
 หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
เร่ือง  การกําหนดหน่วยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 

ของส่วนราชการ  (ฉบับที่  ๑๕)   
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  พ.ศ .  ๒๕๕๒  
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๕๒  ประกาศสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  เร่ือง  การกําหนดหน่วยงานและเขตอํานาจ 
การรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ  ลงวันที่  ๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒   
และประกาศสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  เร่ือง  กําหนดหน่วยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่
การปกครองของส่วนราชการ  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ลงวันที่  ๓๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  นั้น 

เนื่องด้วยปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ทําให้การเดินทางเข้า - ออก  
ของประชาชนในประเทศกลุ่มสมาชิกมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึน  การควบคุมบุคคลต่างด้าวที่อยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ  
ซึ่งจะต้องมีการควบคุมข้อมูลต่าง ๆ  ของบุคคลต่างด้าวทั้งหมด  จึงมีความจําเป็นต้องวิเคราะห์และ
กําหนดตําแหน่งให้กับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มขึ้นใหม่ในสังกัดสํานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง  เพื่อให้สามารถดําเนินการควบคุมบุคคลต่างด้าวที่อยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ  ได้อย่างเต็มรูปแบบ 
และมีประสิทธิภาพโดยกําหนดให้มีตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดครอบคลุมในพื้นที่ที่มีปริมาณงานมาก   
โดยแยกตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองที่มีปริมาณงานและคุณภาพของงานสูง 
ออกจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดที่รับผิดชอบอยู่เดิม  และให้ขึ้นตรงกับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 
ที่รับผิดชอบ  ได้แก่  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม  แยกออกมาจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร  
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบุรี  แยกออกมาจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี  แยกออกจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี  
แยกออกจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดราชบุรี  แยกออกจากตรวจ
คนเข้าเมืองจังหวัดนครปฐม  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระบุรี  และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสิงห์บุรี   
แยกออกจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด  แยกออกจากตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดอํานาจเจริญ  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ  และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคาม   
แยกออกจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์  แยกออกจากด่าน 
ตรวจคนเข้าเมืองกาบเชิง  (ซึ่งได้ตั้งเป็นตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์)  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลําพูน  
และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลําปาง  แยกออกจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่  ตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดพะเยา  แยกออกจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุโขทัย  แยกออกจาก
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  แยกออกจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน  
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์  และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิจิตร  แยกออกจากตรวจคนเข้าเมือง
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จังหวัดพิษณุโลก  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกําแพงเพชร  และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุทัยธานี  แยกออกจาก
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครสวรรค์  ให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์  มาเป็นด่านในปกครองของ
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรัง  แยกออกจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสตูล  
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชุมพร  แยกออกจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง  และด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง  
แยกออกจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดยะลา  จึงจําเป็นจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจการรับผิดชอบ
หรือเขตพื้นที่การปกครองให้กับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา  ตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดนครปฐม  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอํานาจเจริญ  ตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดขอนแก่น  ด่านตรวจคนเข้าเมืองกาบเชิง  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่  ตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดเชียงราย  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก  
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครสวรรค์  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสตูล  
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดยะลา  และด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์ 

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  แห่งพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ   
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ข้อ  ๕  ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการ
หรือส่วนราชการอย่างอื่นในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี   
ที่  ๒๑๖/๒๕๕๘  ลงวันที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เรื่อง  มอบหมายและมอบอํานาจให้ 
รองนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  
นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศกําหนดหน่วยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของส่วนราชการในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ 
ในส่วนของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครปฐม  
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอํานาจเจริญ  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น  
ด่านตรวจคนเข้าเมืองกาบเชิง  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย  
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก   
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครสวรรค์  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสตูล  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง  
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดยะลา  และด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์  ของท้ายประกาศสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ  เร่ือง  การกําหนดหน่วยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของส่วนราชการ  ฉบับลงวันที่  ๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และประกาศสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  
เร่ือง  กําหนดหน่วยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ   
(ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ลงวันที่  ๓๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
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ข้อ ๒ ให้จัดตั้งตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มขึ้นใหม่  ดังนี้ 
  ๒.๑ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม  อยู่ในเขตอํานาจการรับผิดชอบ 

หรือเขตพื้นที่การปกครองของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง  ๓  สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 
  ๒.๒ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบุรี  อยู่ในเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่

การปกครองของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง  ๓  สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง   
  ๒.๓ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี  อยู่ในเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่

การปกครองของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง  ๓  สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 
  ๒.๔ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี  อยู่ในเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่

การปกครองของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง  ๓  สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 
  ๒.๕ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดราชบุรี  อยู่ในเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่

การปกครองของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง  ๓  สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 
  ๒.๖ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระบุรี  อยู่ในเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่

การปกครองของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง  ๓  สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 
  ๒.๗ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสิงห์บุรี  อยู่ในเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่

การปกครองของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง  ๓  สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 
  ๒.๘ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด  อยู่ในเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่

การปกครองของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง  ๔  สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 
  ๒.๙ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ  อยู่ในเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่

การปกครองของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง  ๔  สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 
  ๒.๑๐ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคาม  อยู่ในเขตอํานาจการรับผิดชอบ 

หรือเขตพื้นที่การปกครองของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง  ๔  สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 
  ๒.๑๑ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์  อยู่ในเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่

การปกครองของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง  ๔  สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 
  ๒.๑๒ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์  อยู่ในเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่

การปกครองของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง  ๔  สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 
  ๒.๑๓ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลําพูน  อยู่ในเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่

การปกครองของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง  ๕  สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 
  ๒.๑๔ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลําปาง  อยู่ในเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่

การปกครองของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง  ๕  สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 
  ๒.๑๕ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพะเยา  อยู่ในเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่

การปกครองของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง  ๕  สํานักงานตรวจคนเขา้เมือง 



 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

  ๒.๑๖ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุโขทัย  อยู่ในเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่
การปกครองของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง  ๕  สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 

  ๒.๑๗ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  อยู่ในเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่
การปกครองของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง  ๕  สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 

  ๒.๑๘ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์  อยู่ในเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่
การปกครองของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง  ๕  สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 

  ๒.๑๙ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิจิตร  อยู่ในเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่
การปกครองของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง  ๕  สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 

  ๒.๒๐ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกําแพงเพชร  อยู่ในเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่
การปกครองของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง  ๕  สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 

  ๒.๒๑ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุทัยธานี  อยู่ในเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่
การปกครองของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง  ๕  สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 

  ๒.๒๒ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรัง  อยู่ในเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่
การปกครองของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง  ๖  สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 

  ๒.๒๓ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชุมพร  อยู่ในเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่
การปกครองของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง  ๖  สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 

  ๒.๒๔ ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง  อยู่ในเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่ 
การปกครองของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง  ๖  สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 

ข้อ ๓ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดสงขลา   

ข้อ ๔ ให้กําหนดหน่วยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 
ของส่วนราชการตามข้อ  ๑  ข้อ  ๒  และข้อ  ๓  ขึ้นใหม่  โดยมีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๕ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
พลเอก  ประวิตร  วงษ์สุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี  ปฏิบัติราชการแทน 
นายกรัฐมนตรี 



หน่วยงาน สถานที่ตั้ง เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 กรุงเทพมหานคร ตํารวจภูธรภาค 1 

ตํารวจภูธรภาค 2 
ตํารวจภูธรภาค 7 
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในพ้ืนท่ี
ตํารวจภูธรภาค 1 ตํารวจภูธรภาค 2 ตํารวจภูธรภาค 7 
และด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือกรุงเทพ 
(ยกเว้นด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดสมุทรสาคร
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดประจวบครีีขันธ์
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดอ่างทอง
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดนครนายก
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดนครปฐม
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดลพบุรี
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดสมุทรสงคราม
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดเพชรบุรี
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดสุพรรณบุรี
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดปราจีนบุรี
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดราชบุรี
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดสระบุรี
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดสิงห์บุรี 

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดชัยนาท

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 จังหวัดนครราชสีมา ตํารวจภูธรภาค 3 
ตํารวจภูธรภาค 4 
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในพ้ืนท่ี
ตํารวจภูธรภาค 3 และตํารวจภูธรภาค 4

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดอํานาจเจริญ 
จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดยโสธร

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดขอนแก่น
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดร้อยเอ็ด
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดชัยภูมิ
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดมหาสารคาม

บัญชีแสดงหน่วยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง



หน่วยงาน สถานที่ตั้ง เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง

บัญชีแสดงหน่วยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดบุรีรัมย์
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดสุรินทร์

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 จังหวัดเชียงใหม่ ตํารวจภูธรภาค 5 
ตํารวจภูธรภาค 6 
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในพ้ืนท่ี
ตํารวจภูธรภาค 5 และตํารวจภูธรภาค 6 
(ยกเว้นด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่)

ตรวจคนเขา้เมืองจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ 
(ยกเว้นด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่)

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดเชียงราย 
(ยกเว้นอําเภอและด่านตรวจคนเข้าเมืองในอําเภอเชียงแสน 
อําเภอและด่านตรวจคนเข้าเมืองในอําเภอเชียงของ)

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก จังหวัดตาก จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดตาก
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน จังหวัดน่าน จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดน่าน 

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดแพร่
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดพิษณุโลก
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดนครสวรรค์
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลําพูน จังหวัดลําพูน จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดลําพูน
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลําปาง จังหวัดลําปาง จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดลําปาง
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดพะเยา
ตรวจคนเข้าเมืองจงัหวัดสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดสุโขทัย
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดเพชรบูรณ์
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิจิตร จังหวัดพิจิตร จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดพิจิตร
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดกาํแพงเพชร
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดอุทัยธานี



หน่วยงาน สถานที่ตั้ง เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง

บัญชีแสดงหน่วยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 จังหวัดสงขลา ตํารวจภูธรภาค 8 
ตํารวจภูธรภาค 9 
ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในพ้ืนท่ี
ตํารวจภูธรภาค 8 ตํารวจภูธรภาค 9 
และศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ยกเว้นด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต
และด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่)

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดสงขลา 
(ยกเว้นด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่)

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสตูล จังหวัดสตูล จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดสตูล 
จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดพัทลุง

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง จังหวัดระนอง จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดระนอง
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดยะลา จังหวัดยะลา จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดยะลา 

(ยกเว้นอําเภอและด่านตรวจคนเข้าเมืองในอําเภอเบตง จังหวัดยะลา)
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรัง จังหวัดตรัง จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดตรัง
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชุมพร จังหวัดชุมพร จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดชุมพร
ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา อําเภอและด่านตรวจคนเข้าเมืองในอําเภอเบตง จังหวัดยะลา


