
  

กองบังคับการตํารวจจราจร  Traffic Police Division 

123 หมู 2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

123 Moo 2 Thanoon Vibhavadee – Rangsit, Khwaeng Lat Yao, Khet Jatujak, Bangkok 10900 

โทรศัพทกลาง  0-2515-3000  โทรสารกลาง  0-2515-311  www.trafficpolice.go.th โทร. 1197 

 

ตําแหนง / สงักัด ยศ – ชื่อ – ชือ่สกุล นามเรียกขาน ที่ทํางาน มือถือ / บานพัก 

ผบก.จร. พล.ต.ต.ปยะ  ตะวิชัย จ.1 0-2515-3001  

รอง ผบก.จร. พ.ต.อ.สมศักดิ ์ โอภาสเจริญกิจ จ.2 0-2515-3006 08-1611-2711 

รอง ผบก.จร. พ.ต.อ.ธีรศักดิ์  สุริวงศ จ.3 0-2515-3003 08-1612-9862 

รอง ผบก.จร. พ.ต.อ.วันชัย  อยูแสง จ.4 0-2515-3007 08-1824-5959 

รอง ผบก.จร. พ.ต.อ.กมล  สุทธิแพทย จ.5 0-2515-3002 08-1902-4999 

รอง ผบก.จร. พ.ต.อ.กิตติพนัธุ  จุนทการ จ.6 0-2515-3004 08-1839-3838 

รอง ผบก.จร. พ.ต.อ.คมศักดิ ์ สุมังเกษตร จ.7 0-2515-3005 08-1315-4789 

หน.สนง.ผบก.จร. พ.ต.ท.ชาญวิทย  ทับทิม หน.สนง.จ.1 0-2515-3009 08-9447-9349 

นว.ผบก.จร ร.ต.อ.จิรพัชร  ผูมีทรัพย นว.จ.1 0-2515-3009 08-4942-0485 

ผูชวย นว.ผบก.จร ร.ต.ท.ธนพล  ติ้นหน ู ผช.นว.จ.1  08-4636-6215 

หมายเลขโทรศัพทธุรการประจําสํานักงาน ผบก.จร.   โทร. 0-2515-3092, 3093 โทรสาร 0-2515-3090  

 

 

http://www.trafficpolice.go.th/


  

ฝายอํานวยการกองบังคับการตํารวจจราจร 

www.traffic@royalthaipolice.go.th 

โทรศัพทกลาง  0-2515-3000  โทรสารกลาง  0-2515-3111 

 

ตําแหนง / สงักัด ยศ – ชื่อ – ชือ่สกุล นามเรียกขาน ที่ทํางาน มือถือ / บานพัก 

ผกก.ฝอ. พ.ต.อ.พิพัฒน  บุญเพ็ชร นก.อก.1 0-2515-3188 08-1430-0159 

รอง ผกก.ฝอ. พ.ต.ท.กฤษณ  เชยกลิ่นเทศ นก.อก.1-1 0-2515-3189 08-1845-6654 

รอง ผกก.ฝอ. พ.ต.ท.หญิงปรียาภา  อะปายะทัศ นก.อก.1-2 0-2515-3089 08-1825-5988 

สว.ฝอ.(งานธุรการ) พ.ต.ท.สําราญ  บุคจําปา ธุรการ 1 0-2515-3181, 3182 08-1330-3199 

สว.ฝอ.(งานกาํลังพล) พ.ต.ท.วีระพร  ภูไพรัชพงษ กําลังพล 1 0-2515-3081, 3082 08-1633-1229 

สว.ฝอ.งานยุทธศาสตรและแผน พ.ต.ต.กิตตินนัท  ศรีมวง ยุทธศาสตร 1 0-2515-3083, 3183 08-9610-6611 

สว.ฝอ.งานงบประมาณ พ.ต.ท.หญิง นารีรัตน  สรอยสกุล งบประมาณ 1 0-2515-3083, 3183 08-7519-9336 

สว.ฝอ.พัสดุ พ.ต.ท.นิพนธ  เอกวรากร พัสดุ 1 0-2515-3077, 3078 08-1625-9179 

สว.ฝอ.การเงินฯ พ.ต.ท.หญิง สันตฤทัย  แกวหาญ สมุห 1 0-2515-3085, 3185 08-9665-3872 

สว.กลุมงานสอบสวน พ.ต.ท.สรรเสริญ  กรีอารี นิติ 1 0-2515-3186 08-5552-5535 

สว.เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ต.ต.อมรชัย  ลีลาขจรจิตร เทคโน  08-9441-4191 

พงส.(สบ3)กลุมงานสอบสวน พ.ต.ท.ประจํา  หนุนนาค พงส.(สบ3)   08-1821-1384 

สว.ฝอ.(อบรม/ประชาสัมพันธ) พ.ต.ต.ณัฐ  มนัส สัมพันธ 1 0-2515-3087, 3187 08-6909-5494 

สว.ฝอ.(คดีวนิยั) พ.ต.ท.สรรเสริญ  กรีอารี วินัย 1 0-2515-3063 08-1552-5535 

http://www.traffic@royalthaipolice.go.th/


  

กองกํากับการ 1 (สายตรวจ) กองบังคับการตํารวจจราจร 

โทรศัพทกลาง  0-2515-3030, 0-2515-3034  โทรสาร  0-2515-3030 

 

ตําแหนง / สงักัด ยศ – ชื่อ – ชือ่สกุล นามเรียกขาน ที่ทํางาน มือถือ / บานพัก 

ผกก. พ.ต.อ.บรรลือศักดิ์  แสงสวาง นก.1 0-2515-3031 08-6992-6666 

รอง ผกก. พ.ต.ท.ถาวร  สมศักดิ ์ นก.1-1 0-2515-3032 08-1928-8800 

รอง ผกก. พ.ต.ท.วิทยา  พูนวิทย นก.1-2 0-2515-3033 08-1338-6757 

สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 พ.ต.ต.ประสพโชค  เอี่ยมพินจิ ตรวจเหนือ 1 0-2537-0273 08-4511-5119 

สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 พ.ต.ท.รุงสกุล  บุญกระพือ ตรวจใต 1 0-2252-1321 08-1923-7291 

สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 พ.ต.ท.จารึก  สารโภค ตรวจธน 1 0-2449-0001, 0-2448-0384 08-1646-8727 

พงส.(สบ2) งานสายตรวจ 3 พ.ต.ท.เอกพล  บงกชมาศ ตรวจธน 3-1 0-2449-0001, 0-2448-0384 08-1684-4987 

พงส.(สบ2) งานสายตรวจ 3 พ.ต.ท.พันธเพชร  วิเชียรบุตร ตรวจธน 3-2 0-2449-0001, 0-2448-0384 08-1559-2261 

พงส.(สบ2) งานสายตรวจ 3 พ.ต.ท.พนัส  ทําเนาว ตรวจธน 3-3 0-2449-0001, 0-2448-0384 08-9442-2597 

พงส.(สบ2) งานสายตรวจ 3 พ.ต.ท.ณัฐนันท  มวงงาม ตรวจธน 3-4 0-2449-0001, 0-2448-0384 08-1398-2830 

สว.งานสายตรวจ 4 กก.1 พ.ต.ท.ปรเมศว  เมฆสัน คฑา 1 0-2515-3039, 0-2515-3037 08-1735-5839 

สว.งานสายตรวจ 5 กก.1 พ.ต.ต.สมชาย  ชูแกว ตรวจพิเศษ 1 0-2223-8206, 0-2222-8111 08-1927-8581 

 

 

 



  

กองกํากับการ 2 (ศูนยควบคุมจราจรทางดวน) 

งานศูนยควบคุมจราจร ดวน 1 กก.2 บก.จร. 

โทรศัพทกลาง  0-2249-6944-50 ตอ 6163  โทรสารกลาง  0-2240-0147 

 

ตําแหนง / สงักัด ยศ – ชื่อ – ชือ่สกุล นามเรียกขาน ที่ทํางาน มือถือ / บานพัก 

รอง ผกก. พ.ต.ท.ศุภวัช  ปานแดง นก.มหานคร 1 0-2240-0146 08-5222-5151 

พงส.(สบ 3) พ.ต.ท.กันตภณ  สินธวาชีวะ นก.มหานคร 3 0-2249-8007 08-1937-2894 

พงส.(สบ 3) พ.ต.ท.ชุมพล  เรืองพุม นก.มหานคร 3-1 0-2249-8007 08-1826-1766 

พงส.(สบ 3) พ.ต.ท.ชัยวฒัน  ชางสลัก นก.มหานคร 3-2 0-2249-8007 08-5055-4756 

พงส.(สบ 3) พ.ต.ท.สินชัย  นิ่มปุญญกําพงษ นก.มหานคร 3-3 0-2249-8007 08-5304-0044 

พงส.(สบ 2) พ.ต.ท.ธีระ  เรืองเนตร นก.มหานคร 3-4 0-2249-8007 08-9924-9202 

สว.จร. พ.ต.ท.จิรวัฒน  อารักษรัฐ นก.มหานคร 6 0-2862-6979 08-1614-4007 

 

 

 

 

 

 

 



  

งานศูนยควบคุมจราจร ดวน 2 กก.2 บก.จร. 

โทรศัพทกลาง  0-2248-6891-5  โทรสารกลาง  0-2248-6891 ตอ 24 

 

ตําแหนง / สงักัด ยศ – ชื่อ – ชือ่สกุล นามเรียกขาน ที่ทํางาน มือถือ / บานพัก 

รอง ผกก. พ.ต.ท.ธนธร  ศิรินทรธวัธน นก.อโศก 1 0-2248-6891-5 ตอ 19 08-4409-9224 

พงส.(สบ 3) พ.ต.ท.ภาดา  อัครานิธิ อโศก 3 0-2248-6891-5 ตอ 12 08-1816-2896 

พงส.(สบ 3) พ.ต.ท.วัจฉลิน  วารินหอมหวน อโศก 3-1 0-2248-6891-5 ตอ 12 08-7039-7722 

พงส.(สบ 3) พ.ต.ท.ชูสิทธิ์  มณีอินทร อโศก 3-2 0-2248-6891-5 ตอ 12 08-1754-4959 

พงส.(สบ 3) พ.ต.ท.ธนวิน  บริรักษ อโศก 3-3 0-2248-6891-5 ตอ 12 08-1813-6110 

พงส.(สบ 3) พ.ต.ท.สุธี  โตอดิเทพย อโศก 3-4 0-2248-6891-5 ตอ 12 08-6378-8707 

พงส.(สบ 2) พ.ต.ท.สนั่นชัย  มอไธสง อโศก 3-5 0-2248-6891-5 ตอ 12 08-1994-1870 

พงส.(สบ 2) พ.ต.ท.ผดุงศักดิ์  พันธศิลป อโศก 3-6 0-2248-6891-5 ตอ 12 08-9351-6389 

สว.จร. พ.ต.ต.สุเมธ  เจนวงศพิทักษ อโศก 6 0-2248-6891-5 ตอ 22 08-9152-9887 

 

 

 

 

 

 



  

งานศูนยควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต / ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. 

โทรศัพทกลาง  0-2511-2884, 0-2511-0274  โทรสารกลาง  0-2513-1496 

 

ตําแหนง / สงักัด ยศ – ชื่อ – ชือ่สกุล นามเรียกขาน ที่ทํางาน มือถือ / บานพัก 

รอง ผกก. พ.ต.ท.พิทักษ  นิยมพฤกษ นก.วภิา 1 0-2513-0298 08-1988-5433 

พงส.(สบ 3) พ.ต.ท.ดุษฎี  ศุกรเสพย วิภา 3 0-2511-2884 08-1806-4138 

พงส.(สบ 3) พ.ต.ท.วิจิตร  ดานธํารงกูล นก.วภิา 3 0-2511-2884 08-6302-3881 

พงส.(สบ 3) พ.ต.ท.สืบศักดิ์  ภาษยะวรรณ วิภา 3-1 0-2511-2884 08-1809-0200 

พงส.(สบ 3) พ.ต.ท.ฉัตรชัย  เอี่ยมออง วิภา 3-2 0-2511-2884 08-1324-4914 

สว.จร. พ.ต.ท.สนอง  แสงมณ ี วิภา 6 0-2511-2884 08-1558-7130 

พงส.(สบ 2) พ.ต.ท.สมคิด  ศรีนาเมือง วิภา 3-4 0-2511-2884 08-4752-6369 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

กองกํากับการ 2 (ศูนยควบคุมจราจรทางดวน ทางพิเศษ) 

กองบังคับการตํารวจจราจร 

โทรศัพทกลาง  0-2248-6891-5 (13), (20)  โทรสารกลาง  0-2248-6891-5 (20) 

 

ตําแหนง / สงักัด ยศ – ชื่อ – ชือ่สกุล นามเรียกขาน ที่ทํางาน มือถือ / บานพัก 

ผกก. 2 พ.ต.อ.ขจรเกียรติ  ศรีพันธ นก.2 0-2248-6891-5(18) 08-1618-8238 

(ศูนยควบคุมจราจรทางดวน ทางพิเศษ)    

รอง ผกก.2 พ.ต.ท.ภิญโญ  ใหญไลบาง นก.2-1 0-2248-6891-5(19) 08-1623-3889 

(ศูนยควบคุมจราจรทางดวน ทางพิเศษ)    

รอง ผกก.2 พ.ต.ท.วีรพล  วุฒิเสน นก.2-2 0-2248-6891-5(23) 08-1611-1020 

(ศูนยควบคุมจราจรทางดวน ทางพิเศษ)    

 

 

 

 

 

 

 

 



  

กองกํากับการ 3 (ศูนยขอมลูใบสั่ง) กองบังคับการตํารวจจราจร 

โทรศัพทกลาง  0-2515-3000 [3073]  โทรสารกลาง  0-2515-3070 

 

ตําแหนง / สงักัด ยศ – ชื่อ – ชือ่สกุล นามเรียกขาน ที่ทํางาน มือถือ / บานพัก 

ผกก.3 (ศูนยขอมูลใบสั่ง) พ.ต.อ.รังสรรค  ประดิษฐผล นก.3 0-2515-3071 08-1855-6676 

รอง ผกก.3 (ศูนยขอมูลใบสั่ง) พ.ต.ท.นิรันดร  โรหิตาคนี นก.3-1 0-2515-3057 08-1444-4305 

รอง ผกก.3 (ศูนยขอมูลใบสั่ง) พ.ต.ท.พิทักษ  กลางแกว นก.3-2 0-2515-3050 08-1870-7138 

สว.งานศูนยควบคุมขอมูลใบสั่ง พ.ต.ท.คมกร  อัคคะประชา ประมวล 1 0-2515-3074 08-1421-3394 

สว.งานสอบสวนเปรียบเทียบปรับ พ.ต.ท.ฐิติรัฐ  พรหมมมินทร เปรียบเทียบ 1 0-2515-3052 08-1750-7132 

พงส.(สบ2)งานสอบสวนเปรียบเทียบปรับ พ.ต.ท.ณรงคชาติ  สัจจะไทย  0-2252-1321 08-6741-2475 

สว.งานตรวจสอบใบสั่งคางชําระ พ.ต.ท.ธนาพนัธ  ผดุงการ  0-2515-3153 08-6410-2715 

พงส.(สบ2)งานตรวจสอบใบสั่งคางชําระ พ.ต.ท.โชคชัย  สุทธิฤทธิ์  0-2311-5437 08-5110-9922 

พงส.(สบ2)งานตรวจสอบใบสั่งคางชําระ พ.ต.ท.ภาคิน  วังสถิตธรรม  0-2515-3186 08-9184-4994 

พงส.(สบ2)งานตรวจสอบใบสั่งคางชําระ พ.ต.ท.สุรเดช  หลั่งหอม  0-2416-4441 08-9776-7451 

พงส.(สบ2)งานตรวจสอบใบสั่งคางชําระ พ.ต.ท.หญิง อมร  นาคประสิทธิ์  0-2252-1321 08-5188-2379 

สว.งานติดตามประเมินผลผูกระทําผิด พ.ต.ท.สุขสันต  แสนสวัสดิ ์ ประเมิน 1 0-2515-3054 08-4881-5353 

สว.งานศูนยขอมูลประวัติผูขับขี่ พ.ต.ต.บดินทร  วิยาภรณ ระเบียบ 1 0-2515-3055 08-9182-1557 

สว.งานอบรมผูกระทําผิดกฎจราจร พ.ต.ท.พงษศักดิ์  บํารุงราษฎร อบรม 1 0-2515-3059 08-9834-8916 

 



  

กองกํากับการ 4 (ศูนยควบคุมการจราจรพื้นที่) กองบังคับการตํารวจจราจร 

โทรศัพทกลาง  1197, 0-2515-3000  โทรสารกลาง  1197 [107] 0-2515-3109, 0-2515-3110 

งานธุรการ  0-2515-3139 

 

ตําแหนง / สงักัด ยศ – ชื่อ – ชือ่สกุล นามเรียกขาน ที่ทํางาน มือถือ / บานพัก 

ผกก.4 พ.ต.อ.ธนาทิศ  วงศวยัรักษ นก.4 0-2515-3130 08-1854-4444 

(ศูนยควบคุมการจราจรพื้นที่)     

รอง ผกก.4 พ.ต.ท.โยธิน  คงเจริญ นก.4-1 0-2515-3133 08-1626-2105 

(ศูนยควบคุมการจราจรพื้นที่)     

รอง ผกก.4 พ.ต.ท.นพล  สุขบุญคง นก.4-2 0-2515-3100 08-9444-8889 

(ศูนยควบคุมการจราจรพื้นที่)     

รรท.สว.งานศูนยควบคุม ร.ต.อ.ราชันย  ประกฤติกร สื่อสาร 1 0-2515-3131 08-9214-8559 

การจราจร CCTV     

สว.งานศูนยควบคุม พ.ต.ท.ศักดิ์สิทธิ์  พันธุฟก สัญญาณ 1 0-2515-3132 08-1900-2222 

การจราจรเปนพื้นที่ ATC    08-9450-4444 

สว.งานศูนยรวมขาว พ.ต.ท.บุญเชิด  แสงอาทิตย วศ. 1 0-2515-3113 08-1259-5927 

สว.งานวิศวกรรมจราจร พ.ต.ท.ดร.ภาณุพงศ  ภาณุดลุกิต วิษณุ 1 0-2515-3134 08-1965-3333 

 

 



  

กองกํากับการ 5 (ตรวจพิสูจน, สถิติวิจัย) 

กองบังคับการตํารวจจราจร 

โทรศัพทกลาง  0-2515-3040  โทรสารกลาง  0-2515-3040 

 

ตําแหนง / สงักัด ยศ – ชื่อ – ชือ่สกุล นามเรียกขาน ที่ทํางาน มือถือ / บานพัก 

ผกก.5(ตรวจพสิูจน,สถิติวิจัย) พ.ต.อ.วีระวิทย  วัจนะพุกกะ นก.5 0-2515-3041 08-2022-6666 

รอง ผกก.5(ตรวจพิสูจน,สถิติวิจยั) พ.ต.ท.ชาญวิทย  ทับทิม นก.5-1 0-2515-3042 08-9447-9349 

รอง ผกก.5(ตรวจพิสูจน,สถิติวิจยั) พ.ต.ท.ยิ่งยศ  คงมีลาภ นก.5-2 0-2515-3043 08-5216-5050 

สว.งานชางเครื่อง/ตรวจพิสูจน พ.ต.ท.สมยศ  แอบเนยีม พิสูจน 1 0-2223-6104-5 08-1634-6304 

สว.งานตรวจพิสูจนผูขับขี่ ร.ต.อ.มงคล  พรหมเมศร ฤทธี 1 0-2515-3045 08-1853-4939 

สว.งานตรวจพิสูจนมลภาวะ พ.ต.ต.ไพโรจน  นาเมืองรักษ อนุรักษ 1 0-2515-3047 08-1743-0369 

สว.งานสถิติและวิจยัอุบัติเหตุ พ.ต.ท.เขมรินทร  พิสมัย วิจัย 1 0-2515-3048 08-7103-9977 

 

 

 

 

 

 

 



  

กองกํากับการ 6 (ปฏบิัติการพิเศษการจราจร) 

กองบังคับการตํารวจจราจร 

โทรศัพทกลาง  0-2354-6089, 0-2354-6324  โทรสารกลาง  0-2354-6177 

ธุรการ  0-2354-6089 

 

ตําแหนง / สงักัด ยศ – ชื่อ – ชือ่สกุล นามเรียกขาน ที่ทํางาน มือถือ / บานพัก 

ผกก. พ.ต.อ.ชินวร  โบราณินทร นก.โครงการ 1 0-2354-6091 089-871-1632 

รอง ผกก.(จร) พ.ต.ท.สุชาติ  เขียวสุย นก.โครงการ 1-1 0-2354-6091 081-823-7264 

รอง ผกก.(จร) พ.ต.ท.พงษสวสัดิ์  เสียมศักดิ ์ นก.โครงการ 1-2 0-2354-6091 084-101-7036 

สว.งานธุรการ พ.ต.ท.ภาณุภาส  ฉ่ําประสิทธิ์ โครงการ ธร.1 0-2354-6089 085-445-8636 

สว.งานฯ 1 พ.ต.ท.คเณศ  ศิริรัตน โครงการเหนือ 1 0-2354-6089 087-912-1010 

สว.งานฯ 2 พ.ต.ต.ปริญญา  มิ่งมงคล โครงการใต 1 0-2354-6089 089-798-7713 

สว.งานฯ 3 พ.ต.ท.ไพโรจน  จันทรกระจาง โครงการ ธน 1 0-2354-6089 081-484-2363 

 


