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ประกาศสานักงานตารวจแห่งชาติ
เรื่อง การกาหนดหน่วยงานและเขตอานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของส่วนราชการ (ฉบับที่ 23)
พ.ศ. 2562
ตามที่ไ ด้มีประกาศสานักงานตารวจแห่งชาติ เรื่อง การกาหนดหน่วยงานและเขตอานาจ
การรั บ ผิ ด ชอบหรื อ เขตพื้ น ที่ ก ารปกครองของส่ ว นราชการ ลงวั น ที่ 7 กั น ยายน พ.ศ. 2552
ประกาศสานักงานตารวจแห่งชาติ เรื่อง การกาหนดหน่วยงานและเขตอานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่
การปกครองของส่ว นราชการ (ฉบั บที่ 3) พ.ศ. 2554 ลงวั น ที่ 22 มี น าคม พ.ศ. 2554
ประกาศสานักงานตารวจแห่งชาติ เรื่อง การกาหนดหน่วยงานและเขตอานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่
การปกครองของส่ว นราชการ (ฉบั บที่ 7) พ.ศ. 2555 ลงวั น ที่ 30 มี น าคม พ.ศ. 2555
ประกาศสานักงานตารวจแห่งชาติ เรื่อง การกาหนดหน่วยงานและเขตอานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่
การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559
ประกาศสานักงานตารวจแห่งชาติ เรื่อง การกาหนดหน่วยงานและเขตอานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่
การปกครองของส่ว นราชการ (ฉบั บที่ 17) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561
และประกาศสานักงานตารวจแห่ งชาติ เรื่อง การกาหนดหน่วยงานและเขตอานาจการรับผิดชอบ
หรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม
พ.ศ. 2561 ก าหนดหน่ ว ยงานและเขตอ านาจการรั บ ผิ ด ชอบหรื อ เขตพื้ น ที่ ก ารปกครองให้ กั บ
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 และกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ไว้แล้วนั้น
เนื่องจากปัจจุบันประชาชนในประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน และคนต่างชาติจากประเทศต่าง ๆ
เดิน ทางเข้ามาในประเทศไทย เพื่อท่องเที่ยวหรือประกอบอาชีพมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี ทาให้
การบริการคนต่างด้าวในการยื่นอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว การขึ้นทะเบียนคนต่างด้าว
การตรวจสอบควบคุมคนต่างด้าวหรือคนต่างชาติไม่ครอบคลุมทั่วทุกจังหวัด ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับ
งานการให้บริการ คนต่างด้าวหรือคนต่างชาติเกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถควบคุมคนต่างด้าว
หรือคนต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในประเทศ โดยเฉพาะคนต่างด้าวหรือคนต่างชาติที่มีพฤติกรรมแอบแฝง
เข้ามากระทาความผิดในประเทศไทยได้อย่างทั่วถึงทุกจังหวัด ทาให้จะต้องแยกตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
ที่มีปริมาณงานมากออกจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดที่รับผิดชอบอยู่เดิม และให้ขึ้นตรงกับกองบังคับการ
ตรวจคนเข้าเมืองที่รบั ผิดชอบ ได้แก่ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครนายก แยกออกจากตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอ่างทอง แยกออกจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยนาท แยกออกจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสิงห์บุรี ในสังกัดกองบังคับการ
ตรวจคนเข้าเมือง 3 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดยโสธร แยกออกจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอานาจเจริญ
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ แยกออกจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสกลนคร ตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดหนองบัวลาภู แยกออกจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี ในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด แพร่ แยกออกจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด น่าน ในสังกัด กองบังคับการ
ตรวจคนเข้าเมือง 5 และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพัทลุง แยกออกจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสตูล
ในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 จึงจาเป็นต้องแก้ไข ปรับปรุงการกาหนดหน่วยงานและเขตอานาจ
การรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการดังกล่าวเสียใหม่
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๕ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการ
อย่างอื่นในสานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓2๓/๒๕60
ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕60 เรื่อง มอบหมายและมอบอานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจาสานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศกาหนดหน่วยงาน
และเขตอานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัดสานักงาน
ตารวจแห่งชาติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ ยกเลิกเขตอานาจการรับผิด ชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของกองบังคับการ
ตรวจคนเข้ า เมื อ ง 3 กองบั ง คั บ การตรวจคนเข้ า เมื อ ง 4 กองบั ง คั บ การตรวจคนเข้ า เมื อ ง 5
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 ในสังกัดสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ตามประกาศสานักงานตารวจแห่งชาติ
เรื่ อง การก าหนดหน่ วยงานและเขตอ านาจการรั บผิ ดชอบหรื อเขตพื้ นที่ การปกครองของส่ วนราชการ
ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2552 ประกาศสานักงานตารวจแห่งชาติ เรื่อง การกาหนดหน่วยงาน
และเขตอานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2554 ประกาศสานักงานตารวจแห่งชาติ เรื่อ ง การกาหนดหน่วยงาน
และเขตอานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555
ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555 ประกาศสานักงานตารวจแห่งชาติ เรื่อง การกาหนดหน่วยงาน
และเขตอานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2559
ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559 ประกาศสานักงานตารวจแห่งชาติ เรื่อง การกาหนดหน่วยงาน
และเขตอานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2561
ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 และประกาศสานักงานตารวจแห่งชาติ เรื่อง การกาหนดหน่วยงาน
และเขตอานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2561
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
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ข้อ 2 ให้จัดตั้งตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพิ่มขึ้นใหม่ ดังนี้
2.1 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอ่างทอง อยู่ในเขตอานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่
การปกครองของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
2.2 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครนายก อยู่ในเขตอานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่
การปกครองของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
2.3 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยนาท อยู่ในเขตอานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่
การปกครองของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
2.4 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดยโสธร อยู่ในเขตอานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่
การปกครองของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
2.5 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในเขตอานาจการรับผิดชอบหรือเขตพืน้ ที่
การปกครองของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
2.6 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองบัวลาภู อยู่ในเขตอานาจการรับผิดชอบหรือเขต
พื้นทีก่ ารปกครองของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
2.7 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแพร่ อยู่ในเขตอานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่
การปกครองของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
2.8 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพัทลุง อยู่ในเขตอานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่
การปกครองของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ข้อ 3 ให้ ก าหนดหน่ ว ยงานและเขตอ านาจการรั บ ผิ ด ชอบหรื อ เขตพื้ น ที่ ก ารปกครอง
ของส่วนราชการตามข้อ 1 และข้อ 2 โดยมีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ
ข้อ 4 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัตริ าชการแทน
นายกรัฐมนตรี

บัญชีแสดงหน่วยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
หน่วยงาน
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3

ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือกรุงเทพ

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง
กรุงเทพมหานคร ตํารวจภูธรภาค 1 ตํารวจภูธรภาค 2 และตํารวจภูธรภาค 7
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมือง
ในพื้นที่ตํารวจภูธรภาค 1 ตํารวจภูธรภาค 2
และตํารวจภูธรภาค 7 และด่านตรวจคนเข้าเมือง
ท่าเรือกรุงเทพ (ยกเว้นด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ)
สถานที่ตั้ง

ตามประกาศ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดนนทบุรี

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดปทุมธานี

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดสมุทรปราการ
(ยกเว้นด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดสมุทรสาคร

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดกาญจนบุรี

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดสระแก้ว

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดเพชรบุรี

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดระยอง

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดชลบุรี

บัญชีแสดงหน่วยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
หน่วยงาน

สถานที่ตั้ง

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด

จังหวัดตราด

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดตราด

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดจันทบุรี

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอ่างทอง

จังหวัด
จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดอ่างทอง

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดสุพรรณบุรี

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครนายก

จังหวัดนครนายก จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดนครนายก

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดปราจีนบุรี

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดนครปฐม

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดราชบุรี

จังหวัดราชบุรี

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดราชบุรี

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดลพบุรี

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดสระบุรี

บัญชีแสดงหน่วยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
หน่วยงาน

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง

สถานที่ตั้ง

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยนาท

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดชัยนาท

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดสิงห์บุรี

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดสมุทรสงคราม

ตรวจแล้วถูกต้อง
พลตํารวจตรี
( มานัด ศรีวงษา )
ผู้บังคับการกองอัตรากําลัง

รอง ผบก.
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
รอง สว.

พ.ต.อ...........................................วันที่.........../.........../๒๕62
พ.ต.อ...........................................วันที่.........../.........../๒๕62
พ.ต.ท...........................................วันที่.........../.........../๒๕62
ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง...........................วันที่........../.........../๒๕62
ร.ต.ท.หญิง...................................วันที่.........../.........../๒๕62

บัญชีแสดงหน่วยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
หน่วยงาน

สถานที่ตั้ง

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4

จังหวัดขอนแก่น

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง
ตํารวจภูธรภาค 3 และตํารวจภูธรภาค 4
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมือง
ในพื้นที่ตํารวจภูธรภาค 3 และตํารวจภูธรภาค 4

จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดนครราชสีมา

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดบุรีรัมย์

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดสุรินทร์

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดมุกดาหาร

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองคาย

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดหนองคาย

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย

จังหวัดเลย

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดศรีสะเกษ

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม

จังหวัดนครพนม

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดนครพนม

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอํานาจเจริญ

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดเลย

จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดอํานาจเจริญ

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดยโสธร

จังหวัดยโสธร

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดยโสธร

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดร้อยเอ็ด

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดขอนแก่น

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดมหาสารคาม

บัญชีแสดงหน่วยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
หน่วยงาน

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง

สถานที่ตั้ง

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดสกลนคร

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดกาฬสินธุ์

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดอุดรธานี

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองบัวลําภู
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดหนองบัวลําภู
จังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดบึงกาฬ

ตรวจแล้วถูกต้อง
พลตํารวจตรี
( มานัด ศรีวงษา )
ผู้บังคับการกองอัตรากําลัง

รอง ผบก.
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
รอง สว.

พ.ต.อ...........................................วันที่.........../.........../๒๕62
พ.ต.อ...........................................วันที่.........../.........../๒๕62
พ.ต.ท...........................................วันที่.........../.........../๒๕62
ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง...........................วันที่........../.........../๒๕62
ร.ต.ท.หญิง...................................วันที่.........../.........../๒๕62

บัญชีแสดงหน่วยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง
ตํารวจภูธรภาค 5 และตํารวจภูธรภาค 6
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมือง
ในพื้นที่ตํารวจภูธรภาค 5 และตํารวจภูธรภาค 6
(ยกเว้นด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่)

หน่วยงาน

สถานที่ตั้ง

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5

จังหวัดเชียงใหม่

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลําพูน

จังหวัดลําพูน

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดลําพูน

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลําปาง

จังหวัดลําปาง

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดลําปาง

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดเชียงราย
(ยกเว้นอําเภอและด่านตรวจคนเข้าเมืองในอําเภอเชียงแสน
อําเภอและด่านตรวจคนเข้าเมืองในอําเภอเชียงของ)

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยา

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดพะเยา

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก

จังหวัดตาก

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน

จังหวัดน่าน

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดน่าน

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดแพร่

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดเชียงใหม่
(ยกเว้นด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่)

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดตาก
จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดสุโขทัย

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดอุตรดิตถ์

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดพิษณุโลก

บัญชีแสดงหน่วยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
หน่วยงาน

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง

สถานที่ตั้ง

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิจิตร

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดพิจิตร

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดนครสวรรค์

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกําแพงเพชร

จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดกําแพงเพชร

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดอุทัยธานี

ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน

อําเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย

อําเภอและด่านตรวจคนเข้าเมืองในอําเภอเชียงแสน
อําเภอและด่านตรวจคนเข้าเมืองในอําเภอเชียงของ

ตรวจแล้วถูกต้อง
พลตํารวจตรี
( มานัด ศรีวงษา )
ผู้บังคับการกองอัตรากําลัง

รอง ผบก.
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
รอง สว.
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บัญชีแสดงหน่วยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง
ตํารวจภูธรภาค 8 และตํารวจภูธรภาค 9
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมือง
ในพื้นที่ตํารวจภูธรภาค 8 และตํารวจภูธรภาค 9
(ยกเว้นด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต
และด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่)

หน่วยงาน

สถานที่ตั้ง
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จังหวัดสงขลา

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดภูเก็ต
(ยกเว้นด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต)

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดสงขลา
(ยกเว้นด่านตรวจเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่)

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดสตูล

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดพัทลุง

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดตรัง

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดกระบี่

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง

จังหวัดระนอง

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดระนอง

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชุมพร

จังหวัดชุมพร

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดชุมพร

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดนราธิวาส

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดปัตตานี

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา

จังหวัดพังงา

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดพังงา

บัญชีแสดงหน่วยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
หน่วยงาน

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครอง

สถานที่ตั้ง
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ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดยะลา
(ยกเว้นอําเภอและด่านตรวจคนเข้าเมือง
ในอําเภอเบตง จังหวัดยะลา)

ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง

อําเภอเบตง
จังหวัดยะลา

อําเภอและด่านตรวจคนเข้าเมืองในอําเภอเบตง
จังหวัดยะลา

ตรวจแล้วถูกต้อง
พลตํารวจตรี
( มานัด ศรีวงษา )
ผู้บังคับการกองอัตรากําลัง

รอง ผบก.
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
รอง สว.
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