เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๓๔ ง

หน้า ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔

ประกาศสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
เรื่อง การกําหนดหน่วยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
ตามที่ ไ ด้ มี พ ระราชกฤษฎี ก าแบ่ ง ส่ ว นราชการสํ า นั ก งานตํ า รวจแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็น กองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหน่ว ยงานและเขตอํานาจ
การรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กําหนด
เขตอํานาจการรับ ผิด ชอบหรือเขตพื้ น ที่การปกครองให้ กับตํารวจภูธ รจัง หวัด หนองคาย สํานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง และสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ นั้น
เนื่องด้วย กระทรวงมหาดไทยได้ดําเนินการขอจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ แยกการปกครองออกจาก
จังหวัด หนองคาย โดยมีเขตการปกครองประกอบด้ว ย อําเภอเซกา อําเภอโซ่พิสัย อําเภอบุ่งคล้า
อําเภอเมืองบึงกาฬ อําเภอบึงโขงหลง อําเภอปากคาด อําเภอพรเจริญ และอําเภอศรีวิไล จึงทําให้
สํ า นั ก งานตํ า รวจแห่ ง ชาติ จ ะต้ อ งดํ า เนิ น การจั ด ตั้ ง ตํ า รวจภู ธ รจั ง หวั ด บึ ง กาฬ ให้ มี เ ขตอํ า นาจ
การรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองให้สอดคล้องกับเขตการปกครองของจังหวัดบึงกาฬ และจัดตั้ง
ตํารวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ และพิสูจน์หลักฐานจังหวัดบึงกาฬ รวมทั้งจะต้องดําเนินการ
แก้ไขเพิ่มเติมเขตอํานาจการรับผิด ชอบหรือ เขตพื้นที่ให้กับหน่ว ยงานต่าง ๆ ตลอดจนดําเนิน การ
เปลี่ยนแปลงชื่อสถานีตํารวจภูธรโป่งไฮ ให้มีชื่อตรงตามตําบลที่ตั้งของสถานีตํารวจ
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๕ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการ
อย่างอื่นในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และคําสั่ งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๐๘/๒๕๕๓
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี จึงออกประกาศกําหนดหน่วยงาน
และเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับในวันที่พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. ๒๕๕๔
มีผลใช้บังคับ

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๓๔ ง

หน้า ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔

ข้อ ๒ ให้ย กเลิกรายชื่อสถานีตํารวจในลําดับที่ ๑ ถึงลําดับที่ ๒๗ ในสังกัดตํารวจภูธ ร
จั ง หวั ด หนองคาย ตํ า รวจภู ธ รภาค ๔ ของบั ญ ชี ท้ า ยประกาศสํ า นั ก งานตํ า รวจแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง
การกําหนดหน่วยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ ฉบับลงวันที่
๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๓ ให้จัด ตั้ง ตํารวจภูธ รจังหวัด บึงกาฬ พร้ อมกําหนดเขตอํ านาจการรับผิด ชอบหรื อ
เขตพื้นที่การปกครอง แยกออกจากตํารวจภูธรจังหวัดหนองคาย และอยู่ในเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครองของตํารวจภูธรภาค ๔
ข้อ ๔ ให้จัดตั้งตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ อยู่ในเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่
การปกครองของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยเพิ่มตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัด บึงกาฬ ในบัญ ชีแ สดงหน่ว ยงานและเขตอํานาจการรับผิด ชอบหรือเขตพื้น ที่การปกครองของ
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ข้อ ๕ ให้จัดตั้งพิสูจน์หลักฐานจังหวัดบึงกาฬ อยู่ในเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่
การปกครองของศูน ย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ โดยเพิ่มพิสูจน์หลักฐาน
จังหวัด บึงกาฬ ในบัญ ชีแ สดงหน่ว ยงานและเขตอํานาจการรับผิด ชอบหรือเขตพื้น ที่การปกครองของ
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ
ข้อ ๖ ให้เพิ่มเติม จังหวัดบึงกาฬ ในบัญชีแสดงหน่วยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบ
หรือเขตพื้นที่การปกครองของหน่วยงาน ดังต่อไปนี้
(๑) กองกํา กั บการ ๔ กองบัง คั บการตํ า รวจทางหลวง และสถานีตํ า รวจทางหลวง ๓
กองกํากับการ ๔ กองบังคับการตํารวจทางหลวง กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
(๒) สถานี ตํ า รวจท่ อ งเที่ ย ว ๕ กองกํ า กั บ การ ๓ กองบั ง คั บ การตํ า รวจท่ อ งเที่ ย ว
กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
(๓) กองกํากับการ ๑๑ กองบังคับการตํารวจน้ํา กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
(๔) กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๒ และกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน
ที่ ๒๔ กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๒ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในบัญชีแสดงหน่วยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้น ที่
การปกครองของหน่วยงาน ดังต่อไปนี้
(๑) สถานีตํารวจน้ํา ๖ และสถานีตํารวจน้ํา ๗ กองกํากับการ ๑๑ กองบังคับการตํารวจน้ํา
กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
(๒) ศูน ย์ บ ริ ก ารเทคนิ ค สื่ อ สาร ๔ ฝ่ า ยการสื่ อสาร ๔ กองตํ า รวจสื่ อ สาร สํ า นั ก งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๓๔ ง

หน้า ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔

ข้อ ๘ ให้กําหนดหน่ว ยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้น ที่การปกครองของ
ส่วนราชการตามข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ เสียใหม่ โดยให้มีรายละเอียดตามบัญ ชี
แนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
สุเทพ เทือกสุบรรณ
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ในสังกัด ตํารวจภูธรจังหวัดหนองคาย ตํารวจภูธรภาค ๔
ลําดับ
ชื่อ
ที่
สถานีตํารวจภูธร

ตั้งอยู่ที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง

อําเภอ

ตําบล

จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล
๑.ในเมือง ๒.มีชัย ๓.โพธิ์ชัย ๔.วัดธาตุ ๕.หาดคํา ๖.หนองกอมเกาะ
๙
๗.ค่ายบกหวาน ๘.สองห้อง ๙.พระธาตุบงั พวน

อยู่ในความปกครอง
ตํารวจภูธรจังหวัด

๑

เมืองหนองคาย

เมืองหนองคาย

ในเมือง

หนองคาย

๒

เวียงคุก

เมืองหนองคาย

เวียงคุก

๔

๑.เวียงคุก ๒.ปะโค ๓.เมืองหมี ๔.กวนวัน

หนองคาย

๓

บ้านเดื่อ

เมืองหนองคาย

บ้านเดื่อ

๓

๑.บ้านเดื่อ ๒.สีกาย ๓.หินโงม

หนองคาย

๔

ท่าบ่อ

ท่าบ่อ

ท่าบ่อ

๑๐

๑.ท่าบ่อ ๒.โพนสา ๓.บ้านเดื่อ ๔.บ้านว่าน ๕.โคกคอน ๖.นาข่า
๗.บ้านถ่อน ๘.หนองนาง ๙.น้ําโมง ๑๐.กองนาง

หนองคาย

๕

โพนพิสัย

โพนพิสัย

จุมพล

๖

๑.จุมพล ๒.วัดหลวง ๓.ชุมช้าง ๔.นาหนัง ๕.บ้านผือ ๖.กุดบง

หนองคาย

๖

เซิม

โพนพิสัย

เซิม

๒

๑.เซิม ๒.บ้านโพธิ์

หนองคาย

๗

เหล่าต่างคํา

โพนพิสัย

เหล่าต่างคํา

๓

๑.เหล่าต่างคํา ๒.ทุ่งหลวง ๓.สร้างนางขาว

หนองคาย

๘

ศรีเชียงใหม่

ศรีเชียงใหม่

พานพร้าว

๔

๑.พานพร้าว ๒.บ้านหม้อ ๓.หนองปลาปาก ๔.พระพุทธบาท

หนองคาย

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ในสังกัด ตํารวจภูธรจังหวัดหนองคาย ตํารวจภูธรภาค ๔
ลําดับ
ชื่อ
ที่
สถานีตํารวจภูธร

ตั้งอยู่ที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง

อําเภอ

ตําบล

จํานวน
ตําบล
๓
๑.แก้งไก่ ๒.สังคม ๓.ผาตั้ง

ชื่อตําบล

อยู่ในความปกครอง
ตํารวจภูธรจังหวัด

๙

สังคม

สังคม

แก้งไก่

๑๐

นางิ้ว

สังคม

นางิ้ว

๒

๑.นางิ้ว ๒.บ้านม่วง

หนองคาย

๑๑

สระใคร

สระใคร

สระใคร

๓

๑.สระใคร ๒.คอกช้าง ๓.บ้านฝาง

หนองคาย

๑๒

เฝ้าไร่

เฝ้าไร่

เฝ้าไร่

๕

๑.เฝ้าไร่ ๒.นาดี ๓.หนองหลวง ๔.วังหลวง ๕.อุดมพร

หนองคาย

๑๓

รัตนวาปี

รัตนวาปี

รัตนวาปี

๕

๑.รัตนวาปี ๒.โพนแพง ๓.บ้านต้อน ๔.พระบาทนาสิงห์ ๕.นาทับไฮ

หนองคาย

๑๔

โพธิ์ตาก

โพธิ์ตาก

โพธิ์ตาก

๓

๑.โพธิ์ตาก ๒.โพนทอง ๓.ด่านศรีสุข

หนองคาย

หนองคาย

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ในสังกัด ตํารวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ ตํารวจภูธรภาค ๔
ลําดับ
ชื่อ
ที่ สถานีตํารวจภูธร

ตั้งอยู่ที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง

อําเภอ

ตําบล

จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล
๗
๑.บึงกาฬ ๒.วิศิษฐ์ ๓.นาสวรรค์ ๔.คํานาดี ๕.โนนสมบูรณ์
๖.โคกก่อง ๗.ชัยพร

อยู่ในความปกครอง
ตํารวจภูธรจังหวัด

๑

เมืองบึงกาฬ

เมืองบึงกาฬ

บึงกาฬ

บึงกาฬ

๒

หอคํา

เมืองบึงกาฬ

หอคํา

๕

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

บึงกาฬ

๓

เซกา

เซกา

เซกา

๕

๑.เซกา ๒.ซาง ๓.หนองทุ่ม ๔.ท่ากกแดง ๕.ท่าสะอาด

บึงกาฬ

๔

ป่งไฮ

เซกา

ป่งไฮ

๒

๑.ป่งไฮ ๒.น้ําจั้น

บึงกาฬ

๕

โสกก่าม

เซกา

โสกก่าม

๒

๑.โสกก่าม ๒.บ้านต้อง

บึงกาฬ

๖

ปากคาด

ปากคาด

โนนศิลา

๖

๑.ปากคาด ๒. โนนศิลา ๓.นากั้ง ๔.นาดง ๕.สมสนุก ๖.หนองยอง

บึงกาฬ

๗

พรเจริญ

พรเจริญ

พรเจริญ

๔

๑.พรเจริญ ๒.ศรีชมภู ๓.วังชมภู ๔.ป่าแฝก

บึงกาฬ

๘

ดอนหญ้านาง

พรเจริญ

ดอนหญ้านาง

๓

๑.ดอนหญ้านาง ๒.หนองหัวช้าง ๓.ศรีสําราญ

บึงกาฬ

๙

โซ่พิสัย

โซ่พิสัย

โซ่

๗

๑.โซ่ ๒.คําแก้ว ๓.ถ้ําเจริญ ๔.บัวตูม ๕.ศรีชมภู ๖.เหล่าทอง
๗.หนองพันทา

บึงกาฬ

รายชื่อสถานีตํารวจ และเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ในสังกัด ตํารวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ ตํารวจภูธรภาค ๔
ลําดับ
ชื่อ
ที่ สถานีตํารวจภูธร

ตั้งอยู่ที่

เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง

อําเภอ

ตําบล

จํานวน
ชื่อตําบล
ตําบล
๕
๑.ศรีวิไล ๒.ชุมภูพร ๓.นาสิงห์ ๔. นาแสง ๕.นาสะแบง

อยู่ในความปกครอง
ตํารวจภูธรจังหวัด

๑๐

ศรีวิไล

ศรีวิไล

ศรีวิไล

๑๑

บึงโขงหลง

บึงโขงหลง

บึงโขงหลง

๒

๑.บึงโขงหลง ๒.โพธิห์ มากแข้ง

บึงกาฬ

๑๒

เหล่าหลวง

บึงโขงหลง

ดงบัง

๒

๑.ดงบัง ๒.ท่าดอกคํา

บึงกาฬ

๑๓

บุ่งคล้า

บุ่งคล้า

หนองเดิ่น

๓

๑.หนองเดิ่น ๒.บุ่งคล้า ๓.โคกกว้าง

บึงกาฬ

บึงกาฬ

บัญชีแสดงหน่วยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของตํารวจภูธรภาค ๑ ถึง ๙ และศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ลําดับที่

ส่วนราชการ

ที่ตั้งจังหวัด

๔.

ตํารวจภูธรภาค ๔

ขอนแก่น

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
จํานวน
ชื่อหน่วยงาน/จังหวัด
หน่วยงาน/จังหวัด
๑๒
๑. จังหวัดกาฬสินธุ์
๒. จังหวัดขอนแก่น
๓. จังหวัดนครพนม
๔. จังหวัดมหาสารคาม
๕. จังหวัดมุกดาหาร
๖. จังหวัดร้อยเอ็ด
๗. จังหวัดเลย
๘. จังหวัดสกลนคร
๙. จังหวัดหนองคาย
๑๐. จังหวัดหนองบัวลําภู
๑๑. จังหวัดอุดรธานี
๑๒. จังหวัดบึงกาฬ

บัญชีแสดงหน่วยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
หน่วยงาน
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔

สถานที่ตั้ง
จังหวัดนครราชสีมา

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ตํารวจภูธรภาค ๓
ตํารวจภูธรภาค ๔
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมือง
ในพื้นที่ตํารวจภูธรภาค ๓ และตํารวจภูธรภาค ๔

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดและ
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในสังกัด
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดบึงกาฬ

บัญชีแสดงหน่วยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
หน่วยงาน

สถานที่ตั้ง

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ในเขตทางหลวงแผ่นดินนอกเขตกรุงเทพมหานครที่เป็น
ทางหลวงหลัก ตั้งแต่เลข ๑ – ๓ หลัก และทางหลวง
พิเศษ

กองบังคับการตํารวจทางหลวง
กองกํากับการ ๔

อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด, จังหวัดกาฬสินธุ์, จังหวัดมหาสารคาม,
จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดหนองคาย,
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดเลย, จังหวัดหนองบัวลําภู, จังหวัดสกลนคร,
จังหวัดนครพนม และจังหวัดบึงกาฬ

สถานีตํารวจทางหลวง ๓

อําเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี

๑. จังหวัดอุดรธานี
๒. จังหวัดหนองคาย
๓. จังหวัดบึงกาฬ

บัญชีแสดงหน่วยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
หน่วยงาน
กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว

สถานที่ตั้ง

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง

กองกํากับการ ๓

อําเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น

ตํารวจภูธรภาค ๓ และตํารวจภูธรภาค ๔

สถานีตํารวจท่องเที่ยว ๕

อําเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี

๑. จังหวัดอุดรธานี
๒. จังหวัดหนองคาย
๓. จังหวัดบึงกาฬ

บัญชีแสดงหน่วยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
หน่วยงาน
กองบังคับการตํารวจน้ํา

สถานที่ตั้ง

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง

กองกํากับการ ๑๑

อําเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย

จังหวัดเชียงราย จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย และ
จังหวัดบึงกาฬ

สถานีตํารวจน้ํา ๖

อําเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย

อําเภอเมืองหนองคาย อําเภอท่าบ่อ อําเภอโพนพิสัย
อําเภอรัตนาวาปี จังหวัดหนองคาย

สถานีตํารวจน้ํา ๗

อําเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ

อําเภอเมืองบึงกาฬ อําเภอบุง่ คล้า อําเภอบึงโขงหลง
อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

บัญชีแสดงหน่วยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วยงาน
กองตํารวจสื่อสาร
ฝ่ายการสื่อสาร ๔
ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร ๔

ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร ๔

สถานที่ตั้ง
อําเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น

อําเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ในเขตพื้นที่ตํารวจภูธรภาค ๓ - ๔
จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดหนองบัวลําภู,
จังหวัดเลย, จังหวัดร้อยเอ็ด, จังหวัดมหาสารคาม
และจังหวัดกาฬสินธุ์ (อําเภอเมืองกาฬสินธุ์,
อําเภอหนองกุงศรี, อําเภอกมลาไสย, อําเภอร่องคํา,
อําเภอยางตลาด, อําเภอห้วยเม็ก, อําเภอท่าคันโท
และอําเภอฆ้องชัย) จังหวัดหนองคาย (อําเภอเมือง
หนองคาย, อําเภอท่าบ่อ, อําเภอศรีเชียงใหม่,
อําเภอโพนพิสัย, อําเภอสังคม, อําเภอสระใคร
และอําเภอโพธิ์ตาก)
จังหวัดสกลนคร, จังหวัดนครพนม,จังหวัดมุกดาหาร,
จังหวัดกาฬสินธุ์ (อําเภอกุฉินารายณ์, อําเภอคําม่วง,
อําเภอห้วยผึง้ , อําเภอสมเด็จ, อําเภอสหัสขันธ์,
อําเภอเขาวง, อําเภอนามน, อําเภอนาคู, อําเภอสามชัย
และอําเภอดอนจาน)
จังหวัดหนองคาย (อําเภอรัตนวาปี และอําเภอเฝ้าไร่)
จังหวัดบึงกาฬ (อําเภอปากคาด, อําเภอเซกา,
อําเภอบุ่งคล้า, อําเภอบึงโขงหลง, อําเภอเมืองบึงกาฬ,
อําเภอพรเจริญ อําเภอโซ่พสิ ัย และอําเภอศรีวิไล)

บัญชีแสดงหน่วยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
หน่วยงาน
กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน
ภาค ๒

สถานที่ตั้ง
อําเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น

กองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๒๔

อําเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
๑. จังหวัดสุรินทร์
๒. จังหวัดมหาสารคาม
๓. จังหวัดนครราชสีมา
๔. จังหวัดบุรีรมั ย์
๕. จังหวัดอุบลราชธานี
๖. จังหวัดอํานาจเจริญ
๗. จังหวัดยโสธร
๘. จังหวัดร้อยเอ็ด
๙. จังหวัดศรีสะเกษ
๑๐. จังหวัดสกลนคร
๑๑. จังหวัดมุกดาหาร
๑๒. จังหวัดนครพนม
๑๓. จังหวัดกาฬสินธุ์
๑๔. จังหวัดอุดรธานี
๑๕. จังหวัดขอนแก่น
๑๖. จังหวัดหนองคาย
๑๗. จังหวัดชัยภูมิ
๑๘. จังหวัดหนองบัวลําภู
๑๙. จังหวัดเลย
๒๐. จังหวัดบึงกาฬ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดหนองบัวลําภู
จังหวัดเลย
จังหวัดบึงกาฬ

หรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ
หน่วยงาน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดบึงกาฬ

สถานที่ตั้ง
จังหวัดขอนแก่น
หรือจังหวัดใดในเขต
อํานาจการรับผิดชอบ

เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
๑. จังหวัดขอนแก่น
๒. จังหวัดอุดรธานี
๓. จังหวัดเลย
๔. จังหวัดมหาสารคาม
๕. จังหวัดกาฬสินธุ์
๖. จังหวัดร้อยเอ็ด
๗. จังหวัดมุกดาหาร
๘. จังหวัดนครพนม
๙. จังหวัดสกลนคร
๑๐. จังหวัดหนองคาย
๑๑. จังหวัดหนองบัวลําภู
๑๒. จังหวัดบึงกาฬ
โดยให้ มี เ ขตอํ า นาจการรั บ ผิ ด ชอบในเขตพื้ น ที่ ก าร
ปกครองของศู น ย์ พิ สู จ น์ ห ลั ก ฐาน ๔ หรื อ ตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย หรือตามที่พนักงานสอบสวน
ร้องขอ

จังหวัดบึงกาฬ

ในเขตพื้ นที่ ก ารปกครองของจัง หวั ดบึ ง กาฬ (ตามที่
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศ) หรือ
ตามที่ผู้บั ง คับ บัญ ชามอบหมาย หรือ ตามที่พ นั ก งาน
สอบสวนร้องขอ

