
ข้อมูลการติดต่อสํานักงานยตุิธรรมจังหวัด 

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) 

5.  นครราชสีมา 

 

เรือนจํากลางนครราชสีมา 

เลขที่  182  ถนนสรรพสิทธิ์  ตําบลในเมือง 

อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 30000 

โทร. 0-4424-6950 

โทรสาร.  0-4424-6950 

ผู้อํานวยการสํานกังานคุมประพฤตจิังหวัดนครราชสมีา 

นางมณีรัตน์  บุญฤทธิ์   

0-4437-1054 ต่อ 17 

08-1909-0526 (M) 
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จังหวัด  สถานทีต่ั้งและที่อยู ่ โทรศัพท,์โทรสาร หัวหน้า สยจ. , โทรศัพท์ (ทีท่ํางาน)  , โทรศัพทเ์คลื่อนที่ 

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 

 

สํานักงานคุมประพฤติจังหวดัมหาสารคาม 

เลขที่  4  ถนนศรสีวัสดิ์ดําเนิน  ตาํบลตลาด 

อําเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  44000 

โทร. 0-4372-2077   

โทรสาร. 0-4372-2077 

ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม 

นางฉอ้อน สวยรูป 

08-9201-8570 (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) 

10.  ร้อยเอ็ด 

 

ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด  ชั้น 2 

ตําบลในเมอืง  อําเภอเมือง 

จังหวัดร้อยเอด็  45000 

โทร. 0-4351-3233 

โทรสาร.   0-4351-3244 

ผู้อํานวยการสํานกังานคุมประพฤตจิังหวัดร้อยเอด็ 

นายวีระศักดิ์ ไชยสิงห ์

08-1909-0345 (M) 

0-4354-4194 
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จังหวัด  สถานทีต่ั้งและที่อยู ่ โทรศัพท,์โทรสาร หัวหน้า สยจ. , โทรศัพท์ (ทีท่ํางาน)  , โทรศัพทเ์คลื่อนที่ 

11.  เลย 

 

ที่ว่าการอาํเภอเมอืงเลย ชั้น  1 

หมูที่ 1  ถนนจรัสศรี   ตาํบลกุดป่อง 

อําเภอเมือง  จังหวัดเลย  42000 

โทร. 0-4281-4737 

โทรสาร.  0-4281-4742 

ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดเลย 

นายวีรชัย  เพชรรตัน์   

0-4281-1977 

08-9528-0425 (M) 

12.  ศรีสะเกษ 

 

ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น 1 

ถนนเทพา  ตาํบลเมืองเหนือ 

อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  33000 

โทร. 0-4564-3657-8 

โทรสาร.  0-4564-3658 

ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดศรสีะเกษ 

นายพิพัฒน์  สาํเภาน้อย 

0-4561-1585 ต่อ 103 

08-5303-1771 (M) 

13.  สกลนคร 

 

สํานักงานยุตธิรรมจังหวัดสกลนคร 

ศูนย์ราชการจังหวดัสกลนคร  ถนนศนูย์ราชการ   

อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   47000 

โทร 0-4271-3400 

โทรสาร 0-4271-2037 

ผู้อํานวยการสํานกังานบงัคับคดจีังหวัดสกลนคร 

นายชนะ  พรหมพิทักษ์กุล 

0-4273-2343 

08-9569-1014 (M) 

14.  สุรินทร ์

 

ที่ว่าการอาํเภอเมอืงสุรินทร์ (หลงัเกา่) ชั้น 2 

ตําบลในเมอืง  อําเภอเมือง 

จังหวัดสรุินทร์  32000 

โทร. 0-4451-9020 

โทรสาร.  0-4451-9070 

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางสุรินทร ์

นายไพศาล  สวุรรณรักษา 

0-4451-1181 

08-7956-1919 (M) 

15. สุรินทร์   

     สาขารัตนบรุ ี

 

สํานักงานบงัคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารตันบุร ี

เลขที่ 258 หมู ่12 ตําบลรัตนบุร ี

อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  32130 

โทร.  0-4459-9266 

โทรสาร.  0-4459-9266 

ผู้บัญชาการเรือนจําอาํเภอรัตนบุร ี

นายอภิเชษฐ์  สุระใจ   

0-4459-9654 

08-1023-4546 (M) 
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จังหวัด  สถานทีต่ั้งและที่อยู ่ โทรศัพท,์โทรสาร หัวหน้า สยจ. , โทรศัพท์ (ทีท่ํางาน)  , โทรศัพทเ์คลื่อนที่ 

16.  หนองคาย 

 

ศาลากลางจังหวัดหนองคาย  ชั้น  3 

ถนนมิตรภาพ  ตาํบลหนองกอมเกาะ    

อําเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย   43000 

โทร. 0-4241-3774-6 

โทรสาร.  0-4241-3775 

ผู้อํานวยการสํานกังานคุมประพฤตจิังหวัดหนองคาย 

นายยุทธพงษ์  หิรญัมาพร 

0-4241-3782 

08-1909-0150 (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 

 

 

                        - ว่าง - 

20.  อุบลราชธาน ี

 

อาคารอเนกประสงค์   ชั้น 1 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี   

ถนนสุรศักดิ ์ ตาํบลในเมอืง  อาํเภอเมือง    

จังหวัดอุบลราชธานี   34000 

โทร. 0-4524-1708 

โทรสาร. 0-4524-1708 

ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี 

นายเกษมสันต์  อมัพันธ์   

0-4520-0532 

08-1955-9976 (M) 
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จังหวัด  สถานทีต่ั้งและที่อยู ่ โทรศัพท,์โทรสาร หัวหน้า สยจ. , โทรศัพท์ (ทีท่ํางาน)  , โทรศัพทเ์คลื่อนที่ 

21. บึงกาฬ 

 

เรือนจําจังหวัดบึงกาฬ 

เลขที่ 177  หมู่ที่ 2 ถนนบึงกาฬ – พังโคน 

ตําบลโนนสมบรูณ ์อําเภอเมอืงบึงกาฬ 

จังหวัดบงึกาฬ  38000 

โทร. 0-4202-3296  

      0-4202-3314 

ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดบงึกาฬ 

นายอนันต์ แดงบางดาํ 

081-9644835 (M) 

089-5253673 (M) 

 

สรุปสถานที่ตั้งสํานักงานยุติธรรมจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สรุปหัวหน้าส่วนราชการที่ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัด 

 

1. สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด                1 แห่ง 

2. ศาลากลางจงัหวัด/ศูนย์ราชการจังหวัด/ ศาลาประชาคม       9 แห่ง 

3. เรือนจํากลาง / จังหวัด / อําเภอ          4 แห่ง 

4. ที่ว่าการอําเภอเมือง      2 แห่ง 

5. สํานักงานบงัคับคดีจังหวัด        2 แห่ง 

6. อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม        1 แห่ง 

7. องค์การบริหารส่วนจังหวัด           1 แห่ง 

8. สนง.สง่เสริมการศึกษานอกระบบฯ       1 แห่ง 

รวม 21 แห่ง 

 

1. ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด     2 คน 

2. ผู้บัญชาการเรอืนจําจังหวัด      9 คน 

3. ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด     7 คน 

4. ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัด        1 คน 

5. หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดนําร่อง (สยจ.ขอนแก่น)            1 คน 

รวม 20 คน 

 

 

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2555 

 


