
ข้อมูลการติดต่อสํานักงานยตุิธรรมจังหวัด 

ภาคเหนือ 

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

1. กาํแพงเพชร 

 

ที่ว่าการอาํเภอเมอืงกําแพงเพชร ชั้น 2 

ตําบลในเมอืง อาํเภอเมือง 

จังหวัดกาํแพงเพชร  62000 

โทร.  0-5571-3940 – 1 

โทรสาร  0-5571-3940 

ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาํแพงเพชร 

นายทัศพร ฟ้อนบาํเรอ 

0-5571-4576-7 

08-9968-1156 (M) 

2.  เชียงราย 

 

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลงัใหม่) ชั้น 3 

ตําบลริมกก  อาํเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย   57100 

โทร. 0-5315-0190 

โทรสาร  0-5317-7339 

 ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด้กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย 

 นางกรรณกิาร วชัรินทร์  

 08-9-968-1158 (M) 

 0-5375-0860 

3.  เชียงใหม ่

 

อาคารชา้งเผือกเรสซิเดนท์ 

เลขที่ 25/1 ถนนช้างเผือก ซอย 2 ตําบลศรีภูม ิ

อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50200 

โทร.  0-5323-1157-8 

โทรสาร  0-5323-1158 

ประธาน กยจ. : นายเทพพรหม อ่อนสีบุตร  ผอ.คุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม ่

0-5323-5285-7 , 08-1909-0372 (M) 

หัวหนา้ สยจ. : นายอุทัย ทะริยะ 

0-5323-1157-8 , 08-4370-9463 (M) 

4. เชียงใหม่  

สาขาฝาง 

 

สํานักงานยุตธิรรมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง 

อาคารเลขที่ 2/16 หมู่ที่ 14 ตําบลเวยีง 

อําเภอฝาง  จังหวดัเชียงใหม ่ 50110 

 

โทร. 0-5338-2148 

โทรสาร 0-5338-2162 

ผู้อํานวยการสํานกังานบงัคับคดจีังหวัดเชียงใหม ่สาขาฝาง 

นายกิตติพศ ตันประเสริฐ 

08-9956-1013 (M) 
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จังหวัด  สถานทีต่ั้งและที่อยู ่ โทรศัพท,์โทรสาร หัวหน้า สยจ. , โทรศัพท์ (ทีท่ํางาน)  , โทรศัพทเ์คลื่อนที่ 

5.  ตาก 

 

อาคารศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น 2 (หลังเกา่) 

อําเภอเมือง จงัหวดัตาก  63000 

โทร.  0-5551-7391 

โทรสาร  0-5551-6996 

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางตาก 

นายโชคชัย  ณัฏฐวรรธนะ   

0-5589-3098 

08-1787-6795 (M) 

6. ตาก  

สาขาแมส่อด 

 

เรือนจําอําเภอแมส่อด  

เลขที่ 2 ถนนราชทัณฑ์ 

อําเภอแมส่อด  จงัหวดัตาก 63110 

โทร. 0-5553-4387 

โทรสาร 0-5553-4218 

ผู้บัญชาการเรือนจําอาํเภอแมส่อด 
 

นายสุชาติ  แกว้อน้   
 

0-5553-1226 
 

08-1022-3589 (M) 

7.  นครสวรรค ์

 

อาคารจําหน่ายผลติภัณฑ์  เรอืนจาํกลางนครสวรรค ์

เลขที่  401  หมู่ 9  ถนนโกสีย์ใต้     

อําเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์  60000 

โทร. 0-5637-1920 

โทรสาร. 0-5637-1921 

ผู้อํานวยการสํานกังานคุมประพฤตจิังหวัดนครสวรรค ์

นายเสรี  หาแกว้   

0-5622-2906 

08-1909-0414 (M) 

8.  น่าน 

 

เรือนจําจังหวัดนา่น  (ฝ่ายทัณฑปฏบิัติ) 

เลขที่ 28   ถนนผากอง  ตาํบลในเวยีง 

อําเภอเมือง จงัหวดัน่าน  55000 

โทร. 0-5477-5820 

โทรสาร. 0-5477-5820 

ผู้อํานวยการสํานกังานคุมประพฤตจิังหวัดนา่น 

นายยงยุทธ  ธรรมนิตยางกูร   

0-5477-5820 

08-1909-0148 (M) 

9.  พะเยา 

 

อาคารศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเกา่) ชั้น 2 

ตําบลบ้านต๋อม  อาํเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา  56000 

โทร. 0-5444-9705 

โทรสาร. 0-5444-9706 

ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดพะเยา 

นายวิชัย  โชติปฏิเวชกุล   

0-5488-7244 

08-3471-7401 (M) 
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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 

รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานบงัคับคดจีงัหวดัพิษณุโลก 

นายชัยวิทย์  อรรถานนท์ 

0-5524-5081 ต่อ 122 

08-9956-1014  (M) 

12.  เพชรบูรณ ์

 

สํานักงานคุมประพฤติจังหวดัเพชรบูรณ ์

เลขที่ 160 หมู่ที่ 5  ตาํบลสะเดียง   

อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  67000 

โทร. 0-5672-6459 

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) 
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15.  ลําปาง 

 

อาคารจําหน่ายผลติภัณฑ์  เรอืนจาํกลางลําปาง   

เลขที่ 100  ถนนพหลโยธิน    ตาํบลหัวเวียง 

อําเภอเมือง  จังหวัดลาํปาง  52000 

โทร. 0-5422-7768 

โทรสาร. 0-5422-5478 

ผู้อํานวยการสํานกังานคุมประพฤตจิังหวัดลาํปาง 

นางสาวญาดา  มนทมาส   

0-5422-6171 

08-1909-0390 (M) 

16.  ลําพูน 

 

สํานักงานยุตธิรรมจังหวัดลาํพูน 

159/7 หมู่ 10 ตําบลบ้านกลาง 

อําเภอเมือง จงัหวดัลําพูน 51000 

โทร. 0-5352-5510 

โทรสาร. 0-5352-5510 

ผู้อํานวยการสํานกังานบงัคับคดจีังหวัดลําพูน 

นายธนพร  โปธานนท์ 

0-5352-5516  

08-9245-0343 (M) 

17.  สุโขทัย 

 

ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อาคาร 1 ชั้น 1 

ถนนนิกรเกษม  ตาํบลธานี 

อําเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000 

โทร. 0-5561-3483 

โทรสาร. 0-5561-3484 

ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดสุโขทัย 

นายสุธรรม  วงศ์ขจร   

0-5561-1135 

08-1883-6521 (M) 

18.  อุตรดติถ ์

 

อาคารบูรณาการกระทรวงยุตธิรรมจังหวัดอุตรดิตถ ์

เลขที่ 8 ถนนศรอสันีย์  ตําบลท่าอิฐ 

อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 

โทร. 0-5583-0832 

โทรสาร. 0-5583-0833 

ผู้อํานวยการสํานกังานบงัคับคดจีังหวัดอตุรดิตถ ์

นายศักดิ์ชาย  รวยดี 

0-5544-0562 

08-9961-5230 (M) 

19.  อุทัยธานี 

 

เรือนจําจังหวัดอุทัยธานี 

เลขที่ 23 ถนนศรอีุทัย  ตําบลอุทัยใหม ่

อําเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี  61000 

โทร. 0-5657-1336 

โทรสาร. 0-5651-3805 

ผู้อํานวยการสํานกังานคุมประพฤตจิังหวัดอุทัยธานี 

นางจินดา  วัฒนวกิย์กรรม ์

0-5651-4135 

08-1909-0437 (M) 
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สรุปสถานที่ตั้งสํานักงานยุติธรรมจังหวัดในเขตภาคเหนือ 

1. สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด                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 

 

สรุปหัวหน้าส่วนราชการที่ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัด 

1. ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด 2 คน 

2. ผู้บัญชาการเรอืนจํากลาง / จังหวัด / อําเภอ 5 คน 

3. ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด     5 คน 

4. ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัด        6 คน 

5. หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดนําร่อง (สยจ.เชียงใหม่)            1 คน 

รวม 19 คน 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2555 

 


