
ข้อมูลการติดต่อสํานักงานยตุิธรรมจังหวัด 

ภาคใต ้

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

1.กระบี ่

 

อาคารจําหน่วยผลิตภัณฑ์เรอืนจาํจงัหวดักระบี ่

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 ี

หัวหนา้ สยจ. :  นายสัณฐาน รัตนะ 

0-7333-4031 
08-1969-0844 (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 

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางพัทลุง 

นายสมนึก  พงษ์เพชร   

0-7461-3021 

08-6952-2944 (M) 

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 

ศาลาภิรมทัศน์ (ตดิกับพิพธิภัณฑ์เมอืงเบตง) 

ถนนคชฤทธิ์  ตําบลเบตง  อําเภอเบตง 

จังหวัดยะลา   95110 

โทร. 086-4805654 

โทรสาร 086-4805655 

ผู้บัญชาการเรือนจําอาํเภอเบตง 

นายพิชิต  วรรณจติต ์

0-7323-1313 

08-9876-5381 (M) 

12.ระนอง 

 

เรือนจําจังหวัดระนอง 

เลขที่  349  ถนนเรืองราษฎร์   ตําบลเขานิเวศน ์

อําเภอเมือง  จังหวัดระนอง  85000 

โทร. 0-7782-5446 

โทรสาร.  0-7782-5445 

ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง 

นางยุพิน  องอาจ   

0-7781-2790 

08-9201-8625 (M) 

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 

ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล 

นางสาวอมัมร  การชะนันท์   

0-7472-4682 

08-1957-8433 (M) 
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จังหวัด  สถานทีต่ั้งและที่อยู ่ โทรศัพท,์โทรสาร หัวหน้า สยจ. , โทรศัพท์ (ทีท่ํางาน)  , โทรศัพทเ์คลื่อนที่ 

15.สุราษฎร์ธาน ี

 

อาคารศาลากลางจังหวัดสรุาษฎรธ์านี (หลังใหม่) 

ชั้น 2 ห้อง 2/8  ถนนดอนนก ตาํบลตลาด 

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   3 คน 

2. ศาลากลางจังหวัด   6 แห่ง     2. ผู้บัญชาการเรือนจําจงัหวดั      2 คน 

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

4. เทศบาลเมือง   1 แห่ง     4. ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวดั     1 คน 

5. สถานพินิจฯจงัหวัด  1 แห่ง     5. ผู้อํานวยการทัณฑสถานบําบัดพิเศษ     1 คน 

6. อาคารบูรณาการกระทรวงยตุิธรรม 1 แห่ง     6. หวัหน้าสํานกังานยตุิธรรมจงัหวัดนําร่อง (สยจ.สุราษฎร์ธานี และ สยจ.ปัตตานี) 2 คน 

7. อาคารเช่า   1 แห่ง             รวม     16 คน 

รวม     16 แหง่ 

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2555 
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สรุปสถานที่ตัง้สํานักงานยตุิธรรมจงัหวัด 

1. ศาลากลางจงัหวัด / ศูนย์ราชการจังหวัด / ศาลาประชาคม                             23 แห่ง 

2. เรือนจํากลาง / จังหวัด / อาํเภอ / ทัณฑสถานบาํบดัพิเศษ                    21 แห่ง 

3. สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด                12 แห่ง 

4. สํานักงานบังคับคดี                              5 แห่ง 

5. ที่ว่าการอําเภอเมือง                             5 แห่ง 

6. อาคารบรูณาการกระทรวงยุติธรรม       4 แห่ง 

7. เทศบาลนคร / เมือง                                 2 แห่ง 

8. สถานพินิจฯจงัหวัด                        2 แห่ง 

9. องค์การบริหารส่วนจงัหวัด               3 แห่ง 

10. เช่าสถานที่เอกชน                              3 แห่ง 

11. สนง.สง่เสรมิการศึกษานอกระบบฯ 1 แห่ง 

   รวม 81 แห่ง 

 สรุป หัวหน้าส่วนราชการที่ปฏบิตัิหน้าที่หัวหน้าสาํนักงานยุติธรรมจังหวัด 

   1. ผู้บญัชาการเรือนจํากลาง / จงัหวัด / อําเภอ / ผูอ้ํานวยการทัณฑสถานบําบัดพิเศษ 25 คน (กรมราชทัณฑ์) 

   2. ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวดั  26 คน (กรมคุมประพฤติ) 

   3. ผู้อํานวยการสํานักงานบงัคับคดีจังหวัด 16 คน (กรมบังคับคดี) 

   4. ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน / ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด 8 คน (กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน) 

   5. หัวหน้าสํานกังานยุตธิรรมจังหวัดนํารอ่ง  5 คน (สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม)  

รวม 80 คน     

    

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2555 


