
ภาคเหนือ 

จังหวัด

1. กาํแพงเพชร

2.  เชียงราย 

3.  เชียงใหม ่

4. เชียงใหม่  

สาขาฝาง 

 

 

 

ร 

 

 

 

 

 

 

สถา

ที่ว่าการอาํเภอเมอืงกาํ

ตําบลในเมอืง อาํเภอเ

จังหวัดกาํแพงเพชร  6

ศาลากลางจังหวัดเชีย

ตําบลริมกก  อาํเภอเมื

จังหวัดเชียงราย   571

อาคารชา้งเผือกเรสซิเ

เลขที่ 25/1 ถนนช้างเ

อําเภอเมือง  จังหวัดเชี

สํานักงานยุตธิรรมจังห

อาคารเลขที่ 2/16 หมู

อําเภอฝาง  จังหวดัเชี

 

 

ข้อมูลการติด

านทีต่ั้งและที่อยู ่

าแพงเพชร ชั้น 2 

เมือง 

62000 

งราย (หลงัใหม่) ชั้น 3 

มอืง 

100 

เดนท์ 

เผือก ซอย 2 ตําบลศรภีู

ชียงใหม่  50200 

หวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง

มู่ที่ 14 ตําบลเวยีง 

ยงใหม ่ 50110 

ต่อสํานักงานยุ

โท

โทร.  

โทรสา

 โทร. 0

โทรสา

ภูม ิ

โทร.  

โทรสา

 โทร. 0

โทรสา

 

ติธรรมจังหวัด 

ทรศัพท,์โทรสาร 

  0-5571-3940 – 1 

าร  0-5571-3940 

0-5315-0190 

าร  0-5317-7339 

  0-5323-1157-8 

าร  0-5323-1158 

0-5338-2148 

าร 0-5338-2162 

 

หัวหน้า สย

ผู้อํานวยการสถาน

นายทัศพร ฟ้อนบ

0-5571-4576-7 

08-9968-1156 (

 ผู้อํานวยการสถาน

 นางกรรณกิาร วชัริ

 08-9-968-1158 (

 0-5375-0860 

ประธาน กยจ. : น

0-5323-5285-7 

หัวหนา้ สยจ. : น

0-5323-1157-8 

ผู้อํานวยการสํานกั

นางรัชนี กันทะส ี

08-1909 0134 (

0-5338-2965 

 

ยจ. , โทรศัพท์ (ทีท่

นพินิจและคุ้มครองเด็ก

บาํเรอ 

 

(M) 

นพินิจและคุ้มครองเด็กแ

รนิทร์  

(M) 

นายเทพพรหม อ่อนสีบุ

 , 08-1909-0372 (M) 

ายอุทัย ทะริยะ 

 , 08-4370-9463 (M) 

กงานคุมประพฤตจิังหวั

 

(M) 

ทํางาน)  , โทรศัพท

และเยาวชนจังหวัดกาํแ

และเยาวชนจังหวัดเชียง

ตร  ผอ.คุมประพฤติจัง

 

 

ัดเชียงใหม่ สาขาฝาง 

ทเ์คลื่อนที ่

แพงเพชร 

งราย 

หวัดเชียงใหม ่



 

จังหวัด

5.  ตาก 

6. ตาก  

สาขาแมส่อด 

7.  นครสวรรค์

8.  น่าน 

9.  พะเยา 

 

 

ค์ 

 

 

 

 

 

 

สถา

อาคารศาลากลางจังห

อําเภอเมือง จงัหวดัตา

เรือนจําอําเภอแมส่อด

เลขที่ 2 ถนนราชทัณฑ

อําเภอแมส่อด  จงัหวดั

อาคารจําหน่ายผลติภั

เลขที่  401  หมู่ 9  ถ

อําเภอเมือง  จังหวัดน

เรือนจําจังหวัดนา่น  (

เลขที่ 28   ถนนผากอ

อําเภอเมือง จงัหวดันา่

อาคารศาลากลางจังห

ตําบลบ้านต๋อม  อาํเภ

จังหวัดพะเยา  56000

านทีต่ั้งและที่อยู ่

หวัดตาก ชั้น 2 (หลังเกา่

าก  63000 

ด  

ฑ์ 

ดัตาก 63110 

ัณฑ์  เรอืนจาํกลางนคร

นนโกสีย์ใต้     

นครสวรรค์  60000 

(ฝ่ายทัณฑปฏบิัติ) 

อง  ตาํบลในเวยีง 

าน  55000 

หวัดพะเยา (หลังเกา่) ชั้น

ภอเมือง 

0 

โท

) โทร.  

โทรสา

โทร. 0

โทรสา

รสวรรค์ โทร. 0

โทรสา

โทร. 0

โทรสา

น 2 โทร. 0

โทรสา

ทรศัพท,์โทรสาร 

  0-5551-7391 

าร  0-5551-6996 

0-5553-4387 

าร 0-5553-4218 

0-5637-1920 

าร. 0-5637-1921 

0-5477-5820 

าร. 0-5477-5820 

0-5444-9705 

าร. 0-5444-9706 

หัวหน้า สย

ผู้อํานวยการสํานกั

นางสาวปนัดดา สิ

0-5551-3765 

08-4700-1636 (

ผู้บัญชาการเรือนจ
 

นายสุชาติ  แกว้อ้
 

0-5553-1226 
 

08-1022-3589 (

ผู้อํานวยการสํานกั

นายเสรี  หาแกว้ 

0-5622-2906 

08-1909-0414 (

ผู้อํานวยการสํานกั

นายยงยุทธ  ธรรม

0-5477-5820 

08-1909-0148 (

ผู้อํานวยการสํานกั

นางจริาวรรณ ไช

0-5448-1969 

08-1909-0396 (

ยจ. , โทรศัพท์ (ทีท่

กงานบงัคับคดจีังหวัดต

สนิธุวิสุทธ ์

(M) 

จําอาํเภอแมส่อด 

อน้   

(M) 

กงานคุมประพฤตจิังหวั

   

 (M) 

กงานคุมประพฤตจิังหวั

มนิตยางกูร   

(M) 

กงานคุมประพฤตจิังหวั

ยวุฒิ 

(M) 

ทํางาน)  , โทรศัพท

าก 

ัดนครสวรรค ์

ัดนา่น 

ัดพะเยา 
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ทเ์คลื่อนที ่
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จังหวัด  สถานทีต่ั้งและที่อยู ่ โทรศัพท,์โทรสาร หัวหน้า สยจ. , โทรศัพท์ (ทีท่ํางาน)  , โทรศัพทเ์คลื่อนที่ 

10.  พิจิตร 

 

สํานักงานยุตธิรรมจังหวัดพจิิตร 

บริเวณทางเขา้ที่วา่การอําเภอเมืองจงัหวดัพิจิตร 

ตําบลในเมอืง อาํเภอเมือง จังหวัดพจิิตร 66000 

โทร.0-5661-5743 

โทรสาร. 0-5661-5708 

ผู้อํานวยการสํานกังานบงัคับคดจีังหวัดพจิิตร 

นายวิเชียร ทรายทอง 

0-5665-0948 

08-9961-5235 (M) 

11.  พิษณุโลก 
 

 

 

 

สํานักงานเทศบาลนครพิษณุโลก (หลังเกา่) 

เลขที่ 83 ถนนบรมไตรโลกนารถ 

ตําบลในเมอืง  อําเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก  65000 

โทร. 0-5524-7074-5 

โทรสาร. 0-5524-7074 

ประธาน กยจ. : นายชัยวิทย์  อรรถานนท์   

รักษาราชการแทน ผอ.บังคับคดีจังหวัดเชียงใหม ่

0-5524-5081 ต่อ 122, 08-9956-1014  (M) 

หัวหนา้ สยจ. : นางศิริพร น้อยพินจิ 

0-5524-7074 , 08-9961-3592 (M) 

12.  เพชรบูรณ ์

 

อาคารศูนย์บรกิารนักท่องเที่ยวจงัหวดัเพชรบูรณ ์

เลขที่ 329/18 ถนนสามัคคีชัย ตาํบลในเมอืง 

อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  67000 

โทร. 0-5672-6458-9 

โทรสาร. 0-5672-6459 

ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดเพชรบรูณ์ 

นายกฤษณ์ วงษ์เวช 

0-5671-1460 

08-1908-7948 (M) 

13.  แพร ่

 

เรือนจําจังหวัดแพร่ อาคารฝา่ยฝึกวชิาชีพ 

เลขที่ 20 ถนนไชยบูรณ์  ตาํบลในเวียง 

อําเภอเมือง  จังหวัดแพร ่ 54000 

โทร. 0-5452-2528 

โทรสาร. 0-5452-1866 

ผู้อํานวยการสํานกังานคุมประพฤตจิังหวัดแพร ่

นางวันทนา  คันธาเวช   

0-5453-2655 , 0-5452-2851 

08-1909-0405 (M) 

14.  แมฮ่่องสอน 

 

ที่ว่าการอาํเภอเมอืงแมฮ่่องสอน (หลังเกา่) 

ชั้น  2  ถนนขุนลมุประภาส 

ตําบลจองคํา   อําเภอเมือง   

จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58000 

โทร. 0-5361-2080 

โทรสาร. 0-5361-2077 

ผู้อํานวยการสํานกังานบงัคับคดจีังหวัดแม่ฮ่องสอน 

นายธรรมวิทย์  นวชัยนันทน์   

0-5361-3626 

08-9245-0346 (M) 



 

จังหวัด

15.  ลําปาง 

16.  ลําพูน 

17.  สุโขทัย 

18.  อุตรดติถ ์

19.  อุทัยธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถา

อาคารจําหน่ายผลติภั

เลขที่ 100  ถนนพหล

อําเภอเมือง  จังหวัดลํ

สํานักงานยุตธิรรมจังห

159/7 หมู่ 10 ตําบลบ

อําเภอเมือง จงัหวดัลํา

ศาลากลางจังหวัดสุโข

ถนนนิกรเกษม  ตาํบล

อําเภอเมือง  จังหวัดสุ

อาคารบูรณาการกระท

เลขที่ 8 ถนนศรอสันีย์

อําเภอเมือง  จังหวัดอุ

เรือนจําจังหวัดอุทัยธา

เลขที่ 23 ถนนศรอีุทัย

อําเภอเมือง  จังหวัดอุ

านทีต่ั้งและที่อยู ่

ัณฑ์  เรอืนจาํกลางลําป

โยธิน    ตาํบลหัวเวียง 

ลาํปาง  52000 

หวัดลาํพูน 

บา้นกลาง 

าพูน 51000 

ทัย อาคาร 1 ชั้น 1 

ลธาน ี

สุโขทัย  64000 

ทรวงยุตธิรรมจังหวัดอตุ

ย์  ตําบลท่าอิฐ 

อตุรดิตถ์  53000 

าน ี

ย  ตําบลอุทัยใหม ่

อทุัยธานี  61000 

โท

ปาง   

 

โทร. 0

โทรสา

โทร. 0

โทรสา

โทร. 0

โทรสา

ตรดิตถ ์ โทร. 0

โทรสา

โทร. 0

โทรสา

ทรศัพท,์โทรสาร 

0-5422-7768 

าร. 0-5422-5478 

0-5352-5510 

าร. 0-5352-5510 

0-5561-3483 

าร. 0-5561-3484 

0-5583-0832 

าร. 0-5583-0833 

0-5657-1336 

าร. 0-5651-3805 

หัวหน้า สย

ผู้อํานวยการสํานกั

นางสาวญาดา  ม

0-5422-6171 

08-1909-0390 (

ผู้อํานวยการสํานกั

นายธนพร  โปธาน

0-5352-5516  

08-9245-0343 (

ผู้บัญชาการเรือนจ

นายสุรศักดิ์ เผื่อน

0-5561-2459 ตอ่

08-1907-3085 (

ผู้อํานวยการสํานกั

นายศักดิ์ชาย  รว

0-5544-0562 

08-9961-5230 (

ผู้อํานวยการสํานกั

นางจินดา  วัฒนวิ

0-5651-4135 

08-1909-0437 (

ยจ. , โทรศัพท์ (ทีท่

กงานคุมประพฤตจิังหวั

นทมาส   

(M) 

กงานบงัคับคดจีังหวัดลํ

นนท์ 

(M) 

จําจังหวัดสุโขทัย 

นคํา   

อ 113 

(M) 

กงานบงัคับคดจีังหวัดอุ

ยดี 

(M) 

กงานคุมประพฤตจิังหวั

วกิย์กรรม ์

(M) 

ทํางาน)  , โทรศัพท

ัดลาํปาง 

ําพูน 

ตรดิตถ ์

ัดอุทัยธานี 
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สรุปสถานที่ตั้งสํานักงานยุติธรรมจังหวัดในเขตภาคเหนือ 

1. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัด 1 แห่ง 

2. เรือนจํากลาง / จังหวัด / อําเภอ          6 แห่ง 

3. ศาลากลางจงัหวัด          4 แห่ง 

4. ที่ว่าการอําเภอเมือง      3 แห่ง 

5. เทศบาลนคร            1 แห่ง 

6. อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม        1 แห่ง 

7. สํานักงานบงัคับคดี 1 แห่ง 

8. เช่าสถานที่เอกชน       2 แห่ง 

รวม 19 แห่ง 

 

สรุปหัวหน้าส่วนราชการที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัด 

1. ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด 2 คน 

2. ผู้บัญชาการเรอืนจํากลาง / จังหวัด / อําเภอ 3 คน 

3. ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด     7 คน 

4. ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัด        5 คน 

5. หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดนําร่อง (สยจ.เชียงใหม่ และ สยจ.พิษณุโลก)       2 คน 

รวม 19 คน 
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ข้อมูลการติดต่อสํานักงานยุติธรรมจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัด  สถานทีต่ั้งและที่อยู ่ โทรศัพท,์โทรสาร หัวหน้า สยจ. , โทรศัพท์ (ทีท่ํางาน)  , โทรศัพทเ์คลื่อนที่ 

1.  กาฬสินธุ ์

 

ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ ์ชั้น  2 

ตําบลกาฬสินธุ์  อาํเภอเมืองกาฬสินธุ์   

จังหวัดกาฬสินธุ ์  46000 

โทร. 0-4381-6403 

โทรสาร.  0-4381-6404 

ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดกาฬสินธุ์ 

นายยศวัตน์  บาํเพ็ญธรรมสกุล 

0-4387-3341 

08-1735-0664 (M) 

2.  ขอนแก่น 

 

ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 5 (หลังใหม่) 

ถนนศูนย์ราชการ  ตําบลในเมือง  อาํเภอเมือง   

จังหวัดขอนแก่น   40000 

โทร. 0-4324-3707 

โทรสาร.  0-4324-6771 

ประธาน กยจ. : นางสวุัฒนา แดงกรดั  ผอ.คุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น 

0-4324-2177 , 08-1909-0095 (M) 

หัวหนา้ สยจ. : นายนิรันดร์  บุปผาพันธ ์

0-4324-3707 , 08-9861-1098 (M) 

3.  ชัยภูม ิ

 

อาคารศาลาประชาคมจงัหวดัชัยภูมิ  ชั้น  1 

ถนนบรรณาการ  ตําบลในเมอืง 

อําเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000 

โทร. 0-4481-3452 

โทรสาร. 0-4481-3453 

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ 

นายณรงค์  ขําเพชร   

0-4481-6301 ต่อ 18 

08-1909-0326 (M) 

4.  นครพนม 

 

อาคารศูนย์ฟิตเนต (เรือนจาํเกา่) 

เลขที่  394  ถนนอภิบาลบัญชา   ตาํบลในเมือง 

อําเภอเมือง   จังหวัดนครพนม  48000 

โทร. 0-4251-1823 

โทรสาร.  0-4251-1832 

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางนครพนม 

นายทวีรัตน์  นาคเนียม 

0-4254-3234-6 ต่อ 111 

08-9887-7033 (M) 
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จังหวัด  สถานทีต่ั้งและที่อยู ่ โทรศัพท,์โทรสาร หัวหน้า สยจ. , โทรศัพท์ (ทีท่ํางาน)  , โทรศัพทเ์คลื่อนที่ 

5.  นครราชสีมา 

 

สํานักงานยุตธิรรมจังหวัดนครราชสมีา 

เลขที่  1119/32 ตําบลในเมอืง  

อําเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

โทร. 0-4424-6950 

      08-4715-1999 (M) 

      08-1760-1431 (M) 

โทรสาร.  0-4424-6950 

ประธาน กยจ. :  - ว่าง - 

 

หัวหนา้ สยจ. : นายพิเชียรพัฒน อินทรพานิช 

0-4424-6950 , 08-1909-0293  (M) 

6.  บุรรีัมย์ 

 

อาคารจําหน่ายผลติภัณฑ์ราชทัณฑ ์

เรือนจําจังหวัดบุรรีัมย์ ( ตรงข้ามไปรษณีย์บุรีรมัย์ ) 

ตําบลอิสาณ  อําเภอเมือง 

จังหวัดบรุีรัมย์  31000 

โทร. 0-4460-2309 

โทรสาร.  0-4460-2308 

ผู้อํานวยการสํานกังานคุมประพฤตจิังหวัดบรุีรัมย์ สาขานางรอง 
 

ว่าที่ ร.ท. สนธยา  บัวศรี   
 

0-4463-3527 
 

08-1669-4845 (M) 

7.  มหาสารคาม 

 

สํานักงานบงัคับคดีจังหวัดมหาสารคาม 

เลขที่  82/3 ถนนนครสวรรค ์ ตาํบลตลาด 

อําเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  44000 

โทร. 0-4372-2077   

โทรสาร. 0-4372-2077 

ผู้อํานวยการสํานกังานบงัคับคดจีังหวัดมหาสารคาม 

นางวาสนา ปกักาโร 

0-4374-3197 

08-5-488-1986 (M) 

8.  มกุดาหาร 

 

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการ 

ศึกษาตามอธัยาศัยจังหวดัมุกดาหาร 

ถนนพิทักษ์พนมเขต อ.เมือง จ. มุกดาหาร  49000 

โทร. 0-4261-4401 

โทรสาร.   0-4261-4402 

มหาดไทย 48745 , 48746 

ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดมกุดาหาร 

นายทํานุ  ประกิจสุวรรณ   

0-4266-0544 

08-7838-7142 (M) 

9.  ยโสธร 

 

อาคารศาลากลางหลังใหม่   

ถนนแจ้งสนิท   ตาํบลในเมือง   

อําเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  35000 

โทร. 0-4572-5180 

โทรสาร.  0-4572-5179 

ผู้อํานวยการสํานกังานคุมประพฤตจิังหวัดยโสธร 

นายร่มพงษ ์ ผลวฒันะ   

0-4571-2304 

08-1909-0311 (M) 



 

จังหวดั

10.  ร้อยเอ็ด 

11.  เลย 

12.  ศรีสะเกษ

13.  สกลนคร 

14.  สุรินทร ์

ด 

 

ษ 

 

 

 

 

 

 

 

สถ

 

ศาลากลางจังหวัดรอ้

ตําบลในเมอืง  อําเภ

จังหวัดร้อยเอด็  45

 

ที่ว่าการอาํเภอเมอืง

หมูที่ 1  ถนนจรัสศรี

อําเภอเมือง  จังหวดั

 

ศาลากลางจังหวัด (

ถนนเทพา  ตาํบลเมื

อําเภอเมือง  จังหวดั

 

สํานักงานยุตธิรรมจั

1903  ถนนศูนย์ราช

อําเภอเมือง  จังหวดั

 

ที่ว่าการอาํเภอเมอืง

ตําบลในเมอืง  อําเภ

จังหวัดสรุินทร์  320

านทีต่ั้งและที่อยู ่

อยเอ็ด  ชั้น 2 

ภอเมือง 

000 

งเลย ชั้น  1 

ร ี  ตาํบลกุดป่อง 

ดเลย  42000 

หลังเก่า) ชั้น 1 

มอืงเหนือ 

ดศรีสะเกษ  33000 

ังหวัดสกลนคร 

ชการ ตําบลธาตุเชิงชุม 

ดสกลนคร   47000 

งสุรินทร ์(หลงัเกา่) ชั้น 2

ภอเมือง 

000 

โท

โทร. 0

โทรสา

โทร. 0

โทรสา

โทร. 0

โทรสา

   

โทร 0-

โทรสา

2 โทร. 0

โทรสา

ทรศัพท,์โทรสาร 

0-4351-3233 

าร.   0-4351-3244 

0-4281-4737 

าร.  0-4281-4742 

0-4564-3657-8 

าร.  0-4564-3658 

-4271-3400 

าร 0-4271-2037 

0-4451-9020 

าร.  0-4451-9070 

หัวหน้า สยจ

ผู้อํานวยการสํานกั

นายวีระศักดิ์ ไชย

08-1909-0345 (

0-4354-4194 

ผู้บัญชาการเรือนจ

นายวีรชัย  เพชรรั

0-4281-1977 

08-9528-0425 (

ผู้บัญชาการเรือนจ

นายพิพัฒน์  สาํเภ

0-4561-1585 ตอ่

08-5303-1771 (

ผู้อํานวยการสํานกั

นายชนะ  พรหมพิ

0-4273-2343 

08-9569-1014 (

ผู้บัญชาการเรือนจ

นายวิชัย โชติปฏิเ

0-4451-1181 

08-1908-6772  

จ. , โทรศัพท์ (ทีท่ํ

กงานคุมประพฤตจิังหวั

ยสิงห ์

(M) 

จําจังหวัดเลย 

รตัน์   

(M) 

จําจังหวัดศรสีะเกษ 

ภาน้อย 

อ 103 

(M) 

กงานบงัคับคดจีังหวัดส

พิทักษ์กุล 

(M) 

จํากลางสุรินทร ์

เวชกุล 

 (M) 

ทํางาน)  , โทรศัพท์

ัดร้อยเอด็ 

กลนคร 

- 8 - 

ทเ์คลื่อนที่ 
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จังหวัด  สถานทีต่ั้งและที่อยู ่ โทรศัพท,์โทรสาร หัวหน้า สยจ. , โทรศัพท์ (ทีท่ํางาน)  , โทรศัพทเ์คลื่อนที่ 

15. สุรินทร์   

     สาขารัตนบรุ ี

 

สํานักงานบงัคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารตันบุร ี

เลขที่ 258 หมู ่12 ตําบลรัตนบุร ี

อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  32130 

โทร.  0-4459-9266 

โทรสาร.  0-4459-9266 

ผู้บัญชาการเรือนจําอาํเภอรัตนบุร ี

นายวิรัตน์ ปานศร ี  

0-4459-9654 

08-1906-7624 (M) 

08-1647-3963 (M) 

16.  หนองคาย 

 

ศาลากลางจังหวัดหนองคาย  ชั้น  3 

ถนนมิตรภาพ  ตาํบลหนองกอมเกาะ    

อําเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย   43000 

โทร. 0-4241-3774-6 

โทรสาร.  0-4241-3775 

ผู้อํานวยการสํานกังานบงัคับคดจีังหวัดหนองคาย 

นายอาณตัิ สหีวัฒนะ 

0-4242 3201-2 

08-9569 1012 (M) 

17.  หนองบัวลําภู 

 

อาคารสํานกังานบงัคับคดี ชั้น 1 

ศูนย์ราชการจังหวดั  ตาํบลลําภู 

อําเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลําภู 39000 

โทร. 0-4237-8404 

โทรสาร.  0-4237-8405 

ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดหนองบวัลําภู 

นายประยุทธ  พินทุนันท์ 

0-4231-4218 

08-1954-1639 (M) 

18.  อํานาจเจริญ 

 

สํานักงานยุตธิรรมจังหวัดอาํนาจเจรญิ 

อาคารศูนย์ราชการจังหวัด  ชั้น  ๓ 

ถนนชยางกูร  ตําบลโนนหนามแท่ง 

อําเภอเมือง  จังหวัดอํานาจเจรญิ   ๓๗๐๐๐ 

โทร. 0-4552-3172 

โทรสาร.  0-4552-3171 

ผู้อํานวยการสํานกังานคุมประพฤตจิังหวัดอาํนาจเจรญิ 

นายสุทิน  ไชยวัฒน์ 

0-4552-3080 

08-1909-0314 (M) 

19.  อุดรธาน ี

 

อาคารบูรณาการกระทรวงยุตธิรรมจังหวัดอุดรธาน ี

เลขที่  75  ถนนหมากแข้ง  ตําบลหมากแข้ง 

อําเภอเมือง  จังหวัดอุดรธาน ี 41000 

โทร. 0-4224-9345 

       0-4224-9143 

โทรสาร.  0-4224-9345 

ประธาน กยจ. : นายคมกริช สขุเสถยีร ผอ.บังคับคดีจงัหวดัอุดรธาน ี

0-4224-6018 , 08-9569-1017 (M) 

หัวหนา้ สยจ. : นายทวีศักดิ์ สารทรพัย์ 

0-4224-9144 , 08-1769-9839  (M) 



 

จังหวดั

20.  อุบลราชธ

21. บึงกาฬ 

 

สรุปสถานที่ตั้

 

1. ศาลากลา

2. เรือนจําก

3. ที่ว่าการอ

4. สํานักงาน

5. อาคารบูร

6. องค์การบ

7. สนง.สง่เส

8. เช่าสถาน

 

 

 

ด 

ธาน ี

ตั้งสํานักงานยุติธรรมจ

างจงัหวัด/ศูนย์ราชกา

กลาง / จังหวัด / อําเภ

อําเภอเมือง      

นบงัคับคดีจังหวัด     

รณาการกระทรวงยุติธ

บริหารส่วนจังหวัด     

สริมการศึกษานอกระบ

นที่เอกชน 

 

 

 

จังหวัดในเขตภาคตะ

รจังหวัด/ ศาลาประช

ภอ          

    

ธรรม        

        

บบฯ       

สถ

 

อาคารอเนกประสงค

องค์การบริหารส่วน

ถนนสุรศักดิ ์ ตาํบลใ

จังหวัดอุบลราชธานี

 

สํานักงานยุตธิรรมจั

เลขที่ 500/2  หมู ่1

ตําบลวิศิษฐ์ อาํเภอ

จังหวัดบงึกาฬ  380

ะวันออกเฉียงเหนือ 

ชาคม       9 

2 

2 

3 

1 

1 

1 

2 

 

รวม 21 

านทีต่ั้งและที่อยู ่

ค์   ชั้น 1 

นจังหวัดอุบลราชธานี   

ในเมอืง  อาํเภอเมือง   

น ี  34000 

ังหวัดบงึกาฬ 

1 

เมืองบงึกาฬ 

000 

แห่ง 

แห่ง 

แห่ง 

แห่ง 

แห่ง 

แห่ง 

แห่ง 

แห่ง 

 

แห่ง 

โท

 

   

โทร. 0

โทรสา

โทร. 0

โทรสา

สรุปหัวห

 

1. ผู้อําน

2. ผู้บัญ

3. ผู้อําน

4. ผู้อําน

5. หัวหน
    และ 

ทรศัพท,์โทรสาร 

0-4524-1708 

าร. 0-4524-1708 

0-4249-1637 

าร 0-4249-1724 

หน้าส่วนราชการที่ปฎิ

นวยการสถานพินิจแล

ญชาการเรอืนจําจังหวดั

นวยการสํานักงานคุมป

นวยการสํานักงานบังคั

น้าสํานักงานยุติธรรมจ
 สยจ.อุดรธานี)        

หัวหน้า สยจ

ผู้อํานวยการสถาน

นายเกษมสันต์  อั

0-4520-0532 

08-1955-9976 (

ผู้บัญชาการเรือนจ

นายอนันต์ แดงบ

08-1964-4835 (

0-4202-3296 

บัติหน้าที่หัวหน้าสําน

ะคุ้มครองเด็กและเยา

ด      

ประพฤติจังหวัด     

คบัคดีจังหวัด        

จังหวัดนําร่อง (สยจ.ข
      

จ. , โทรศัพท์ (ทีท่ํ

นพินิจและคุ้มครองเด็ก

อมัพันธ์   

(M) 

จําจังหวัดบงึกาฬ 

างดาํ 

(M) 

นักงานยุติธรรมจังหวั

าวชนจังหวัด     

ขอนแก่น สยจ.นครราช

ทํางาน)  , โทรศัพท์

และเยาวชนจังหวัดอุบล

วัด 

ชสีมา  

รวม 

- 10 - 

ทเ์คลื่อนที่ 

ลราชธานี 

1 คน 

9 คน 

5 คน 

3 คน 

3 คน 

 21 คน 



 

ภาคกลาง 

จังหวดั

1.  กาญจนบรุี

2. จันทบรุ ี

3.  ฉะเชิงเทรา

4.  ชลบรุ ี

 

ด 

ร 

า 

 

 

สถา

สํานักงานบงัคับคดีจังห

เลขที่ 200/16  หมู่ 12

ต.ปากแพรก อ.เมอืง จ

สํานักงานคุมประพฤติ

เลขที่ 13/1  ถนนท่าห

อําเภอเมือง  จังหวัดจั

สํานักงานยุตธิรรมจังห

อาคารองค์การบริหารส่

ถนนยุทธดําเนิน  ตําบ

อําเภอเมือง จงัหวดัฉะ

สํานักงานยุตธิรรมจังห

เรือนจํากลางชลบรุี  เ

ถนนพระยาสัจจา  ตํา

อําเภอเมือง  จังหวัดช

ข้อมูลการติด

านทีต่ั้งและที่อยู ่

หวัดกาญจนบรุี 

2 ถนนแม่น้ําแม่กลอง 

 จ.กาญจนบรุี     71000

ตจิังหวดัจันทบรุี 

หลวง  ตําบลวดัใหม ่

จันทบรุี  22000 

หวัดฉะเชิงเทรา 

วนจังหวัดฉะเชิงเทรา (หล

บลหนา้เมือง 

ะเชิงเทรา 24000 

หวัดชลบรุ ี

ลขที่ 135/5  หมู่ที่  2  

บลบา้นสวน   

ชลบุร ี 20000 

ต่อสํานักงานยุ

โท

 

0 

โทร. 0

โทรสา

โทร. 0

โทรสา

ลังเก่า) ชั้น 3 

โทร. 0

โทรสา

   

โทร. 0

โทรสา

ติธรรมจังหวัด 

ทรศัพท,์โทรสาร 

0-3456-4175 

าร 0-3456-4254 

0-3930-2480 

าร. 0-3930-2479 

0-3851-4375 

าร. 0-3851-4375 

0-3828-8932 

าร. 0-3828-8933 

 

หัวหน้า สยจ

ผู้บัญชาการเรือนจ

นายแดนไทย  เจริ

0-3451-1163 ต่อ

08-7156-1114 (

ผู้อํานวยการสํานกั

นายปรัชญา  ชัยว

0-3932-1403 

08-1909-0257(M

ประธาน กยจ. :  น

0-3851-5751 ต่อ 

หัวหนา้ สยจ. : น

0-3851-4375 , 0

ผู้บัญชาการเรือนจ

นายอํานาจ  ปรัช

0-3828-2692 

08-1908-6360 (

จ. , โทรศัพท์ (ทีท่ํ

จําจังหวัดกาญจนบุร ี

รญิ   

อ 12 

(M) 

กงานคุมประพฤตจิังหวั

วรานุรักษ ์  

M) 

นายไพบูลย์ สุนทรประเสริ

 11 , 08-1909-0265 (M

างเตือนใจ เจรญิพงษ์  

08-1909-0761 (M) , 0

จํากลางชลบุร ี

ชญาพันธ์   

(M) 

ทํางาน)  , โทรศัพท์

ัดจันทบุร ี

ริฐ  ผอ.คุมประพฤติจังหวั

M) 

 

08-1808-7610 (M) 

- 11 - 

ทเ์คลื่อนที่ 

ัดฉะเชิงเทรา 



 

จังหวดั

5.  ชัยนาท 

6.  ตราด 

7.  นครนายก 

8.  นครปฐม 

ด 

 

 สถา

อาคารศาลาประชาคม

ถนนพรหมประเสริฐ  

อําเภอเมือง  จังหวัดชั

อาคารบูรณาการกระท

เลขที่ 1133 หมู่ที่ 1 ตํ

อําเภอเมือง  จังหวัดต

สํานักงานคุมประพฤติ

เลขที่ 74/14-15  หมู ่

ตําบลบ้านใหญ่  อาํเภ

จังหวัดนครนายก  26

เรือนจํากลางนครปฐม

เลขที่  5  ถนนหนา้พร

อําเภอเมือง  จังหวัดน

านทีต่ั้งและที่อยู ่

มจงัหวดัชัยนาท  ชั้น 2 

  ตําบลในเมือง 

ชัยนาท   17000 

ทรวงยุตธิรรมจังหวัดตร

ตาํบลวังกระแจะ 

ตราด  23000 

ตจิังหวดันครนายก 

 7 ถนนสวุรรณศร 

ภอเมือง 

6000 

ม 

ระ  ตาํบลพระปฐมเจดีย

นครปฐม  73000 

โท

 โทร. 0

      0

โทรสา

ราด โทร. 0

โทรสา

โทร.0-

โทรสา

ย์ 

โทร. 0

โทรสา

ทรศัพท,์โทรสาร 

0-5641-1928  

0-5641-1873 

าร. 0-5641-2103 

0-3952-4031-2 

าร. 0-3952-4033 

-3731-5002 

าร.0-3731-5053 

0-3421-3169 

าร. 0-3421-3165 

หัวหน้า สยจ

ผู้อํานวยการสํานกั

นายศิริพงษ์  กําจั

0-5641-4358 

08-9961-5228 (

ผู้อํานวยการสํานกั
นายถาวร  กลูศิริ 
0-3952-4031 
08-1909-0273 (
 

ผู้อํานวยการสํานกั

นายเลิศพันธุ์ เทีย

0-3731-4346 

08-4700-1624 (

ประธาน กยจ. : น

0-3426-2275 , 0

หัวหนา้ สยจ. : น

0-3421-3169 , 0

จ. , โทรศัพท์ (ทีท่ํ

กงานบงัคับคดจีังหวัดชั

จดัภัย   

(M) 

กงานคุมประพฤตจิังหวั
   

(M) 

กงานบงัคับคดจีังหวัดน

ยนทอง 

(M) 

นางสธุาทิพย์ ศรีโหร  ผ

 08-1909-0138 (M) 

างประทุมทิพย์ สมัเภาว

08-1378-4294 (M) 

ทํางาน)  , โทรศัพท์

ัยนาท 

ัดตราด 

นครนายก 

อ.คุมประพฤติจังหวัดน

วม์าลย์ รักษาราชการแท

- 12 - 

ทเ์คลื่อนที่ 

นครปฐม 

ทน 
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จังหวัด  สถานทีต่ั้งและที่อยู ่ โทรศัพท,์โทรสาร หัวหน้า สยจ. , โทรศัพท์ (ทีท่ํางาน)  , โทรศัพทเ์คลื่อนที่ 

9.  นนทบุร ี

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุร ี (ชั้น 2) 

ถนนรัตนาธิเบศร์  ตําบลบางกระสอ 

อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000 

โทร. 0-2589-0481  ต่อ  141 

โทรสาร.0-2589-0481 ต่อ141 

ผู้อํานวยการสํานกังานคุมประพฤตจิังหวัดนนทบุร ี

นางนงค์นารถ ชื่นอารมย์   

0-2580-3527 

08-1909-0215 (M) 

 

10.  ปทุมธานี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ชั้น 2 (หลังเก่า) 

อําเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี   12000 

โทร. 0-2581-3990 

โทรสาร. 0-2581-3991 

ผู้อํานวยการสํานกังานบงัคับคดจีังหวัดปทุมธานี 

นายศรัณย์ ปญัญาดิลก 

0-2581-5275-7 

08-4700-1617 (M) 

11.  ประจวบคีรีขนัธ์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ ชั้น  2 (หลังเก่า) 

ตําบลประจวบคีรขีันธ์  อาํเภอเมือง   

จังหวัดประจวบครีีขันธ์  77000 

โทร. 0-3260-1326 

โทรสาร. 0-3260-1258 

ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

นายสุทิน  ชิตชอบ   

0-3261-1159 ต่อ 102 

08-1948-5698 (M) 

12.  ปราจีนบรุ ี สํานักงานคุมประพฤติจังหวดัปราจนีบุร ี

เลขที่ 702 ถนนปราจีนอนสุรณ ์  ตําบลหน้าเมือง  อําเภอ
เมือง  จังหวัดปราจีนบุรี  25000 

โทร. 0-3721-2088 

โทรสาร. 0-3721-1616 

ผู้อํานวยการสํานกังานคุมประพฤตจิังหวัดปราจีนบุร ี

นางสญิา  สวุรรณ 

0-3721-1126 

08-1909-0266(M) 
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จังหวัด  สถานทีต่ั้งและที่อยู ่ โทรศัพท,์โทรสาร หัวหน้า สยจ. , โทรศัพท์ (ทีท่ํางาน)  , โทรศัพทเ์คลื่อนที่ 

13.พระนครศรีอยุธยา ทัณฑสถานบําบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา 

ถนนศรีสรรเพชญ  ตําบลประตูชัย 

อําเภอพระนครศรอียุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000 

โทร. 0-3532-2200 

โทรสาร.0-3532-4221 

ประธาน กยจ. : นายกีรต ิณ พัทลงุ ผอ.คุมประพฤติจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

0-3532-2200 , 08-1909-0214 (M) 

หัวหนา้ สยจ. : นายเจรญิ น้อยพินจิ 

0-3532-2200 , 08-9961-3580  (M) 

14.  เพชรบุร ี เรือนจํากลางจังหวัดเพชรบุร ี

เลขที่  69  ถนนหน้าเรือนจาํ 

ตําบลท่าราบ  อําเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบรุี   76000 

โทร. 0-3240-2590 

โทรสาร. 0-3240-2591 

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุร ี

นายสุรสิทธิ์ จติรชอบใจ   

0-3242-5014 

08-1929-1558 (M)  

 

15.  ระยอง สถานพินจิและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวดัระยอง   

เลขที่ 144  หมู่ 2  ถนนสุขุมวิท    

ตําบลเนินพระ  อาํเภอเมือง  จงัหวดัระยอง  21000 

 

โทร. 0-3801-1701 

โทรสาร. 0-3801-1702 

ผู้อํานวยการบังคับคดีจังหวัดระยอง 

นายสุเทพ ฑฆีายุโก   

0-3861-5317 

08-9254-1006 (M) 

16.  ราชบุร ี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบรุี 

ถนนหนองแช่เสา - หนองกระทุ่ม ตาํบลกองหิน 

อําเภอเมือง  จังหวัดราชบรุี   70000 

โทร. 0-3237-3373 

โทรสาร. 0-3237-3612 

 

 

(ว่าง) 
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จังหวัด  สถานทีต่ั้งและที่อยู ่ โทรศัพท,์โทรสาร หัวหน้า สยจ. , โทรศัพท์ (ทีท่ํางาน)  , โทรศัพทเ์คลื่อนที่ 

17.  ลพบรุ ี อาคารบูรณาการกระทรวงยุตธิรรม ชั้น 2 

เลขที่ 118  ถนนสีดา  ตาํบลทะเลชุบศร 

อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  15000 

โทร. 0-3678-2206-7 

โทรสาร. 0-3678-2206-7 

ผู้อํานวยการสํานกังานบงัคับคดจีังหวัดลพบุร ี

นายสุทธิชัย  คล้อสวัสดิ ์

0-3641-1057 ต่อ 11 

08-9901-1003 (M) 

18.  สมุทรปราการ สํานักงานบงัคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 

เลขที่ 545/1 ชั้น 2  ถนนสุขุมวิท  ตําบลปากน้ํา 

อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  10270 

โทร. 0-2395-3882 

      0-2395-3705 

โทรสาร. 0-2395-3882 

ผู้อํานวยการสํานกังานบงัคับคดจีังหวัดสมุทรปราการ 

นางสนธยา ตินโนเวช 

0-2387-1731-2 

08-9968-1724  (M) 

19.  สมุทรสงคราม สํานักงานยุตธิรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 

อาคารบูรณาการกระทรวงยุตธิรรม ชั้น 1 

เลขที่ 212 หมู่ที่ 3 ตาํบลลาดใหญ ่

อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 

โทร. 0-3471-8420-1 

โทรสาร. 0-3471-8421 

ผู้อํานวยการสํานกังานบงัคับคดจีังหวัดสมุทรสงคราม 

นางทัศนีย์ เปาอินทร์ 

08-4700-1625 (M) 

0-3471-6256-7 

 

20.  สมุทรสาคร สํานักงานคุมประพฤติจังหวดัสมุทรสาคร  ชั้น 3 

เลขที่  923/588  ถนนท่าปรง  ตําบลมหาชัย   

อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  74000 

โทร. 0-3442-5236 

โทรสาร. 0-3442-6236 

ผู้อํานวยการสํานกังานคุมประพฤตจิังหวัดสมุทรสาคร 

นางพาณี  วลัยใจ 

0-3441-3966-7 

08-1909-0484 (M) 



 

จังหวดั

21.  สระแก้ว 

22.  สระบุร ี

23.  สิงห์บุร ี

24.  สุพรรณบุ

ด 

 

บุร ี

 สถา

สํานักงานคุมประพฤติ

อาคารหอประชุมชั้น 2

อําเภอเมือง  จังหวัดส

 

เรือนจําจังหวัดสระบรุี

เลขที่  2  ซอย 17  ถน

ตําบลปากเพรียว   อํา

จังหวัดสระบุรี   1800

สํานักงานคุมประพฤติ

เลขที่ 356  ถนนธรรม

อําเภอเมือง  จังหวัดสิ

อาคารบริษัทศรีพนูทรั

(สํานักงานคุมประพฤติ

เลขที่ 137  ถนนมาลยั

อําเภอเมือง   จังหวัดส

านทีต่ั้งและที่อยู ่

ตจิังหวดัสระแก้ว 

2  ศูนย์ราชการ 

สระแก้ว  27000 

ร ี

นนพหลโยธิน 

าเภอเมือง 

00 

ตจิังหวดัสิงห์บรุี 

มโชติ  ตาํบลบางพุทรา 

สิงห์บุร ี 16000 

รพัย์  

ตจิังหวดัสุพรรณบุรี) 

ยแมน   ตําบลรั้วใหญ ่ 

สุพรรณบุรี  72000 

โท

โทร. 0

โทรสา

โทร. 0

โทรสา

 

โทร.0-

โทรสา

   

โทร. 0

โทรสา

ทรศัพท,์โทรสาร 

0-3742-5320 

าร. 0-3742-5321 

0-3621-3158 

าร. 0-3621-3159 

-3652-3756 

าร.  0-3652-3755 

0-3552-4126 

าร.  0-3552-4127 

หัวหน้า สยจ

ผู้อํานวยการสํานกั

นายครรชิต ทิพผล

0-3724-2175 

08-9968-1734 (

ผู้บัญชาการเรือนจ

นายประทีป  กันภ

0-3621-1054 ต่อ

08-1409-8199 (

ผู้อํานวยการสถาน

พ.จ.ต. ธานี แสงส

08-1924-6610 (

 

ผู้อํานวยการสํานกั

นายทร  ชาวพิจิต

0-3552-5725 

08-4700-1619(M

จ. , โทรศัพท์ (ทีท่ํ

กงานบงัคับคดจีังหวัดส

ล 

(M) 

จําจังหวัดสระบุร ี

ภัยเพื่อน   

อ 26 

(M) 

นพินิจและคุ้มครองเด็ก

สง่า 

 (M) 

กงานบงัคับคดจีังหวัดสุ

ตร 

M) 

ทํางาน)  , โทรศัพท์

ระแกว้ 

และเยาวชนจังหวัดสงิห์

พรรณบุร ี

- 16 - 

ทเ์คลื่อนที่ 

หบ์ุร ี
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จังหวัด  สถานทีต่ั้งและที่อยู ่ โทรศัพท,์โทรสาร หัวหน้า สยจ. , โทรศัพท์ (ทีท่ํางาน)  , โทรศัพทเ์คลื่อนที่ 

25.  อ่างทอง เรือนจําจังหวัดอ่างทอง 

เลขที่ 47/25 หมู่  2  ตําบลศาลาแดง  

อําเภอเมือง   จังหวัดอา่งทอง  14000 

โทร. 0-3561-5787-8 

โทรสาร.  0-3561-5787 

ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดอา่งทอง 

นายต่อศักดิ์  สวนใจ 

0-3561-6205 

08-1908-6303 (M) 

 

สรุปสถานที่ตั้งสํานักงานยุติธรรมจังหวัดในเขตภาคกลาง                                                               สรุปหัวหน้าส่วนราชการที่ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัด 

1. ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด          1 คน 

2. ผู้บัญชาการเรือนจํากลาง / จังหวดั / อําเภอ     6 คน 

3. ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด      5 คน 

4. ผู้อํานวยการสํานักงานบังคบัคดีจงัหวัด      9 คน 

5. หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดนําร่อง 
      (สยจ.ฉะเชิงเทรา , นครปฐม , พระนครศรีอยุธยา) 

  3 คน 
 

   

รวม 24 คน 

   

   

   
   

   

   

   

   

 

 

1. สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด        7 แห่ง 
2. ศาลากลางจังหวดั/ศาลาประชาคม         3 แห่ง 
3. เรือนจํากลาง / จังหวัด / อําเภอ / ทัณฑสถานบําบัดพิเศษ    6 แห่ง 
4. สํานักงานบงัคับคดีจังหวัด             2 แห่ง 
5. องค์การบริหารส่วนจังหวัด       2 แห่ง 
6. สถานพินิจฯ จังหวัด/ศูนย์ฝึกฯ      2 แห่ง 
7. อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม 

                                            รวม   
3 
25 
 

แห่ง 
แห่ง 
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ข้อมูลการติดต่อสํานักงานยุติธรรมจังหวัด 

ภาคใต ้

จังหวัด  สถานทีต่ั้งและที่อยู ่ โทรศัพท,์โทรสาร หัวหน้า สยจ. , โทรศัพท์ (ทีท่ํางาน)  , โทรศัพทเ์คลื่อนที่ 

1.กระบี ่

 

อาคารจําหน่ายผลติภัณฑ์เรือนจําจังหวัดกระบี ่

เลขที่ 65/17  ถนนกระบี-่เขาทอง 

ตําบลปากน้ํา  อําเภอเมือง   

จังหวัดกระบี่  81000 

โทร. 0-7562-4551 

โทรสาร.  0-7562-4552 

ผู้อํานวยการสํานกังานบงัคับคดจีังหวัดกระบี ่

นางกตมน  ทัลวัลลิ์ 

0-7563-1314  

08-9973-3670 (M) 

2.ชุมพร 

 

ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 4  หมูท่ี่ 1 

ถนนไตรรัตน ์  ตาํบลนาชะอัง   อําเภอเมือง   

จังหวัดชุมพร  86000 

โทร. 0-7751-2164 

โทรสาร.  0-7751-2165 

ผู้อํานวยการสํานกังานคุมประพฤตจิังหวัดชุมพร 

นางสาวดุษสิยา  วงศ์วาสนา 

0-7750-1158  

08-1909-0494 (M) 

3.ตรัง 

 

อาคารพุทธคุณพาหุง ศาลากลางจังหวัดตรัง 

ถนนพระรามหก ตําบลทับเที่ยง  

อําเภอเมือง จงัหวดัตรัง 92000 

โทร. 0-7521-4562 

โทรสาร.  0-7521-4773 

ผู้อํานวยการสํานกังานคุมประพฤตจิังหวัดตรัง 

นายนพดล  นมรกัษ์   

0-7557-0546 

08-1909-0564 (M) 

4.นครศรีธรรมราช 

 

สํานักงานยุตธิรรมจังหวัดนครศรธีรรมราช   

เลขที่ 259 ถนนเทวะบุรี   ตาํบลโพธิ์เสดจ็    

อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

โทร. 0-7534-4633 

โทรสาร. 0-7535-6139 

ผู้อํานวยการสํานกังานคุมประพฤตจิังหวัดนครศรธีรรมราช 

นายฉวี  อินทระ   

0-7534-4783 

08-1909-0489 (M) 
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จังหวัด  สถานทีต่ั้งและที่อยู ่ โทรศัพท,์โทรสาร หัวหน้า สยจ. , โทรศัพท์ (ทีท่ํางาน)  , โทรศัพทเ์คลื่อนที่ 

5.นราธิวาส 

 

สํานักงานคุมประพฤติจังหวดันราธวิาส 

(อาคารพาณิชย์) เลขที่ 156  ถนนสุริยะประดิษฐ์ 

ตําบลบางนาค  อาํเภอเมือง 

จังหวัดนราธวิาส  96000 

โทร. 0-7353-1234-5 

โทรสาร.  0-7353-1234 

ผู้อํานวยการสํานกังานคุมประพฤตจิังหวัดนราธวิาส 

นายบัญญัติ  วงศ์สว่าง   

0-7353-2611 

08-1909-0578 (M) 

 

6.ปัตตานี 

 

สํานักงานยุตธิรรมจังหวัดปตัตาน ี 

49/7 ถนนกะลาพอ ตําบลจะบงัติกอ  

อําเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี 94000 

โทร. 0-7333-4031 

โทรสาร. 0-7333-4032 

ประธาน กยจ. : นายคนอง รอดทอง  ผอ.คุมประพฤตจิังหวัดปตัตาน ี

08-1909-0582 (M) 

หัวหนา้ สยจ. :  นายสัณฐาน รัตนะ 

0-7333-40310   8-1969-0844 (M) 
 

7.พังงา 

 

สํานักงานคุมประพฤติจังหวดัพังงา 

เลขที่ 4/2 ถนนเจริญราษฎร ์

ตําบลท้ายช้าง อําเภอเมือง 

จังหวัดพังงา 82000 

โทร.   0-7648-1820 

โทรสาร. 0-7648-1819 

ผู้อํานวยการสํานกังานคุมประพฤตจิังหวัดพังงา 

นายสมหมาย  จรสัแสงวรกุล 

0-7641-3821 

08-1909-0503 (M) 

8.พัทลุง 

 

สํานักงานยุตธิรรมจังหวัดพัทลงุ  

เลขที่ 25 ถนนช่วยทุกขราษฎร ์

ตําบลคูหาสวรรค์ อําเภอเมือง 

จังหวัดพัทลงุ 93000 

โทร. 0-7461-6241 

โทรสาร. 0-7461-7239 

ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลงุ 

นางยุพิน  องอาจ 

0-7467-1874 

 

9.ภูเก็ต 

 

สถานพินจิและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวดัภูเก็ต  

 เลขที่  38/14 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี   

ตําบลตลาดเหนือ อําเภอเมือง   

จังหวัดภูเกต็  83000 

โทร.  0-7621-5850 

โทรสาร. 0-7621-5850 

ผู้อํานวยการสํานกังานคุมประพฤตจิังหวัดภูเกต็ 

นางนริศา ปานสะอาด 

0-7624-6239 

08-1909-0495 (M) 
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จังหวัด  สถานทีต่ั้งและที่อยู ่ โทรศัพท,์โทรสาร หัวหน้า สยจ. , โทรศัพท์ (ทีท่ํางาน)  , โทรศัพทเ์คลื่อนที่ 

10.ยะลา 

 

อาคารศาลากลางจังหวัดยะลา (หลงัเก่า) 

ชั้น 1 อําเภอเมือง 

จังหวัดยะลา  95000 

โทร. 0-7322-2624 

โทรสาร.  0-7322-2624 

ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา 

นายชัยนรินทร์ จนัทร์เอี่ยม   

0-7324-0383 

08-1909-1059 (M) 

11.ยะลา   

สาขาเบตง 

 

สํานักงานยุตธิรรมจังหวัดยะลา สาขาเบตง 

(ติดกับพิพธิภัณฑ์เมืองเบตง) 

ตําบลเบตง  อาํเภอเบตง 

จังหวัดยะลา   95110 

โทร. 08-6480-5654 

       0-7323-5004 

โทรสาร 0-7323-5004 

ผู้บัญชาการเรือนจําอาํเภอเบตง 

นายวัชรวิทย์ วชิรเลอพันธุ ์

0-7323-1313 

08-1990-7296 (M) 

12.ระนอง 

 

เรือนจําจังหวัดระนอง 

เลขที่  349  ถนนเรืองราษฎร์   ตําบลเขานิเวศน ์

อําเภอเมือง  จังหวัดระนอง  85000 

โทร. 0-7782-5446 

โทรสาร.  0-7782-5445 

 

 

- ว่าง - 

13.สงขลา 

 

ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) 

ถนนราชดําเนิน  ตําบลบ่อยาง 

อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  90000 

โทร. 0-7430-7240-1 

โทรสาร. 0-7430-7241 

ผู้อํานวยการทัณฑสถานบาํบัดพิเศษสงขลา 

นายฉัตรชัย  เสรีนนท์ชัย   

0-7433-6710 

08-9049-2030 (M) 

14.สตูล 

 

ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่)  ชั้น 1 

ถนนสตูลธานี  ตาํบลพิมาน 

อําเภอเมือง  จังหวัดสตลู  91000 

โทร. 0-7472-3032 

โทรสาร.  0-7472-3032 

ผู้อํานวยการสํานกังานบงัคับคดจีังหวัดสตูล 

นายสันทัด ประสานวรรณ 

0-7472-3591 

08-9973-3671 (M) 
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จังหวัด  สถานทีต่ั้งและที่อยู ่ โทรศัพท,์โทรสาร หัวหน้า สยจ. , โทรศัพท์ (ทีท่ํางาน)  , โทรศัพทเ์คลื่อนที่ 

15.สุราษฎร์ธาน ี

 

อาคารสํานกังานสว่นราชการจังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

ตึกอัยการ ชั้น 2  ถนนดอนนก ตาํบลมะขามเตี้ย 

อําเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎรธ์านี  84000 

โทร. 0-7728-8652 

โทรสาร.  0-7728-8652 

ประธาน กยจ. : นายโกมล  เสรยางกูร  ผอ.คุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

0-7735-5372 , 08-1909-0126 (M) 

หัวหนา้ สยจ. : คุณกรรณิการ์  ชอนิทรวงศ ์

0-7728-8652 , 08-1927-3435 (M) 

16.สุราษฎร์ธาน ี

สาขาเกาะสมุย 

 

อาคารบูรณาการกระทรวงยุตธิรรมอําเภอเกาะสมุย 

เลขที่ 95/30 หมู่ที่ 5 ตําบลมะเร็ต  อําเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสรุาษฎรธ์านี  84310 

โทร.0-7741-9199 

โทรสาร. 0-7741-8544 

ผู้อํานวยการสํานกังานคุมประพฤตจิังหวัดสรุาษฎรธ์านี สาขาเกาะสมุย 

นายอธิพล มะหันตาพันธ ์

08-1909-108 (M)  

     สรุปสถานที่ตั้งสํานักงานยุติธรรมจังหวดัในเขตภาคใต้    สรุปหัวหน้าส่วนราชการที่ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าสํานักงานยตุิธรรมจังหวัด 

1. สํานักงานคุมประพฤติจงัหวัด 3 แห่ง     1. ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชนจังหวดั   2 คน 

2. ศาลากลางจังหวัด   6 แห่ง     2. ผู้บัญชาการเรือนจําจงัหวดั      1 คน 

3. เรือนจํากลาง / จังหวดั / อําเภอ 3 แห่ง     3. ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจงัหวัด     7 คน 

4. เทศบาลเมือง   1 แห่ง     4. ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวดั     2 คน 

5. สถานพินิจฯจงัหวัด  1 แห่ง     5. หวัหน้าสํานกังานยตุิธรรมจงัหวัดนําร่อง (สยจ.สุราษฎร์ธานี และ สยจ.ปัตตานี) 2 คน 

6. อาคารบูรณาการกระทรวงยตุิธรรม 1 แห่ง      

7. อาคารเช่า   1 แห่ง             รวม     14 คน 

รวม     16 แหง่ 
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สรุปสถานที่ตั้งสํานักงานยุติธรรมจังหวัด 

1. ศาลากลางจงัหวัด / ศูนย์ราชการจังหวัด / ศาลาประชาคม                             22 แห่ง 

2. เรือนจํากลาง / จังหวัด / อาํเภอ / ทัณฑสถานบาํบดัพิเศษ                    16 แห่ง 

3. สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด                10 แห่ง 

4. สํานักงานบังคับคดี                              6 แห่ง 

5. ที่ว่าการอําเภอเมือง                             5 แห่ง 

6. อาคารบรูณาการกระทรวงยุติธรรม       6 แห่ง 

7. เทศบาลนคร / เมือง                                 2 แห่ง 

8. สถานพินิจฯจงัหวัด                        2 แห่ง 

9. องค์การบริหารส่วนจงัหวัด               3 แห่ง 

10. เช่าสถานที่เอกชน                              4 แห่ง 

11. สนง.สง่เสรมิการศึกษานอกระบบฯ 1 แห่ง 

     12.ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจงัหวัด  1 แห่ง 

   รวม 81 แห่ง 

 สรุป หัวหน้าส่วนราชการที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัด 

   1. ผู้บญัชาการเรือนจํากลาง / จงัหวัด / อําเภอ / ผูอ้ํานวยการทัณฑสถานบําบัดพิเศษ 20 คน   (กรมราชทัณฑ์) 

   2. ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวดั  24 คน (กรมคุมประพฤติ) 

   3. ผู้อํานวยการสํานักงานบงัคับคดีจังหวัด 19 คน (กรมบังคับคดี) 

   4. ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน / ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด   6 คน (กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน) 

   5. หัวหน้าสํานกังานยตุธิรรมจังหวัดนํารอ่ง  10 คน (สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม)  

รวม 79 คน     

    

ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 
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