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ประกาศสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
เรื่อง การกําหนดหน่วยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของส่วนราชการ (ฉบับที่ 1๘)
พ.ศ. 2561
ตามที่ ได้ มี ป ระกาศสํ านั กงานตํ ารวจแห่ งชาติ เรื่ อง การกํ าหนดหน่ วยงานและเขตอํ านาจ
การรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 9 เมษายน
พ.ศ. 2561 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป นั้น
เนื่องจากได้มีการกําหนดหน่วยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ตามประกาศสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
เรื่อง การกําหนดหน่วยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ
ฉบั บดังกล่าว ยังไม่ครอบคลุมการแบ่งส่วนราชการในสังกัดของกองบั งคับการตรวจคนเข้าเมือ ง 6
สํานั ก งานตรวจคนเข้าเมื องทั้ งหมด ดั งนั้ น จึ งมี ความจําเป็ น ต้ อ งกําหนดหน่ วยงานและเขตอํานาจ
การรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6
สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง เพิ่มเติม
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสํานักงาน
ตํ ารวจแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 ข้ อ 5 ของกฎกระทรวงแบ่ งส่ ว นราชการเป็ น กองบั งคั บ การหรื อ
ส่ วนราชการอย่ างอื่ น ในสํ านั ก งานตํ ารวจแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 และคํ าสั่ งสํ านั ก นายกรัฐมนตรี
ที่ 323/2560 ลงวั น ที่ 4 ธั น วาคม พ.ศ. 2560 เรื่ อ ง มอบหมายและมอบอํ า นาจให้
รองนายกรั ฐมนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ป ระจํ า สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ปฏิ บั ติ ร าชการแทนนายกรั ฐ มนตรี
นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศกําหนดหน่วยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของส่วนราชการในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ กํ า หนดหน่ ว ยงานและเขตอํ า นาจการรั บ ผิ ด ชอบหรื อ เขตพื้ น ที่ ก ารปกครอง
ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาส ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจคนเข้าเมือ งจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดปั ตตานี และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพั งงา กองบั งคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 สํานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง ตามประกาศสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหน่วยงานและเขตอํานาจ
การรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 9 เมษายน
พ.ศ. 2561
ข้อ 2 ให้เพิ่มเติมการกําหนดหน่วยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของส่วนราชการตามข้อ 1 ในบัญชีแสดงหน่วยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
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ของสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ท้ายประกาศสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหน่วยงาน
และเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2561
โดยมีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 3 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี

บัญชีแสดงหน่วยงำนและเขตอำนำจกำรรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่กำรปกครอง
ของสำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
หน่วยงำน

สถำนที่ตั้ง

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เขตอำนำจกำรรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่กำรปกครอง
จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดภูเก็ต
(ยกเว้นด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต)
จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดนราธิวาส
จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดกระบี่

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดปัตตานี

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา

จังหวัดพังงา

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดพังงา
ตรวจแล้วถูกต้อง

พันตารวจเอก
( พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ )
รองผู้บังคับการกองอัตรากาลัง รักษาราชการแทน
ผู้บังคับการกองอัตรากาลัง

ผกก.
รอง ผกก.
สว.
รอง สว.
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