนเกลา ดานใต ไปทางทิศเหนือเลียบไปตามริมฝงแมนํ้า
เจาพระยาฝงตะวันตก จนบรรจบกับแนวขอบรั้วเหล็กของ
สะพานกรุงธนบุรี ดานใต
กองกํากับการสืบสวน
สอบสวน กองบังคับการ
ตํารวจนครบาล ๗

มีเขตอํ านาจการรับผิดชอบในเขตอํ านาจการรับผิดชอบ
และเขตพื้ น ที่ ก ารปกครองของกองบั ง คั บ การตํ ารวจ
นครบาล ๗
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๘ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
ลําดับ
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
๑. สถานีตํารวจนครบาล
ทิ ศ เหนื อ เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของ
บางยี่เรือ
ถนนอิสรภาพฟากใต บรรจบกับริมฝงคลองบางกอกใหญ
ฝง ตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวขอบทางเทา
ดานนอกของถนนอิสรภาพฟากใต จนบรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของถนนประชาธิปกฟากตะวันตก
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนประชาธิปกฟากตะวันตก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอก
ของถนนอิสรภาพฟากใต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนว
ขอบทางเท า ด า นนอกของถนนประชาธิ ป กฟากตะวั น ตก
บรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของถนนรอบวงเวี ย น
อนุสาวรียส มเด็จพระเจาตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ) ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต และทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนว
ขอบทางเทาดานนอกของถนนรอบวงเวียนอนุสาวรียสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ) บรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของถนนสมเด็จพระเจาตากสินฟากตะวันตก ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนน
สมเด็จพระเจาตากสินฟากตะวันตก จนบรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของซอยแซซมิ้ ฟากเหนือ
ทิ ศ ใต เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของซอย
แซซิ้มฟากเหนือบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนน
สมเด็ จ พระเจ า ตากสิ น ฟากตะวั น ตกไปทางทิ ศ ตะวั น ตก
เฉี ย งใต ตามแนวขอบทางเท า ด า นนอกของซอยแซซิ้ม
ฟากเหนือ จนบรรจบกับริมฝงคลองสําเหรฝงตะวันตก
ทิศตะวันตก เริม่ จากบริเวณทีร่ มิ ฝง คลองสําเหรฝง ตะวันตก
บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของซอยแซซิ้ม ฟากเหนือ
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเลียบไปตามริมฝงคลองสําเหร
ฝง ตะวันตก บรรจบกับริมฝง คลองบางกอกใหญฝง เหนือ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝง คลองบางกอกใหญ
ฝง เหนือ จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนอิสรภาพ
ฟากใต

82

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๘ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
ลําดับ
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
๒. สถานีตํารวจนครบาล
ทิ ศ เหนื อ เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางกอกใหญ
ตลาดพลู
ฝงเหนือ บรรจบกับแนวตรงกับริมฝงปากคลองบางขุนเทียน
ฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเลียบไปตามริมฝงคลอง
บางกอกใหญ ฝ   ง เหนื อ จนบรรจบกับ แนวตรงกับริ มฝง
ปากคลองสําเหรฝงตะวันตก
ทิ ศ ตะวั น ออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงปากคลองสํ าเหร
ฝงตะวันตกบรรจบกับริมฝงคลองบางกอกใหญฝงเหนือ ไป
ทางทิศ ตะวัน ออกเฉีย งใตเ ลียบไปตามริมฝงคลองสํ าเหร
ฝง ตะวันตก จนบรรจบกับริมฝงลํากระโดงบางนํ้าชนฝงใต
ทิ ศ ใต เริ่มจากบริเ วณที่ริมฝงคลองสํ าเหรฝง ตะวันตก
บรรจบกั บริ มฝ งลํ ากระโดงบางนํ้ าชนฝง ใต ไปทางทิศ
ตะวันตก เลียบไปตามริมฝงคลองลํากระโดงบางนํ้าชนฝงใต
จนบรรจบกับริมฝงคลองบางนํ้ าชนฝงตะวันออก ไปทาง
ทิ ศ ใต เ ลี ย บไปตามริ ม ฝ  ง คลองบางนํ้ าชนฝ  ง ตะวั น ออก
จนบรรจบกับริมฝงลํากระโดงบางสะแกฝงใต ไปทางทิศ
ตะวัน ตก เลียบไปตามริมฝ งลํ ากระโดงบางสะแกฝง ใต
จนบรรจบกับริมฝงคลองบางสะแกฝงตะวันออก ไปทาง
ทิ ศ ใต เลี ย บไปตามริ มฝ งคลองบางสะแกฝง ตะวันออก
จนบรรจบกับริมฝงคลองวัดใหมยายนุยฝงเหนือ ไปทางทิศ
ตะวันตก เลียบไปตามริมฝงคลองวัดใหมยายนุยฝงเหนือ
จนบรรจบกับริมฝงคลองบางขุนเทียนฝงตะวันตก
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางขุนเทียน
ฝงตะวันตกบรรจบกับริมฝงคลองวัดใหมยายนุยฝงเหนือ
ไปทางทิศเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริม
ฝงคลองบางขุนเทียนฝงตะวันตก จนบรรจบกับริมฝงคลอง
บางกอกใหญฝงเหนือ
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๘ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
ลําดับ
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
๓. สถานีตํารวจนครบาล
ทิศเหนือ เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงแมนํ้าเจาพระยาฝงใต
บุปผาราม
บรรจบกับริมฝงคลองบางกอกใหญฝงตะวันตก ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงแมนํ้าเจาพระยาฝงใต
จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนทาดินแดงฟาก
ตะวันตก
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนท า ดิ น แดงฟากตะวั น ตก บรรจบกั บ ริ ม ฝ  ง แม นํ้ า
เจาพระยาฝงใต ไปทางทิศใตตามแนวขอบทางเทาดานนอก
ของถนนทาดินแดงฟากตะวันตก บรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของถนนลาดหญาฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนลาดหญาฟากเหนือ
บรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของซอยสารภี ๓
ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวขอบทาง
เทาดานนอกของซอยสารภี ๓ ฟากเหนือ จนบรรจบกับขอบ
ทางเทาดานนอกของถนนกรุงธนบุรีฟากเหนือ
ทิ ศ ใต เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนน
กรุงธนบุรีฟากเหนือ บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของ
ซอยสารภี ๓ ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวขอบ
ทางเท าดานนอกของถนนกรุ งธนบุ รีฟ ากเหนือบรรจบกับ
ขอบทางเท า ด า นนอกของถนนสมเด็ จ พระเจ า ตากสิ น
ฟากตะวันตกไปทางทิศเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอก
ของถนนสมเด็จพระเจาตากสินฟากตะวันตก บรรจบกับขอบ
ทางเท า ด า นนอกของถนนรอบวงเวี ย นอนุ ส าวรี ย  ส มเด็จ
พระเจาตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ) ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบทางเทา
ด า นนอกของถนนรอบวงเวี ย นอนุ ส าวรี ย  ส มเด็จ พระเจา
ตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ) บรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของถนนประชาธิปกฟากตะวันตก ไปทางทิศเหนือตาม
แนวขอบทางเทาดานนอกของถนนประชาธิปกฟากตะวันตก
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๔.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๘ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนอิสรภาพฟากใต
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอก
ของถนนอิ สรภาพฟากใต จนบรรจบกั บ ริ ม ฝ  ง คลอง
บางกอกใหญฝงตะวันตก
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางกอกใหญฝง
ตะวันตกบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนอิสรภาพ
ฟากใต ไปทางทิศเหนือเลียบไปตามริมฝงคลองบางกอกใหญ
ฝง ตะวันตก จนบรรจบกับริมฝงแมนํ้าเจาพระยาฝงใต
สถานีตํารวจนครบาลบุคคโล

ทิศเหนือ เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงลํากระโดงบางสะแก
ฝงใต บรรจบกับริมฝงคลองบางสะแกฝงตะวันออก ไปทาง
ทิศตะวันออก เลียบไปตามริมฝงลํากระโดงบางสะแกฝงใต
จนบรรจบกับริมฝงคลองบางนํ้ าชนฝงตะวันออก ไปทาง
ทิศเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองบางนํ้ าชนฝงตะวันออก
จนบรรจบกับริมฝงลํ ากระโดงบางนํ้ าชนฝงใต ไปทางทิศ
ตะวันออก เลียบไปตามริมฝงลํ ากระโดงบางนํ้ าชนฝงใต
จนบรรจบกับริมฝงคลองสําเหรฝงตะวันตกไปทางทิศเหนือ
เลียบไปตามริมฝงคลองสําเหรฝงตะวันตก จนบรรจบกับขอบ
ทางเท า ด า นนอกของซอยแซซิ้ม ฟากเหนือ ไปทางทิศ
ตะวันออก ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของซอยแซซิ้ม
ฟากเหนื อ จนบรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของถนน
สมเด็จพระเจาตากสินฟากตะวันออก
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนสมเด็จพระเจาตากสินฟากตะวันออก บรรจบกับขอบ
ทางเท า ด า นนอกของซอยแซซิ้ ม ฟากเหนือ ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนน
สมเด็จพระเจาตากสินฟากตะวันออก บรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของถนนมไหสวรรยฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนมไหสวรรยฟากเหนือ
บรรจบกับริมฝงแมนํ้าเจาพระยาฝงตะวันตก ไปทางทิศใต
เลียบไปตามริมฝงแมนํ้าเจาพระยาฝงตะวันตก บรรจบกับริม
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๕.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๘ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ฝง คลองบางปะแกวฝงตะวันตก ไปทางทิศใต เลียบตามริมฝง
คลองบางปะแกวฝงตะวันตก จนบรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของถนนสุขสวัสดิ์ฟากใต
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนน
สุ ข สวั ส ดิ์ ฟ ากใต บ รรจบกั บ ริ ม ฝ  ง คลองบางปะแก ว ฝ  ง
ตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวขอบทางเทา
ดานนอกของถนนสุขสวัสดิ์ฟากใต บรรจบกับขอบทางเทา
ด า นนอกของถนนสมเด็ จ พระเจ า ตากสิ น ฟากตะวั น ตก
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดาน
นอกของถนนสมเด็จพระเจาตากสินฟากตะวันตก จนบรรจบ
กับริมฝงคลองบางสะแกฝงตะวันออก
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางสะแกฝง
ตะวันออกบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนสมเด็จ
พระเจาตากสินฟากตะวันตกไปทางทิศตะวันตกเฉียงหนือ
เลียบไปตามริมฝงคลองบางสะแกฝงตะวันออก จนบรรจบ
กับริมฝงลํากระโดงบางสะแกฝงใต
สถานีตํารวจนครบาลสําเหร

ทิศเหนือ เริม่ จากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนน
กรุงธนบุรีฟากเหนือ บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนสมเด็จพระเจาตากสินฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนน
กรุงธนบุรีฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวขอบทาง
เทาดานนอกของถนนกรุงธนบุรีฟากเหนือ บรรจบกับริมฝง
แมนํ้าเจาพระยาฝงตะวันตก
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงแมนํ้าเจาพระยาฝง
ตะวันตกบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนกรุงธนบุรี
ฟากเหนือ ไปทางทิศใตเลียบไปตามริมฝงแมนํ้าเจาพระยาฝง
ตะวั น ตก จนบรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของถนน
มไหสวรรยฟากเหนือ
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๖.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๘ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนน
มไหสวรรยฟากเหนือ บรรจบกับริมฝงแมนํ้าเจาพระยาฝง
ตะวันตก ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวขอบทางเทาดานนอก
ของถนนมไหสวรรยฟากเหนือ จนบรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของถนนสมเด็จพระเจาตากสินฟากตะวันออก
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนพระเจาตากสินฟากตะวันออก บรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของถนนมไหสวรรยฟากเหนือ ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวขอบทางเท า ด า นนอกของถนนสมเด็ จ พระเจ า
ตากสินฟากตะวันออก จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอก
ของซอยแซซมิ้ ฟากเหนือ ขามถนนสมเด็จพระเจาตากสินไป
ทางทิ ศ ตะวั น ตก ตรงปากซอยแซซิ้มฟากเหนือ ไปทาง
ทิศเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนสมเด็จ
พระเจาตากสินฟากตะวันตก จนบรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของถนนกรุงธนบุรีฟากเหนือ
สถานีตํารวจนครบาล
สมเด็จเจาพระยา

ทิศเหนือ เริม่ จากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของซอย
สารภี ๓ ฟากตะวันตก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนลาดหญาฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตาม
แนวขอบทางเท า ด า นนอกของถนนลาดหญ า ฟากเหนื อ
บรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของถนนท า ดิ น แดงฟาก
ตะวันตก ไปทางทิศเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนท า ดิ น แดงฟากตะวั น ตก จนบรรจบกั บ ริ ม ฝ  ง แม นํ้ า
เจาพระยาฝงใต
ทิศตะวันออก เริม่ จากบริเวณที่ริมฝงแมนํ้าเจาพระยาฝงใต
บรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของถนนท า ดิ น แดงฟาก
ตะวั น ตก ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเลี ย บไปตามริ ม ฝ  ง แม นํ้ า
เจาพระยาฝงใตและฝงตะวันตก บรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของถนนกรุงธนบุรีฟากเหนือ
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๗.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๘ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนน
กรุงธนบุรีฟากเหนือ บรรจบกับริมฝงแมนํ้ าเจาพระยาฝง
ตะวันตก ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวขอบทางเทาดานนอก
ของถนนกรุงธนบุรีฟากเหนือ จนบรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของซอยสารภี ๓ ฟากตะวันตก
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของ
ซอยสารภี ๓ ฟากตะวันตก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอก
ของถนนกรุงธนบุรีฟากเหนือไปทางทิศเหนือ ตามแนวขอบ
ทางเทาดานนอกของซอยสารภี ๓ ฟากตะวันตก จนบรรจบ
กับขอบทางเทาดานนอกของถนนลาดหญาฟากเหนือ
สถานีตํารวจนครบาล
ราษฎรบูรณะ

ทิ ศ เหนื อ เริ่ ม จากบริ เ วณที่ ริ ม ฝ  ง แม นํ้ าเจ า พระยา
ฝง ใต บรรจบกับริมฝงคลองบางปะแกวฝงตะวันตก ไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ออก เลี ย บไปตามริ ม ฝ  ง แม นํ้ าเจ า พระยาฝ  ง ใต
จนบรรจบกับริมฝง คลองบางพึง่ ฝง ตะวันออก ซึง่ เปนเสนแบง
เขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ
ทิ ศ ตะวั น ออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางพึ่งฝง
ตะวันออก ซึ่ง เป น เสน แบงเขตจัง หวัด ระหวา งกรุงเทพ
มหานครกั บ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการบรรจบกั บ ริ ม ฝ  ง แม นํ้ า
เจาพระยาฝงใต ไปทางทิศใต เลียบไปตามริมฝงคลองบางพึ่ง
ฝงตะวันออก บรรจบกับแนวเสนแบงเขตจังหวัดระหวาง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ ไปทางทิศใต
ตามแนวเสน แบงเขตจั ง หวั ด ระหวางกรุงเทพมหานครกับ
จังหวัดสมุทรปราการ บรรจบกับริมฝงคลองสะพานควาย
ฝง เหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลอง
สะพานควายฝงเหนือ จนบรรจบกับริมฝงคลองราชพฤกษ
ฝงเหนือ
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองราชพฤกษฝงเหนือ
บรรจบกับริมฝงคลองสะพานควายฝงตะวันตก ไปทางทิศ
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๘.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๘ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ตะวันตก เลียบไปตามริมฝง คลองราชพฤกษฝง เหนือ จนบรรจบ
กับริมฝงคลองบางมดฝงตะวันออก
ทิ ศ ตะวั น ตก เริ่ ม จากบริ เ วณที่ ริ ม ฝ  ง คลองบางมด
ฝง ตะวันออก บรรจบกับริมฝง คลองราชพฤกษฝง เหนือ ไปทาง
ทิ ศ เหนื อ เลี ย บไปตามริ ม ฝ  ง คลองบางมดฝ  ง ตะวั น ออก
บรรจบกับริมฝงคลองยายจําปฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองยายจําปฝงเหนือ บรรจบ
กับริมฝงคลองบางปะแกวฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองบางปะแกวฝงตะวันตก
จนบรรจบกับริมฝงแมนํ้าเจาพระยาฝงใต
สถานีตํารวจนครบาลบางมด

ทิศเหนือ เริม่ จากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนน
ดาวคะนอง-จอมทองฟากใต บรรจบกับริมฝงคลองสนามชัย
ฝง ตะวันออก ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวขอบทางเทาดานนอก
ของถนนดาวคะนอง - จอมทอง ฟากใต จนบรรจบกับขอบ
ทางเทาดานนอกของถนนสมเด็จพระเจาตากสินฟากตะวันตก
ทิ ศ ตะวั น ออก เริ่ ม จากบริ เ วณที่ ข อบทางเท า ด า นนอก
ของถนนสมเด็จพระเจาตากสินฟากตะวันตก บรรจบกับขอบ
ทางเทาดานนอกของถนนดาวคะนอง - จอมทอง ฟากใต ไปทาง
ทิศใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนสมเด็จพระเจา
ตากสินฟากตะวันตก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนสุขสวัสดิ์ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนสุขสวัสดิฟ์ ากตะวันตก
จนบรรจบกับริมฝงคลองบางปะแกวฝงตะวันตก
ทิศใต เริม่ จากบริเวณที่ริมฝงคลองบางปะแกวฝงตะวันตก
บรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของถนนสุ ข สวั ส ดิ์ ฟ าก
ตะวันตก ไปทางทิศใต ทิศตะวันตกเฉียงใต เลียบไปตามริม
ฝงคลองบางปะแกวฝงตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองยาย
จํ าปฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต
เลียบไปตามริมฝงคลองยายจําปฝงเหนือ บรรจบกับริมฝง
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๙.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๘ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
คลองบางมดฝงตะวันออก ไปทางทิศเหนือ เลียบไปตามริมฝง
คลองบางมดฝงตะวันออก จนบรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๕ (ถนนพระรามที่ ๒)
ฟากใต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวขอบทางเทา
ดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๕ (ถนนพระราม
ที่ ๒) ฟากใต จนบรรจบกับริมฝงคลองสนามชัยฝงตะวันตก
ทิ ศ ตะวั น ตก เริ่ ม จากบริ เ วณที่ ริ ม ฝ  ง คลองสนามชั ย
ฝงตะวันตก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๕ (ถนนพระรามที่ ๒) ฟากใต ไปทาง
ทิ ศ เหนื อ เลียบไปตามริมฝ งคลองสนามชัย ฝ ง ตะวัน ตก
จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนดาวคะนอง จอมทองฟากใต
สถานีตํารวจนครบาลทุงครุ

ทิศเหนือ เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองราชพฤกษฝงเหนือ
บรรจบกั บ ริ ม ฝ  ง คลองบางมดฝ  ง ตะวั น ออก ไปทางทิ ศ
ตะวั น ออก เลี ย บไปตามริ ม ฝ  ง คลองราชพฤกษ ฝ   ง เหนื อ
บรรจบกั บ ริ ม ฝ  ง คลองสะพานควายฝ  ง เหนื อ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลองสะพานควาย
ฝงเหนือ คลองบางครุฝงตะวันออก จนบรรจบกับริมฝงคลอง
เจาเมืองฝงตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวาง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ
ทิ ศ ตะวั น ออก เริ่ ม จากบริ เ วณที่ ริ ม ฝ  ง คลองเจา เมือง
ฝงตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพ
มหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ บรรจบกับริมฝงคลอง
บางครุฝงตะวันออก ไปทางทิศใต เลียบไปตามริมฝงคลอง
เจาเมืองฝงตะวันออก จนบรรจบกับริมฝงคลองบางจากฝงใต
ซึ่ ง เป น เส น แบ ง เขตจั ง หวั ด ระหว า งกรุ ง เทพมหานครกั บ
จังหวัดสมุทรปราการ
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๑๐.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๘ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางจากฝงใต ซึ่งเปน
เส น แบ ง เขตจั ง หวั ด ระหว า งกรุ ง เทพมหานครกั บ จั ง หวั ด
สมุทรปราการ บรรจบกับริมฝงคลองเจาเมืองฝงตะวันออก
ซึ่ ง เป น เส น แบ ง เขตจั ง หวั ด ระหว า งกรุ ง เทพมหานครกั บ
จังหวัดสมุทรปราการ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต เลียบไป
ตามริมฝงคลองบางจากฝงใต บรรจบกับริมฝงคลองรางโพธิ์
ฝ  ง ตะวั น ตกซึ่ ง เป น เส น แบ ง เขตจั ง หวั ด ระหว า งกรุ ง เทพ
มหานครกับจังหวัดสมุทรปราการไปทางทิศใต ทิศตะวันตก
เฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลองรางโพธิ์ฝงตะวันตก บรรจบ
กับริมฝงคลองรางแมนํ้าฝงเหนือ ซึ่งเปนเสนแบงเขตจังหวัด
ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองรางแมนํ้ าฝง
เหนือ จนบรรจบกับริมฝงคลองบางมดฝงตะวันออก
ทิ ศ ตะวั น ตก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางมดฝง
ตะวันออก บรรจบกับริมฝงคลองรางแมนํ้าฝงเหนือ ซึ่งเปน
เส น แบ ง เขตจั ง หวั ด ระหว า งกรุ ง เทพมหานครกั บ จั ง หวั ด
สมุทรปราการ ไปทางทิศเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลอง
บางมดฝงตะวันออก จนบรรจบกับริมฝงคลองราชพฤกษ
ฝงเหนือ
สถานีตํารวจนครบาล
ปากคลองสาน

ทิศเหนือ เริม่ จากบริเวณที่แนวขอบรั้วเหล็กของสะพาน
สมเด็จพระปนเกลา ดานใต บรรจบกับริมฝงแมนํ้าเจาพระยา
ฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวขอบรั้ว
เหล็กของสะพานสมเด็จพระปนเกลาดานใต บรรจบกับริมฝง
แมนํ้าเจาพระยาฝงตะวันออก
ทิศ ตะวัน ออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงแมนํ้ าเจาพระยา
ฝงตะวันออกบรรจบกับแนวตรงขอบรั้วเหล็กของสะพาน
สมเด็จพระปนเกลาดานใตไปทางทิศใต ทิศตะวันออกเฉียงใต
และทิศใต เลียบไปตามริมฝงแมนํ้าเจาพระยาจนบรรจบกั บ
แนวขอบรั้วเหล็กดานนอกของสะพานกรุงเทพ ดานเหนือ
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๑๑.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๘ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ทิศ ใต เริ่มจากบริเวณที่แนวขอบรั้วเหล็กดานนอกของ
สะพานกรุ ง เทพด า นเหนื อ บรรจบกั บ แนวริ ม ฝ  ง แม นํ้ า
เจาพระยาฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตาม
แนวขอบรั้วเหล็กของสะพานกรุงเทพดานเหนือ จนบรรจบ
กับริมฝงแมนํ้าเจาพระยาฝงตะวันตก
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงแมนํ้าเจาพระยาฝง
ตะวันตกบรรจบกับแนวขอบรั้วเหล็กของสะพานกรุงเทพ
ดานเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตก
เฉีย งเหนือ เลียบตามริ มฝ ง แมนํ้ าเจาพระยาฝงตะวันตก
จนบรรจบกั บ แนวขอบรั้ ว เหล็ ก ของสะพานสมเด็ จ
พระปนเกลา ดานใต
สถานีตํารวจนครบาล
บางคอแหลม

ทิศเหนือ เริม่ จากบริเวณที่แนวขอบรั้วเหล็กของสะพาน
กรุงเทพดานเหนือ บรรจบกับริมฝงแมนํ้าเจาพระยาฝง
ตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวขอบรั้วเหล็ก
ของสะพานกรุงเทพ ดานเหนือ จนบรรจบกับริมฝงแมนํ้า
เจาพระยาฝงตะวันออก
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงแมนํ้าเจาพระยาฝง
ตะวันออก บรรจบกับแนวขอบรั้วเหล็กของสะพานกรุงเทพ
ดานเหนือ ไปทางทิศใต เลียบไปตามริมฝงแมนํ้าเจาพระยาฝง
ตะวันออก จนบรรจบกับริมฝงแมนํ้าเจาพระยาฝงตะวันออก
สุดเขตกรุงเทพมหานครบริเวณสุดแนวเขตที่ดินกรมสรรพา
วุธทหารเรือ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ติดกับ
ลํ ารางสาธารณะตรงกั บ แนวหลั ก เขตกรุ ง เทพมหานคร
บริเวณวัดโยธินประดิษฐ (วัดบางวัว) ตําบลสําโรง อําเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ทิศใต เริม่ จากบริเวณทีร่ มิ ฝง แมนาเจ
ํ้ าพระยาฝง ตะวันออก
จุ ด สุ ด เขตกรุ ง เทพมหานคร ตั ด ตรงไปในแนวตั้ ง ฉาก
จนบรรจบกึ่ ง กลางแม นํ้ าเจ า พระยา ซึ่ง เปน แนวแบงเขต
ระหวางพื้นที่กรุงเทพมหานครกับพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๘ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ทิศตะวันตก เริม่ จากบริเวณกึ่งกลางแมนํ้าเจาพระยาที่ตัด
ตรงไปตั้งฉากบรรจบกับริมฝงแมนํ้าเจาพระยาฝงตะวันออก
แนวสุดเขตกรุงเทพมหานคร (แนวแบงเขตระหวางพื้นที่
กรุงเทพมหานครกับพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ) ทอดยาวขึ้น
ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางแมนํ้า จนบรรจบกับแนว
เสนแบงเขตกลางแมนํ้าเจาพระยาระหวางกรุงเทพมหานคร
กับจังหวัดสมุทรปราการ (บริเวณแนวปากคลองวัดแจงรอน
ริมแมนํ้าเจาพระยาฝงตะวันตก ตัดขามแมนํ้าเจาพระยาไป
ทางทิ ศ ตะวั น ออกที่ บ รรจบกั บ ปลายถนนสาธุ ป ระดิ ษ ฐ
ฟากใต) แลวตัดเขาฝงแมนํ้าเจาพระยาฝงตะวันตกที่บรรจบ
กับปากคลองวัดแจงรอนฝงใต (แนวเสนแบงเขตระหวาง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ) ทอดยาวตอไป
ทางทิศเหนือ เลียบไปตามริมฝงแมนํ้าเจาพระยาฝงตะวันตก
จนบรรจบกั บ แนวขอบรั้ ว เหล็ ก ของสะพานกรุ ง เทพ
ดานเหนือ
กองกํากับการสืบสวน
สอบสวน กองบังคับการ
ตํารวจนครบาล ๘

มีเขตอํ านาจการรับผิดชอบในเขตอํ านาจการรับผิดชอบ
และเขตพื้ น ที่ ก ารปกครองของกองบั ง คั บ การตํ ารวจ
นครบาล ๘
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ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๙ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
ลําดับ
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
๑. สถานีตํารวจนครบาลทาขาม
ทิศเหนือ เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางบอนฝงเหนือ
บรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๓๔๐ (บางบัวทอง - สุพรรณบุรี) ฟากตะวันตก
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลอง
บางบอนฝงเหนือ บรรจบกับริมฝงคลองสนามชัยฝงตะวันตก
ไปทางทิศใต เลียบไปตามริมฝงคลองสนามชัยฝงตะวันตก
บรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๓๕ (ถนนพระรามที่ ๒) ฟากใต
ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๕ (ถนนพระรามที่ ๒) ฟากใต
จนบรรจบกับริมฝงคลองบางมดฝงตะวันออก
ทิ ศ ตะวั น ออก เริ่ ม จากบริ เ วณที่ ริ ม ฝ  ง คลองบางมด
ฝง ตะวันออก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๕ (ถนนพระรามที่ ๒) ฟากใต ไปทาง
ทิ ศ ใต เลี ย บไปตามริมฝงคลองบางมด ริมฝงคลองสวน
ฝงตะวันออก จนบรรจบกับริมฝงคลองนาฝงใต ซึ่งเปนเสน
แบ ง เขตจั ง หวั ด ระหว า งกรุ ง เทพมหานครกั บ จั ง หวั ด
สมุทรปราการ
ทิ ศ ใต เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองนาฝงใต ซึ่งเปน
เส น แบ ง เขตจั ง หวั ด ระหว า งกรุ ง เทพมหานครกั บ จั ง หวั ด
สมุทรปราการ บรรจบกับริมฝงคลองสวนฝงใต ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองนาฝงตะวันตก
ซึ่ ง เป น เส น แบ ง เขตจั ง หวั ด ระหว า งกรุ ง เทพมหานครกั บ
จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ บรรจบกั บ ริ ม ฝ  ง คลองหั ว กระบื อ
ฝ  ง ตะวั น ตก ไปทางทิ ศ เหนื อ เลี ย บไปตามริ ม ฝ  ง คลอง
หัวกระบือฝงตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองสนามชัยฝงใต
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลองสนามชัย
ฝง ใต จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนบางขุนเทียน
ฟากตะวันตก
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๙ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนบางขุ น เที ย นฟากตะวั น ตก บรรจบกั บ ริ ม ฝ  ง คลอง
สนามชัยฝงใต ไปทางทิศเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดาน
นอกของถนนบางขุนเทียนฟากตะวันตก บรรจบกับขอบทาง
เทาดานนอกของถนนสะแกงามฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนสะแกงาม
ฟากเหนือ บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๕ (ถนนพระรามที่ ๒) ฟากใต ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของทาง
หลวงแผนดินหมายเลข ๓๕ (ถนนพระรามที่ ๒) ฟากใต
บรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๓๔๐ (บางบัวทอง – สุพรรณบุรี) ฟากตะวันตก
ไปทางทิศเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของทางหลวง
แผน ดิน หมายเลข ๓๔๐ (บางบัวทอง – สุพรรณบุรี)
ฟากตะวันตก จนบรรจบกับริมฝงคลองบางบอนฝงเหนือ
สถานีตํารวจนครบาลแสมดํา

ทิศเหนือ เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองเนตรบุตรฝงเหนือ
บรรจบกับเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับ
จังหวัดสมุทรสาคร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไป
ตามริมฝงคลองเนตรบุตร และริมฝงคลองบางบอนฝงเหนือ
จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๔๐ (บางบัวทอง – สุพรรณบุรี) ฟากตะวันตก
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๐ (บางบัวทอง – สุพรรณบุรี)
ฟากตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองบางบอนฝงเหนือ ไปทาง
ทิศใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๔๐ (บางบัวทอง – สุพรรณบุรี) ฟากตะวันตก
บรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๓๕ (ถนนพระรามที่ ๒) ฟากใต ไปทางทิศ
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๙ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของทาง
หลวงแผนดินหมายเลข ๓๕ (ถนนพระรามที่ ๒) ฟากใต
บรรจบกั บ ขอบทางเท า ด า นนอกของถนนสะแกงามฟาก
ตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวขอบทางเทา
ดานนอกของถนนสะแกงามฟากตะวันออก บรรจบกับขอบ
ทางเทาดานนอกของถนนบางขุนเทียนฟากตะวันตก ไปทาง
ทิศใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนนบางขุนเทียน
ฟากตะวันตก จนบรรจบกับริมฝงคลองสนามชัยฝงใต
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองสนามชัยฝงใต บรรจบ
กับขอบทางเทาดานนอกของถนนบางขุนเทียนฟากตะวันตก
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลองสนามชัย
ฝง ใต จนบรรจบกับริมฝงคลองหัวกระบือฝงตะวันตก ซึ่งเปน
เส น แบ ง เขตจั ง หวั ด ระหว า งกรุ ง เทพมหานครกั บ จั ง หวั ด
สมุทรสาคร
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองหัวกระบือฝง
ตะวั น ตก ซึ่ ง เป น เส น แบ ง เขตจั ง หวั ด ระหว า งกรุ ง เทพ
มหานครกั บ จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร บรรจบกั บ ริ ม ฝ  ง คลอง
สนามชัยฝงใต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริม
ฝงคลองหัวกระบือฝงตะวันตก และไปตามแนวเสนแบงเขต
จังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร จน
บรรจบกับริมฝงคลองเนตรบุตรฝงเหนือ
สถานีตํารวจนครบาล
เทียนทะเล

ทิ ศ เหนื อ เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองสนามชัยฝงใต
บรรจบกับริมฝงคลองหัวกระบือฝงตะวันตก ซึ่งเปนเสนแบง
เขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลอง
สนามชั ย ฝ  ง ใต จนบรรจบกั บ ริ ม ฝ  ง คลองหั ว กระบื อ ฝ  ง
ตะวันตก
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๙ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองหัวกระบือ
ฝงตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองสนามชัยฝงใต ไปทาง
ทิศใต เลียบไปตามริมฝงคลองหัวกระบือฝงตะวันตก และริม
ฝง คลองขุนราชวินิจฝงตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบงเขตจังหวัด
ระหว า งกรุ ง เทพมหานครกั บ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ
จนบรรจบกับริมฝงทะเลอาวไทย
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงทะเลอาวไทย บรรจบกับ
ริมฝงคลองขุนราชวินิจฝงตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบงเขต
จังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ ไปทาง
ทิศตะวันตก เลียบไปตามแนวริมฝงทะเลอาวไทย จนบรรจบ
กับริมฝงคลองบางเสาธงฝงตะวันตก ซึ่งเปนเสนแบงเขต
จังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร
ทิ ศ ตะวั น ตก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางเสาธง
ฝงตะวันตก ซึ่งเปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพ
มหานครกั บ จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร บรรจบกั บ ริ ม ฝ  ง ทะเล
อาวไทย ไปทางทิศเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองบางเสาธง
ฝ ง ตะวั น ตก ริมฝ งคลองตาแมนฝงใต และริมฝงคลอง
หัวกระบือฝงตะวันตก ซึ่งเปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวาง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร จนบรรจบกับริมฝง
คลองสนามชัยฝงใต
สถานีตํารวจนครบาล
บางขุนเทียน

ทิ ศ เหนือ เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองภาษีเจริญฝงใต
บรรจบกับริมฝงคลองพระยาราชมนตรีฝงตะวันตก ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองภาษีเจริญ
ฝงใต บรรจบกับริมฝงคลองบางกอกใหญฝงใต ไปทางทิศ
ตะวั น ออก เลี ย บไปตามริ ม ฝ  ง คลองบางกอกใหญ ฝ ง ใต
จนบรรจบกับริมฝงคลองสนามชัยฝงตะวันตก
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ลําดับ

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๙ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ทิ ศ ตะวั น ออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองสนามชัยฝง
ตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองบางกอกใหญฝงใต ไปทาง
ทิศใต เลียบไปตามริมฝงคลองสนามชัยฝงตะวันตก บรรจบ
กับริมฝงคลองวัดใหมยายนุยฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันออก
เลียบไปตามริมฝงคลองวัดใหมยายนุยฝงเหนือ บรรจบกับริม
ฝง คลองบางสะแกฝงตะวันออก ไปทางทิศใต เลียบไปตามริม
ฝงคลองบางสะแกฝงตะวันออก บรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของถนนสมเด็จพระเจาตากสินฟากตะวันตก ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนน
พระเจาตากสินฟากตะวันตก จนบรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของถนนดาวคะนอง – จอมทองฟากใต
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของถนน
ดาวคะนอง – จอมทองฟากใต บรรจบกับขอบทางเทาดาน
นอกของถนนสมเด็จพระเจาตากสินฟากตะวันตก ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของถนน
ดาวคะนอง – จอมทองฟากใต บรรจบกับริ มฝงคลอง
สนามชัยฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต เลียบไปตาม
ริมฝงคลองสนามชัยฝงเหนือ บรรจบกับริมฝงคลองบางบอน
ฝง เหนือ จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๔๐ (บางบัวทอง – สุพรรณบุรี) ฟาก
ตะวันตก
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๐ (บางบัวทอง – สุพรรณบุรี)
ฟากตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองบางบอนฝงเหนือ ไปทาง
ทิศเหนือ ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผน
ดินหมายเลข ๓๔๐ (บางบัวทอง – สุพรรณบุรี) ฟากตะวันตก
บรรจบกับริมฝงคลองบางโคลัดฝงใต ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองบางโคลัดฝงใต บรรจบ
กับริมฝงคลองพระยาราชมนตรีฝงตะวันตก ไปทางทิศเหนือ
เลี ย บไปตามริ ม ฝ  ง คลองพระยาราชมนตรี ฝ   ง ตะวั น ตก
จนบรรจบกับริมฝงคลองภาษีเจริญฝงใต
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๙ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
ลําดับ
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
๕. สถานีตํารวจนครบาล
ทิศเหนือ เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองหนามแดงฝงใต
บางบอน
บรรจบกับริมฝงคลองสี่วาฝงตะวันตก ซึ่งเปนเสนแบงเขต
จังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร ไป
ทางทิศตะวันออก เลียบไปตามริมฝงคลองหนามแดงและ
คลองบางโคลัดฝงใต จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๐ (บางบัวทอง – สุพรรณบุรี)
ฟากตะวันตก
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๐ (บางบัวทอง – สุพรรณบุรี)
ฟากตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองบางโคลัดฝงใต ไปทาง
ทิศใต ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๔๐ (บางบัวทอง – สุพรรณบุรี) ฟากตะวันตก
จนบรรจบกับริมฝงคลองบางบอนฝงเหนือ
ทิศ ใต เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางบอนฝงเหนือ
บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมาย
เลข ๓๔๐ (บางบัวทอง – สุพรรณบุรี) ฟากตะวันตก ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลองบางบอนและริม
ฝง คลองเนตรบุตรฝงเหนือ จนบรรจบกับเสนแบงเขตจังหวัด
ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร
ทิศตะวันตก เริม่ จากบริเวณที่เสนแบงเขตจังหวัดระหวาง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร บรรจบกับริมฝง
คลองเนตรบุตรฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตาม
เส น แบ ง เขตจั ง หวั ด ระหว า งกรุ ง เทพมหานครกั บ จั ง หวั ด
สมุทรสาคร บรรจบกับริมฝงคลองสี่วาฝงตะวันตก ซึ่งเปน
เส น แบ ง เขตจั ง หวั ด ระหว า งกรุ ง เทพมหานครกั บ จั ง หวั ด
สมุทรสาคร ไปทางทิศเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองสี่วาฝง
ตะวั น ตก ซึ่ ง เป น เส น แบ ง เขตจั ง หวั ด ระหว า งกรุ ง เทพ
มหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร จนบรรจบกับริมฝงคลอง
หนามแดงฝงใต
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๙ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
ลําดับ
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
๖. สถานีตํารวจนครบาล
ทิ ศ เหนื อ เริ่มจากบริเ วณที่ ริมฝ งคลองบางแวกฝงใต
ภาษีเจริญ
บรรจบกับริมฝงคลองพระยาราชมนตรีฝงตะวันตก ไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ออก เลี ย บไปตามริ ม ฝ  ง คลองบางแวกฝงใต
จนบรรจบกับริมฝงคลองบางกอกใหญฝงตะวันออก
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางกอกใหญ
ฝง ตะวันออก บรรจบกับริมฝง คลองบางแวกฝง ใต ไปทางทิศใต
เลี ย บไปตามริ ม ฝ  ง คลองบางกอกใหญ ฝ   ง ตะวั น ออก
จนบรรจบกับริมฝงคลองภาษีเจริญฝงใต
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองภาษีเจริญฝงใต บรรจบ
กับริมฝงคลองบางกอกใหญฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลองภาษีเจริญฝงใต จนบรรจบ
กับริมฝงคลองพระยาราชมนตรีฝงตะวันตก
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองพระยาราชมนตรี
ฝงตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองภาษีเจริญฝงใต ไปทาง
ทิ ศ เหนื อ เลี ย บไปตามริ ม ฝ  ง คลองพระยาราชมนตรี
ฝงตะวันตก จนบรรจบกับริมฝงคลองบางแวกฝงใต
๗.

สถานีตํารวจนครบาล
หลักสอง

ทิ ศ เหนือ เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางไผฝงเหนือ
บรรจบกับริ มฝ งคลองทวี วั ฒนาฝง ตะวัน ตก ไปทางทิศ
ตะวั น ออก เลี ย บไปตามริ ม ฝ  ง คลองบางไผ ฝ   ง เหนื อ
จนบรรจบกับริมฝงคลองพระยาราชมนตรีฝงตะวันตก
ทิ ศ ตะวั น ออก เริ่ มจากบริเ วณที่ ริมฝงคลองพระยา
ราชมนตรีฝงตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองบางไผฝงเหนือ
ไปทางทิ ศ ใต เลี ย บไปตามริ ม ฝ  ง คลองพระยาราชมนตรี
ฝง ตะวันตก จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากใต
ทิศใต เริม่ จากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากใต บรรจบกับ
ริมฝงคลองพระยาราชมนตรีฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันตก
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๘.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๙ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมาย
เลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากใต จนบรรจบกับริมฝงคลอง
ทวีวฒ
ั นาฝงตะวันตก
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองทวีวัฒนาฝง
ตะวันตก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากใต ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองทวีวัฒนาฝง
ตะวันตก จนบรรจบกับริมคลองบางไผฝงเหนือ
สถานีตํารวจนครบาล
เพชรเกษม

ทิศเหนือ เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของทาง
หลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากใต บรรจบ
กับริมฝงคลองทวีวัฒนาฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมาย
เลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากใต จนบรรจบกับริมฝงคลอง
พระยาราชมนตรีฝงตะวันตก
ทิ ศ ตะวั น ออก เริ่ ม จากบริ เ วณที่ ริ ม ฝ  ง คลองพระยา
ราชมนตรีฝงตะวันตก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากใต ไป
ทางทิ ศ ใต เลี ย บไปตามริ ม ฝ  ง คลองพระยาราชมนตรี
ฝงตะวันตก จนบรรจบกับริมฝงคลองบางโคลัดฝงใต
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางโคลัดฝงใต บรรจบ
กั บ ริ มฝงคลองพระยาราชมนตรีฝง ตะวัน ตก ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลองบางโคลัดฝงใต
จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของถนนบางบอน ๓
ฟากตะวันออก
ทิศตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของ
ถนนบางบอน ๓ ฟากตะวันออก บรรจบกับริมฝงคลองบาง
โคลัดฝงใต ไปทางทิศเหนือตามแนวขอบทางเทาดานนอก
ของถนนบางบอน ๓ ฟากตะวันออก จนบรรจบกับริมฝง
คลองภาษีเจริญฝงใต เลียบไปตามริมฝงคลองภาษีเจริญฝงใต
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับตรงแนวคลอง
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๙.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๙ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ทวีวฒ
ั นาฝงตะวันตก ขามคลองภาษีเจริญ และเลียบไปตาม
ริมฝงคลองทวีวัฒนาฝงตะวันตก ไปทางทิศเหนือ จนบรรจบ
กับขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔
(ถนนเพชรเกษม) ฟากใต
สถานีตํารวจนครบาล
หนองแขม

ทิศเหนือ เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของทาง
หลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากเหนือ
บรรจบกับริมฝงคลองศรีสําราญฝงตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบง
เขตจัง หวัด ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม
ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของทาง
หลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากเหนือ
บรรจบกับริมฝงคลองมหาศรฝงตะวันออก ขามทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ไปตามริมฝงคลอง
มหาศรฝงตะวันออก บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากใต ไป
ทางทิศตะวันออก ตามแนวขอบทางเทาดานนอกของทาง
หลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากใต จน
บรรจบกับริมฝงคลองทวีวัฒนาฝงตะวันตก
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองทวีวัฒนาฝง
ตะวันตก บรรจบกับของทางเทาดานนอกของทางหลวงแผน
ดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากใต ไปทางทิศตะวัน
ออกเฉียงใต เลียบไปตามริมฝงคลองทวีวัฒนาฝงตะวันตก
บรรจบกับริมฝงคลองภาษีเจริญฝงใต ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองภาษีเจริญฝงใต จนบรรจบ
กับขอบทางเทาดานนอกของถนนบางบอน ๓ ฟากตะวันออก
ไปทางทิ ศ ใต ตามแนวขอบทางเท า ด า นนอกของถนน
บางบอน ๓ ฟากตะวันออก จนบรรจบกับริมฝงคลองหนาม
แดงฝงใต
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองหนามแดงฝงใต บรรจบ
กับขอบทางเทาดานนอกของถนนบางบอน ๓ ฟากตะวันออก
ไปทางทิศตะวันตก เลียบไปตามริมฝงคลองหนามแดงฝงใต
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๑๐.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๙ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
จนบรรจบกับริมฝงคลองตากลอมฝงตะวันออก ซึ่งเปนเสน
แบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร
ทิ ศ ตะวัน ตก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองตากลอมฝง
ตะวั น ออก ซึ่ ง เป น เส น แบ ง เขตจั ง หวั ด ระหว า งกรุ ง เทพ
มหานครกั บ จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร บรรจบกั บ ริ ม ฝ  ง คลอง
หนามแดงฝงใต ไปทางทิศเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลอง
ตากลอมฝงตะวันออก ผานคลองภาษีเจริญ บรรจบกับริมฝง
คลองศรีสํ าราญฝงตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบงเขตจังหวัด
ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร ไปทาง
ทิศเหนือ เลียบไปตามริมฝงคลองศรีสําราญฝงตะวันออก จน
บรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมาย
เลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากเหนือ

สถานีตํารวจนครบาล
หนองคางพลู

ทิ ศ เหนือ เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองบางไผฝงเหนือ
บรรจบกับเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับ
จังหวัดนครปฐม ไปทางทิศตะวันออก เลียบไปตามริมฝง
คลองบางไผฝงเหนือ จนบรรจบกับริมฝงคลองทวีวัฒนา
ฝงตะวันตก
ทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ริมฝงคลองทวีวัฒนาฝง
ตะวันตก บรรจบกับริมฝงคลองบางไผฝงเหนือ ไปทางทิศ
ตะวั น ออกเฉี ย งใต เลี ย บไปตามริมฝงคลองทวีวัฒนาฝง
ตะวันตก จนบรรจบกับขอบทางเทาดานนอกของทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากใต
ทิศใต เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเทาดานนอกของทาง
หลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากใต บรรจบ
กับริมฝงคลองทวีวัฒนาฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันตก ตาม
แนวขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔
(ถนนเพชรเกษม) ฟากใต บรรจบกับริมฝงคลองมหาศรฝง
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๑๑.

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๙ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
หนวยงาน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ตะวั น ออก ข า มทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๔ (ถนน
เพชรเกษม) ไปตามแนวคลองมหาศรฝงตะวันออก บรรจบ
กับขอบทางเทาดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔
(ถนนเพชรเกษม) ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนว
ขอบทางเท าดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔
(ถนนเพชรเกษม) ฟากเหนือ จนบรรจบกับเสนแบงเขต
จังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันตก เริม่ จากบริเวณที่เสนแบงเขตจังหวัดระหวาง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม บรรจบกับขอบทางเทา
ดานนอกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ฟากใต ไปทางทิศเหนือ ตามแนวเสนแบงเขตจังหวัดระหวาง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม จนบรรจบกับริมฝง
คลองบางไผฝงเหนือ
กองกํากับการสืบสวน
สอบสวน กองบังคับการ
ตํารวจนครบาล ๙

มีเขตอํ านาจการรับผิดชอบในเขตอํ านาจการรับผิดชอบ
และเขตพื้ น ที่ ก ารปกครองของกองบั ง คั บ การตํ ารวจ
นครบาล ๙
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรภาค ๑ ถึง ๙
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ที่ต้งั
จํานวน
ชื่อหนวยงาน/จังหวัด
จังหวัด
หนวยงาน/จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
๙
๑. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. จังหวัดนนทบุรี
๓. จังหวัดปทุมธานี
๔. จังหวัดสมุทรปราการ
๕. จังหวัดสระบุรี
๖. จังหวัดอางทอง
๗. จังหวัดลพบุรี
๘. จังหวัดสิงหบุรี
๙. จังหวัดชัยนาท

ลําดับที่

สวนราชการ

๑.

ตํารวจภูธรภาค ๑

๒.

ตํารวจภูธรภาค ๒

ชลบุรี

๘

๑. จังหวัดชลบุรี
๒. จังหวัดระยอง
๓. จังหวัดฉะเชิงเทรา
๔. จังหวัดจันทบุรี
๕. จังหวัดตราด
๖. จังหวัดปราจีนบุรี
๗. จังหวัดนครนายก
๘. จังหวัดสระแกว

๓.

ตํารวจภูธรภาค ๓

นครราชสีมา

๘

๑. จังหวัดนครราชสีมา
๒. จังหวัดอุบลราชธานี
๓. จังหวัดอํานาจเจริญ
๔. จังหวัดสุรินทร
๕. จังหวัดศรีสะเกษ
๖. จังหวัดชัยภูมิ
๗. จังหวัดบุรีรัมย
๘. จังหวัดยโสธร
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรภาค ๑ ถึง ๙

ลําดับที่

สวนราชการ

ที่ต้งั
จังหวัด

๔.

ตํารวจภูธรภาค ๔

ขอนแกน

๕.

ตํารวจภูธรภาค ๕

เชียงใหม

เขตอํานาจการรับผิดชอบ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
จํานวน
ชื่อหนวยงาน/จังหวัด
หนวยงาน/จังหวัด
๑๑
๑. จังหวัดขอนแกน
๒. จังหวัดอุดรธานี
๓. จังหวัดเลย
๔. จังหวัดมหาสารคาม
๕. จังหวัดกาฬสินธุ
๖. จังหวัดรอยเอ็ด
๗. จังหวัดมุกดาหาร
๘. จังหวัดนครพนม
๙. จังหวัดสกลนคร
๑๐. จังหวัดหนองคาย
๑๑. จังหวัดหนองบัวลําภู
๘

๑. จังหวัดเชียงใหม
๒. จังหวัดเชียงราย
๓. จังหวัดลําปาง
๔. จังหวัดแมฮองสอน
๕. จังหวัดลําพูน
๖. จังหวัดแพร
๗. จังหวัดนาน
๘. จังหวัดพะเยา
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรภาค ๑ ถึง ๙

ลําดับที่

สวนราชการ

ที่ต้งั
จังหวัด

๖.

ตํารวจภูธรภาค ๖

พิษณุโลก

๗.

ตํารวจภูธรภาค ๗

นครปฐม

เขตอํานาจการรับผิดชอบ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
จํานวน
ชื่อหนวยงาน/จังหวัด
หนวยงาน/จังหวัด
๙
๑. จังหวัดพิษณุโลก
๒. จังหวัดสุโขทัย
๓. จังหวัดตาก
๔. จังหวัดกําแพงเพชร
๕. จังหวัดอุตรดิตถ
๖. จังหวัดพิจิตร
๗. จังหวัดเพชรบูรณ
๘. จังหวัดนครสวรรค
๙. จังหวัดอุทัยธานี
๘

๑. จังหวัดนครปฐม
๒. จังหวัดสุพรรณบุรี
๓. จังหวัดราชบุรี
๔. จังหวัดกาญจนบุรี
๕. จังหวัดสมุทรสาคร
๖. จังหวัดสมุทรสงคราม
๗. จังหวัดเพชรบุรี
๘. จังหวัดประจวบคีรีขันธ

107

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรภาค ๑ ถึง ๙

ลําดับที่

สวนราชการ

ที่ต้งั
จังหวัด

๘.

ตํารวจภูธรภาค ๘

สุราษฎรธานี

๙.

ตํารวจภูธรภาค ๙

สงขลา

เขตอํานาจการรับผิดชอบ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
จํานวน
ชื่อหนวยงาน/จังหวัด
หนวยงาน/จังหวัด
๗
๑. จังหวัดสุราษฎรธานี
๒. จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. จังหวัดชุมพร
๔. จังหวัดระนอง
๕. จังหวัดพังงา
๖. จังหวัดภูเก็ต
๗. จังหวัดกระบี่
๗

๑. จังหวัดสงขลา
๒. จังหวัดพัทลุง
๓. จังหวัดตรัง
๔. จังหวัดสตูล
๕. จังหวัดปตตานี
๖. จังหวัดยะลา
๗. จังหวัดนราธิวาส
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรภาค ๑ ถึง ๙
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
เปนไปตามเขตอํานาจการรับผิดชอบ
และเขตพื้นที่การปกครองของแตละ
ตํารวจภูธรภาคนั้น ๆ

ลําดับที่

หนวยงาน

สถานที่ตั้ง

๑.

ศูนยสืบสวนสอบสวน

ตามที่ตั้งของแตละ
ตํารวจภูธรภาคนั้น ๆ

๒.

ศูนยความมั่นคง
ตํารวจภูธรภาค ๕
และตํารวจภูธรภาค ๙

ตามที่ตั้งของ
เปนไปตามเขตอํานาจการรับผิดชอบ
ตํารวจภูธรภาค ๕ และเขตพื้นที่การปกครองของตํารวจ
และตํารวจภูธรภาค ๙ ภูธรภาค ๕ และตํารวจภูธรภาค ๙

๓.

ตํารวจภูธรจังหวัด

จังหวัดนั้น ๆ

ภายในเขตพื้นที่การปกครองของจังหวัดนั้น ๆ
(ตามที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ประกาศ)

๔.

สถานีตํารวจภูธรอําเภอ

อําเภอนั้น ๆ

ภายในเขตพื้นที่การปกครองของอําเภอนั้น ๆ
(ตามที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ประกาศ)

๕.

สถานีตํารวจภูธรกิ่งอําเภอ

กิ่งอําเภอนั้น ๆ

๖.

สถานีตํารวจภูธรตําบล

-

ภายในเขตพื้นที่การปกครองของกิ่งอําเภอนั้น ๆ
(ตามที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ประกาศ)
ภายในเขตพื้นที่ตามบัญชีแนบทาย
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตํารวจภูธรภาค ๑
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง

ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
ลําดับที่
ภูธรตําบล ตั้งอยูท่ตี ําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล
๑.
โรงชาง
โรงชาง
๔ ๑. โรงชาง
๒. พิตเพียน
๓. เจาปลุก
๔. บางนา

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ
มหาราช

จังหวัด
พระนคร
ศรีอยุธยา

๒.

ปากทา

ปากทา

๓

๑. ปากทา
๒. โพธิ์เอน
๓. วังแดง

ทาเรือ

พระนคร
ศรีอยุธยา

๓.

จักราช

จักราช

๕

๑. จักราช

ผักไห

พระนคร
ศรีอยุธยา

๒. หนองนํ้าใหญ

๓. ดอนลาน
๔. นาคู
๕. ลําตะเคียน
๔.

บานขลอ

บานขลอ

๓

๑. บานขลอ
๒. ตาลเอน
๓. บางเพลิง

บางปะหัน

พระนคร
ศรีอยุธยา

๕.

ทาชาง

ทาชาง

๓

๑. ทาชาง
๒. สามไถ
๓. พระนอน

นครหลวง

พระนคร
ศรีอยุธยา
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตํารวจภูธรภาค ๑

ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
ลําดับที่
ภูธรตําบล ตั้งอยูท่ตี ําบล จํานวน
ตําบล

เขตอํานาจการรับผิดชอบ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ชื่อตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๖.

พระขาว

พระขาว

๓

๑. พระขาว
๒. นํ้าเตา
๓. บานคลัง

บางบาล

พระนคร
ศรีอยุธยา

๗.

ระโสม

ระโสม

๑

๑. ระโสม

ภาชี

พระนคร
ศรีอยุธยา

๑

๑. เชียงรากนอย (เฉพาะพื้นที่
ดานทิศตะวันออกของแนวทาง
รถไฟสายเหนือ)

บางปะอิน

พระนคร
ศรีอยุธยา

บางไทร

พระนคร
ศรีอยุธยา

เสนา

พระนคร
ศรีอยุธยา

๘.

พระอินทรราชา เชียงรากนอย

๙.

ชางใหญ

ชางใหญ

๔

๑. ชางใหญ
๒. ราชคราม
๓. โพแตง
๔. เชียงรากนอย (ยกเวนพื้นที่
ดานทิศตะวันออกของแนวทาง
รถไฟสายเหนือ)

๑๐.

มารวิชัย

มารวิชัย

๕

๑. มารวิชัย
๒. ชายนา
๓. ดอนทอง
๔. บานหลวง
๕. สามตุม
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ตํารวจภูธรภาค ๑
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่
ภูธรตําบล ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๑.

บางศรีเมือง

บางศรีเมือง

๓

๑. บางศรีเมือง
๒. บางไผ
๓. บางกราง

เมืองนนทบุรี

นนทบุรี

๒.

ปลายบาง

ปลายบาง

๓

๑. ปลายบาง
๒. ศาลากลาง
๓. บางคูเวียง

บางกรวย

นนทบุรี

๓.

คลองขอย

คลองขอย

๑

๑. คลองขอย

ปากเกร็ด

นนทบุรี

๔.

บางแมนาง

บางแมนาง

๓

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

บางใหญ

นนทบุรี
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ตํารวจภูธรภาค ๑
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่
ภูธรตําบล ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๑.

สวนพริกไทย สวนพริกไทย

๔

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

เมืองปทุมธานี

ปทุมธานี

๒.

ปากคลองรังสิต

บานใหม

๔

๑. บานใหม
๒. หลักหก
๓. บางกะดี
๔. บางพูน

เมืองปทุมธานี

ปทุมธานี

๓.

คูบางหลวง

คูบางหลวง

๒

๑. คูบางหลวง
๒. คูขวาง

ลาดหลุมแกว

ปทุมธานี

๔.

คลองสิบสอง

ลําไทร

๓

๑. ลําไทร
๒. บึงคอไห
๓. พืชอุดม

ลําลูกกา

ปทุมธานี

๕.

คูคต

คูคต

๒

๑. คูคต
๒. ลาดสวาย

ลําลูกกา

ปทุมธานี

๖.

ประตูน้าํ
จุฬาลงกรณ

ประชาธิปตย

๑

๑. ประชาธิปตย

ธัญบุรี

ปทุมธานี

๗.

คลองหา

คลองหา

๓

๑. คลองหา
๒. คลองหก
๓. คลองเจ็ด

คลองหลวง

ปทุมธานี
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ตํารวจภูธรภาค ๑

ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
ลําดับที่
ภูธรตําบล ตั้งอยูท่ตี ําบล จํานวน
ตําบล

เขตอํานาจการรับผิดชอบ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ชื่อตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๑.

สําโรงเหนือ

สําโรงเหนือ

๒

๑. สําโรงเหนือ
๒. เทพารักษ

เมือง
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ

๒.

สําโรงใต

สําโรงใต

๕

๑. สําโรงใต
๒. สําโรง
๓. สําโรงกลาง
๔. บางหญาแพรก
๕. บางหัวเสือ

พระประแดง สมุทรปราการ

๓.

สาขลา

นาเกลือ

๒

๑. นาเกลือ
๒. บานคลองสวน

พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

๔.

คลองดาน

คลองดาน

๒

๑. คลองดาน
๒. บางเพรียง (เฉพาะหมูที่ ๓,
๔,๕, และ ๖)

บางบอ

สมุทรปราการ

๕.

บางพลีนอย

บางพลีนอย

๒

๑. บางพลีนอย
๒. คลองนิยมยาตรา

บางบอ

สมุทรปราการ

๖.

เปร็ง

เปร็ง

๒

๑. เปร็ง
๒. คลองสวน

บางบอ

สมุทรปราการ
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดสระบุรี ตํารวจภูธรภาค ๑

ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
ลําดับที่
ภูธรตําบล ตั้งอยูท่ตี ําบล จํานวน
ตําบล
๑.

๒.

หนาพระลาน หนาพระลาน

หินซอน

หินซอน

เขตอํานาจการรับผิดชอบ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ชื่อตําบล

๒

๑. หนาพระลาน
๒. พุแค

๒

๑. หินซอน
๒. ทาคลอ

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

เมืองสระบุรี

สระบุรี

แกงคอย

สระบุรี
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดอางทอง ตํารวจภูธรภาค ๑

ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
ลําดับที่
ภูธรตําบล ตั้งอยูท่ตี ําบล จํานวน
ตําบล

เขตอํานาจการรับผิดชอบ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ชื่อตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๑.

สีบัวทอง

สีบัวทอง

๒

๑. สีบัวทอง
๒. วังนํ้าเย็น

แสวงหา

อางทอง

๒.

เกษไชโย

ไชโย

๓

๑. ไชโย
๒. ราชสถิตย
๓. เทวราช

ไชโย

อางทอง

๓.

รํามะสัก

รํามะสัก

๒

๑. รํามะสัก
๒. ยางชาย

โพธิ์ทอง

อางทอง

๔.

บางจัก

บางจัก

๕

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

วิเศษชัยชาญ

อางทอง
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดลพบุรี ตํารวจภูธรภาค ๑

ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
ลําดับที่
ภูธรตําบล ตั้งอยูท่ตี ําบล จํานวน
ตําบล

เขตอํานาจการรับผิดชอบ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ชื่อตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๑.

บานขอย

บานขอย

๓

๑. บานขอย
๒. โพธิ์ตรุ
๓. สี่คลอง

เมืองลพบุรี

ลพบุรี

๒.

บานกุม

โกงธนู

๓

๑. โกงธนู
๒. ดอนโพธิ์
๓. งิ้วราย

เมืองลพบุรี

ลพบุรี

๓.

โคกตูม

โคกตูม

๒

๑. โคกตูม
๒. นิคมสรางตนเองลพบุรี
(เฉพาะหมูที่ ๕,๖,๗,๙
และ ๑๐)

เมืองลพบุรี

ลพบุรี

๔.

ทาหิน

ทาหิน

๖

๑. ทาหิน
๒. โพธิ์เกาตน
๓. ตะลุง
๔. ทายตลาด
๕. พรหมาสตร
๖. บางขันหมาก

เมืองลพบุรี

ลพบุรี

๕.

โคกสลุง

โคกสลุง

๑

๑. โคกสลุง

พัฒนานิคม

ลพบุรี
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดลพบุรี ตํารวจภูธรภาค ๑

ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
ลําดับที่
ภูธรตําบล ตั้งอยูท่ตี ําบล จํานวน
ตําบล

เขตอํานาจการรับผิดชอบ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ชื่อตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๖.

มะนาวหวาน

มะนาวหวาน

๓

๑. มะนาวหวาน
๒. หวยขุนราม
๓. นํ้าสุด

พัฒนานิคม

ลพบุรี

๗.

มวงคอม

เขาแหลม

๕

๑. มวงคอม
๒. เขาแหลม
๓. หวยหิน
๔. ชัยบาดาล
๕. มะกอกหวาน

ชัยบาดาล

ลพบุรี

๘.

เพนียด

เพนียด

๔

๑. เพนียด
๒. สะแกราบ
๓. วังเพลิง
๔. ดงมะรุม

โคกสําโรง

ลพบุรี

๙.

ทาโขลง

เขาสมอคอน

๓

๑. เขาสมอคอน
๒. โคกสลุด
๓. มุจลินท

ทาวุง

ลพบุรี

๑๐.

บานเบิก

บานเบิก

๒

๑. บานเบิก
๒. หัวสําโรง

ทาวุง

ลพบุรี
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดสิงหบุรี ตํารวจภูธรภาค ๑

ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
ลําดับที่
ภูธรตําบล ตั้งอยูท่ตี ําบล จํานวน
ตําบล
๑.

โพทะเล

โพทะเล

๒

เขตอํานาจการรับผิดชอบ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ชื่อตําบล
๑. โพทะเล
๒. หนองกระทุม

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

คายบางระจัน

สิงหบุรี
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดชัยนาท ตํารวจภูธรภาค ๑

ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
ลําดับที่
ภูธรตําบล ตั้งอยูท่ตี ําบล จํานวน
ตําบล

เขตอํานาจการรับผิดชอบ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ชื่อตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

เมืองชัยนาท

ชัยนาท

๑.

นางลือ

นางลือ

๑

๑. นางลือ

๒.

หางนํ้าสาคร

หางนํ้าสาคร

๓

๑. หางนํ้าสาคร
๒. ไรพัฒนา
๓. อูตะเภา

มโนรมย

ชัยนาท

๓.

วังนํ้าขาว

วังตะเคียน

๑

๑. วังตะเคียน

กิ่งอําเภอ
หนองมะโมง

ชัยนาท

๔.

หนองนอย

วังหมัน

๒

๑. วังหมัน
๒. หนองนอย

วัดสิงห

ชัยนาท

๕.

หวยงู

สามงาม
ทาโบสถ

๓

๑. หวยงู
๒. สามงามทาโบสถ
๓. หนองแซง

หันคา

ชัยนาท

๖.

เขาแกว

เขาแกว

๑

๑. เขาแกว

สรรพยา

ชัยนาท
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดชลบุรี ตํารวจภูธรภาค ๒

ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
ลําดับที่
ภูธรตําบล ตั้งอยูท่ตี ําบล จํานวน
ตําบล

เขตอํานาจการรับผิดชอบ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ชื่อตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๑.

แสนสุข

แสนสุข

๔

๑. แสนสุข
๒. อางศิลา
๓. บานปก
๔. เหมือง

เมืองชลบุรี

ชลบุรี

๒.

คลองกิ่ว

คลองกิ่ว

๑

๑. คลองกิ่ว

บานบึง

ชลบุรี

๓.

สุรศักดิ์

เขาคันทรง

๒ ๑. เขาคันทรง
๒. บอวิน

ศรีราชา

ชลบุรี

๔.

แหลมฉบัง

สุขลา

๑

๑. ทุงสุขลา

ศรีราชา

ชลบุรี

๕.

พลูตาหลวง

พลูตาหลวง

๑

๑. พลูตาหลวง

สัตหีบ

ชลบุรี

๖.

พัทยา

หนองปรือ

-

๑. ทิศเหนือ ตั้งแตหลักเขตที่ ๑
ซึ่งตั้งอยูในอาวไทยเปนเสนตรงไป
ทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๒
ปากคลองกระทิงลายฝงใต

บางละมุง

ชลบุรี
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดชลบุรี ตํารวจภูธรภาค ๒

ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
ลําดับที่
ภูธรตําบล ตั้งอยูท่ตี ําบล จํานวน
ตําบล

เขตอํานาจการรับผิดชอบ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ชื่อตําบล
๒. ทิศตะวันออก จากหลักเขต
เมืองพัทยา หลักเขตที่ ๒ เลียบไป
ตามฝงทะเลลงไปทางทิศใต จนถึง
ซอยหาด ส.น.อ. ฝงทิศเหนือ
เลียบไปตามริมซอยหาด ส.น.อ. ฝง
ทิศเหนือ จนถึงถนนพัทยา - นาเกลือ
ฝงทิศตะวันออก เลียบริมถนน
พัทยา - นาเกลือ ฝงตะวันออก ลงไป
ทางทิศใต จนถึงถนนโพธิสาร ฝง
ทิศเหนือ เลียบไปตามริมถนน
โพธิสารฝงทิศเหนือ ไปจนถึงถนน
สุขุมวิทฝงตะวันออก เลียบไปตาม
ถนนสุขุมวิท ฝงทิศตะวันออก ลงไป
ทางทิศใต จนถึงเขตติดตออําเภอ
สัตหีบ
๓. ทิศใต ริมถนนสุขุมวิทฝง
ตะวันออกตรงจุดเขตติดตออําเภอ
สัตหีบ ตรงไปทางหลักเขตที่ ๕
ซึ่งตั้งอยูริมอาวไทยจากหลักเขตที่ ๕
เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตก ไป
ในอาวไทย ถึงหลักเขตที่ ๖ ของ
เมืองพัทยา
๔. ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ ๖
ของเมืองพัทยาตรงไปทางทิศเหนือ
จนบรรจบหลักเขตที่ ๑

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดระยอง ตํารวจภูธรภาค ๒

ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
ลําดับที่
ภูธรตําบล ตั้งอยูท่ตี ําบล จํานวน
ตําบล

เขตอํานาจการรับผิดชอบ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๒ ๑. เพ
๒. แกลง

เมืองระยอง

ระยอง

ชื่อตําบล

๑.

เพ

เพ

๒.

มาบตาพุด

มาบตาพุด

๑

๑. มาบตาพุด

เมืองระยอง

ระยอง

๓.

หวยโปง

หวยโปง

๑

๑. หวยโปง

เมืองระยอง

ระยอง

๔.

สํานักทอง

สํานักทอง

๒ ๑. สํานักทอง
๒. กะเฉด

เมืองระยอง

ระยอง

๕.

หนองกรับ

หนองบัว

๑

๑. หนองบัว

บานคาย

ระยอง

๖.

ปากนํ้า
ประแสร

ปากนํ้า
ประแสร

๔

๑. ปากนํ้าประแสร
๒. คลองปูน
๓. พังราด
๔. กองดิน

แกลง

ระยอง

๗.

บานกรํ่า

กรํ่า

๔

๑. กรํ่า
๒. ชากพง
๓. ชากโดน
๔. สองสลึง

แกลง

ระยอง

๘.

นํ้าเปน

นํ้าเปน

๑

๑. นํ้าเปน

กิ่ง อ.
เขาชะเมา

ระยอง
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ตํารวจภูธรภาค ๒

ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
ลําดับที่
ภูธรตําบล ตั้งอยูท่ตี ําบล จํานวน
ตําบล

เขตอํานาจการรับผิดชอบ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ชื่อตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๑.

บางขนาก

บางขนาก

๒ ๑. บางขนาก
๒. โยธะกา

บางนํ้าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา

๒.

ฉิมพลี

ดอนฉิมพลี

๓

บางนํ้าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา

๓.

สาวชะโงก

บางสวน

๔.

เขาหินซอน

เขาหินซอน

๑

๑. เขาหินซอน

พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

๕.

หนองแหน

หนองแหน

๑

๑. หนองแหน

พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

๖.

แสนภูดาษ

แสนภูดาษ

๗

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

๗.

วังคู

ทุงพระยา

๑

๑. ทุงพระยา

๑. ดอนฉิมพลี
๒. ดอนเกาะกา
๓. บึงนํ้ารักษ

๒ ๑. สาวชะโงก
๒. บางสวน

บางคลา

บานโพธิ์

ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ตํารวจภูธรภาค ๒
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง

ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
ลําดับที่
ภูธรตําบล ตั้งอยูท่ตี ําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล
๑.
บานแปลง หนองตาคง ๒ ๑. หนองตาคง
๒. เทพนิมิต

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ
โปงนํ้ารอน

จันทบุรี

จังหวัด

๒.

สะตอน

สะตอน

๒ ๑. สะตอน
๒. ทุงขนาน

สอยดาว

จันทบุรี

๓.

ตกพรม

บอเวฬุ

๒ ๑. ตกพรม
๒. บอเวฬุ

ขลุง

จันทบุรี

๔.

เกาะเปริด

เกาะเปริด

๒ ๑. เกาะเปริด
๒. หนองซิ่ม

แหลมสิงห

จันทบุรี

๕.

ทุงเบญจา

ทุงเบญจา

๓

ทาใหม

จันทบุรี

๑. ทุงเบญจา
๒. สองพี่นอง
๓. เขาแกว
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดตราด ตํารวจภูธรภาค ๒

ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
ลําดับที่
ภูธรตําบล ตั้งอยูท่ตี ําบล จํานวน
ตําบล

เขตอํานาจการรับผิดชอบ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๒ ๑. อาวใหญ
๒. หวงนํ้าขาว

เมืองตราด

ตราด

ชื่อตําบล

๑.

อาวชอ

อาวใหญ

๒.

บานทาเลื่อน

ชําราก

๓

๑. ชําราก
๒. ตะกาง
๓. แหลมกลัด

เมืองตราด

ตราด

๓.

ไมรูด

ไมรูด

๑

๑. ไมรูด

คลองใหญ

ตราด

๔.

หนองบอน

หนองบอน

๑

๑. หนองบอน

บอไร

ตราด

๕.

ดานชุมพล

ดานชุมพล

๑

๑. ดานชุมพล

บอไร

ตราด
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี ตํารวจภูธรภาค ๒

ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
ลําดับที่
ภูธรตําบล ตั้งอยูท่ตี ําบล จํานวน
ตําบล

เขตอํานาจการรับผิดชอบ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ชื่อตําบล

๑.

ระเบาะไผ

หนองโพรง

๔

๑. หนองโพรง (เฉพาะหมูที่ ๔,๕,๘,
๙,๑๐,๑๑ และ ๑๓)
๒. ศรีมหาโพธิ ( เฉพาะหมูที่ ๘,๑๐,
๑๑ และ ๑๒)
๓. หัวหวา (เฉพาะหมูที่ ๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓ และ ๑๖)
๔. กรอกสมบูรณ

๒.

วังขอนแดง

บุพราหมณ

๑

๑. บุพราหมณ

๓.

วังตะเคียน

วังตะเคียน

๔

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

๔.

สระบัว

ลาดตะเคียน

๒ ๑. ลาดตะเคียน
๒. หาดนางแกว

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

นาดี

ปราจีนบุรี

กบินทรบุรี ปราจีนบุรี

กบินทรบุรี ปราจีนบุรี
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดนครนายก ตํารวจภูธรภาค ๒

ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
ลําดับที่
ภูธรตําบล ตั้งอยูท่ตี ําบล จํานวน
ตําบล

เขตอํานาจการรับผิดชอบ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง

๑.

ดงละคร

ดงละคร

๒ ๑. ดงละคร
๒. ศรีจุฬา

๒.

นาหินลาด

นาหินลาด

๒ ๑. นาหินลาด
๒. โคกกรวด

ชื่อตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

เมือง
นครนายก

นครนายก

ปากพลี

นครนายก
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดสระแกว ตํารวจภูธรภาค ๒

ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
ลําดับที่
ภูธรตําบล ตั้งอยูท่ตี ําบล จํานวน
ตําบล

เขตอํานาจการรับผิดชอบ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ชื่อตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๑.

เขาสิงหโต

บานแกง

๒ ๑. บานแกง
เมืองสระแกว สระแกว
๒. โคกปฆอง (เฉพาะหมูที่ ๒ และ ๘)

๒.

โคกอีหลง

ทาแยก

๓

๑. ทาแยก
๒. หนองบอน
๓. โคกปฆอง (เฉพาะหมูที่ ๑,๓,๔,
๕,๖,๗,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,
๑๕,๑๖,๑๗ และ ๑๘)

๓.

หนอง
หมากฝาย

หนอง
หมากฝาย

๔

๑. หนองหมากฝาย
๒. ชองกุม
๓. แซรออ
๔. หนองนํ้าใส

วัฒนานคร

สระแกว

เมืองสระแกว สระแกว

๔.

บานทับใหม โนนหมากเค็ง

๒ ๑. โนนหมากเค็ง
๒. หนองตะเคียนบอน

วัฒนานคร

สระแกว

๕.

บานทัพไทย

๒ ๑. ทัพไทย
๒. ทัพเสด็จ

ตาพระยา

สระแกว

ทัพไทย
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ของตํารวจภูธรจังหวัดสระแกว ตํารวจภูธรภาค ๒
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง

อยูในความปกครอง
ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
ลําดับที่
สถานีตํารวจ
ภูธรตําบล ตั้งอยูท่ตี ําบล จํานวน
ชื่อตําบล
จังหวัด
ตําบล
ภูธรอําเภอ
๖.
คลองลึก อรัญประเทศ ๓ ๑. ปาไร
อรัญประเทศ สระแกว
๒. ทาขาม
๓. อรัญประเทศ
ทิศเหนือ จากถนนสุวรรณศร
ดานทิศเหนือถึงตําบลปาไร
หมูที่ ๖ และ ๗
ทิศใต จากถนนสุวรรณศรดาน
ทิศใตถึงตําบลทาขาม หมูที่ ๑
ทิศตะวันออก จากคลองยุทธศาสตร
(เขตเทศบาล) ถึงเขตแดนไทย กัมพูชา (สะพานมิตรภาพ)
ทิศตะวันตก จากเขตแดนไทย กัมพูชา (สะพานมิตรภาพ) ถึงคลอง
ยุทธศาสตร (เขตเทศบาลบาน กม.๓)
๗.

คลองนํ้าใส

ผานศึก

๓

๑. คลองนํ้าใส
๒. ผานศึก
๓. ทับพริก

อรัญประเทศ สระแกว
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ของตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ตํารวจภูธรภาค ๓
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
อยูในความปกครอง
ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่
สถานีตํารวจ
ภูธรตําบล
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
จังหวัด
ตําบล
ภูธรอําเภอ
๑.
โพธิ์กลาง
ปรุใหญ
๘ ๑. โพธิ์กลาง ตามแนว ดังนี้
เมือง
นครราชสีมา
เริ่มจากเขตตําบล
นครราชสีมา
หนองจะบก ติดกับทางรถไฟ
สายกรุงเทพมหานคร นครราชสีมา พื้นที่ดานทิศใต
ตามแนวรางรถไฟดานเหนือ
ไปทางทิศตะวันออก จนตัด
กับถนนสืบศิริ ตามแนวขอบ
ถนนสืบศิริ ดานทิศตะวันออก
ไปทางทิศใต จรดกับเขต
ทหารอากาศ หลักที่ดิน
ที่ ข. ๐๕๒๒๕ ตามแนวรั้ว
ทหารอากาศ ไปทางทิศ
ตะวันออก ถึงหลักที่ดิน
ที่ ข. ๐๕๒๐๐ ตามแนวรั้ว
ทหารอากาศ ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต ถึงหลัก
ที่ดิน ที่ ข. ๐๕๒๒๒ ตาม
แนวรั้วทหารอากาศ ทาง
ทิศใตจรดถนนทางไป
วัดไตรมิตรพัฒนาราม
ตามแนวขอบถนนไปทาง
วัดไตรมิตรพัฒนาราม
ดานเหนือไปทางทิศ
ตะวันออก จนจรดตําบล
หัวทะเล
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ของตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ตํารวจภูธรภาค ๓
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
อยูในความปกครอง
ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่
สถานีตํารวจ
ภูธรตําบล
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
จังหวัด
ตําบล
ภูธรอําเภอ
๒. ปรุใหญ
๓. บานใหม
๔. โคกกรวด
๕. ไชยมงคล และพื้นที่
ดานทิศใตของตําบล
๖. หนองจะบก
๗. หนองไผลอม
๘. สุรนารี
๒.

จอหอ

จอหอ

๕

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

เมือง
นครราชสีมา

นครราชสีมา

๓.

มะเริง

พะเนา

๓

๑. มะเริง
๒. พะเนา
๓. หนองระเวียง

เมือง
นครราชสีมา

นครราชสีมา

๔.

พลกรัง

พลกรัง

๓

๑. พลกรัง
๒. พุดซา
๓. สีมุม

เมือง
นครราชสีมา

นครราชสีมา

๕.

หินดาด

หวยบง

๒ ๑. หวยบง
๒. หินดาด

ดานขุนทด

นครราชสีมา
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ของตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ตํารวจภูธรภาค ๓
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
อยูในความปกครอง
ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่
สถานีตํารวจ
ภูธรตําบล
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
จังหวัด
ตําบล
ภูธรอําเภอ
๖.

คลองไผ

คลองไผ

๑

๑. คลองไผ

สีคิ้ว

นครราชสีมา

๗.

บานหัน

บานหัน

๒ ๑. บานหัน
๒. หนองบัวนอย

สีค้วิ

นครราชสีมา

๘.

กลางดง

กลางดง

๒ ๑. กลางดง
๒. พญาเย็น

ปากชอง

นครราชสีมา

๙.

หมูสี

หมูสี

๒ ๑. หมูสี
๒. โปงตาลอง

ปากชอง

นครราชสีมา

๔

๑. หนองสาหราย
๒. วังไทร
๓. คลองมวง
๔. วังกะทะ

ปากชอง

นครราชสีมา

๑

๑. หนองสรวง

ขามทะเลสอ

นครราชสีมา

ครบุรี

นครราชสีมา

๑๐.

หนองสาหราย หนองสาหราย

๑๑.

หนองสรวง

หนองสรวง

๑๒.

ดอนแสนสุข

ครบุรี

๒ ๑. ครบุรี
๒. ครบุรีใต
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ของตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ตํารวจภูธรภาค ๓
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
อยูในความปกครอง
ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่
สถานีตํารวจ
ภูธรตําบล
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
จังหวัด
ตําบล
ภูธรอําเภอ
๑๓.

พลสงคราม

มะคา

๒ ๑. พลสงคราม
๒. มะคา

โนนสูง

นครราชสีมา

๑๔.

บานปรางค

บานปรางค

๒ ๑. บานปรางค
๒. หนองบัว

คง

นครราชสีมา

ประทาย

นครราชสีมา

พิมาย

นครราชสีมา

หวยแถลง

นครราชสีมา

จักราช

นครราชสีมา

วังนํ้าเขียว

นครราชสีมา

๑๕. บานหันหวยทราย หันหวยทราย

๔

๑. หันหวยทราย
๒. โนนเพ็ด
๓. วังไมแดง
๔. เมืองโดน

๑๖.

กระชอน

กระชอน

๒ ๑. กระชอน
๒. ดงใหญ

๑๗.

เมืองพลับพลา

หลุงตะเคียน

๑๘.

สีสุก

ศรีละกอ

๒ ๑. สีสุก
๒. ศรีละกอ

๑๙.

อุดมทรัพย

อุดมทรัพย

๑

๒ ๑. เมืองพลับพลา
๒. หลุงตะเคียน

๑. อุดมทรัพย
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ของตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ตํารวจภูธรภาค ๓
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
อยูในความปกครอง
ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่
สถานีตํารวจ
ภูธรตําบล
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
จังหวัด
ตําบล
ภูธรอําเภอ
๑.

คันไร

คันไร

๑

๑. คันไร

๒.

ชองเม็ก

ชองเม็ก

๒ ๑. ชองเม็ก
๒. โนนกอ

๓.

นาโพธิ์

นาโพธิ์

๓

๑. นาโพธิ์
๒. ไรใต
๓. หนองบัวฮี

๔.

มวงเฒา

หัวนา

๓

๑. หัวนา
๒. แกงเหนือ
๓. เจียด

๕.

หวยขา

โนนคอ

๖.

นาโพธิ์

๗.

โคกจาน

สิรินธร

อุบลราชธานี

สิรินธร

อุบลราชธานี

พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี

เขมราฐ

อุบลราชธานี

๒ ๑. โนนคอ
๒. หวยขา

บุณฑริก

อุบลราชธานี

นาโพธิ์

๒ ๑. นาโพธิ์
๒. บานแมด

บุณฑริก

อุบลราชธานี

โคกจาน

๓

๑. โคกจาน
๒. สะพือ
๓. ตระการ

ตระการพืชผล อุบลราชธานี
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ของตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ตํารวจภูธรภาค ๓
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
อยูในความปกครอง
ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่
สถานีตํารวจ
ภูธรตําบล
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
จังหวัด
ตําบล
ภูธรอําเภอ
๘.
โนนกุง
โนนกุง
๓ ๑. โนนกุง
ตระการพืชผล อุบลราชธานี
๒. ถํ้าแข
๓. ทาหลวง
๙.

หนามแทง

หนามแทง

๑

๑. หนามแทง

ศรีเมืองใหม

อุบลราชธานี

๑๐.

เอือดใหญ

เอือดใหญ

๒ ๑. เอือดใหญ
๒. ตะบาย

ศรีเมืองใหม

อุบลราชธานี

๑๑.

หวยขะยุง

หวยขะยุง

๓

วารินชําราบ

อุบลราชธานี

๑. หวยขะยุง
๒. ทาลาด
๓. บุงหวาย
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ของตํารวจภูธรจังหวัดอํานาจเจริญ ตํารวจภูธรภาค ๓
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่
ภูธรตําบล
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๑.

บานถอนเหนือ

ปลาคาว

๓

๑. ปลาคาว
๒. สรางนกทา
๓. เหลาพรวน

เมือง
อํานาจเจริญ

อํานาจเจริญ

๒.

นํ้าปลีก

นํ้าปลีก

๓

๑. นํ้าปลีก
๒. นาหมอมา
๓. นายม

เมือง
อํานาจเจริญ

อํานาจเจริญ

๓.

โพนทอง

โพนทอง

๒ ๑. โพนทอง
๒. หนองไฮ

เสนางคนิคม

อํานาจเจริญ
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ของตํารวจภูธรจังหวัดสุรินทร ตํารวจภูธรภาค ๓
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่
ภูธรตําบล
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๑.

เพี้ยราม

เพี้ยราม

๕

๑. เพี้ยราม
๒. ตั้งใจ
๓. นาดี
๔. ทาสวาง
๕. กาเกาะ

เมืองสุรินทร

สุรินทร

๒.

เมืองที

เมืองที

๓

๑. เมืองที
๒. บุฤาษี
๓. ราม

เมืองสุรินทร

สุรินทร

๓.

เท็นมีย

เท็นมีย

๒ ๑. เท็นมีย
๒. ตาอ็อง

เมืองสุรินทร

สุรินทร

๔.

สวาย

สวาย

๒ ๑. สวาย
๒. นาบัว

เมืองสุรินทร

สุรินทร

๕.

แนงมุด

แนงมุด

๑

๑. แนงมุด

กาบเชิง

สุรินทร

๖.

ตากูก

ปราสาททอง

๒ ๑. ตากูก
๒. ปราสาททอง

กิ่งอําเภอ
เขวาสินรินทร

สุรินทร

๗.

ดม

เทพรักษา

สังขะ

สุรินทร

๓

๑. ดม
๒. ตาตุม
๓. เทพรักษา
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ของตํารวจภูธรจังหวัดสุรินทร ตํารวจภูธรภาค ๓
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่
ภูธรตําบล
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

บัวเชด

สุรินทร

๒ ๑. โชคนาสาม
๒. ตานี

ปราสาท

สุรินทร

๘.

สะเดา

สําเภาลูน

๓

๑. สะเดา
๒. สําเภาลูน
๓. ตาวัง

๙.

โชคนาสาม

โชคนาสาม

๑๐.

ทมอ

โคกยาง

๒ ๑. ทมอ
๒. โคกยาง

ปราสาท

สุรินทร

๑๑.

ทุงมน

ทุงมน

๕

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

ปราสาท

สุรินทร

๑๒.

ดอนแรด

ดอนแรด

๓

๑. ดอนแรด
๒. ยางสวาง
๓. ธาตุ

รัตนบุรี

สุรินทร

๑๓.

บานหนองจอก

คาละแมะ

๓

๑. คาละแมะ
๒. หนองบัว
๓. ตรึม

ศีขรภูมิ

สุรินทร
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดสุรินทร ตํารวจภูธรภาค ๓
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่
ภูธรตําบล
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๑๔.

เมืองบัว

เมืองบัว

๒ ๑. เมืองบัว
๒. สระขุด

ชุมพลบุรี

สุรินทร

๑๕.

กระโพ

กระโพ

๒ ๑. กระโพ
๒. บะ

ทาตูม

สุรินทร

๑๖.

เมืองลึง

เมืองลึง

๓

จอมพระ

สุรินทร

๑. เมืองลึง
๒. กระหาด
๓. ชุมแสง
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ตํารวจภูธรภาค ๓
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่
ภูธรตําบล
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล
๑. หนองไฮ
๒. ตะดอบ
๓. จาน

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

เมืองศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

เมืองศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

๑.

หนองไฮ

หนองไฮ

๓

๒.

โพนเขวา

โพนเขวา

๒ ๑. โพนเขวา
๒. หนองแกว

๓.

จะกง

จะกง

๔

๑. จะกง
๒. ตะเคียน
๓. กฤษณา
๔. ลมศักดิ์

ขุขันธ

ศรีสะเกษ

๔.

ปรือใหญ

หนองฉลอง

๕

๑. ปรือใหญ
๒. หนองฉลอง
๓. นิคมพัฒนา
๔. ตาอุด
๕. ศรีตระกูล

ขุขันธ

ศรีสะเกษ

๕.

บึงมะลู

บึงมะลู

๔

๑. บึงมะลู
๒. โนนสําราญ
๓. เสาธงชัย
๔. ภูผาหมอก

กันทรลักษ

ศรีสะเกษ
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ตํารวจภูธรภาค ๓
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่
ภูธรตําบล
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๑. รุง
๒. ซํา
๓. ละลาย

กันทรลักษ

ศรีสะเกษ

๒ ๑. กุดเสลา
๒. สวนกลวย

กันทรลักษ

ศรีสะเกษ

๒ ๑. ตูม
๒. สะพุง

ศรีรัตนะ

ศรีสะเกษ

๖.

บานโดนเอาว

รุง

๓

๗.

กุดเสลา

กุดเสลา

๘.

ตูม

ตูม

๙.

ไพร

โพธิ์วงศ

๓

๑. ไพร
๒. โพธิ์วงศ
๓. ภูฝาย

ขุนหาญ

ศรีสะเกษ

๑๐.

กันทรอม

กันทรอม

๓

๑. กันทรอม
๒. โพธิ์กระสังข
๓. ขุนหาญ

ขุนหาญ

ศรีสะเกษ
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ตํารวจภูธรภาค ๓
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่
ภูธรตําบล
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๑.

บานคาย

บานคาย

๓

๑. บานคาย
๒. หนองไผ
๓. โนนสําราญ

เมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ

๒.

ลาดใหญ

ลาดใหญ

๓

๑. ลาดใหญ
๒. กุดตุม
๓. หวยบง

เมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ

๓.

หวยยาง

หวยยาง

๒ ๑. หวยยาง
๒. ทุงลุยลาย

คอนสาร

ชัยภูมิ

๔.

บานเดื่อ

บานเดื่อ

๓

๑. บานเดื่อ
๒. โนนกอก
๓. หนองขา

เกษตรสมบูรณ

ชัยภูมิ

๕.

บานเปา

บานเปา

๒ ๑. บานเปา
๒. หนองโพนงาม

เกษตรสมบูรณ

ชัยภูมิ

๖.

โนนเหมา

นางแดด

๒ ๑. นางแดด
๒. วังชมภู

หนองบัวแดง

ชัยภูมิ

๗.

บานแกง

บานแกง

๑

ภูเขียว

ชัยภูมิ

๑. บานแกง
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ตํารวจภูธรภาค ๓
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่
ภูธรตําบล
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๘.

บานเพชร

บานเพชร

๒ ๑. บานเพชร
๒. บานดอน

ภูเขียว

ชัยภูมิ

๙.

หนองสังข

หนองสังข

๑

แกงครอ

ชัยภูมิ

๑๐.

ชองสามหมอ

ชองสามหมอ

คอนสวรรค

ชัยภูมิ

๑๑.

หัวทะเล

หัวทะเล

บําเหน็จณรงค

ชัยภูมิ

๑๒.

หนองบัวโคก

หนองบัวโคก

จัตุรัส

ชัยภูมิ

๑๓.

วังตะเฆ

วังตะเฆ

หนองบัวระเหว

ชัยภูมิ

๑. หนองสังข

๒ ๑. ชองสามหมอ
๒. ศรีสําราญ
๒ ๑. หัวทะเล
๒. บานตาล
๒ ๑. หนองบัวโคก
๒. บานขาม
๒ ๑. วังตะเฆ
๒. หวยแย
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย ตํารวจภูธรภาค ๓
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่
ภูธรตําบล
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล
๑. สองหอง
๒. ลุมปุก
๓. สะแกโพรง
๔. เมืองยาง

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

เมืองบุรีรัมย

บุรีรัมย

๑.

หนองสองหอง

สองหอง

๔

๒.

หนองไทร

หนองไทร

๒ ๑. หนองไทร
๒. ทรัพยพระยา

นางรอง

บุรีรัมย

๓.

โนนเจริญ

โนนเจริญ

๒ ๑. โนนเจริญ
๒. เขาดินเหนือ

บานกรวด

บุรีรัมย

๔.

โคกกระชาย

สายตะกู

๑

๑. สายตะกู

บานกรวด

บุรีรัมย

๕.

หนองไมงาม

หนองไมงาม

๑

๑. หนองไมงาม

บานกรวด

บุรีรัมย

๖.

บานบัว

จรเขมาก

๒ ๑. จรเขมาก
๒. เขาคอก

ประโคนชัย

บุรีรัมย

๗.

ทะเมนชัย

ทะเมนชัย

๖

ลําปลายมาศ

บุรีรัมย

๑. ทะเมนชัย
๒. ตลาดโพธิ์
๓. เมืองแฝก
๔. หนองบัวโคก
๕. แสลงพัน
๖. บุโพธิ์
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย ตํารวจภูธรภาค ๓
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่
ภูธรตําบล
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๘.

ชุมแสง

ชุมแสง

๓

๑. ชุมแสง
๒. หนองใหญ
๓. เมืองแก

สตึก

บุรีรัมย

๙.

ลําดวน

ลําดวน

๔

๑. ลําดวน
๒. หวยสําราญ
๓. ชุมแสง
๔. ศรีภูมิ

กระสัง

บุรีรัมย

๑๐.

หินเหล็กไฟ

หินเหล็กไฟ

๒ ๑. หินเหล็กไฟ
๒. ตูมใหญ

คูเมือง

บุรีรัมย

๑๑.

ถาวร

ถาวร

เฉลิมพระเกียรติ

บุรีรัมย

๒ ๑. ถาวร
๒. ยายแยมวัฒนา
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดยโสธร ตํารวจภูธรภาค ๓
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่
ภูธรตําบล
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๑.

คําผักกูด

หนองแหน

๓

๑. หนองแหน
๒. คํานํ้าสราง
๓. โพนงาม

กุดชุม

ยโสธร

๒.

บึงแก

บึงแก

๓

๑. บึงแก
๒. มวง
๓. โนนทราย

มหาชนะชัย

ยโสธร
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ตํารวจภูธรภาค ๔

ชื่อสถานีตํารวจ
ลําดับที่
ภูธรตําบล

เขตอํานาจการรับผิดชอบ
สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๑.

บานเทื่อม

เขือนํ้า

๓

๑. เขือนํ้า
๒. คําบง
๓. หนองหัวคู

บานผือ

อุดรธานี

๒.

กลางใหญ

กลางใหญ

๓

๑. กลางใหญ
๒. เมืองพาน
๓. คําดวง

บานผือ

อุดรธานี

๓.

ดงเย็น

ดงเย็น

๔

๑. ดงเย็น
๒. บานมวง
๓. ออมกอ
๔. บานตาด

บานดุง

อุดรธานี
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดเลย ตํารวจภูธรภาค ๔

ชื่อสถานีตํารวจ
ลําดับที่
ภูธรตําบล

เขตอํานาจการรับผิดชอบ
สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๑.

นาดินดํา

นาดินดํา

๒ ๑. นาดินดํา
๒. นํ้าสวย

เมืองเลย

เลย

๒.

โพนทอง

อาฮี

๒ ๑. อาฮี
๒. นํ้าทูน

ทาลี่

เลย

๒ ๑. หนองหญาปลอง
๒. โคกขมิ้น

วังสะพุง

เลย

๓.

หนองหญาปลอง หนองหญาปลอง

๔.

เชียงกลม

เชียงกลม

๓

๑. เชียงกลม
๒. หวยบอซืน
๓. ชมเจริญ

ปากชม

เลย

๕.

โคกงาม

โคกงาม

๔

๑. โคกงาม
๒. โพนสูง
๓. วังยาว
๔. ปากหมัน (หมูที่ ๗)

ดานซาย

เลย
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ตํารวจภูธรภาค ๔

ชื่อสถานีตํารวจ
ลําดับที่
ภูธรตําบล

เขตอํานาจการรับผิดชอบ
สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล
ดอนหวาน
๔ ๑. ดอนหวาน
๒. โคกกอ
๓. บัวคอ
๔. หนองโน

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
จังหวัด
ภูธรอําเภอ
เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม

๑.

ดอนหวาน

๒.

ทาตูม

ทาตูม

๓

๑. ทาตูม
๒. ลาดพัฒนา
๓. หวยแอง

๓.

นาสีนวน

นาสีนวน

๑

๑. นาสีนวน

กันทรวิชัย

มหาสารคาม

๔.

เขวาใหญ

เขวาใหญ

๒ ๑. เขวาใหญ
๒. ขามเรียง

กันทรวิชัย

มหาสารคาม

๕.

มะคา

มะคา

๒ ๑. มะคา
๒. กุดใสจอ

กันทรวิชัย

มหาสารคาม

๖.

กูทอง

กูทอง

๓

เชียงยืน

มหาสารคาม

๗.

หนองซอน

หนองซอน

๒ ๑. หนองซอน
๒. โพนทอง

เชียงยืน

มหาสารคาม

๘.

นาขา

นาขา

๓

วาปปทุม

มหาสารคาม

๑. กูทอง
๒. นาทอง
๓. เหลาบัวบาน

๑. นาขา
๒. หวาย
๓. แคน

เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ตํารวจภูธรภาค ๔

ชื่อสถานีตํารวจ
ลําดับที่
ภูธรตําบล

เขตอํานาจการรับผิดชอบ
สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล
ราษฎรพัฒนา
๔ ๑. ราษฎรเจริญ
๒. ราษฎรพัฒนา
๓. เมืองเตา
๔. หนองบัวแกว

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย

มหาสารคาม

จังหวัด

๙.

ราษฎรเจริญ

๑๐.

ปอพาน

ปอพาน

๓

๑. ปอพาน
๒. สําโรง
๓. หนองแดง

นาเชือก

มหาสารคาม

๑๑.

กําพี้

กําพี้

๓

๑. กําพี้
๒. โนนราษี
๓. ดอนงัว

บรบือ

มหาสารคาม

๑๒.

เหลา

เหลา

๓

๑. เหลา
๒. หนองเหล็ก
๓. หนองกุงสวรรค

โกสุมพิสัย

มหาสารคาม
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ ตํารวจภูธรภาค ๔

ชื่อสถานีตํารวจ
ลําดับที่
ภูธรตําบล

เขตอํานาจการรับผิดชอบ
สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๑.

ลําปาว

ลําปาว

๓

๑. ลําปาว
๒. ภูดิน
๓. ลําคลอง

เมืองกาฬสินธุ

กาฬสินธุ

๒.

โนนสูง

โนนสูง

๓

๑. โนนสูง
๒. หัวนาคํา
๓. อีต้อื

ยางตลาด

กาฬสินธุ

๓.

นากุง

เขาพระนอน

๔

๑. เขาพระนอน
๒. นาเชือก
๓. บัวบาน
๔. เวอ

ยางตลาด

กาฬสินธุ

๔.

บานหนองเม็ก

เหลาไฮงาม

๒ ๑. เหลาไฮงาม
๒. จูมจัง

กุฉินารายณ

กาฬสินธุ

๕.

แซงบาดาล

แซงบาดาล

๒ ๑. แซงบาดาล
๒. มหาไชย

สมเด็จ

กาฬสินธุ

152

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดรอยเอ็ด ตํารวจภูธรภาค ๔

ชื่อสถานีตํารวจ
ลําดับที่
ภูธรตําบล

เขตอํานาจการรับผิดชอบ
สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล
๒ ๑. หนองแวงควง
๒. โพธิ์ทอง

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

ศรีสมเด็จ

รอยเอ็ด

จังหาร

รอยเอ็ด

๑.

หนองแวงควง

หนองแวงควง

๒.

มวงลาด

มวงลาด

๒ ๑. มวงลาด
๒. ผักแวน

๓.

หัวโทน

หัวโทน

๓

๑. หัวโทน
๒. นํ้าคํา
๓. หวยหินลาด

สุวรรณภูมิ

รอยเอ็ด

๔.

ดงครั่งใหญ

ดงครั่งนอย

๔

๑. ดงครั่งใหญ
๒. ดงครั่งนอย
๓. กําแพง
๔. ทุงทอง

เกษตรวิสัย

รอยเอ็ด

๕.

บานบัวขาว

สระบัว

๒ ๑. สระบัว
๒. โนนสวรรค

ปทุมรัตต

รอยเอ็ด

๖.

ดูใหญ

หนองแคน

๑

๑. หนองแคน

ปทุมรัตต

รอยเอ็ด

๗.

สวาง

สวาง

๔

๑. สวาง
๒. พรมสวรรค
๓. โคกกกมวง
๔. วังสามัคคี

โพนทอง

รอยเอ็ด
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดรอยเอ็ด ตํารวจภูธรภาค ๔

ชื่อสถานีตํารวจ
ลําดับที่
ภูธรตําบล

เขตอํานาจการรับผิดชอบ
สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๘.

เชียงใหม

เชียงใหม

๓

๑. เชียงใหม
๒. สะอาด
๓. ดอนโอง

โพธิ์ชัย

รอยเอ็ด

๙.

ผานํ้ายอย

ผานํ้ายอย

๓

๑. ผานํ้ายอย
๒. โคกสวาง
๓. บึงงาม

หนองพอก

รอยเอ็ด

๑๐.

โพธิ์ทอง

โพธิ์ทอง

๕

๑. โพธิ์ทอง
๒. ภูเงิน
๓. ศรีวิลัย
๔. เหลานอย
๕. พรสวรรค

เสลภูมิ

รอยเอ็ด

๑๑.

ขวาว

ขวาว

๓

๑. ขวาว
๒. นางาม
๓. นาเลิง

เสลภูมิ

รอยเอ็ด

๑๒.

หนอม

หนอม

๒ ๑. หนอม
๒. หนองหมื่นถาน

อาจสามารถ

รอยเอ็ด

๑๓.

บานดู

บานดู

๓

อาจสามารถ

รอยเอ็ด

๑. บานดู
๒. ขี้เหล็ก
๓. หนองบัว
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ตํารวจภูธรภาค ๔

ชื่อสถานีตํารวจ
ลําดับที่
ภูธรตําบล

เขตอํานาจการรับผิดชอบ
สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๑.

ผึ่งแดด

ผึ่งแดด

๓

๑. ผึ่งแดด
๒. ดงมอน
๓. บานโคก

เมืองมุกดาหาร

มุกดาหาร

๒.

คําปาหลาย

คําปาหลาย

๑

๑. คําปาหลาย

เมืองมุกดาหาร

มุกดาหาร

๓.

ดงเย็น

ดงเย็น

๑

๑. ดงเย็น

เมืองมุกดาหาร

มุกดาหาร

๔.

ปาไร

ปาไร

๒ ๑. ปาไร
๒. เหลาหมี

ดอนตาล

มุกดาหาร

๕.

บานคอ

บานคอ

๓

คําชะอี

มุกดาหาร

๖.

หนองสูงใต

หนองสูงใต

หนองสูง

มุกดาหาร

๗.

นาอุดม

นาอุดม

๑

๑. นาอุดม

นิคมคําสรอย

มุกดาหาร

๘.

กกตูม

กกตูม

๑

๑. กกตูม

ดงหลวง

มุกดาหาร

๑. บานคอ
๒. โพนงาม
๓. บานเหลา

๒ ๑. หนองสูงใต
๒. บานเปา
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดนครพนม ตํารวจภูธรภาค ๔

ชื่อสถานีตํารวจ
ลําดับที่
ภูธรตําบล

เขตอํานาจการรับผิดชอบ
สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

เมืองนครพนม

นครพนม

ปลาปาก

นครพนม

๑.

บานกลาง

บานกลาง

๓

๑. บานกลาง
๒. ดงขวาง
๓. ขามเฒา

๒.

หนองฮี

หนองฮี

๓

๑. หนองฮี
๒. โคกสวาง
๓. หนองเทาใหญ

๓.

กุดตาไก

กุดตาไก

๒ ๑. กุดตาไก
๒. นามะเขือ

ปลาปาก

นครพนม

๔.

หลักศิลา

พระกลางทุง

๕

ธาตุพนม

นครพนม

๕.

นาโดน

โคกหินแฮ

๒ ๑. โคกหินแฮ
๒. ทาลาด

เรณูนคร

นครพนม

๖.

พระซอง

พระซอง

๒ ๑. พระซอง
๒. นาเลียง

นาแก

นครพนม

๗.

หนองบอ

หนองบอ

๓

นาแก

นครพนม

๑. พระกลางทุง
๒. แสนพัน
๓. ดอนนางหงส
๔. นาถอน
๕. โพนแพง

๑. หนองบอ
๒. คําพี้
๓. กานเหลือง
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร ตํารวจภูธรภาค ๔

ชื่อสถานีตํารวจ
ลําดับที่
ภูธรตําบล

เขตอํานาจการรับผิดชอบ
สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล
ขมิ้น
๓ ๑. ขมิ้น
๒. เชียงเครือ
๓. หนองลาด

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ
เมืองสกลนคร

สกลนคร

จังหวัด

๑.

ขมิ้น

๒.

ตาดโตน

หวยยาง

๒ ๑. หวยยาง
๒. พังขวาง

เมืองสกลนคร

สกลนคร

๓.

ดงมะไฟ

ดงมะไฟ

๑

เมืองสกลนคร

สกลนคร

๔.

คําบอ

คําบอ

๒ ๑. คําบอ
๒. คอเขียว

วาริชภูมิ

สกลนคร

๕.

แวง

แวง

๓

๑. แวง
๒. ตาลโกน
๓. ตาลเนิ้ง

สวางแดนดิน

สกลนคร

๖.

โคกสี

โคกสี

๑

๑. โคกสี

สวางแดนดิน

สกลนคร

๗.

สวาง

สวาง

๒ ๑. สวาง
๒. เชิงชุม

พรรณนานิคม

สกลนคร

๘.

นาใน

นาใน

๑

๑. นาใน

พรรณนานิคม

สกลนคร

๙.

สรางคอ

สรางคอ

๑

๑. สรางคอ

ภูพาน

สกลนคร

๑. ดงมะไฟ
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร ตํารวจภูธรภาค ๔

ชื่อสถานีตํารวจ
ลําดับที่
ภูธรตําบล

เขตอํานาจการรับผิดชอบ
สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล
๑. โพนงาม
๒. นาฮี
๓. ทากอน

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

อากาศอํานวย

สกลนคร

๑๐.

โพนงาม

โพนงาม

๓

๑๑.

โพนแพง

บะหวา

๒ ๑. บะหวา
๒. โพนแพง

อากาศอํานวย

สกลนคร

๑๒.

หนองสนม

หนองสนม

๒ ๑. หนองสนม
๒. ขัวกาย

วานรนิวาส

สกลนคร

๑๓.

ศรีวิชัย

ศรีวิชัย

๒ ๑. ศรีวิชัย
๒. เดื่อศรีคันไชย

วานรนิวาส

สกลนคร
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดหนองคาย ตํารวจภูธรภาค ๔

ชื่อสถานีตํารวจ
ลําดับที่
ภูธรตําบล

เขตอํานาจการรับผิดชอบ
สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๑.

บานเดื่อ

บานเดื่อ

๓

๑. บานเดื่อ
๒. หินโงม
๓. สีกาย

เมืองหนองคาย

หนองคาย

๒.

เวียงคุก

เวียงคุก

๔

๑. เวียงคุก
๒. ปะโค
๓. กวนวัน
(ยกเวนหมูที่ ๑ และ ๗)
๔. เมืองหมี
(ยกเวนหมูที่ ๖)

เมืองหนองคาย

หนองคาย

๓.

นางิ้ว

นางิ้ว

๒ ๑. นางิ้ว
๒. บานมวง

สังคม

หนองคาย

๔.

เซิม

เซิม

๒ ๑. เซิม
๒. บานโพธิ์

โพนพิสัย

หนองคาย

๕.

เหลาตางคํา

เหลาตางคํา

๓

โพนพิสัย

หนองคาย

๖.

เหลาหลวง

ดงบัง

บึงโขงหลง

หนองคาย

๑. เหลาตางคํา
๒. ทุงหลวง
๓. สรางนางขาว

๒ ๑. ดงบัง
๒. ทาดอกคํา
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดหนองคาย ตํารวจภูธรภาค ๔

ชื่อสถานีตํารวจ
ลําดับที่
ภูธรตําบล

เขตอํานาจการรับผิดชอบ
สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๗.

โปงไฮ

โปงไฮ

๒ ๑. โปงไฮ
๒. นํ้าจั้น

เซกา

หนองคาย

๘.

โสกกาม

บานตอง

๒ ๑. โสกกาม
๒. บานตอง

เซกา

หนองคาย

๙.

ดอนหญานาง

ดอนหญานาง

๓

๑. ดอนหญานาง
๒. หนองหัวชาง
๓. ศรีสําราญ

พรเจริญ

หนองคาย

๑๐.

หอคํา

หอคํา

๕

๑. หอคํา
๒. หนองเข็ง
๓. หนองเลิง
๔. โปงเปอย
๕. ไคสี

บึงกาฬ

หนองคาย
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดหนองบัวลําภู ตํารวจภูธรภาค ๔

ชื่อสถานีตํารวจ
ลําดับที่
ภูธรตําบล

๑.

โนนเมือง

เขตอํานาจการรับผิดชอบ
สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล
โคกมวง

๒ ๑. โนนเมือง
๒. โคกมวง

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

โนนสัง

หนองบัวลําภู
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ตํารวจภูธรภาค ๕
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่
ภูธรตําบล ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล
๑.

ภูพิงคราชนิเวศน

สุเทพ

๕

๑. สุเทพ
๒. ศรีภูมิ บางสวน
๓. พระสิงห บางสวน
๔. ปาแดด บางสวน
๕. ชางเผือก บางสวน โดยมีเขต
ติดตอ ดังนี้
ทิศเหนือ ตั้งแตแนวแบงเขต
ระหวางอําเภอเมืองเชียงใหม กับ
อําเภอหางดง จรดแนวเขตอําเภอ
แมริม ไปทางทิศตะวันออกตามแนว
แบงเขตระหวางอําเภอเมือง
เชียงใหมกับอําเภอแมริม จนจรด
แนวแบงเขตหมูบานระหวางหมูที่ ๑
บานชางเคี่ยน ตําบลชางเผือก กับ
หมูที่ ๖ บานขุนชางเคี่ยน ตําบล
ชางเผือก
ทิศตะวันออก ตั้งแตสุดแนวแบง
เขตหมูบานระหวางหมูที่ ๑ บาน
ชางเคี่ยน ตําบลชางเผือกกับหมูที่ ๖
บานขุนชางเคี่ยน ตําบลชางเผือก
จรดแนวเขตอําเภอแมริม ไปทางทิศ
ใตตลอดแนวแบงเขต ระหวางหมูที่
๑ บานชางเคี่ยน ตําบลชางเผือก กับ
หมูที่ ๖ บานขุนชางเคี่ยน ตําบล
ชางเผือก จนจรดหลักกิโลเมตรที่
๑๔+๑๐๐ (โคงขุนกรรณ) ของ

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ
เมือง
เชียงใหม

จังหวัด
เชียงใหม
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ตํารวจภูธรภาค ๕
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
อยูในความปกครอง
ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่
สถานีตํารวจ
ภูธรตําบล ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
จังหวัด
ตําบล
ภูธรอําเภอ
ทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๐๐๔
จากหลักกิโลเมตรที่ ๑๔+๑๐๐ (โคง
ขุนกรรณ) ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวแบงเขตระหวางหมูที่ ๑
บานชางเคี่ยน ตําบลชางเผือก กับ
หมูที่ ๙ บานดอยสุเทพ ตําบลสุเทพ
จนจรดหลักกิโลเมตรที่ ๘+๕๐๐
(เชิงสะพานผาลาด) ของทางหลวง
จังหวัดหมายเลข ๑๐๐๔ จากหลัก
กิโลเมตรที่ ๘+๕๐๐ (เชิงสะพาน
ผาลาด) ไปทางทิศตะวันออก ตาม
แนวขอบทางหลวงจังหวัดหมายเลข
๑๐๐๔ ดานทิศเหนือ ตลอดสาย
เชื่อมตอขอบถนนหวยแกว ดาน
ทิศเหนือตลอดสาย จนถึงสี่แยก
แจงหัวริน จากสี่แยกแจงหัวริน ไป
ทางทิศใตตามแนวขอบทางหลวง
จังหวัดหมายเลข ๑๑๔๑ (ถนน
บุญเรืองฤทธิ์) ดานทิศตะวันตก จน
จรดขอบถนนสายออมเมืองดานทิศ
ใต จากแนวขอบถนนบุญเรืองฤทธิ์
ดานทิศตะวันตก จรดขอบถนนสาย
ออมเมืองดานทิศใต ไปทางทิศ
ตะวันออกตามแนวขอบถนนสาย
ออมเมืองดานทิศใต จนจรดขอบ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ตํารวจภูธรภาค ๕
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
อยูในความปกครอง
ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่
สถานีตํารวจ
ภูธรตําบล ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
จังหวัด
ตําบล
ภูธรอําเภอ
ดานทิศตะวันตก จากขอบถนนสาย
ออมเมืองดานทิศใต จรดขอบทาง
หลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ ดาน
ทิศตะวันตกไปทางทิศใต ตามขอบ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘
ดานทิศตะวันตก จนจรดแนวหลัก
กิโลเมตรที่ ๕+๖๕๐
ทิศใต ตั้งแตหลักกิโลเมตรที่
๕+๕๖๐ ของทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๘ ดานทิศตะวันตกไป
ทางทิศตะวันตก ตามแนวเขต
เทศบาลเดิม และแนวแบงเขต
ระหวางตําบลสุเทพ กับตําบล
แมเหียะ จนจรดแนวเขตอําเภอ
หางดง
ทิศตะวันตก ตั้งแตแนวแบงเขต
ระหวางตําบลสุเทพ กับตําบล
แมเหียะ จรดแนวเขตอําเภอหางดง
ไปทางทิศเหนือตามแนวแบงเขต
ระหวางอําเภอเมืองเชียงใหม กับ
อําเภอหางดง จนจรดแนวเขต
อําเภอแมริม
๒.

ชางเผือก

ชางเผือก

๔

๑. ปาตัน
๒. ชางเผือก (ยกเวนหมูที่ ๖
บานขุนชางเคี่ยน)

เมือง
เชียงใหม

เชียงใหม
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ตํารวจภูธรภาค ๕
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
อยูในความปกครอง
ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่
สถานีตํารวจ
ภูธรตําบล ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
จังหวัด
ตําบล
ภูธรอําเภอ
๓. ศรีภูมิ ดานทิศเหนือบางสวน
๔. ชางมอย ดานทิศเหนือบางสวน
โดยมีเขตติดตอ ดังนี้
ทิศเหนือ ตั้งแตสุดแนวแบงเขต
ระหวางหมูที่ ๑ บานชางเคี่ยน
ตําบลชางเผือก กับหมูที่ ๖ บาน
ขุนชางเคี่ยน ตําบลชางเผือก จรด
แนวเขตอําเภอแมริม ไปทางทิศ
ตะวันออกตามแนวแบงเขตระหวาง
อําเภอเมืองเชียงใหม กับอําเภอ
แมริม จนจรดแมน้าป
ํ งฝงตะวันออก
ํ งฝง
ทิศตะวันออกตั้งแตแมน้าป
ตะวันออก จรดแนวแบงเขตระหวาง
อําเภอเมืองเชียงใหม กับอําเภอ
แมริม ไปทางทิศใต ตามแนวแมน้าํ
ปงฝงตะวันออก จนจรดแนวขอบ
ถนนวิชยานนทดานทิศเหนือ
ํ งฝงตะวันออก
ทิศใต ตั้งแตแมน้าป
จรดแนวขอบถนนวิชยานนทดาน
ทิศเหนือ ไปทางทิศตะวันตก ตาม
แนวขอบถนนวิชยานนทดานทิศ
เหนือ เชื่อมตอแนวขอบถนน
มณีนพรัตนดานทิศเหนือตลอดสาย
จนถึงสี่แยกแจงหัวริน เชื่อมตอไป
ตามขอบถนนหวยแกวดานทิศเหนือ
ตลอดสาย และเชื่อมตอไปตามขอบ
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ตํารวจภูธรภาค ๕
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
อยูในความปกครอง
ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่
สถานีตํารวจ
ภูธรตําบล ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
จังหวัด
ตําบล
ภูธรอําเภอ
ทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๐๐๔
ดานทิศเหนือ จนถึงหลักกิโลเมตร
ที่ ๘+๕๐๐ (เชิงสะพานผาลาด)
จากหลักกิโลเมตรที่ ๘+๕๐๐ (เชิง
สะพานผาลาด) ไปตามแนวแบงเขต
ระหวางหมูที่ ๑ บานชางเคี่ยน ตําบล
ชางเผือก กับหมูที่ ๙ บานดอยสุเทพ
ตําบลสุเทพ จนถึงหลักกิโลเมตรที่
๑๔+๑๐๐ (โคงขุนกรรณ) ของทาง
หลวงจังหวัดหมายเลข ๑๐๐๔
ทิศตะวันตก ตั้งแตกิโลเมตรที่
๑๔+๑๐๐ (โคงขุนกรรณ) ไปทางทิศ
เหนือตามแนวแบงเขตระหวางหมูที่
๑ บานชางเคี่ยน ตําบลชางเผือก กับ
หมูที่ ๖ บานขุนชางเคี่ยน ตําบล
ชางเผือก จนจรดแนวเขตอําเภอ
แมริม
๓.

แมปง

หนองหอย

๖

๑. หนองหอย
๒. วัดเกตุ
๓. ฟาฮาม
๔. สันผีเสื้อ
๕. หนองปาครั่ง
๖. ทาศาลา

เมือง
เชียงใหม

เชียงใหม

166

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ตํารวจภูธรภาค ๕
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่
ภูธรตําบล ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล
๔.
นาหวาย
เมืองนะ
๒ ๑. เมืองนะ
๒. ทุงขาวพวง

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
จังหวัด
ภูธรอําเภอ
เชียงดาว เชียงใหม

๕.

ปาแป

ปาแป

๑

๑. ปาแป

แมแตง

เชียงใหม

๖.

แมแฝก

แมแฝกใหม

๒

๑. แมแฝก
๒. แมแฝกใหม

สันทราย

เชียงใหม

๗.

หนองตอง

หนองตอง

๒

๑. หนองตอง
๒. หารแกว

หางดง

เชียงใหม

๘.

บอหลวง

บอสลี

๒

๑. บอหลวง
๒. บอสลี

ฮอด

เชียงใหม

๙.

โหลงขอด

แมปง

๒

๑. โหลงขอด
๒. แมปง

พราว

เชียงใหม

๑๐.

แมโปง

แมโปง

๒

๑. แมโปง
๒. แมฮอยเงิน

ดอยสะเก็ด

เชียงใหม

๑๑.

แมตื่น

แมตื่น

๒

๑. แมตื่น
๒. มอนจอง

อมกอย

เชียงใหม

๑๒.

แมกา

ดอยเตา

๒

๑. ดอยเตา
๒. โปงทุง

ดอยเตา

เชียงใหม
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย ตํารวจภูธรภาค ๕
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง

ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
ลําดับที่
ภูธรตําบล ตั้งอยูท่ตี ําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล
๑.
แมยาว
แมยาว
๒ ๑. แมยาว
๒. ดอยฮาง

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
จังหวัด
ภูธรอําเภอ
เมืองเชียงราย เชียงราย

๒.

แมเจดีย

แมเจดีย

๓

๑. แมเจดีย
๒. แมเจดียใหม
๓. เวียงกาหลง

เวียงปาเปา

เชียงราย

๓.

บานแซว

แมเงิน

๒

๑. แมเงิน
๒. บานแซว

เชียงแสน

เชียงราย

๔.

บุญเรือง

บุญเรือง

๓

๑. บุญเรือง
๒. ครึ่ง
๓. หวยซอ

เชียงของ

เชียงราย

๕.

เกาะชาง

เกาะชาง

๒

๑. เกาะชาง
๒. ศรีเมืองชุม

แมสาย

เชียงราย

๖.

แมออ

แมออ

๒

๑. แมออ
๒. สันมะเค็ด

พาน

เชียงราย
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดลําปาง ตํารวจภูธรภาค ๕

ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
ลําดับที่
ภูธรตําบล ตั้งอยูท่ตี ําบล จํานวน
ตําบล

เขตอํานาจการรับผิดชอบ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ชื่อตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๑.

ทุงฝาย

ทุงฝาย

๓

๑. ทุงฝาย
๒. ตนธงชัย
๓. นิคมพัฒนา

เมืองลําปาง

ลําปาง

๒.

บานเสด็จ

บานเสด็จ

๓

๑. บานเสด็จ
๒. บานแลง
๓. บุญนาคพัฒนา

เมืองลําปาง

ลําปาง

๓.

บานเอื้อม

บานเอื้อม

๒

๑. บานเอื้อม
๒. บานคา

เมืองลําปาง

ลําปาง

๔.

แจซอน

แจซอน

๒

๑. แจซอน
๒. หัวเมือง

เมืองปาน

ลําปาง

๕.

รองเคาะ

รองเคาะ

๑

๑. รองเคาะ

วังเหนือ

ลําปาง

๖.

เวียงมอก

เวียงมอก

๒

๑. เวียงมอก
๒. แมมอก

เถิน

ลําปาง

๗.

เมืองยาว

แมสัน

๒

๑. เมืองยาว
๒. แมสัน

หางฉัตร

ลําปาง
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดแมฮองสอน ตํารวจภูธรภาค ๕

ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
ลําดับที่
ภูธรตําบล ตั้งอยูท่ตี ําบล จํานวน
ตําบล

เขตอํานาจการรับผิดชอบ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ชื่อตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๑.

หวยโปง

หวยโปง

๑

๑. หวยโปง

เมือง
แมฮองสอน
แมฮองสอน

๒.

หมอกจําแป

หมอกจําแป

๑

๑. หมอกจําแป

เมือง
แมฮองสอน
แมฮองสอน

๓.

นํ้าเพียงดิน

ผาบอง

๑

๑. ผาบอง (เฉพาะหมูที่ ๓, ๗ และ ๘)

เมือง
แมฮองสอน
แมฮองสอน

๔.

ประตูเมือง

แมเงา

๑

๑. แมเงา

๕.

แมลาหลวง

แมลาหลวง

๕

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

แมลานอย แมฮองสอน

๖.

เสาหิน

เสาหิน

๑

๑. เสาหิน

แมสะเรียง แมฮองสอน

๗.

ทาตาฝง

แมยวม

๑

๑. แมยวม

แมสะเรียง แมฮองสอน

๘.

กองกอย

กองกอย

๒

๑. กองกอย
๒. ปาโปง

ขุนยวม

สบเมย

แมฮองสอน

แมฮองสอน
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน ตํารวจภูธรภาค ๕

ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
ลําดับที่
ภูธรตําบล ตั้งอยูท่ตี ําบล จํานวน
ตําบล

เขตอํานาจการรับผิดชอบ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ชื่อตําบล

๑.

เหมืองจี้

เหมืองจี้

๔

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

๒.

กอ

กอ

๑

๑. กอ

๓.

ทากาศ

ทาทุงหลวง

๔

๑. ทากาศ
๒. ทาทุงหลวง
๓. ทาขุมเงิน
๔. ทาแมลอบ

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

เมืองลําพูน

ลําพูน

ลี้

ลําพูน

แมทา

ลําพูน
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดแพร ตํารวจภูธรภาค ๕

ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
ลําดับที่
ภูธรตําบล ตั้งอยูท่ตี ําบล จํานวน
ตําบล

เขตอํานาจการรับผิดชอบ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ชื่อตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๑.

วังหงษ

วังหงษ

๒

๑. วังหงษ
๒. ทาขาม

เมืองแพร

แพร

๒.

หวยมา

หวยมา

๓

๑. หวยมา
๒. นํ้าชํา
๓. บานถิ่น

เมืองแพร

แพร

๓.

ไผโทน

ไผโทน

๒

๑. ไผโทน
๒. หวยโรง

รองกวาง

แพร

๔.

หวยไร

หวยไร

๑

๑.หวยไร

เดนชัย

แพร

๕.

สรอย

สรอย

๒

๑. สรอย
๒. ปาสัก

วังชิ้น

แพร

๖.

สะเอียบ

สะเอียบ

๑

๑. สะเอียบ

สอง

แพร

๗.

บานกวาง

บานกวาง

๓

๑. บานกวาง
๒. บานเหลา
๓. บานกาศ

สูงเมน

แพร

๘.

เวียงตา

เวียงตา

๒

๑. เวียงตา
๒. ตาผามอก

ลอง

แพร

๙.

นาพูน

นาพูน

๑

๑. นาพูน

วังชิ้น

แพร
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดนาน ตํารวจภูธรภาค ๕

ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
ลําดับที่
ภูธรตําบล ตั้งอยูท่ตี ําบล จํานวน
ตําบล

เขตอํานาจการรับผิดชอบ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ชื่อตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๑.

เรือง

เรือง

๔

๑. เรือง
๒. นาซาว
๓. สวก
๔. ถืมตอง

เมืองนาน

นาน

๒.

ตาลชุม

ตาลชุม

๒

๑. ตาลชุม
๒. ศรีภูมิ

ทาวังผา

นาน

๓.

งอบ

งอบ

๒

๑. งอบ
๒. ปอน

ทุงชาง

นาน

๔.

นํ้ามวบ

นํ้ามวบ

๒

๑. นํ้ามวบ
๒. สานนาหนองใหม

เวียงสา

นาน

๕.

อวน

อวน

๑

๑. อวน

ปว

นาน
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ตํารวจภูธรภาค ๖

ชื่อสถานีตํารวจ
ลําดับที่
ภูธรตําบล

เขตอํานาจการรับผิดชอบ
สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๑.

วังนํ้าคู

วังนํ้าคู

๓

๑. วังนํ้าคู
๒. วัดพริก
๓. งิ้วงาม

เมืองพิษณุโลก

พิษณุโลก

๒.

ไทรยอย

ไทรยอย

๓

๑. ไทรยอย
๒. วังโพรง
๓. วังยาง

เนินมะปราง

พิษณุโลก

๓.

นครชุม

นครชุม

๒

๑. นครชุม
๒. นํ้ากุม

นครไทย

พิษณุโลก

๔.

บานแยง

บานแยง

๒

๑. บานแยง
๒. หวยเฮี้ย

นครไทย

พิษณุโลก

๕.

ชุมแสงสงคราม

คุยมวง

๒

๑. ชุมแสงสงคราม
๒. คุยมวง

บางระกํา

พิษณุโลก

๖.

นิคมสรางตนเอง นิคมสรางตนเอง

๒

๑. หนองกุลา
๒. นิคมพัฒนา

บางระกํา

พิษณุโลก
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ตํารวจภูธรภาค ๖

ชื่อสถานีตํารวจ
ลําดับที่
ภูธรตําบล

เขตอํานาจการรับผิดชอบ
สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล

๗.

ดงประคํา

ดงประคํา

๔

๘.

แกงโสภา

แกงโสภา

๓

๙.

เนินกุม

เนินกุม

๒

๑. ดงประคํา
๒. ตลุกเทียม (เฉพาะหมูที่
๒ และ ๓)
๓. ศรีภิรมย (เฉพาะหมูที่ ๑,
๔,๕,๖,๗,๘,๙ และ ๑๑)
๔. วงฆอง (เฉพาะหมูที่ ๘
และ ๑๐)
๑. แกงโสภา
๒. บานกลาง
๓. วังนกแอน (เฉพาะหมูที่
๓,๔,๕ และ ๑๑)
๑. เนินกุม
๒. วัดตายม

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

พรหมพิราม

พิษณุโลก

วังทอง

พิษณุโลก

บางกระทุม

พิษณุโลก
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดสุโขทัย ตํารวจภูธรภาค ๖

ชื่อสถานีตํารวจ
ลําดับที่
ภูธรตําบล

เขตอํานาจการรับผิดชอบ
สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๑.

เมืองเกา

เมืองเกา

๒

๑. เมืองเกา
๒. วังทองแดง

เมืองสุโขทัย

สุโขทัย

๒.

บานสวน

บานสวน

๓

๑. บานสวน
๒. ตาลเตี้ย
๓. บานหลุม

เมืองสุโขทัย

สุโขทัย

๓.

ทาฉนวน

ทาฉนวน

๒

๑. ทาฉนวน
๒. หนองตูม

กงไกรลาศ

สุโขทัย

๔.

บานไร

บานไร

๔

๑. บานไร
๒. บานซาน
๓. นาขุนไกร
๔. ราวตนจันทร

ศรีสําโรง

สุโขทัย

๕.

บานแกง

สารจิตร

๒

๑. สารจิตร
๒. บานแกง

ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย

๖.

เมืองบางขลัง

เมืองบางขลัง

๒

๑. เมืองบางขลัง
๒. หนองกลับ

สวรรคโลก

สุโขทัย
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดตาก ตํารวจภูธรภาค ๖

ชื่อสถานีตํารวจ
ลําดับที่
ภูธรตําบล

๑.

๒.

วังประจบ

เขตอํานาจการรับผิดชอบ
สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล
วังประจบ

หนองบัวเหนือ หนองบัวเหนือ

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๒

๑. วังประจบ
๒. โปงแดง

เมืองตาก

ตาก

๒

๑. หนองบัวเหนือ
๒. ปามะมวง

เมืองตาก

ตาก

๓.

แมทอ

แมทอ

๒

๑. แมทอ
๒. หนองบัวใต

เมืองตาก

ตาก

๔.

ยกกระบัตร

ยกกระบัตร

๑

๑. ยกกระบัตร

สามเงา

ตาก

๕.

แมสลิด

แมสลิด

๑

๑. แมสลิด

บานตาก

ตาก

๖.

พะวอ

พะวอ

๒

๑. พะวอ
๒. ดานแมละเมา

แมสอด

ตาก

๗.

แมเมย

ทาสองยาง

๒

๑. ทาสองยาง
๒. แมวะหลวง

ทาสองยาง

ตาก
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดกําแพงเพชร ตํารวจภูธรภาค ๖

ชื่อสถานีตํารวจ
ลําดับที่
ภูธรตําบล

เขตอํานาจการรับผิดชอบ
สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๑.

ทรงธรรม

ทรงธรรม

๑

๑. ทรงธรรม

เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

๒.

ปางมะคา

ปางมะคา

๔

๑. ปางมะคา
๒. บอถํ้า (เฉพาะหมูที่ ๖,
๘,๑๐,๑๔ และ ๑๕)
๓. วังชะพลู (เฉพาะ
หมูที่ ๑๔)
๔. วังหามแห (เฉพาะ
หมูที่ ๕)

ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร

๓.

คลองพิไกร

คลองพิไกร

๓

๑. คลองพิไกร
๒. คุยบานโอง
๓. วังตะแบก

พรานกระตาย

กําแพงเพชร
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ ตํารวจภูธรภาค ๖

ชื่อสถานีตํารวจ
ลําดับที่
ภูธรตําบล

เขตอํานาจการรับผิดชอบ
สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

เมืองอุตรดิตถ

อุตรดิตถ

๑.

วังกะพี้

วังกะพี้

๒

๑. วังกะพี้
๒. หาดกรวด

๒.

ดานแมคํามัน

ดานแมคํามัน

๓

๑. ดานแมคํามัน
๒. ไผลอม
๓. ทุงยั้ง

ลับแล

อุตรดิตถ

๓.

นาอิน

นาอิน

๒

๑. นาอิน
๒. นายาง

พิชัย

อุตรดิตถ

๔.

พญาแมน

พญาแมน

๓

๑. พญาแมน
๒. บานโคน
๓. ทามะเฟอง

พิชัย

อุตรดิตถ

๕.

นํ้าหมัน

นํ้าหมัน

๑

๑. นํ้าหมัน

ทาปลา

อุตรดิตถ

๖.

เดนเหล็ก

เดนเหล็ก

๒

๑. เดนเหล็ก
๒. หวยมุน

นํ้าปาด

อุตรดิตถ
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดพิจิตร ตํารวจภูธรภาค ๖

ชื่อสถานีตํารวจ
ลําดับที่
ภูธรตําบล

เขตอํานาจการรับผิดชอบ
สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๑.

ยานยาว

ยานยาว

๒

๑. ยานยาว
๒. ไผขวาง

เมืองพิจิตร

พิจิตร

๒.

ดงปาคํา

ดงปาคํา

๒

๑. ดงปาคํา
๒. ดงกลาง

เมืองพิจิตร

พิจิตร

๓.

หนองโสน

หนองโสน

๒

๑. หนองโสน
๒. เนินปอ

สามงาม

พิจิตร

๔.

วังหวา

วังหวา

๔

๑. วังหวา
๒. คลองคูน
๓. วังสําโรง
๔. ทับหมัน

ตะพานหิน

พิจิตร

๕.

บางลาย

บางลาย

๑

๑. บางลาย

กิ่งอําเภอ
บึงนาราง

พิจิตร
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ ตํารวจภูธรภาค ๖

ชื่อสถานีตํารวจ
ลําดับที่
ภูธรตําบล

เขตอํานาจการรับผิดชอบ
สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล
ทาพล
๒ ๑. ทาพล
๒. นางั่ว

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ
เมืองเพชรบูรณ

เพชรบูรณ

จังหวัด

๑.

ทาพล

๒.

บานโคก

บานโคก

๒

๑. บานโคก
๒. หวยใหญ

เมืองเพชรบูรณ

เพชรบูรณ

๓.

บานกลาง

บานกลาง

๓

๑. บานกลาง
๒. ปากชอง
๓. ชางตะลูด

หลมสัก

เพชรบูรณ

๔.

บานติ้ว

บานติ้ว

๓

๑. บานติ้ว
๒. ทาอิบุญ
๓. หวยไร

หลมสัก

เพชรบูรณ

๕.

ดงขุย

ดงขุย

๔

๑. ดงขุย
๒. บานกลวย
๓. ลาดแค
๔. ตะกุดไร

ชนแดน

เพชรบูรณ

๖.

นาเฉลียง

นาเฉลียง

๕

๑. นาเฉลียง
๒. หวยโปง
๓. บอไทย
๔. ยางงาม
๕. วังโบสถ

หนองไผ

เพชรบูรณ

๗.

พุเตย

พุเตย

๔

๑. พุเตย
๒. พุขาม
๓. ซับสมบูรณ
๔. ภูนํ้าหยด

วิเชียรบุรี

เพชรบูรณ
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค ตํารวจภูธรภาค ๖

ชื่อสถานีตํารวจ
ลําดับที่
ภูธรตําบล

๑.

๒.

ปากนํ้าโพ

เขตอํานาจการรับผิดชอบ
สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล
ปากนํ้าโพ

นิคมเขาบอแกว นิคมเขาบอแกว

๕

๑. บานมะเกลือ
๒. บางพระหลวง
๓. บางมวง
๔. เกรียงไกร
๕. บึงเสนาท

๓

๑. นิคมเขาบอแกว
๒. เขากะลา
๓. เขาทอง

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

เมืองนครสวรรค นครสวรรค

พยุหะคีรี

นครสวรรค

๓.

จันเสน

จันเสน

๓

๑. จันเสน
๒. สรอยทอง
๓. ลาดทิพรส

ตาคลี

นครสวรรค

๔.

แมเลย

เขาชนกัน

๒

๑. แมเลย
๒. เขาชนกัน

แมวงก

นครสวรรค

๕.

หนองกรด

หนองกรด

๒

๑. หนองกรด
๒. บึงปลาทู

บรรพตพิสัย

นครสวรรค

๖.

ตะครอ

ตะครอ

๒

๑. ตะครอ
๒. โพธิ์ประสาท

ไพศาลี

นครสวรรค

๗.

บางประมุง

บางประมุง

๒

๑. บางประมุง
๒. นากลาง

โกรกพระ

นครสวรรค

182

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ตํารวจภูธรภาค ๖

ชื่อสถานีตํารวจ
ลําดับที่
ภูธรตําบล

เขตอํานาจการรับผิดชอบ
สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

บานไร

อุทัยธานี

๑.

เมืองการุง

เมืองการุง

๓

๑. เมืองการุง
๒. วังหิน
๓. บานใหมคลองเคียน

๒.

เขาบางแกรก

เขาบางแกรก

๓

๑. เขาบางแกรก
๒. ทุงโพ
๓. เขากวางทอง

หนองฉาง

อุทัยธานี

๓.

ตลุกดู

ตลุกดู

๓

๑. ตลุกดู
๒. หนองกระทุม
๓. หนองสระ

ทัพทัน

อุทัยธานี
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม ตํารวจภูธรภาค ๗
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่
ภูธรตําบล
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล
๑. สามควายเผือก สามควายเผือก ๔ ๑. สามควายเผือก
๒. ทุงนอย
๓. มาบแค
๔. ธรรมศาลา

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ
เมืองนครปฐม

นครปฐม

เมืองนครปฐม

นครปฐม

จังหวัด

๒.

โพรงมะเดื่อ

โพรงมะเดื่อ

๒

๑. โพรงมะเดื่อ
๒. บานยาง

๓.

โพธิ์แกว

ทาตลาด

๗

๑. ยายชา (เฉพาะหมูที่ ๑,๒
และ ๓)
๒. บางกระทึก
๓. กระทุมลม
๔. ออมใหญ
๕. ทาขาม
๖. ไรขิง (เฉพาะหมูที่ ๒,๕,๗,
๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓ และ ๑๔)
๗. ทาตลาด (เฉพาะหมูที่ ๓,
๔,๕ และ ๖)

สามพราน

นครปฐม

๔.

กระตีบ

กระตีบ

๓

๑. กระตีบ
๒. สระพัฒนา
๓. หวยมวง

กําแพงแสน

นครปฐม

๕.

บางหลวง

บางหลวง

๔

๑. บางหลวง
๒. บัวปากทา
๓. หินมูล
๔. ไผหูชาง

บางเลน

นครปฐม
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี ตํารวจภูธรภาค ๗
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่
ภูธรตําบล
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๑.

สระแกว

สระแกว

๓

๑. สระแกว
๒. ตลิ่งชัน
๓. สนามคลี

เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

๒.

บางตาเถร

บางตาเถร

๔

๑. บางตาเถร
๒. บางตะเคียน
๓. บานกุม
๔. บานชาง

สองพี่นอง

สุพรรณบุรี

๓.

ทุงคอก

ทุงคอก

๓

๑. ทุงคอก
๒. บอสุพรรณ
๓. หนองบอ

สองพี่นอง

สุพรรณบุรี

๔.

ทุงคลี

ทุงคลี

๔

๑. ทุงคลี
๒. โคกชาง
๓. เขาดิน
๔. ยางนอน (เฉพาะหมูที่ ๑,
๒,๓,๔,๕,๖ และ ๗)

๕.

สระยายโสม

สระยายโสม

๔

๑. สระยายโสม
๒. สระพังลาน
๓. ดอนมะเกลือ
๔. บานดอน

อูทอง

สุพรรณบุรี

๖.

องคพระ

วังยาว

๒

๑. องคพระ
๒. วังยาว

ดานชาง

สุพรรณบุรี

เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรี ตํารวจภูธรภาค ๗
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่
ภูธรตําบล
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๑.

ดานทับตะโก

ดานทับตะโก

๒

๑. ดานทับตะโก
๒. แกมอน

จอมบึง

ราชบุรี

๒.

กรับใหญ

กรับใหญ

๑

๑. กรับใหญ

บานโปง

ราชบุรี

๓.

ทุงหลวง

ทุงหลวง

๒

๑. ทุงหลวง
๒. อางหิน

ปากทอ

ราชบุรี

๔.

โพหัก

โพหัก

๒

๑. โพหัก
๒. ดอนคา

บางแพ

ราชบุรี

๕.

หลักหา

ดอนไผ

๔

๑. ดอนไผ
๒. บัวงาม
๓. ขุนพิทักษ (เฉพาะหมูที่ ๖,
๗ และ ๘)
๔. ประสาทสิทธิ์

ดําเนินสะดวก

ราชบุรี

๖.

เขาดิน

นางแกว

๕

๑. นางแกว
๒. เตาปูน
๓. ธรรมเสน
๔. เขาชะงุม
๕. หนองกวาง

โพธาราม

ราชบุรี
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ตํารวจภูธรภาค ๗
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่
ภูธรตําบล
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๑.

ลาดหญา

ลาดหญา

๓

๑. ลาดหญา
๒. วังดง
๓. ชองสะเดา

เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

๒.

สํารอง

พังตรุ

๔

๑. พังตรุ
๒. ทาตะครอ
๓. บานใหม (เฉพาะหมูที่ ๓,
๔,๕,๖,๗,๘,๙, และ ๑๐)
๔. หนองตากยา

ทามวง

กาญจนบุรี

๓.

หนองขาว

หนองขาว

๑

๑. หนองขาว

ทามวง

กาญจนบุรี

๔.

ทาเรือ

ทาเรือ

๕

๑. ทาเรือ
๒. ตะครํ้าเอน
๓. อุโลกสี่หมื่น
๔. พระแทน
๕. หนองลาน

ทามะกา

กาญจนบุรี

๕.

ลูกแก

ดอนขมิ้น

๔

๑. ดอนขมิ้น
๒. สนามแย
๓. ทาไม
๔. ยางมวง

ทามะกา

กาญจนบุรี

๖.

ปลอก

ปลอก

๑

๑. ปลอก

ทองผาภูมิ

กาญจนบุรี
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ตํารวจภูธรภาค ๗
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่
ภูธรตําบล
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๗.

ดานแมแฉลบ

ดานแมแฉลบ

๓

๑. ดานแมแฉลบ (เฉพาะหมูที่
๑,๒,๓,๔,๕,๖ และ ๘)
๒. เขาโจด
๓. นาสวน (เฉพาะหมูที่ ๑,๒,
๔ และ ๕)

ศรีสวัสดิ์

กาญจนบุรี

๘.

หนองรี

หนองรี

๓

๑. หนองรี
๒. หลุมรัง
๓. หนองกราง

บอพลอย

กาญจนบุรี
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ตํารวจภูธรภาค ๗
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่
ภูธรตําบล
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๑.

โคกขาม

โคกขาม

๒

๑. โคกขาม
๒. พันทายนรสิงห

เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

๒.

บางโทรัด

บางโทรัด

๕

๑. บางโทรัด
๒. บานบอ
๓. กาหลง
๔. นาโคก
๕. ชัยมงคล

เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

189

บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม ตํารวจภูธรภาค ๗
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่
ภูธรตําบล
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล
๑.

ลาดใหญ

นางตะเคียน

๒

๑. ลาดใหญ (เฉพาะหมูที่ ๕,
๖,๗,๘,๙,๑๐ และ ๑๑)
๒. นางตะเคียน

๒.

ยี่สาร

ยี่สาร

๒

๑. ยี่สาร
๒. แพรกหนามแดง

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

เมือง
สมุทรสงคราม

สมุทร
สงคราม

อัมพวา

สมุทร
สงคราม
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ตํารวจภูธรภาค ๗
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่
ภูธรตําบล
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล
๑.

หาดเจาสําราญ หาดเจาสําราญ

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๒

๑. หาดเจาสําราญ
๒. นาพันสาม

เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี

๒.

บางตะบูน

บางตะบูนออก

๒

๑. บางตะบูน
๒. บางตะบูนออก

บานแหลม

เพชรบุรี

๓.

ไรสะทอน

หวยลึก

๔

๑. ไรสะทอน
๒. หวยลึก
๓. หวยของ
๔. หนองกะปุ

บานลาด

เพชรบุรี

๔.

ทาไมรวก

ทาไมรวก

๓

๑. ทาไมรวก
๒. กลัดหลวง
๓. เขากระปุก

ทายาง

เพชรบุรี

๕.

หนองจอก

หนองจอก

๒

๑. หนองจอก
๒. ปกเตียน

ทายาง

เพชรบุรี
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ ตํารวจภูธรภาค ๗
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่
ภูธรตําบล
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๑.

คลองวาฬ

คลองวาฬ

๒

๑. คลองวาฬ
๒. หวยทราย

เมือง
ประจวบคีรีขันธ

ประจวบ
คีรีขันธ

๒.

อาวนอย

อาวนอย

๒

๑. อาวนอย (เฉพาะหมูที่ ๑,๕,
เมือง
๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๔, ประจวบคีรีขันธ
๑๕ และ ๑๖)
๒. บอนอก (เฉพาะหมูที่ ๘,๙,
๑๐,๑๑,๑๒ และ ๑๔)

ประจวบ
คีรีขันธ

๓.

บานยางชุม

หาดขาม

๑

๑. หาดขาม

กุยบุรี

ประจวบ
คีรีขันธ

๔.

สามกระทาย

สามกระทาย

๑

๑. สามกระทาย

กุยบุรี

ประจวบ
คีรีขันธ

๕.

หวยยาง

หวยยาง

๒

๑. หวยยาง
๒. แสงอรุณ (เฉพาะหมูที่ ๑,
๒,๓ และ ๔ )

ทับสะแก

ประจวบ
คีรีขันธ

๖.

ธงชัย

ธงชัย

๒

๑. ธงชัย
๒. ชัยเกษม (เฉพาะหมูที่ ๑,
๒,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑
และ ๑๒)

บางสะพาน

ประจวบ
คีรีขันธ
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ ตํารวจภูธรภาค ๗
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่
ภูธรตําบล
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล
๗.

ปากนํ้าปราณ

ปากนํ้าปราณ

๑

๑. ปากนํ้าปราณ

๘.

บานหนองพลับ

หนองพลับ

๓

๑. หนองพลับ (เฉพาะหมูที่ ๑,
๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙
และ ๑๐)
๒. หวยสัตวใหญ (เฉพาะหมูที่
๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐
และ ๑๑)
๓. บึงนคร (เฉพาะหมูที่ ๑,๒,
๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑
และ ๑๒)

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

ปราณบุรี

ประจวบ
คีรีขันธ

หัวหิน

ประจวบ
คีรีขันธ
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎรธานี ตํารวจภูธรภาค ๘
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่
ภูธรตําบล ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๑.

ขุนทะเล

ขุนทะเล

๑

๑. ขุนทะเล

เมือง
สุราษฎรธานี

สุราษฎรธานี

๒.

เสวียด

เสวียด

๒

๑. เสวียด
๒. ปากฉลุย

ทาฉาง

สุราษฎรธานี

๓.

โมถาย

โมถาย

๒

๑. โมถาย
๒. ปากหมาก

ไชยา

สุราษฎรธานี

๔.

เขานิพันธ

เขานิพันธ

๒

๑. เขานิพันธ
๒. คลองฉนวน

เวียงสระ

สุราษฎรธานี

๕.

บางมะเดื่อ

บางมะเดื่อ

๓

๑. บางมะเดื่อ
๒. บางเดือน
๓. กรูด

พุนพิน

สุราษฎรธานี

๖.

ทาชี

ทาชี

๓

๑. ทาชี
๒. ควนศรี

บานนาสาร

สุราษฎรธานี

๓. นํ้าพุ
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ตํารวจภูธรภาค ๘
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่
ภูธรตําบล ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๑.

ชะเมา

ทาเรือ

๒

๑. ทาเรือ
เมือง
นครศรีธรรมราช
๒. ในเมือง บางสวน
นครศรีธรรมราช
โดยมีเขตติดตอ ดังนี้
ทิศเหนือ จรดถนน
ราชดําเนิน, ถนนสาย
นครศรีธรรมราช - ทุงสง และ
สายนครศรีธรรมราช - ปากพนัง
ทิศตะวันออก จรด
หมูที่ ๑๘ ตําบลทาเรือ
ทิศใต จรดหมูที่ ๑๐
ตําบลทาเรือ
ทิศตะวันตก จรดหมูที่ ๑
ตําบลชางซาย อําเภอพระพรหม

๒.

ไมเรียง

ไมเรียง

๒

๑. ไมเรียง
๒. นากะชะ

๓.

การะเกด

การะเกด

๒

๑. การะเกด
๒. เขาพระบาท

๔.

ขอนหาด

ขอนหาด

๑

๑. ขอนหาด

ฉวาง

นครศรีธรรมราช

เชียรใหญ

นครศรีธรรมราช

ชะอวด

นครศรีธรรมราช
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ตํารวจภูธรภาค ๘
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่
ภูธรตําบล ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๕.

กะปาง

กะปาง

๔

๑. กะปาง
๒. ทีวัง
๓. เขาโร
๔. นํ้าตก

ทุงสง

นครศรีธรรมราช

๖.

เปลี่ยน

เปลี่ยน

๒

๑. เปลี่ยน
๒. เทพราช

สิชล

นครศรีธรรมราช

๗.

บางนบ

บางนบ

๒

๑. บางนบ
๒. ทาซอม

หัวไทร

นครศรีธรรมราช

๘.

เขาพังไกร

เขาพังไกร

๔

๑. เขาพังไกร
๒. แหลม
๓. ควนชะลิก
๔. รามแกว

หัวไทร

นครศรีธรรมราช

๙.

เกาะทวด

เกาะทวด

๓

๑. เกาะทวด
๒. ชะเมา
๓. ปาระกํา

ปากพนัง

นครศรีธรรมราช
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร ตํารวจภูธรภาค ๘
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่
ภูธรตําบล ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล
๑.

บานวิสัยเหนือ วิสัยเหนือ

๓

๒.

ปากนํ้าชุมพร

ปากนํ้า

๓

๓. ปากนํ้าหลังสวน

ปากนํ้า

๓

๔.

บานในหูต

นาขา

๒

๕.

สลุย

สองพี่นอง

๓

๖.

นาสัก

นาสัก

๓

๗.

บานมาบอํามฤต

ดอนยาง

๓

๘.

ปากตะโก

ปากตะโก

๑

๑. วิสัยเหนือ
๒. ทุงคา
๓. ถํ้าสิงห
๑. ปากนํ้า
๒. ทายาง
๓. หาดทรายรี
๑. ปากนํ้า
๒. บางนํ้าจืด
๓. บางมะพราว
๑. นาขา
๒. แหลมทราย
๑. สลุย
๒. หงษเจริญ
๓. สองพี่นอง
๑. นาสัก
๒. เขาทะลุ
๓. เขาคาย
๑. ดอนยาง
๒. ปากคลอง
๓. เขาไชยราช
๑. ปากตะโก

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

เมืองชุมพร

ชุมพร

เมืองชุมพร

ชุมพร

หลังสวน

ชุมพร

หลังสวน

ชุมพร

ทาแซะ

ชุมพร

สวี

ชุมพร

ปะทิว

ชุมพร

ทุงตะโก

ชุมพร
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดระนอง ตํารวจภูธรภาค ๘
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่
ภูธรตําบล ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๑.

ปากนํ้า

ปากนํ้า

๒

๑. ปากนํ้า
๒. เกาะพยาม

เมืองระนอง

ระนอง

๒.

ราชกรูด

ราชกรูด

๒

๑. ราชกรูด
๒. หงาว

เมืองระนอง

ระนอง

๓.

บางแกว

บางแกว

๑

๑. บางแกว

ละอุน

ระนอง

๔.

ปากจั่น

ปากจั่น

๒

๑. ปากจั่น
๒. มะมุ

กระบุรี

ระนอง
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดพังงา ตํารวจภูธรภาค ๘
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่
ภูธรตําบล ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๑.

ทุงคาโงก

ทุงคาโงก

๓

๑. ทุงคาโงก
๒. สองแพรก
๓. นบปริง

เมืองพังงา

พังงา

๒.

ตลาดใหญ

ตะกั่วปา

๔

๑. ตําตัว
๒. บางไทร
๓. ตะกั่วปา (เฉพาะในเขต
เทศบาลเมือง เริ่มตั้งแตหลักเขต
ที่ ๕ ไปตามแนวเขตเทศบาล
ไปยังหลักเขตที่ ๖,๗,๘,๙,๑๐,
๑๑,๑๒,๑๓ และ ๑๔ แลวตัด
ตรงจากหลักเขตที่ ๑๔ ไปยัง
หลักเขตที่ ๕)
๔. โคกเคียน (เฉพาะหมูที่ ๒,
๕ และ ๖)

ตะกั่วปา

พังงา

๓.

โคกกลอย

โคกกลอย

๓

๑. โคกกลอย
๒. หลอยูง
๓. คลองเคียน

ตะกั่วทุง

พังงา
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ตํารวจภูธรภาค ๘
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่
ภูธรตําบล ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๑.

ฉลอง

ฉลอง

๓

๑. ฉลอง
๒. ราไวย
๓. กะรน

เมืองภูเก็ต

ภูเก็ต

๒.

กมลา

กมลา

๑

๑. กมลา

กะทู

ภูเก็ต

๓.

ทุงทอง

กะทู

๑

๑. กะทู

กะทู

ภูเก็ต

๔.

ทาฉัตรไชย

ไมขาว

๒

๑. ไมขาว
๒. สาคู

ถลาง

ภูเก็ต

๕.

เชิงทะเล

เชิงทะเล

๑

๑. เชิงทะเล

ถลาง

ภูเก็ต
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดกระบี่ ตํารวจภูธรภาค ๘
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่
ภูธรตําบล ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๑.

คลองขนาน

คลองขนาน

๓

๑. คลองขนาน
๒. ตลิ่งชัน
๓. เกาะศรีบอยา

เหนือคลอง

กระบี่

๒.

ทรายขาว

ทรายขาว

๒

๑. ทรายขาว
๒. คลองพน

คลองทอม

กระบี่
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดสงขลา ตํารวจภูธรภาค ๙
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่
ภูธรตําบล
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๑.

มวงงาม

มวงงาม

๕

๑. มวงงาม
๒. บางเขียด
๓. ชะแล
๔. วัดขนุน
๕. รําแดง

สิงหนคร

สงขลา

๒.

ปากรอ

ปากรอ

๒

๑. ปากรอ
๒. ปาขาด

สิงหนคร

สงขลา

๓.

ชุมพล

ชุมพล

๔

๑. ชุมพล
๒. ดีหลวง
๓. สนามชัย
๔. คลองรี

สทิงพระ

สงขลา

๔.

ควนมีด

จะโหนง

๓

๑. จะโหนง
๒. คลองเปยะ
๓. นาทับ

จะนะ

สงขลา

๕.

สะทอน

สะทอน

๓

๑. สะทอน
๒. ทับชาง
๓. ประกอบ

นาทวี

สงขลา

๖.

บานโหนด

บานโหนด

๒

๑. บานโหนด
๒. เปยน

สะบายอย

สงขลา
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดสงขลา ตํารวจภูธรภาค ๙
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่
ภูธรตําบล
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๗.

หวยปลิง

ทามวง

๓

๑. ทามวง
๒. ลําไพล
๓. วังใหญ

เทพา

สงขลา

๘.

คลองแงะ

พังลา

๓

๑. พังลา
๒. ทาโพธิ์
๓. เขามีเกียรติ

สะเดา

สงขลา

๙.

ปาดังเบซาร

ปาดังเบซาร

๑

๑. ปาดังเบซาร

สะเดา

สงขลา

๑๐.

คลองแดน

คลองแดน

๒

๑. คลองแดน
๒. แดนสงวน

ระโนด

สงขลา

๑๑.

สามบอ

วัดสน

๒

๑. วัดสน
๒. บอตรุ

ระโนด

สงขลา

๑๒.

ทุงตําเสา

ฉลุง

๒

๑. ทุงตําเสา
๒. ฉลุง

หาดใหญ

สงขลา

๑๓.

ทุงลุง

พะตง

๒

๑. พะตง
๒. บานพรุ

หาดใหญ

สงขลา

๑๔.

คูเตา

คูเตา

๑

๑. คูเตา

หาดใหญ

สงขลา
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง ตํารวจภูธรภาค ๙
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่
ภูธรตําบล
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๑.

โคกชะงาย

โคกชะงาย

๒

๑. โคกชะงาย
๒. นาทอม

เมืองพัทลุง

พัทลุง

๒.

ลําปา

ลําปา

๑

๑. ลําปา

เมืองพัทลุง

พัทลุง

๓.

ทะเลนอย

ทะเลนอย

๒

๑. ทะเลนอย
๒. พนางตุง

ควนขนุน

พัทลุง

๔.

นาขยาด

นาขยาด

๓

๑. นาขยาด
๒. พนมวังก
๓. แพรกหา

ควนขนุน

พัทลุง

๕.

เกาะนางคํา

เกาะนางคํา

๒

๑. เกาะนางคํา
๒. เกาะหมาก

ปากพะยูน

พัทลุง
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดตรัง ตํารวจภูธรภาค ๙
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่
ภูธรตําบล
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๑.

บานคลองเต็ง

นาทามเหนือ

๒

๑. นาทามเหนือ
๒. นาทามใต

เมืองตรัง

ตรัง

๒.

หนองตรุด

หนองตรุด

๒

๑. หนองตรุด
๒. นาโตะหมิง

เมืองตรัง

ตรัง

๓.

บานโคกยาง

โคกยาง

๓

๑. โคกยาง
๒. ยานซื่อ
๓. คลองลุ

กันตัง

ตรัง

๔.

บานในควน

ในควน

๒

๑. ในควน
๒. โพรงจรเข

ยานตาขาว

ตรัง

๕.

บานหาดเลา

แหลมสอม

๓

๑. แหลมสอม
๒. ปะเหลียน
๓. บางดวน

ปะเหลียน

ตรัง

๖.

เขาวิเศษ

เขาวิเศษ

๒

๑. เขาวิเศษ
๒. ทาสะบา

วังวิเศษ

ตรัง
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดสตูล ตํารวจภูธรภาค ๙
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่
ภูธรตําบล
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล
๑.

ฉลุง

ฉลุง

๒

๑. ฉลุง
๒. ควนโพธิ์

๒.

เขาขาว

เขาขาว

๒

๑. เขาขาว
๒. นํ้าผุด

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

เมืองสตูล

สตูล

ละงู

สตูล
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดปตตานี ตํารวจภูธรภาค ๙
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่
ภูธรตําบล
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๑.

บานโสรง

เขาตูม

๒

๑. เขาตูม
๒. กอลํา

ยะรัง

ปตตานี

๒.

ราตาปนยัง

ราตาปนยัง

๔

๑. ราตาปนยัง
๒. ตะโละ
๓. ตาลีอายร
๔. ปุลากง

ยะหริ่ง

ปตตานี
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ตํารวจภูธรภาค ๙
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่
ภูธรตําบล
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๑.

ลําใหม

ลําใหม

๕

๑. ลําใหม
๒. พรอน
๓. ยะลา
๔. ลิดล
๕. ลําพะยา

เมืองยะลา

ยะลา

๒.

อัยเยอรเวง

อัยเยอรเวง

๑

๑. อัยเยอรเวง

เบตง

ยะลา

๓.

ยะรม

ยะรม

๑

๑. ยะรม

เบตง

ยะลา

๔.

บาตูตาโมง

ถํ้าทะลุ

๑

๑. ถํ้าทะลุ

บันนังสตา

ยะลา

๕.

แมหวาด

แมหวาด

๑

๑. แมหวาด

ธารโต

ยะลา

๖.

จะกวะ

ตะโละหะลอ

๓

๑. ตะโละหะลอ
๒. เกะรอ
๓. จะกวะ

รามัน

ยะลา

๗.

โกตาบารู

โกตาบารู

๔

๑. โกตาบารู
๒. บาโงย
๓. บือมัง
๔. เนินงาม

รามัน

ยะลา

๘.

ทาธง

ทาธง

๒

๑. ทาธง
๒. วังพญา

รามัน

ยะลา

๙.

ปะแต

ปะแต

๑

๑. ปะแต

ยะหา

ยะลา
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ตํารวจภูธรภาค ๙
เขตอํานาจการรับผิดชอบ
ชื่อสถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ลําดับที่
ภูธรตําบล
ตั้งอยูที่ตําบล จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล

อยูในความปกครอง
สถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอ

จังหวัด

๑.

ตันหยง

กะลุวอเหนือ

๒

๑. กะลุวอเหนือ
๒. กะลุวอ

เมืองนราธิวาส

นราธิวาส

๒.

โคกเคียน

โคกเคียน

๑

๑. โคกเคียน

เมืองนราธิวาส

นราธิวาส

๓.

โละจูด

โละจูด

๒

๑. โละจูด
๒. แมดง

แวง

นราธิวาส

๔.

มูโนะ

มูโนะ

๒

๑. มูโนะ
๒. ปูโยะ

สุไหงโกลก

นราธิวาส

๕.

สากอ

สากอ

๑

๑. สากอ

สุไหงปาดี

นราธิวาส

๑

๑. ปะลุกาสาเมาะ

บาเจาะ

นราธิวาส

๖.

ปะลุกาสาเมาะ ปะลุกาสาเมาะ
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง

หนวยงาน

สถานที่ตั้ง

กองบังคับการ
ตํารวจทางหลวง
กองกํากับการ ๑

อําเภอหินกอง
จังหวัดสระบุรี

สถานีตํารวจทางหลวง ๑

สถานีตํารวจทางหลวง ๒

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครองในเขตทางหลวงแผนดิน
นอกเขตกรุงเทพมหานครที่เปนทางหลวงหลัก
ตั้งแตเลข ๑-๓ หลัก
และทางหลวงพิเศษ

อําเภอบางปะอิน
๑. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒. จังหวัดปทุมธานี
๓. จังหวัดนนทบุรี
อําเภอหินกอง
๑. จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี
๒. จังหวัดนครนายก

สถานีตํารวจทางหลวง ๓

อําเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี

สถานีตํารวจทางหลวง ๔

อําเภอเมืองนครสวรรค
จังหวัดนครสวรรค

สถานีตํารวจทางหลวง ๕

อําเภอเมืองเพชรบูรณ
จังหวัดเพชรบูรณ

๑. จังหวัดลพบุรี
๒. จังหวัดสิงหบุรี
๓. จังหวัดอางทอง
๑. จังหวัดนครสวรรค
๒. จังหวัดอุทัยธานี
๓. จังหวัดชัยนาท
๑. จังหวัดเพชรบูรณ
๒. จังหวัดพิจิตร
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง

หนวยงาน

สถานที่ตั้ง

กองบังคับการ
ตํารวจทางหลวง
กองกํากับการ ๒

อําเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม

สถานีตํารวจทางหลวง ๑

สถานีตํารวจทางหลวง ๒

สถานีตํารวจทางหลวง ๓

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครองในเขตทางหลวงแผนดิน
นอกเขตกรุงเทพมหานครที่เปนทางหลวงหลัก
ตั้งแตเลข ๑-๓ หลัก
และทางหลวงพิเศษ

อําเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม

๑. จังหวัดนครปฐม
๒. จังหวัดสุพรรณบุรี
๓. จังหวัดสมุทรสาคร
อําเภอเมืองเพชรบุรี ๑. จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
๒. จังหวัดราชบุรี
๓. จังหวัดกาญจนบุรี
๔. จังหวัดสมุทรสงคราม
อําเภอเมืองประจวบคีรขี นั ธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

สถานีตํารวจทางหลวง ๔

อําเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร

สถานีตํารวจทางหลวง ๕

อําเภอทาฉาง
จังหวัดสุราษฎรธานี

๑. จังหวัดชุมพร
๒. จังหวัดระนอง
จังหวัดสุราษฎรธานี
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง

หนวยงาน

สถานที่ตั้ง

กองบังคับการ
ตํารวจทางหลวง
กองกํากับการ ๓

อําเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครองในเขตทางหลวงแผนดิน
นอกเขตกรุงเทพมหานครที่เปนทางหลวงหลัก
ตั้งแตเลข ๑-๓ หลัก
และทางหลวงพิเศษ

สถานีตํารวจทางหลวง ๑

อําเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑. จังหวัดฉะเชิงเทรา
๒. จังหวัดสมุทรปราการ

สถานีตํารวจทางหลวง ๒

อําเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

สถานีตํารวจทางหลวง ๓

อําเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

สถานีตํารวจทางหลวง ๔

อําเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี

๑. จังหวัดจันทบุรี
๒. จังหวัดตราด

สถานีตํารวจทางหลวง ๕

อําเภอกบินทรบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี

๑. จังหวัดปราจีนบุรี
๒. จังหวัดสระแกว
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง

หนวยงาน

สถานที่ตั้ง

กองบังคับการ
ตํารวจทางหลวง
กองกํากับการ ๔

อําเภอเมืองขอนแกน
จังหวัดขอนแกน

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครองในเขตทางหลวง
แผนดิน
นอกเขตกรุงเทพมหานครที่เปนทาง
หลวงหลัก ตั้งแตเลข ๑-๓ หลัก
และทางหลวงพิเศษ

สถานีตํารวจทางหลวง ๑

อําเภอเมืองรอยเอ็ด
จังหวัดรอยเอ็ด

๑. จังหวัดรอยเอ็ด
๒. จังหวัดกาฬสินธุ
๓. จังหวัดมหาสารคาม

สถานีตํารวจทางหลวง ๒

อําเภอเมืองขอนแกน
จังหวัดขอนแกน

๑. จังหวัดขอนแกน
๒. จังหวัดชัยภูมิ

สถานีตํารวจทางหลวง ๓

อําเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี

๑. จังหวัดอุดรธานี
๒. จังหวัดหนองคาย

สถานีตํารวจทางหลวง ๔

อําเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย

สถานีตํารวจทางหลวง ๕

อําเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

๑. จังหวัดเลย
๒. จังหวัดหนองบัวลําภู
๑. จังหวัดสกลนคร
๒. จังหวัดนครพนม
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง

หนวยงาน

สถานที่ตั้ง

กองบังคับการ
ตํารวจทางหลวง
กองกํากับการ ๕

อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครองในเขตทางหลวงแผนดิน
นอกเขตกรุงเทพมหานครที่เปนทางหลวงหลัก
ตั้งแตเลข ๑-๓ หลัก
และทางหลวงพิเศษ

สถานีตํารวจทางหลวง ๑

อําเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก

๑. จังหวัดตาก
๒. จังหวัดกําแพงเพชร

สถานีตํารวจทางหลวง ๒

อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง

สถานีตํารวจทางหลวง ๓

อําเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก

๑. จังหวัดพิษณุโลก
๒. จังหวัดสุโขทัย
๓. จังหวัดอุตรดิตถ

สถานีตํารวจทางหลวง ๔

อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม

๑. จังหวัดเชียงใหม
๒. จังหวัดลําพูน
๓. จังหวัดแมฮองสอน

สถานีตํารวจทางหลวง ๕

อําเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา

๑. จังหวัดลําปาง
๒. จังหวัดแพร

๑. จังหวัดพะเยา
๒. จังหวัดเชียงราย
๓. จังหวัดนาน
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครองในเขตทางหลวงแผนดิน
นอกเขตกรุงเทพมหานครที่เปนทางหลวงหลัก
ตั้งแตเลข ๑-๓ หลัก
และทางหลวงพิเศษ

หนวยงาน

สถานที่ตั้ง

กองบังคับการ
ตํารวจทางหลวง
กองกํากับการ ๖

อําเภอเมือง
อุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี

สถานีตํารวจทางหลวง ๑

อําเภอปากชอง
จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

สถานีตํารวจทางหลวง ๒

อําเภอเมืองบุรีรัมย
จังหวัดบุรีรัมย

จังหวัดบุรีรัมย

สถานีตํารวจทางหลวง ๓

อําเภอเมืองสุรินทร
จังหวัดสุรินทร

๑. จังหวัดสุรินทร
๒. จังหวัดศรีสะเกษ

สถานีตํารวจทางหลวง ๔

อําเภอเมือง
อุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

สถานีตํารวจทางหลวง ๕ อําเภอเมืองอํานาจเจริญ ๑. จังหวัดอํานาจเจริญ
จังหวัดอํานาจเจริญ ๒. จังหวัดมุกดาหาร
๓. จังหวัดยโสธร
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง

หนวยงาน

สถานที่ตั้ง

กองบังคับการ
ตํารวจทางหลวง
กองกํากับการ ๗

อําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครองในเขตทางหลวงแผนดิน
นอกเขตกรุงเทพมหานครที่เปนทางหลวงหลัก
ตั้งแตเลข ๑-๓ หลัก
และทางหลวงพิเศษ

สถานีตํารวจทางหลวง ๑

อําเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา

สถานีตํารวจทางหลวง ๒

อําเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง

๑. จังหวัดพังงา
๒. จังหวัดภูเก็ต
๓. จังหวัดกระบี่
๑. จังหวัดตรัง
๒. จังหวัดพัทลุง

สถานีตํารวจทางหลวง ๓

อําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา

๑. จังหวัดสงขลา
๒. จังหวัดสตูล

สถานีตํารวจทางหลวง ๔

สถานีตํารวจทางหลวง ๕

จังหวัดนครศรีธรรมราช
อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อําเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปตตานี

๑. จังหวัดปตตานี
๒. จังหวัดนราธิวาส
๓. จังหวัดยะลา
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครองในเขตทางหลวงแผนดิน
และทางหลวงพิเศษ

หนวยงาน

สถานที่ตั้ง

กองบังคับการ
ตํารวจทางหลวง
กองกํากับการ ๘
สถานีตํารวจทางหลวง ๑

เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร
เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร

ในเขตทางหลวงพิเศษและทางหลวง
หมายเลข ๗
- ตั้งแต ก.ม.๐ แขวง/เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร ถึง ก.ม. ๗๘ ต.หนอง
ขางคอก อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

สถานีตํารวจทางหลวง ๒

เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร

ในเขตทางหลวงพิเศษและทางหลวง
หมายเลข ๙
- ถนนวงแหวนรอบกรุงเทพมหานคร
วงแหวนตะวันออก (บางปะอิน – บางพลี)
ตั้งแต ก.ม.๐ ต.พะยอม อําเภอวังนอย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึง ก.ม. ๖๓
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง

หนวยงาน

สถานที่ตั้ง

กองบังคับการ
ตํารวจทองเที่ยว
กองกํากับการ ๑

กรุงเทพมหานคร

สถานีตํารวจทองเที่ยว ๑

กรุงเทพมหานคร

บก.น.๑-๓

สถานีตํารวจทองเที่ยว ๒

กรุงเทพมหานคร

บก.น.๔-๖

สถานีตํารวจทองเที่ยว ๓

กรุงเทพมหานคร

บก.น.๗-๙

สถานีตํารวจทองเที่ยว ๔

.
กรุงเทพมหานคร

ทาอากาศยานกรุงเทพฯ

สถานีตํารวจทองเที่ยว ๕

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
หนวยงาน

สถานที่ตั้ง

กองบังคับการ
กรุงเทพมหานคร
ตํารวจทองเที่ยว
กองกํากับการ ๒
สถานีตํารวจทองเที่ยว ๑ อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง
ตํารวจภูธรภาค ๑ ตํารวจภูธรภาค ๒
ตํารวจภูธรภาค ๗
๑. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. จังหวัดปทุมธานี
๓. จังหวัดอางทอง
๔. จังหวัดนนทบุรี

สถานีตํารวจทองเที่ยว ๒

อําเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี

๑. จังหวัดลพบุรี
๒. จังหวัดสระบุรี
๓. จังหวัดสิงหบุรี
๔. จังหวัดชัยนาท

สถานีตํารวจทองเที่ยว ๓

อําเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแกว

๑. จังหวัดสระแกว
๒. จังหวัดนครนายก
๓. จังหวัดปราจีนบุรี

สถานีตํารวจทองเที่ยว ๔

อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี

สถานีตํารวจทองเที่ยว ๕

อําเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง

๑. จังหวัดชลบุรี
๒. จังหวัดสมุทรปราการ
๓. จังหวัดฉะเชิงเทรา
๑. จังหวัดระยอง
๒. จังหวัดจันทบุรี
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง
จังหวัดตราด

หนวยงาน

สถานที่ตั้ง

สถานีตํารวจทองเที่ยว ๖

อําเภอแหลมงอบ
จังหวัดตราด

สถานีตํารวจทองเที่ยว ๗

อําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

๑. จังหวัดประจวบคีรีขันธ
๒. จังหวัดสมุทรสาคร
๓. จังหวัดสมุทรสงคราม
๔. จังหวัดเพชรบุรี

สถานีตํารวจทองเที่ยว ๘

อําเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี

๑. จังหวัดกาญจนบุรี
๒. จังหวัดนครปฐม
๓. จังหวัดราชบุรี
๔. จังหวัดสุพรรณบุรี
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
หนวยงาน

สถานที่ตั้ง

กองบังคับการ
ตํารวจทองเที่ยว
กองกํากับการ ๓
สถานีตํารวจทองเที่ยว ๑

อําเภอเมืองขอนแกน
จังหวัดขอนแกน

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง
ตํารวจภูธรภาค ๓ ตํารวจภูธรภาค ๔

อําเภอเมืองนครราชสีมา ๑. จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
๒. จังหวัดชัยภูมิ
๓. จังหวัดบุรีรัมย
๔. จังหวัดสุรินทร
สถานีตํารวจทองเที่ยว ๒ อําเภอเมืองอุบลราชธานี ๑. จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
๒. จังหวัดยโสธร
๓. จังหวัดอํานาจเจริญ
๔. จังหวัดศรีสะเกษ
สถานีตํารวจทองเที่ยว ๓ อําเภอเมืองขอนแกน ๑. จังหวัดขอนแกน
จังหวัดขอนแกน
๒. จังหวัดมหาสารคาม
๓. จังหวัดกาฬสินธุ
๔. จังหวัดรอยเอ็ด
สถานีตํารวจทองเที่ยว ๔ อําเภอเมืองนครพนม ๑. จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครพนม
๒. จังหวัดสกลนคร
๓. จังหวัดมุกดาหาร
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
หนวยงาน

สถานที่ตั้ง

สถานีตํารวจทองเที่ยว ๕

อําเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
อําเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย

สถานีตํารวจทองเที่ยว ๖

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง
๑. จังหวัดอุดรธานี
๒. จังหวัดหนองคาย
๑. จังหวัดเลย
๒. จังหวัดหนองบัวลําภู
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
หนวยงาน
กองบังคับการ
ตํารวจทองเที่ยว
กองกํากับการ ๔
สถานีตํารวจทองเที่ยว ๑

สถานที่ตั้ง

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง

อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม ตํารวจภูธรภาค ๕ ตํารวจภูธรภาค ๖

อําเภอเมืองเชียงใหม ๑. จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม ๒. จังหวัดลําปาง
๓. จังหวัดลําพูน
สถานีตํารวจทองเที่ยว ๒ อําเภอเมืองเชียงราย ๑. จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
๒. จังหวัดพะเยา
สถานีตํารวจทองเที่ยว ๓

อําเภอเมืองนาน
จังหวัดนาน

๑. จังหวัดนาน
๒. จังหวัดแพร
๓. จังหวัดอุตรดิตถ
สถานีตํารวจทองเที่ยว ๔ อําเภอเมืองพิษณุโลก ๑. จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก ๒. จังหวัดเพชรบูรณ
๓. จังหวัดสุโขทัย
สถานีตํารวจทองเที่ยว ๕
อําเภอเมือง
๑. จังหวัดนครสวรรค
นครสวรรค
๒. จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดนครสวรรค ๓. จังหวัดพิจิตร
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
หนวยงาน

สถานที่ตั้ง

สถานีตํารวจทองเที่ยว ๖

อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง
๑. จังหวัดตาก
๒. จังหวัดกําแพงเพชร

สถานีตํารวจทองเที่ยว ๗ อําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน
จังหวัดแมฮองสอน
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง

หนวยงาน

สถานที่ตั้ง

กองบังคับการ
ตํารวจทองเที่ยว
กองกํากับการ ๕
สถานีตํารวจทองเที่ยว ๑

อําเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต

ตํารวจภูธรภาค ๘ ตํารวจภูธรภาค ๙

อําเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง

๑. จังหวัดระนอง
๒. จังหวัดชุมพร

สถานีตํารวจทองเที่ยว ๒

อําเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต

๑. จังหวัดภูเก็ต
๒. จังหวัดพังงา

สถานีตํารวจทองเที่ยว ๓

อําเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่

๑. จังหวัดกระบี่
๒. จังหวัดตรัง

สถานีตํารวจทองเที่ยว ๔

อําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา

๑. จังหวัดสงขลา
๒. จังหวัดสตูล
๓. จังหวัดพัทลุง
สถานีตํารวจทองเที่ยว ๕ อําเภอสุไหงโก-ลก ๑. จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส ๒. จังหวัดปตตานี
๓. จังหวัดยะลา
สถานีตํารวจทองเที่ยว ๖ อําเภอเมืองสุราษฎรธานี ๑. จังหวัดสุราษฎรธานี
จังหวัดสุราษฎรธานี (ยกเวนอําเภอเกาะสมุย และอําเภอเกาะพงัน
และหมูเกาะโดยรอบทั้งหมด)
๒. จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานีตํารวจทองเที่ยว ๗
อําเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎรธานี เฉพาะอําเภอ เกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎรธานี อําเภอเกาะพงัน และหมูเกาะโดยรอบทั้งหมด
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
หนวยงาน
กองบังคับการ
ตํารวจนํ้า
กองกํากับการ ๔

สถานีตํารวจนํ้า ๑

สถานีตํารวจนํ้า ๒

สถานีตํารวจนํ้า ๓

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง
เขตคลองเตย
แมนํ้าเจาพระยาในทะเลและชายฝง
กรุงเทพมหานคร
ตลอดจนแมนํ้าลําคลองสําคัญที่เชื่อมตอ
แมนํ้าเจาพระยาและในเขตพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร จังหวัด
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ
อําเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดนนทบุรี ตั้งแตเหนือสะพาน
พระราม ๗ ขึน้ ไป
เขตบางรัก
ตั้ ง แต ใ ต ส ะพานพระราม ๗ ลงมา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร และอําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ ตัง้ แตเหนือสะพาน
ขามแมนาเจ
ํ้ าพระยาหนาอําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ ขึน้ ไป
อําเภอเมืองสมุทรปราการ ตามลําแมนํ้าเจาพระยา ในเขตจังหวัด
จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรปราการ ตั้งแตใตสะพานหนาทีว่ า การ
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ลงไปในทะเลและชายฝ  ง เขต จั ง หวั ด
สมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร ตลอดจน
แมนํ้ าลํ าคลองที่สํ าคัญที่เชื่อมตอแมนํ้ า
เจาพระยาหรือทะเลรวมทัง้ พืน้ ทีบ่ ริเวณทีต่ งั้
กองบังคับการตํารวจนํา้
สถานที่ตั้ง
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม
อําเภอบานแหลม และอําเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี

หนวยงาน

สถานที่ตั้ง

สถานีตํารวจนํ้า ๔

อําเภอเมือง
สมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ

สถานีตํารวจนํ้า ๕

อําเภอปราณบุรี
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี อําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ อําเภอปราณบุรี อําเภอสามรอยยอด
และอําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ

สถานีตํารวจนํ้า ๖

อําเภอบางสะพาน
อําเภอทับสะแก อําเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ อําเภอบางสะพานนอย และอําเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
หนวยงาน

สถานที่ตั้ง

กองบังคับการ
ตํารวจนํ้า
กองกํากับการ ๕
สถานีตํารวจนํ้า ๑

อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี

สถานีตํารวจนํ้า ๒

อําเภอเกาะสีชัง
จังหวัดชลบุรี

สถานีตํารวจนํ้า ๓

อําเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัด
ระยอง จังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดตราด
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
และจังหวัดชลบุรี ยกเวนอําเภอเกาะสีชัง
รวมถึงบริเวณทาเรือนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
และอําเภอสัตหีบ
อําเภอเกาะสีชัง และบริเวณทาเรือนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง

สถานีตํารวจนํ้า ๔

อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี

สถานีตํารวจนํ้า ๕

อําเภอแหลมงอบ
จังหวัดตราด

จังหวัดตราด ยกเวนอําเภอคลองใหญ และ
กิ่งอําเภอเกาะกูด

สถานีตํารวจนํ้า ๖

อําเภอคลองใหญ
จังหวัดตราด

อําเภอคลองใหญ และกิ่งอําเภอเกาะกูด
จังหวัดตราด
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
หนวยงาน
กองบังคับการ
ตํารวจนํ้า
กองกํากับการ ๖
สถานีตํารวจนํ้า ๑

สถานีตํารวจนํ้า ๒

สถานีตํารวจนํ้า ๓

สถานีตํารวจนํ้า ๔

สถานีตํารวจนํ้า ๕

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง
อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดชุมพร
จังหวัดสุราษฎรธานี
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ตั้ง

อําเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร

๑. จังหวัดชุมพร (ยกเวนอําเภอละแม)
๒. อําเภอเกาะพงัน (เฉพาะเกาะเตา และ
หินใบ) จังหวัดสุราษฎรธานี
อําเภอเมืองสุราษฎรธานี ๑. อําเภอละแม จังหวัดชุมพร
จังหวัดสุราษฎรธานี
๒. จังหวัดสุราษฎรธานี (ยกเวน
อําเภอเกาะสมุย และอําเภอเกาะพงัน)
รวมทั้งหมูเกาะอางทอง และหมูเกาะ
พะลวย
อําเภอเกาะสมุย
อําเภอเกาะสมุย และอําเภอเกาะพงัน
จังหวัดสุราษฎรธานี
(ยกเวน เกาะเตาและหินใบ)
จังหวัดสุราษฎรธานี
อําเภอขนอม
๑. อําเภอขนอม อําเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช และ อําเภอทาศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราช
และเกาะตางๆ ในเขตพื้นที่
๒. จังหวัดสุราษฎรธานี เฉพาะเกาะ
ราบ เกาะวังนอก เกาะวังใน หินนํ้าลาย
หินรานเปด
อําเภอปากพนัง
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช อําเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช และอําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
หนวยงาน

สถานที่ตั้ง

กองบังคับการ
ตํารวจนํ้า
กองกํากับการ ๗
สถานีตํารวจนํ้า ๑

อําเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง
จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดปตตานี
จังหวัดนราธิวาส

อําเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา และอําเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง

สถานีตํารวจนํ้า ๒

อําเภอเมืองปตตานี
จังหวัดปตตานี

จังหวัดปตตานี (ยกเวนอําเภอสายบุรี)

สถานีตํารวจนํ้า ๓

อําเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส

๑. จังหวัดนราธิวาส (ยกเวนอําเภอตากใบ)
๒. อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี

สถานีตํารวจนํ้า ๔

อําเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส

อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
หนวยงาน

สถานที่ตั้ง

กองบังคับการ
ตํารวจนํ้า
กองกํากับการ ๘
สถานีตํารวจนํ้า ๑

อําเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง
จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต

อําเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง

จังหวัดระนอง

สถานีตํารวจนํ้า ๒

อําเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา

สถานีตํารวจนํ้า ๓

อําเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต

อําเภอคุระบุรี อําเภอตะกัว่ ปา อําเภอทายเหมือง
และอําเภอตะกั่วทุง (เฉพาะพื้นที่ ฝงทะเล
อันดามันตะวันตก ) จังหวัดพังงา
จังหวัดภูเก็ต อําเภอเมืองพังงา อําเภอเกาะยาว
อําเภอตะกั่วทุง อําเภอทับปุด (ยกเวนพื้นที่
ฝงทะเลอันดามันตะวันตก) จังหวัดพังงา
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
หนวยงาน

สถานที่ตั้ง

กองบังคับการ
ตํารวจนํ้า
กองกํากับการ ๙
สถานีตํารวจนํ้า ๑

อําเภอกันตัง
จังหวัดตรัง

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง
จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล

อําเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่

สถานีตํารวจนํ้า ๒

อําเภอกันตัง
จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

สถานีตํารวจนํ้า ๓

อําเภอเมืองสตูล
จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
หนวยงาน
กองบังคับการ
ตํารวจนํ้า
กองกํากับการ ๑๐
สถานีตํารวจนํ้า ๑
สถานีตํารวจนํ้า ๒

สถานีตํารวจนํ้า ๓

สถานีตํารวจนํ้า ๔
สถานีตํารวจนํ้า ๕

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง
อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี
สถานที่ตั้ง

อําเภอเมืองนครพนม อําเภอบานแพง อําเภอทาอุเทน
จังหวัดนครพนม และอําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
อําเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม

๑. อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
๒. ตําบลโปงขาม อําเภอหวานใหญ
จังหวัดมุกดาหาร
อําเภอเมืองมุกดาหาร ๑. อําเภอหวานใหญ (ยกเวนตําบลโปงขาม)
จังหวัดมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร อําเภอดอนตาล
จังหวัดมุกดาหาร
๒. อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ
อําเภอเขมราฐ
อําเภอเขมราฐ อําเภอนาตาล อําเภอโพธิไ์ ทร
จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
อําเภอโขงเจียม
จังหวัดอุบลราชธานี

อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง
จังหวัดเชียงราย จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย

หนวยงาน

สถานที่ตั้ง

กองบังคับการ
ตํารวจนํ้า
กองกํากับการ ๑๑

อําเภอเมือง
หนองคาย
จังหวัดหนองคาย

สถานีตํารวจนํ้า ๑

อําเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย

อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

สถานีตํารวจนํ้า ๒

อําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย

อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

สถานีตํารวจนํ้า ๓

อําเภอเวียงแกน
จังหวัดเชียงราย

อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย

สถานีตํารวจนํ้า ๔

อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย

สถานีตํารวจนํ้า ๕

อําเภอศรีเชียงใหม
จังหวัดหนองคาย

อําเภอเชียงคาน อําเภอปากชม และตามลําแม
นํ้าเหือง ตั้งแตบริเวณดานพรมแดนสะพาน
มิตรภาพขามแมนาเหื
ํ้ อง ไทย – ลาว
ไปจรดปากแมนาํ้ อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย
อําเภอสังคม อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย

สถานีตํารวจนํ้า ๖

อําเภอเมือง
หนองคาย
จังหวัดหนองคาย

อําเภอเมืองหนองคาย อําเภอทาบอ
อําเภอโพนพิสัย กิ่งอําเภอรัตนวาป
และ อําเภอปากคาด จังหวัดหนองคาย

สถานีตํารวจนํ้า ๗

อําเภอบึงกาฬ
จังหวัดหนองคาย

อําเภอบึงกาฬ อําเภอบุง คลา อําเภอบึงโขงหลง
จังหวัดหนองคาย
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ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง
กรุงเทพมหานคร
เขตพื้นที่ของการรถไฟแหงประเทศไทย และ
กองบังคับการ
ในเขตเสนทางรถไฟสายเหนือทัง้ หมด เสนทาง
ตํารวจรถไฟ
รถไฟสายตะวันออกถึงสถานีมกั กะสัน ตรงประแจ
กองกํากับการ ๑
อันนอกสุดดานใต และเสนทางรถไฟสายใต จาก
สถานีชมุ ทางบางซือ่ ถึงคอสะพานพระราม ๖
ฝง ตะวันออก
พื้นที่ที่เสนทางรถไฟผานมี กรุงเทพมหานคร
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครสวรรค
จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดแพร จังหวัดลําปาง
จังหวัดลําพูน และจังหวัดเชียงใหม
สถานีตารวจรถไฟนพวงศ
ํ
เขตบางกอกนอย
เขตพืน้ ทีข่ องการรถไฟแหงประเทศไทยยานขนสง
กรุงเทพมหานคร สินคาพหลโยธิน เขตจตุจกั ร ตลอดแนวถนน
กําแพงเพชร ๑ และกําแพงเพชร ๒
พืน้ ทีส่ ถานีรถไฟ เสนทางรถไฟในเสนทางสายเหนือ
จากสถานีกรุงเทพมหานครถึงสถานีชมุ ทางบาน
ภาชี ตรงประแจอันนอกสุดดานเหนือ และดาน
ตะวันออกเฉียงเหนือ เสนทางรถไฟสายตะวันออก
ถึงสถานีมกั กะสัน ตรงประแจอันนอกสุดดานใต
และเสนทางรถไฟสายใต จากสถานีชมุ ทางบางซือ่
ถึงคอสะพานพระราม ๖ ฝงตะวันออก
พืน้ ทีท่ เี่ สนทางรถไฟผานมี กรุงเทพมหานคร
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หนวยงาน

สถานที่ตั้ง
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ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
หนวยงาน
สถานีตํารวจรถไฟ
นครสวรรค

สถานีตํารวจรถไฟ
ศิลาอาสน

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง
เขตพืน้ ทีข่ องการรถไฟแหงประเทศไทย พืน้ ที่
อําเภอเมือง
สถานีรถไฟ เสนทางรถไฟสายเหนือ จากสถานี ชุมทาง
นครสวรรค
จังหวัดนครสวรรค บานภาชี ตรงประแจอันนอกสุดดานเหนือ ถึงสถานี
พิษณุโลก ตรงประแจอันนอกสุดดานเหนือ
พืน้ ทีท่ เี่ สนทางรถไฟผานมีจงั หวัดพระนคร
ศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี
จังหวัดนครสวรรค จังหวัดพิจติ ร และจังหวัดพิษณุโลก
อําเภอเมือง
เขตพืน้ ทีข่ องการรถไฟแหงประเทศไทย พืน้ ที่
อุตรดิตถ
สถานีรถไฟ เสนทางรถไฟสายเหนือ จากสถานี
จังหวัดอุตรดิตถ พิษณุโลก ตรงประแจอันนอกสุดดานเหนือ ถึง
สถานีเชียงใหม รวมทั้งทางแยกจากสถานีชุมทาง
บานดาราถึงสถานีสวรรคโลก
พื้นที่ที่เสนทางรถไฟผานมีจังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดแพร
จังหวัดลําปาง จังหวัดลําพูน และจังหวัดเชียงใหม
สถานที่ตั้ง
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ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
หนวยงาน

สถานที่ตั้ง

กองบังคับการ
ตํารวจรถไฟ
กองกํากับการ ๒

เขตบางกอกนอย
กรุงเทพมหานคร

สถานีตารวจรถไฟธนบุ
ํ
รี

เขตบางกอกนอย
กรุงเทพมหานคร

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง
เขตพื้นที่ของการรถไฟแหงประเทศไทย และ
ในเขตเสนทางรถไฟสายใต ตั้งแตสะพาน
พระราม ๖ ดานทิศตะวันออกเปนตนไป รวมทั้ง
ทางแยกและเสนทางรถไฟสายแมกลอง
พื้นที่ที่เสนทางรถไฟผานมี กรุงเทพมหานคร
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัด
นนทบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ จังหวัดชุมพร จังหวัด
สุราษฎรธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง
จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา จังหวัดปตตานี
จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส
เขตบางกอกนอยที่เปนพื้นที่ของการรถไฟ
แหงประเทศไทย พืน้ ทีส่ ถานีรถไฟ เสนทางรถไฟใน
เสนทางสายใต จากสถานีธนบุรีถึงสถานี
ประจวบคีรขี นั ธ ตรงประแจอันนอกสุดดานใต รวม
ทัง้ ทางแยกสถานีชุมทางหนองปลาดุก ถึงสถานี
สุพรรณบุรี และสถานีนาตก
ํ้ จากสถานี ชุมทางตลิ่ง
ชันถึงคอสะพานพระราม ๖ ดานทิศตะวันออก
และเสนทางรถไฟสายแมกลอง
พื้นที่ที่เสนทางรถไฟผานมี กรุงเทพมหานคร
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสงคราม จังหวัด
นนทบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี และ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
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ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
หนวยงาน

สถานที่ตั้ง

สถานีตํารวจรถไฟ
นครศรีธรรมราช

อําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานีตํารวจรถไฟ
หาดใหญ

อําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง
เขตพื้นที่ของการรถไฟแหงประเทศ
ไทย พืน้ ทีส่ ถานีรถไฟเสนทางรถไฟสายใต
จากสถานีประจวบคีรขี นั ธ ตรงประแจอัน
นอกสุดดานใตถึงสถานีพัทลุง ตรงประแจ
อันนอกสุดดานใต รวมทัง้ ทางแยกสถานี
ชุมทางทุง สงถึงสถานีกนั ตัง สถานีชมุ ทาง
เขาชุมทองถึงสถานีนครศรีธรรมราช และ
สถานีชมุ ทางบานทุง โพธิถ์ งึ สถานีทา ขนอน
พื้นที่ที่เสนทางรถไฟผานมีจังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ จังหวัดชุมพร จังหวัด
สุราษฎรธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดตรัง และจังหวัดพัทลุง
เขตพืน้ ทีข่ องการรถไฟแหงประเทศไทย
พืน้ ทีส่ ถานีรถไฟ เสนทางรถไฟสายใต จาก
สถานีพทั ลุง ตรงประแจอันนอกสุดดานใตถงึ
สถานีสไุ หงโก-ลก รวมทัง้ ทางแยกจากสถานี
ชุมทางหาดใหญถงึ สถานีปาดังเบซาร และ
สถานีชมุ ทางหาดใหญถึงสถานีสงขลา
พื้นที่ที่เสนทางรถไฟผานมีจังหวัด
พัทลุง จังหวัดสงขลา จังหวัดปตตานี
จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส
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ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
หนวยงาน
กองบังคับการ
ตํารวจรถไฟ
กองกํากับการ ๓

สถานีตํารวจรถไฟ
นครราชสีมา

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง
กรุงเทพมหานคร
เขตพื้นที่ของการรถไฟแหงประเทศไทย
และในเขตเสนทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
พืน้ ทีท่ เี่ สนทางรถไฟผานมีจงั หวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรรี มั ย
จังหวัดสุรนิ ทร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัด
อุบลราชธานี จังหวัดขอนแกน จังหวัดอุดรธานี
และจังหวัดหนองคาย
อําเภอเมือง
เขตพื้นที่ของการรถไฟแหงประเทศไทย
นครราชสีมา
พื้นที่สถานีรถไฟ เสนทางรถไฟในเสนทางสาย
จังหวัดนครราชสีมา ตะวันออกเฉียงเหนือ จากสถานีชุมทางบานภาชี
ตรงประแจอันนอกสุดดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ถึงสถานีนครราชสีมาตรงประแจอันนอกสุด
ดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งทางแยก
จากสถานีชุมทางแกงคอย – สถานีลํานารายณ –
สถานีชุมทางบัวใหญ
พืน้ ทีท่ เี่ สนทางรถไฟผานมีจงั หวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัด
ชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ตั้ง
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ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
หนวยงาน
สถานีตํารวจรถไฟ
อุบลราชธานี

สถานีตํารวจรถไฟ
อุดรธานี

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง
อําเภอวารินชําราบ
เขตพืน้ ทีข่ องการรถไฟแหงประเทศไทย พืน้ ที่
จังหวัดอุบลราชธานี สถานีรถไฟ เสนทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
จากสถานีนครราชสีมา ตรงประแจอันนอกสุดดาน
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงสถานีอุบลราชธานี
พื้นที่ที่เสนทางรถไฟผานมีจังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดบุรรี มั ย จังหวัดสุรนิ ทร จังหวัดศรีสะเกษ
และจังหวัดอุบลราชธานี
อําเภอเมือง
เขตพืน้ ทีข่ องการรถไฟแหงประเทศไทย พืน้ ที่
อุดรธานี
สถานีรถไฟ เสนทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดอุดรธานี ตั้งแตสถานีชุมทางถนนจิระ ตรงประแจอันนอก
สุดดานเหนือถึงสถานีหนองคาย
พืน้ ทีเ่ สนทางรถไฟผานมีจงั หวัดนครราชสีมา
จังหวัดขอนแกน จังหวัดอุดรธานี และจังหวัด
หนองคาย
สถานที่ตั้ง
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ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
หนวยงาน
กองบังคับการ
ตํารวจรถไฟ
กองกํากับการ ๔

สถานีตํารวจรถไฟ
มักกะสัน

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง
เขตบางซื่อ
เขตพื้นที่ของการรถไฟแหงประเทศไทย และ
กรุงเทพมหานคร ในเขตเสนทางรถไฟสายตะวันออก จากสถานี
มักกะสัน ตรงประแจอันนอกสุดดานใต เปนตนไป
พื้นที่ที่เสนทางรถไฟผานมี กรุงเทพมหานคร
จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัด
ชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดนครนายก จังหวัด
สระบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแกว
เขตราชเทวี
เขตพื้นที่ของการรถไฟแหงประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร พื้นที่สถานีรถไฟ เสนทางรถไฟในเสนทางสาย
ตะวันออก จากสถานีมักกะสัน ตรงประแจ
อันนอกสุดดานใตถึงสถานีสนามบินสุวรรณภูมิ
และถึงสถานีฉะเชิงเทรา ตรงประแจอันนอกสุด
ดานใต รวมถึงพื้นที่ขนถายสินคาลาดกระบัง
พื้นที่ที่เสนทางรถไฟผานมี กรุงเทพมหานคร
จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดฉะเชิงเทรา
สถานที่ตั้ง
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
หนวยงาน
สถานีตํารวจรถไฟ
ฉะเชิงเทรา

สถานีตํารวจรถไฟ
ปราจีนบุรี

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง
เขตพืน้ ทีข่ องการรถไฟแหงประเทศไทย พืน้ ที่
อําเภอเมือง
สถานีรถไฟ เสนทางรถไฟสายตะวันออก จาก
ฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา สถานีฉะเชิงเทรา ตรงประแจอันนอกสุดดานใต
ถึงสถานีบา นพลูตาหลวง และสถานีชมุ ทางคลอง
สิบเกา ตรงประแจอันนอกสุดดานใต รวมทัง้ ทางแยก
จากสถานีศรีราชาถึงสถานีแหลมฉบัง และจาก
สถานีชุมทางเขาชีจรรยถึงสถานีมาบตาพุด
พื้นที่ที่เสนทางรถไฟผานมีจังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง
อําเภอเมืองปราจีนบุรี
เขตพื้นที่ของการรถไฟแหงประเทศไทย
จังหวัดปราจีนบุรี พืน้ ทีส่ ถานีรถไฟ เสนทางรถไฟสายตะวันออก จาก
สถานีชุมทางคลองสิบเกา ตรงประแจอันนอก
สุดดานใตถึงสถานีอรัญประเทศ รวมถึงสถานี
ชุมทางแกงคอย ตรงประแจอันนอกสุดดานใต
พื้นที่ที่เสนทางรถไฟผานมีจังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดนครนายก จังหวัดสระบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี และจังหวัดสระแกว
สถานที่ตั้ง
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง

หนวยงาน

สถานที่ตั้ง

กองบังคับการ
ปราบปราม

เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร

กองกํากับการ ๑

เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

กองกํากับการ ๒

เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร

ตํารวจภูธรภาค ๑ ตํารวจภูธรภาค ๒

กองกํากับการ ๓

เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร

ตํารวจภูธรภาค ๓ ตํารวจภูธรภาค ๔

กองกํากับการ ๔

เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร

ตํารวจภูธรภาค ๕ ตํารวจภูธรภาค ๖

กองกํากับการ ๕

เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร

ตํารวจภูธรภาค ๗ ตํารวจภูธรภาค ๘

กองกํากับการ ๖

เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร

ตํารวจภูธรภาค ๙
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
หนวยงาน

สถานที่ตั้ง

กองบังคับการ
ปราบปรามการกระทําผิด
เกีย่ วกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง

กองกํากับการ ๑

เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร ตํารวจภูธรภาค ๒
ตํารวจภูธรภาค ๓ ตํารวจภูธรภาค ๔

กองกํากับการ ๒

เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร

ตํารวจภูธรภาค ๑ ตํารวจภูธรภาค ๕
ตํารวจภูธรภาค ๖

กองกํากับการ ๓

เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร

ตํารวจภูธรภาค ๗ ตํารวจภูธรภาค ๘
ตํารวจภูธรภาค ๙
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
หนวยงาน

สถานที่ตั้ง

กองบังคับการ
ปราบปรามการกระทําผิด
ตอเด็ก เยาวชน และสตรี

เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง

กองกํากับการ ๑

เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร ตํารวจภูธรภาค ๒
ตํารวจภูธรภาค ๓ ตํารวจภูธรภาค ๔

กองกํากับการ ๒

เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร

ตํารวจภูธรภาค ๑ ตํารวจภูธรภาค ๕
ตํารวจภูธรภาค ๖

กองกํากับการ ๓

เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร

ตํารวจภูธรภาค ๗ ตํารวจภูธรภาค
๘ตํารวจภูธรภาค ๙
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
หนวยงาน

สถานที่ตั้ง

กองบังคับการ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ

เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง

กองกํากับการ ๑

เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร ตํารวจภูธรภาค ๒
ตํารวจภูธรภาค ๓ ตํารวจภูธรภาค ๔

กองกํากับการ ๒

เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร

ตํารวจภูธรภาค ๑ ตํารวจภูธรภาค ๕
ตํารวจภูธรภาค ๖

กองกํากับการ ๓

เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร

ตํารวจภูธรภาค ๗ ตํารวจภูธรภาค ๘
ตํารวจภูธรภาค ๙
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
หนวยงาน

สถานที่ตั้ง

กองบังคับการ
ปราบปรามอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี

เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง

กองกํากับการ ๑

เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร ตํารวจภูธรภาค ๒
ตํารวจภูธรภาค ๓ ตํารวจภูธรภาค ๔

กองกํากับการ ๒

เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร

ตํารวจภูธรภาค ๑ ตํารวจภูธรภาค ๕
ตํารวจภูธรภาค ๖

กองกํากับการ ๓

เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร

ตํารวจภูธรภาค ๗ ตํารวจภูธรภาค ๘
ตํารวจภูธรภาค ๙
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
หนวยงาน
สถานที่ตั้ง
เขตพื้นที่การปกครอง
กองบังคับการตํารวจ
ปราบปรามยาเสพติด ๑
กองกํากับการ ๑
กองกํากับการ ๒
กองกํากับการ ๓
กองกํากับการ ๔

กรุงเทพมหานคร

กองบังคับการตํารวจ
ปราบปรามยาเสพติด ๒
กองกํากับการ ๑
กองกํากับการ ๒
กองกํากับการ ๓

กรุงเทพมหานคร

กองบังคับการตํารวจ
ปราบปรามยาเสพติด ๓
กองกํากับการ ๑
กองกํากับการ ๒
กองกํากับการ ๓

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร, ตํารวจภูธรภาค ๑,
ตํารวจภูธรภาค ๒ และตํารวจภูธรภาค ๓
กรุงเทพมหานคร
ตํารวจภูธรภาค ๑
ตํารวจภูธรภาค ๒
ตํารวจภูธรภาค ๓
ตํารวจภูธรภาค ๔, ตํารวจภูธรภาค ๕
และตํารวจภูธรภาค ๖
ตํารวจภูธรภาค ๔
ตํารวจภูธรภาค ๕
ตํารวจภูธรภาค ๖
ตํารวจภูธรภาค ๗, ตํารวจภูธรภาค ๘
และตํารวจภูธรภาค ๙
ตํารวจภูธรภาค ๗
ตํารวจภูธรภาค ๘
ตํารวจภูธรภาค ๙
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบัญชาการตํารวจสันติบาล
หนวยงาน

สถานที่ตั้ง

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง

กองบังคับการ
ตํารวจสันติบาล ๑

กรุงเทพมหานคร

ตํารวจภูธรภาค ๑-๙
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
หนวยงาน
สถานที่ตั้ง
เขตพื้นที่การปกครอง
กองบังคับการตรวจ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร (ยกเวนดานตรวจ
คนเขาเมืองกรุงเทพมหานคร
คนเขาเมืองทาอากาศยานกรุงเทพ),
จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี
ดานตรวจคนเขาเมือง
ทาเรือกรุงเทพ

ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย

กองบังคับการตรวจคน
เขาเมืองทาอากาศยาน
แหงชาติ
ดานตรวจคนเขาเมือง
ทาอากาศยานกรุงเทพ
ดานตรวจคนเขาเมือง
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

กรุงเทพมหานคร

ศูนยตรวจคนเขาเมือง
ภาคกลาง
ก
ก
ก
ก
ดานตรวจคนเขาเมือง
ในสังกัดศูนยตรวจคน
เขาเมืองภาคกลาง

ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย
ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร
ก
ก
ก
ก
ก
ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานกรุงเทพ
และดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
ก
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
ก
ก
ตํารวจภูธรภาค ๑ (ยกเวนจังหวัดนนทบุรี
และจังหวัดปทุมธานี),ตํารวจภูธรภาค ๒,
ตํารวจภูธรภาค ๗ และดานตรวจคนเขา
เมืองในพืน้ ทีต่ ารวจภู
ํ
ธรภาค ๑ (ยกเวนดาน
ตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ,
ตํารวจภูธรภาค ๒ และตํารวจภูธรภาค ๗
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
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บัญชีแสดงหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
หนวยงาน
สถานที่ตั้ง
เขตพื้นที่การปกครอง
ศูนยตรวจคนเขาเมือง
ตํารวจภูธรภาค ๓, ตํารวจภูธรภาค ๔
จังหวัดนครราชสีมา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และดานตรวจคนเขาเมืองในพื้นที่
ตํารวจภูธรภาค ๓ และตํารวจภูธรภาค ๔
ดานตรวจคนเขาเมือง
ตามประกาศ
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
ในสังกัดศูนยตรวจ
กระทรวงมหาดไทย
คนเขาเมืองภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ศูนยตรวจคนเขาเมือง
ภาคเหนือ

จังหวัดเชียงใหม

ดานตรวจคนเขาเมือง
ในสังกัดศูนยตรวจ
คนเขาเมืองภาคเหนือ

ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย

ศูนยตรวจคนเขาเมือง
ภาคใต

จังหวัดสงขลา

ดานตรวจคนเขาเมือง
ในสังกัดศูนยตรวจ
คนเขาเมืองภาคใต

ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย

ตํารวจภูธรภาค ๕, ตํารวจภูธรภาค ๖
และดานตรวจคนเขาเมืองในพื้นที่
ตํารวจภูธรภาค ๕ และตํารวจภูธรภาค ๖
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

ตํารวจภูธรภาค ๘, ตํารวจภูธรภาค ๙
และดานตรวจคนเขาเมืองในพื้นที่
ตํารวจภูธรภาค ๘ และตํารวจภูธรภาค ๙
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
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ของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
หนวยงาน
สถานที่ตั้ง
เขตพื้นที่การปกครอง
ศูนยสืบสวนสอบสวน
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
และตํารวจภูธรภาค ๑–๙
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ของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
หนวยงาน
สถานที่ตั้ง
เขตพื้นที่การปกครอง
กองบังคับการตํารวจ
อําเภอคลองหลวง
๑. กรุงเทพมหานคร
ตระเวนชายแดน ภาค ๑
จังหวัดปทุมธานี
๒. จังหวัดปทุมธานี
๓. จังหวัดสระแกว
๔. จังหวัดนนทบุรี
๕. จังหวัดปราจีนบุรี
๖. จังหวัดนครนายก
๗. จังหวัดสระบุรี
๘. จังหวัดลพบุรี
๙. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๐. จังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๑. จังหวัดจันทบุรี
๑๒. จังหวัดระยอง
๑๓. จังหวัดชลบุรี
๑๔. จังหวัดตราด
๑๕. จังหวัดสมุทรปราการ
๑๖. จังหวัดกาญจนบุรี
๑๗. จังหวัดสุพรรณบุรี
๑๘. จังหวัดนครปฐม
๑๙. จังหวัดชัยนาท
๒๐. จังหวัดสิงหบุรี
๒๑. จังหวัดอางทอง
๒๒. จังหวัดราชบุรี
๒๓. จังหวัดประจวบคีรีขันธ
๒๔. จังหวัดเพชรบุรี
๒๕. จังหวัดสมุทรสงคราม
๒๖. จังหวัดสมุทรสาคร
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ของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
หนวยงาน
สถานที่ตั้ง
เขตพื้นที่การปกครอง
๑. จังหวัดจันทบุรี
อําเภอมะขาม
กองกํากับการตํารวจ
๒. จังหวัดระยอง
จังหวัดจันทบุรี
ตระเวนชายแดนที่ ๑๑
๓. จังหวัดชลบุรี
ย
บ
๔. จังหวัดตราด
ย
ย
๕. จังหวัดสมุทรปราการ
ย
น
๑. จังหวัดปทุมธานี
อําเภออรัญประเทศ
กองกํากับการตํารวจ
๒. จังหวัดสระแกว
จังหวัดสระแกว
ตระเวนชายแดนที่ ๑๒
๓. จังหวัดปราจีนบุรี
ร
น
๔. จังหวัดนครนายก
ร
น
๕. จังหวัดสระบุรี
ร
น
๖. จังหวัดลพบุรี
ร
น
๗. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ร
น
๘. จังหวัดฉะเชิงเทรา
ร
น
๑. กรุงเทพมหานคร
อําเภอพนมทวน
กองกํากับการตํารวจ
๒. จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
ตระเวนชายแดนที่ ๑๓
๓. จังหวัดกาญจนบุรี
น
๔. จังหวัดสุพรรณบุรี
น
๕. จังหวัดนครปฐม
น
๖. จังหวัดชัยนาท
น
๗. จังหวัดสิงหบุรี
น
๘. จังหวัดอางทอง
น
๙. จังหวัดราชบุรี
น
อําเภอเมืองประจวบคีรขี นั ธ ๑. จังหวัดประจวบคีรีขันธ
กองกํากับการตํารวจ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ๒. จังหวัดเพชรบุรี
ตระเวนชายแดนที่ ๑๔
๓. จังหวัดสมุทรสงคราม
๔. จังหวัดสมุทรสาคร
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ของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
หนวยงาน
สถานที่ตั้ง
เขตพื้นที่การปกครอง
๑. จังหวัดสุรินทร
อําเภอเมืองขอนแกน
กองบังคับการตํารวจ
๒. จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดขอนแกน
ตระเวนชายแดน ภาค ๒
๓. จังหวัดนครราชสีมา
น
๔. จังหวัดบุรีรัมย
น
๕. จังหวัดอุบลราชธานี
น
๖. จังหวัดอํานาจเจริญ
น
๗. จังหวัดยโสธร
น
๘. จังหวัดรอยเอ็ด
น
๙. จังหวัดศรีสะเกษ
น
๑๐. จังหวัดสกลนคร
น
๑๑. จังหวัดมุกดาหาร
น
๑๒. จังหวัดนครพนม
น
๑๓. จังหวัดกาฬสินธุ
น
๑๔. จังหวัดอุดรธานี
น
๑๕. จังหวัดขอนแกน
น
๑๖. จังหวัดหนองคาย
น
๑๗. จังหวัดชัยภูมิ
น
๑๘. จังหวัดหนองบัวลําภู
น
๑๙. จังหวัดเลย
น
๑. จังหวัดสุรินทร
อําเภอเมืองสุรินทร
กองกํากับการตํารวจ
๒. จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดสุรินทร
ตระเวนชายแดนที่ ๒๑
๓. จังหวัดนครราชสีมา
น
๔. จังหวัดบุรีรัมย
น
อําเภอเมืองอุบลราชธานี ๑. จังหวัดอุบลราชธานี
กองกํากับการตํารวจ
๒. จังหวัดอํานาจเจริญ
จังหวัดอุบลราชธานี
ตระเวนชายแดนที่ ๒๒
๓. จังหวัดยโสธร
๔. จังหวัดรอยเอ็ด
๕. จังหวัดศรีสะเกษ
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ของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
หนวยงาน
สถานที่ตั้ง
เขตพื้นที่การปกครอง
๑. จังหวัดสกลนคร
อําเภอเมืองสกลนคร
กองกํากับการตํารวจ
๒. จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดสกลนคร
ตระเวนชายแดนที่ ๒๓
๓. จังหวัดนครพนม
พ
พ
๔. จังหวัดกาฬสินธุ
พ
พ
๑. จังหวัดอุดรธานี
อําเภอเมืองอุดรธานี
กองกํากับการตํารวจ
๒. จังหวัดขอนแกน
จังหวัดอุดรธานี
ตระเวนชายแดนที่ ๒๔
๓. จังหวัดหนองคาย
พ
๔. จังหวัดชัยภูมิ
พ
๕. จังหวัดหนองบัวลําภู
พ
๖. จังหวัดเลย
พ
๑. จังหวัดพิษณุโลก
อําเภอแมริม
กองบังคับการตํารวจ
๒. จังหวัดเพชรบูรณ
จังหวัดเชียงใหม
ตระเวนชายแดน ภาค ๓
๓. จังหวัดพิจิตร
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. จังหวัดอุทัยธานี
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ของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
หนวยงาน
สถานที่ตั้ง
เขตพื้นที่การปกครอง
๑. จังหวัดพิษณุโลก
อําเภอเมืองพิษณุโลก
กองกํากับการตํารวจ
๒. จังหวัดเพชรบูรณ
จังหวัดพิษณุโลก
ตระเวนชายแดนที่ ๓๑
๓. จังหวัดพิจิตร
ด
ดด
๔. จังหวัดอุตรดิตถ
ด
ดด
๕. จังหวัดสุโขทัย
ด
ด
๑. จังหวัดพะเยา
อําเภอเมืองพะเยา
กองกํากับการตํารวจ
๒. จังหวัดแพร
จังหวัดพะเยา
ตระเวนชายแดนที่ ๓๒
๓. จังหวัดนาน
ด
ด
๔. จังหวัดเชียงราย
ด
ด
๑. จังหวัดเชียงใหม
อําเภอสันทราย
กองกํากับการตํารวจ
๒. จังหวัดแมฮองสอน
จังหวัดเชียงใหม
ตระเวนชายแดนที่ ๓๓
๓. จังหวัดลําพูน
ด
ด
๔. จังหวัดลําปาง
ด
ด
๑. จังหวัดตาก
อําเภอเมืองตาก
กองกํากับการตํารวจ
๒. จังหวัดกําแพงเพชร
จังหวัดตาก
ตระเวนชายแดนที่ ๓๔
๓. จังหวัดนครสวรรค
ก
ก
๔. จังหวัดอุทัยธานี
ก
ก
๑. จังหวัดชุมพร
อําเภอเมืองสงขลา
กองบังคับการตํารวจ
๒. จังหวัดระนอง
จังหวัดสงขลา
ตระเวนชายแดน ภาค ๔
๓. จังหวัดสุราษฎรธานี
๔. จังหวัดนครศรีธรรมราช
๕. จังหวัดภูเก็ต
๖. จังหวัดกระบี่
๗. จังหวัดพังงา
๘. จังหวัดสงขลา
๙. จังหวัดพัทลุง
๑๐. จังหวัดสตูล
๑๑. จังหวัดตรัง
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ของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
หนวยงาน
สถานที่ตั้ง
เขตพื้นที่การปกครอง
ก
๑๒. จังหวัดยะลา
ก
ก
๑๓. จังหวัดนราธิวาส
ก
ก
๑๔. จังหวัดปตตานี
ก
อําเภอเมืองชุมพร
๑. จังหวัดชุมพร
กองกํากับการตํารวจ
จังหวัดชุมพร
๒. จังหวัดระนอง
ตระเวนชายแดนที่ ๔๑
๓. จังหวัดสุราษฎรธานี
ก
๑. จังหวัดนครศรีธรรมราช
กกองกํากับการตํารวจ
อําเภอทุงสง
ตระเวนชายแดนที่ ๔๒ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๒. จังหวัดภูเก็ต
๓. จังหวัดกระบี่
ด
ด
๔. จังหวัดพังงา
ด
ด
๑. จังหวัดสงขลา
ดกองกํากับการตํารวจ
อําเภอเมืองสงขลา
๒. จังหวัดพัทลุง
ตระเวนชายแดนที่ ๔๓
จังหวัดสงขลา
๓. จังหวัดสตูล
ผผผผผผเผ
ก
๔. จังหวัดตรัง
เ
ก
๑. จังหวัดยะลา
กองกํากับการตํารวจ
อําเภอเมืองยะลา
๒. จังหวัดนราธิวาส
ตระเวนชายแดนที่ ๔๔
จังหวัดยะลา
๓. จังหวัดปตตานี
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ของสํานักงานนิติวิทยาศาสตรตํารวจ
หนวยงาน

สถานที่ตั้ง

กองวิทยาการ ๑

อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี

วิทยาการเขต ๑๑

วิทยาการเขต ๑๒

อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิทยาการเขต ๑๓

อําเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี

วิทยาการเขต ๑๔

อําเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี

วิทยาการเขต ๑๕

อําเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม

วิทยาการเขต ๑๖

อําเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี

กองวิทยาการ ๒

อําเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง
วิทยาการเขต ๑๑ - วิทยาการเขต ๑๖ และ
วิทยาการจังหวัด
๑.จังหวัดปทุมธานี
๒.จังหวัดนนทบุรี
๓.จังหวัดสมุทรปราการ
๑.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒.จังหวัดสิงหบุรี
๓.จังหวัดลพบุรี
๔.จังหวัดสระบุรี
๕.จังหวัดอางทอง
๖.จังหวัดชัยนาท
๑.จังหวัดชลบุรี
๒.จังหวัดระยอง
๓.จังหวัดจันทบุรี
๔.จังหวัดตราด
๑.จังหวัดปราจีนบุรี
๒.จังหวัดนครนายก
๓.จังหวัดฉะเชิงเทรา
๔.จังหวัดสระแกว
๑.จังหวัดนครปฐม
๒.จังหวัดสมุทรสาคร
๓.จังหวัดสุพรรณบุรี
๔.จังหวัดกาญจนบุรี
๑.จังหวัดเพชรบุรี
๒.จังหวัดประจวบคีรีขันธ
๓.จังหวัดสมุทรสงคราม
๔.จังหวัดราชบุรี
วิทยาการเขต ๒๑ - วิทยาการเขต ๒๔ และ
วิทยาการจังหวัด
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ของสํานักงานนิติวิทยาศาสตรตํารวจ
หนวยงาน

สถานที่ตั้ง

วิทยาการเขต ๒๑

อําเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

วิทยาการเขต ๒๒

อําเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี

วิทยาการเขต ๒๓

อําเภอเมืองขอนแกน
จังหวัดขอนแกน

วิทยาการเขต ๒๔

อําเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

กองวิทยาการ ๓

อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง

วิทยาการเขต ๓๑

วิทยาการเขต ๓๒

อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง
๑.จังหวัดนครราชสีมา
๒.จังหวัดชัยภูมิ
๓.จังหวัดบุรีรัมย
๔.จังหวัดสุรินทร
๑.จังหวัดอุบลราชธานี
๒.จังหวัดยโสธร
๓.จังหวัดอํานาจเจริญ
๔.จังหวัดศรีสะเกษ
๑.จังหวัดขอนแกน
๒.จังหวัดเลย
๓.จังหวัดอุดรธานี
๔.จังหวัดหนองบัวลําภู
๕.จังหวัดมหาสารคาม
๖.จังหวัดหนองคาย
๑.จังหวัดสกลนคร
๒.จังหวัดรอยเอ็ด
๓.จังหวัดนครพนม
๔.จังหวัดกาฬสินธุ
๕.จังหวัดมุกดาหาร
วิทยาการเขต ๓๑ - วิทยาการเขต ๓๔ และ
วิทยาการจังหวัด
๑.จังหวัดลําปาง
๒.จังหวัดแพร
๓.จังหวัดพะเยา
๔.จังหวัดนาน
๑.จังหวัดเชียงใหม
๒.จังหวัดเชียงราย
๓.จังหวัดลําพูน
๔.จังหวัดแมฮองสอน
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ของสํานักงานนิติวิทยาศาสตรตํารวจ
หนวยงาน

สถานที่ตั้ง

วิทยาการเขต ๓๓

อําเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก

วิทยาการเขต ๓๔

อําเภอเมืองนครสวรรค
จังหวัดนครสวรรค

กองวิทยาการ ๔

อําเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา
อําเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา
อําเภอเมืองสุราษฎรธานี
จังหวัดสุราษฎรธานี

วิทยาการเขต ๔๑
วิทยาการเขต ๔๒

วิทยาการเขต ๔๓

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิทยาการเขต ๔๔

อําเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต

วิทยาการเขต ๔๕

อําเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง
๑.จังหวัดพิษณุโลก
๒.จังหวัดเพชรบูรณ
๓.จังหวัดอุตรดิตถ
๔.จังหวัดสุโขทัย
๕.จังหวัดพิจิตร
๑.จังหวัดนครสวรรค
๒.จังหวัดกําแพงเพชร
๓.จังหวัดตาก
๔.จังหวัดอุทัยธานี
วิทยาการเขต ๔๑ - วิทยาการเขต ๔๕และ
วิทยาการจังหวัด
๑.จังหวัดสงขลา
๒.จังหวัดสตูล
๑.จังหวัดสุราษฎรธานี
๒.จังหวัดชุมพร
๓.จังหวัดระนอง
๑.จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒.จังหวัดพัทลุง
๓.จังหวัดตรัง
๑.จังหวัดภูเก็ต
๒.จังหวัดพังงา
๓.จังหวัดกระบี่
๑.จังหวัดยะลา
๒.จังหวัดนราธิวาส
๓.จังหวัดปตตานี
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ของสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หนวยงาน
กองตํารวจสื่อสาร
- ฝายการสื่อสาร ๓

- ฝายการสื่อสาร ๔

สถานที่ตั้ง

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง

ศูนยบริการเทคนิคสื่อสาร
- อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- อําเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
- อําเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
- อําเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
- อําเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี

ในเขตพื้นที่ตํารวจภูธรภาค ๑ - ๓

ศูนยบริการเทคนิคสื่อสาร
- อําเภอเมืองขอนแกน
จังหวัดขอนแกน
- อําเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
- อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
- อําเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
- อําเภอเมืองนครสวรรค
จังหวัดนครสวรรค

ในเขตพื้นที่ตํารวจภูธรภาค ๔ - ๖
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ของสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หนวยงาน
กองตํารวจสื่อสาร
- ฝายการสื่อสาร ๕

สถานที่ตั้ง

ศูนยบริการเทคนิคสื่อสาร
- อําเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
- อําเภอเมืองสุราษฎรธานี
จังหวัดสุราษฎรธานี
- อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
- อําเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา
- อําเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง
ในเขตพื้นที่ตํารวจภูธรภาค ๗ - ๙

