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ข้อมูลการติดต่อสํานักงานยุติธรรมจังหวัด
ภาคกลาง
จังหวัด
1. กาญจนบุรี

สถานทีต่ ั้งและที่อยู่

โทรศัพท์,โทรสาร

หัวหน้า สยจ. , โทรศัพท์ (ทีท่ ํางาน) , โทรศัพท์เคลื่อนที่

สํานักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี

โทร. 0-3456-4175

ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดกาญจนบุรี

เลขที่ 200/16 หมู่ 12 ถนนแม่น้ําแม่กลอง

โทรสาร 0-3456-4254

นายแดนไทย เจริญ

ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

71000

0-3451-1163 ต่อ 12
08-7156-1114 (M)

2. จันทบุรี

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี

โทร. 0-3930-2480

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี

เลขที่ 13/1 ถนนท่าหลวง ตําบลวัดใหม่

โทรสาร. 0-3930-2479

นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์

อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

0-3932-1403
08-1909-0257(M)

3. ฉะเชิงเทรา

4. ชลบุรี

สํานักงานยุตธิ รรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

โทร. 0-3851-4375

ประธาน กยจ. : นายไพบูลย์ สุนทรประเสริฐ ผอ.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา

อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา (หลังเก่า) ชั้น 3

โทรสาร. 0-3851-4375

0-3851-5751 ต่อ 11 , 08-1909-0265 (M)

ถนนยุทธดําเนิน ตําบลหน้าเมือง

หัวหน้า สยจ. : นายณัฐวิชย์ ยันตะนะ

อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

0-3851-4375 , 08-9919-3483(M)

สํานักงานยุตธิ รรมจังหวัดชลบุรี

โทร. 0-3828-8932

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางชลบุรี

เรือนจํากลางชลบุรี เลขที่ 135/5 หมู่ที่ 2

โทรสาร. 0-3828-8933

นายอํานาจ ปรัชญาพันธ์

ถนนพระยาสัจจา ตําบลบ้านสวน

0-3828-2692

อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

08-1908-6360 (M)
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จังหวัด
5. ชัยนาท

สถานทีต่ ั้งและที่อยู่
อาคารศาลาประชาคมจังหวัดชัยนาท ชั้น 2

โทรศัพท์,โทรสาร
โทร. 0-5641-1928

ถนนพรหมประเสริฐ ตําบลในเมือง

0-5641-1873

อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000

โทรสาร. 0-5641-2103

หัวหน้า สยจ. , โทรศัพท์ (ทีท่ ํางาน) , โทรศัพท์เคลื่อนที่
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท
นายศิริพงษ์ กําจัดภัย
0-5641-4358
08-9961-5228 (M)

6. ตราด

อาคารบูรณาการกระทรวงยุตธิ รรมจังหวัดตราด

โทร. 0-3952-4031-2

เลขที่ 1133 หมู่ที่ 1 ตําบลวังกระแจะ

โทรสาร. 0-3952-4033

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด
นายถาวร กูลศิริ
0-3952-4031
08-1909-0273 (M)

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก

โทร.0-3731-5002

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก

เลขที่ 74/14-15 หมู่ 7 ถนนสุวรรณศร

โทรสาร.0-3731-5053

นายเลิศพันธุ์ เทียนทอง

อําเภอเมือง จังหวัดตราด 23000
7. นครนายก

8. นครปฐม

ตําบลบ้านใหญ่ อําเภอเมือง

0-3731-4346

จังหวัดนครนายก 26000

08-4700-1624 (M)

เรือนจํากลางนครปฐม

โทร. 0-3421-3169

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม

เลขที่ 5 ถนนหน้าพระ ตําบลพระปฐมเจดีย์

โทรสาร. 0-3421-3165

นางสุธาทิพย์ ศรีโหร

อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

0-3426-2275
08-1909-0138 (M)

9. นนทบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (ชั้น 2)

โทร. 0-2589-0481 ต่อ 141

ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบลบางกระสอ

โทรสาร.0-2589-0481 ต่อ141 นางนงค์นารถ ชื่นอารมย์

อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี
0-2580-3527
08-1909-0215 (M)
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10. ปทุมธานี

สถานทีต่ ั้งและที่อยู่

โทรศัพท์,โทรสาร

หัวหน้า สยจ. , โทรศัพท์ (ทีท่ ํางาน) , โทรศัพท์เคลื่อนที่

ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ชั้น 2 (หลังเก่า)

โทร. 0-2581-3990

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี

อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรสาร. 0-2581-3991

นายศรัณย์ ปัญญาดิลก
0-2581-5275-7
08-4700-1617 (M)

11. ประจวบคีรีขนั ธ์

ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรขี ันธ์ ชัน้ 2 (หลังเก่า)

โทร. 0-3260-1326

ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตําบลประจวบคีรขี ันธ์ อําเภอเมือง

โทรสาร. 0-3260-1258

นายสุทิน ชิตชอบ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000

0-3261-1159 ต่อ 102
08-1948-5698 (M)

12. ปราจีนบุรี

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี

โทร. 0-3721-2088

เลขที่ 702 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตําบลหน้าเมือง อําเภอ โทรสาร. 0-3721-1616
เมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
นางสิญา สุวรรณ
0-3721-1126
08-1909-0266(M)

13.พระนครศรีอยุธยา

14. เพชรบุรี

ทัณฑสถานบําบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

โทร. 0-3532-2200

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ถนนศรีสรรเพชญ ตําบลประตูชัย

โทรสาร.0-3532-4221

นายกีรติ ณ พัทลุง

อําเภอพระนครศรีอยุธยา

0-3532-2200

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

08-1909-0214(M)

เรือนจํากลางจังหวัดเพชรบุรี

โทร. 0-3240-2590

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี

เลขที่ 69 ถนนหน้าเรือนจํา

โทรสาร. 0-3240-2591

นายสุรสิทธิ์ จิตรชอบใจ

ตําบลท่าราบ อําเภอเมือง

0-3242-5014

จังหวัดเพชรบุรี 76000

08-1929-1558 (M)
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15. ระยอง

สถานทีต่ ั้งและที่อยู่
สถานพินจิ และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง
เลขที่ 144 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท

โทรศัพท์,โทรสาร

หัวหน้า สยจ. , โทรศัพท์ (ทีท่ ํางาน) , โทรศัพท์เคลื่อนที่

โทร. 0-3801-1701

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง

โทรสาร. 0-3801-1702

นายสุนัย ลิลาพันธิสิทธิ

ตําบลเนินพระ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

0-3869-4116
08-1909-0258 (M)

16. ราชบุรี

เรือนจํากลางราชบุรี (หลังเก่า)

โทร. 0-3232-6896

ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๒ จังหวัดราชบุรี

ถนนมนตรีสรุ ิยวงศ์ ตําบลหน้าเมือง

โทรสาร. 0-3232-6897

นายยุทธนันท์ ยิ้มพูลทรัพย์

อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

0-3237-3373
08-1909-0941(M)

17. ลพบุรี

อาคารจําหน่ายผลิตภัณฑ์ เรือนจํากลางลพบุรี

โทร. 0-3641-3991-2

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี

เลขที่ 88 ถนนพระปิยะ ตําบลทะเลชุบศร

โทรสาร. 0-3641-3991

นายสุทธิชัย คล้อสวัสดิ์

อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

0-3641-1057 ต่อ 11
08-9901-1003 (M)

18. สมุทรปราการ

สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ
เลขที่ 545/1 ชั้น 2 ถนนสุขุมวิท ตําบลปากน้ํา
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

โทร. 0-2395-3882
0-2395-3705
โทรสาร. 0-2395-3882

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ
นางสนธยา ตินโนเวช
0-2387-1731-2
08-9968-1724 (M)

19. สมุทรสงคราม

ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 2 (หลังเก่า)

โทร. 0-3471-8420-1

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม

อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

โทรสาร. 0-3471-8421

นางทัศนีย์ เปาอินทร์
08-4700-1625 (M)
0-5375-0860
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20. สมุทรสาคร

สถานทีต่ ั้งและที่อยู่

โทรศัพท์,โทรสาร

หัวหน้า สยจ. , โทรศัพท์ (ทีท่ ํางาน) , โทรศัพท์เคลื่อนที่

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 3

โทร. 0-3442-5236

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร

เลขที่ 923/588 ถนนท่าปรง ตําบลมหาชัย

โทรสาร. 0-3442-6236

นางพาณี วลัยใจ

อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

0-3441-3966-7
08-1909-0484 (M)

21. สระแก้ว

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว

โทร. 0-3742-5320

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว

อาคารหอประชุมชั้น 2 ศูนย์ราชการ

โทรสาร. 0-3742-5321

นางนิระนุตร ตั้งก่อสกุล

อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000

0-3724-2175
08-9968-1706 (M)

22. สระบุรี

23. สิงห์บุรี

เรือนจําจังหวัดสระบุรี

โทร. 0-3621-3158

ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดสระบุรี

เลขที่ 2 ซอย 17 ถนนพหลโยธิน

โทรสาร. 0-3621-3159

นายประทีป กันภัยเพื่อน

ตําบลปากเพรียว อําเภอเมือง

0-3621-1054 ต่อ 26

จังหวัดสระบุรี 18000

08-1409-8199 (M)

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บรุ ี

โทร.0-3652-3756

ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสิงห์บุรี

เลขที่ 356 ถนนธรรมโชติ ตําบลบางพุทรา

โทรสาร. 0-3652-3755

พ.จ.ต. ธานี แสงสง่า

อําเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000

24. สุพรรณบุรี

08-1924-6610 (M)

อาคารบริษัทศรีพนู ทรัพย์

โทร. 0-3552-4126

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี

เลขที่ 137 ถนนมาลัยแมน ตําบลรั้วใหญ่

โทรสาร. 0-3552-4127

นายทร ชาวพิจิตร

อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

0-3552-5725
08-4700-1619(M)
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25. อ่างทอง

สถานทีต่ ั้งและที่อยู่

โทรศัพท์,โทรสาร

หัวหน้า สยจ. , โทรศัพท์ (ทีท่ ํางาน) , โทรศัพท์เคลื่อนที่

เรือนจําจังหวัดอ่างทอง

โทร. 0-3561-5787-8

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง

เลขที่ 47/25 หมู่ 2 ตําบลศาลาแดง

โทรสาร. 0-3561-5787

นางดวงพร นิยะพัตร์

อําเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000

0-3562-0393
08-1909-0243 (M)

สรุปสถานที่ตั้งสํานักงานยุติธรรมจังหวัดในเขตภาคกลาง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
ศาลากลางจังหวัด/ศาลาประชาคม
เรือนจํากลาง / จังหวัด / อําเภอ / ทัณฑสถานบําบัดพิเศษ
สํานักงานบังคับคดีจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สถานพินิจฯ จังหวัด
อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม
รวม

สรุปหัวหน้าส่วนราชการที่ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัด
7
4
8
2
2
1
1
25

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
ผู้บัญชาการเรือนจํากลาง / จังหวัด / อําเภอ
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจงั หวัด
ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดนําร่อง (สยจ.ฉะเชิงเทรา)

1
5
9
8
1
1
รวม 25

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2555

