ข้อมูลการติดต่อสํานักงานยุติธรรมจังหวัด
ภาคเหนือ
จังหวัด
1. กําแพงเพชรร

สถาานทีต่ ั้งและที่อยู่

โททรศัพท์,โทรสาร

หัวหน้า สยยจ. , โทรศัพท์ (ทีททํ่ างาน) , โทรศัพท์ทเคลื่อนที่

ที่ว่าการอําเภอเมืองกําแพงเพชร
า
ชัน้ 2

โทร. 0-5571-3940 – 1

ผู้อํานวยการสถานนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกําแพงเพชร
แ

ตําบลในเมือง อําเภอเเมือง

โทรสาาร 0-5571-3940

นายทัศพร ฟ้อนบบําเรอ

จังหวัดกําแพงเพชร 62000
6

0-5571-4576-7
08-9968-1156 (M)
(

2. เชียงราย

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังใหม่) ชั้น 3

โทร. 0-5315-0190
0

ผู้อํานวยการสถานนพินิจและคุ้มครองเด็กแและเยาวชนจังหวัดเชียงราย
ง

ตําบลริมกก อําเภอเมืมือง

โทรสาาร 0-5317-7339

นางกรรณิการ วัชรินทร์

จังหวัดเชียงราย 571100

08-9-968-1158 (M)
(
0-5375-0860

3. เชียงใหม่

อาคารช้างเผือกเรสซิเดนท์
เ

โทร. 0-5323-1157-8

ประธาน กยจ. : นายเทพพรหม
น
อ่อนสีบุตร ผอ.คุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่

เลขที่ 25/1 ถนนช้างเเผือก ซอย 2 ตําบลศรีภูภูมิ

โทรสาาร 0-5323-1158

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

อําเภอเมือง จังหวัดเชีชียงใหม่ 50200

หัวหน้า สยจ. : นายอุทัย ทะริยะ
0-5323-1157-8 , 08-4370-9463 (M)

4. เชียงใหม่

สํานักงานยุตธิ รรมจังหวั
ห ดเชียงใหม่ สาขาฝาง

โทร. 0-5338-2148
0

ผู้อํานวยการสํานักงานคุ
ก มประพฤติจังหวััดเชียงใหม่ สาขาฝาง

สาขาฝาง

อาคารเลขที่ 2/16 หมูมู่ที่ 14 ตําบลเวียง

โทรสาาร 0-5338-2162

นางรัชนี กันทะสี

อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110

08-1909 0134 (M)
(
0-5338-2965
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จังหวัด
5. ตาก

สถาานทีต่ ั้งและที่อยู่

โททรศัพท์,โทรสาร

หัวหน้า สยยจ. , โทรศัพท์ (ทีททํ่ างาน) , โทรศัพท์ทเคลื่อนที่

อาคารศาลากลางจังหวั
ห ดตาก ชั้น 2 (หลังเก่า)

โทร. 0-5551-7391

ผู้อํานวยการสํานักงานบั
ก งคับคดีจังหวัดตาก

อําเภอเมือง จังหวัดตาาก 63000

โทรสาาร 0-5551-6996

นางสาวปนัดดา สินธุวิสุทธ์
0-5551-3765
(
08-4700-1636 (M)

6. ตาก

เรือนจําอําเภอแม่สอดด

โทร. 0-5553-4387
0

ผู้บัญชาการเรือนจจําอําเภอแม่สอด

สาขาแม่สอด

เลขที่ 2 ถนนราชทัณฑ์ฑ

โทรสาาร 0-5553-4218

นายสุชาติ แก้วอ้น
0-5553-1226

อําเภอแม่สอด จังหวัดั ตาก 63110

08-1022-3589 (M)
(
7. นครสวรรค์ค์

อาคารจําหน่ายผลิตภััณฑ์ เรือนจํากลางนครรสวรรค์

โทร. 0-5637-1920
0

ผู้อํานวยการสํานักงานคุ
ก มประพฤติจังหวััดนครสวรรค์

เลขที่ 401 หมู่ 9 ถนนโกสีย์ใต้

โทรสาาร. 0-5637-1921

นายเสรี หาแก้ว

น
60000
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

0-5622-2906
(
08-1909-0414 (M)

8. น่าน

เรือนจําจังหวัดน่าน (ฝ่
( ายทัณฑปฏิบัติ)

โทร. 0-5477-5820
0

ผู้อํานวยการสํานักงานคุ
ก มประพฤติจังหวััดน่าน

เลขที่ 28 ถนนผากออง ตําบลในเวียง

โทรสาาร. 0-5477-5820

นายยงยุทธ ธรรมมนิตยางกูร

อําเภอเมือง จังหวัดน่าน
า 55000

0-5477-5820
(
08-1909-0148 (M)

9. พะเยา

อาคารศาลากลางจังหวั
ห ดพะเยา (หลังเก่า) ชัน้ 2

โทร. 0-5444-9705
0

ผู้อํานวยการสํานักงานคุ
ก มประพฤติจังหวััดพะเยา

ตําบลบ้านต๋อม อําเภภอเมือง

โทรสาาร. 0-5444-9706

นางจิราวรรณ ไชยวุฒิ

จังหวัดพะเยา 560000

0-5448-1969
(
08-1909-0396 (M)
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จังหวัด

สถานทีต่ ั้งและที่อยู่

10. พิจิตร

โทรศัพท์,โทรสาร

หัวหน้า สยจ. , โทรศัพท์ (ทีท่ ํางาน) , โทรศัพท์เคลื่อนที่

สํานักงานยุตธิ รรมจังหวัดพิจิตร

โทร.0-5661-5743

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร

บริเวณทางเข้าที่วา่ การอําเภอเมืองจังหวัดพิจิตร

โทรสาร. 0-5661-5708

นายวิเชียร ทรายทอง

ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000

0-5665-0948
08-9961-5235 (M)

11. พิษณุโลก

สํานักงานเทศบาลนครพิษณุโลก (หลังเก่า)

โทร. 0-5524-7074-5

ประธาน กยจ. : นายชัยวิทย์ อรรถานนท์

เลขที่ 83 ถนนบรมไตรโลกนารถ

โทรสาร. 0-5524-7074

รักษาราชการแทน ผอ.บังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่

ตําบลในเมือง อําเภอเมือง

0-5524-5081 ต่อ 122, 08-9956-1014 (M)

จังหวัดพิษณุโลก 65000

หัวหน้า สยจ. : นางศิริพร น้อยพินจิ
0-5524-7074 , 08-9961-3592 (M)

12. เพชรบูรณ์

อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์

โทร. 0-5672-6458-9

ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดเพชรบูรณ์

เลขที่ 329/18 ถนนสามัคคีชัย ตําบลในเมือง

โทรสาร. 0-5672-6459

นายกฤษณ์ วงษ์เวช

อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

0-5671-1460
08-1908-7948 (M)

13. แพร่

เรือนจําจังหวัดแพร่ อาคารฝ่ายฝึกวิชาชีพ

โทร. 0-5452-2528

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่

เลขที่ 20 ถนนไชยบูรณ์ ตําบลในเวียง

โทรสาร. 0-5452-1866

นางวันทนา คันธาเวช

อําเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000

0-5453-2655 , 0-5452-2851
08-1909-0405 (M)

14. แม่ฮ่องสอน
(ว่าง)

สํานักงานยุตธิ รรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โทร.

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เลขที่ 23/3 ถนนปางล้อนิคม ซอย 2

โทรสาร.

นายธรรมวิทย์ นวชัยนันทน์

ตําบลจองคํา อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

0-5361-3626
08-9245-0346 (M)
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จังหวัด
15. ลําปาง

สถาานทีต่ ั้งและที่อยู่

โททรศัพท์,โทรสาร

หัวหน้า สยยจ. , โทรศัพท์ (ทีททํ่ างาน) , โทรศัพท์ทเคลื่อนที่

อาคารจําหน่ายผลิตภััณฑ์ เรือนจํากลางลําปาง
ป

โทร. 0-5422-7768
0

ผู้อํานวยการสํานักงานคุ
ก มประพฤติจังหวััดลําปาง

เลขที่ 100 ถนนพหลโยธิน ตําบลหัวเวียง

โทรสาาร. 0-5422-5478

นางสาวญาดา มนทมาส

อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 52000

0-5422-6171
(
08-1909-0390 (M)

16. ลําพูน

สํานักงานยุตธิ รรมจังหวั
ห ดลําพูน

โทร. 0-5352-5510
0

ผู้อํานวยการสํานักงานบั
ก งคับคดีจังหวัดลํําพูน

159/7 หมู่ 10 ตําบลบบ้านกลาง

โทรสาาร. 0-5352-5510

นายธนพร โปธานนนท์

อําเภอเมือง จังหวัดลําพู
า น 51000

0-5352-5516
(
08-9245-0343 (M)

17. สุโขทัย

ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อาคาร 1 ชั้น 1

โทร. 0-5561-3483
0

ผู้บัญชาการเรือนจจําจังหวัดสุโขทัย

ถนนนิกรเกษม ตําบลลธานี

โทรสาาร. 0-5561-3484

นายสุรศักดิ์ เผื่อนคํ
นา

อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

0-5561-2459 ต่อ 113
08-1907-3085 (M)
(

18. อุตรดิตถ์

อาคารบูรณาการกระททรวงยุตธิ รรมจังหวัดอุตรดิ
ต ตถ์

โทร. 0-5583-0832
0

ผู้อํานวยการสํานักงานบั
ก งคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์

เลขที่ 8 ถนนศรอัสนีย์ย์ ตําบลท่าอิฐ

โทรสาาร. 0-5583-0833

นายศักดิ์ชาย รวยดี

อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

0-5544-0562
(
08-9961-5230 (M)

19. อุทัยธานี

เรือนจําจังหวัดอุทัยธาานี

โทร. 0-5657-1336
0

ผู้อํานวยการสํานักงานคุ
ก มประพฤติจังหวััดอุทัยธานี

เลขที่ 23 ถนนศรีอุทยั ตําบลอุทัยใหม่

โทรสาาร. 0-5651-3805

นางจินดา วัฒนวิวิกย์กรรม์

อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000

0-5651-4135
(
08-1909-0437 (M)
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สรุปสถานที่ตั้งสํานักงานยุติธรรมจังหวัดในเขตภาคเหนือ
1. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัด
2. เรือนจํากลาง / จังหวัด / อําเภอ
3. ศาลากลางจังหวัด
4. ที่ว่าการอําเภอเมือง
5. เทศบาลนคร
6. อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม
7. สํานักงานบังคับคดี
8. เช่าสถานที่เอกชน

1
6
4
2
1
1
1
3
รวม 19

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

สรุปหัวหน้าส่วนราชการที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัด
1. ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

2

คน

2. ผู้บัญชาการเรือนจํากลาง / 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
1. กาฬสินธุ์

สถานทีต่ ั้งและที่อยู่

โทรศัพท์,โทรสาร

หัวหน้า สยจ. , โทรศัพท์ (ทีท่ ํางาน) , โทรศัพท์เคลื่อนที่

ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2

โทร. 0-4381-6403

ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดกาฬสินธุ์

ตําบลกาฬสินธุ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์

โทรสาร. 0-4381-6404

นายยศวัตน์ บําเพ็ญธรรมสกุล

จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

0-4387-3341
08-1735-0664 (M)

2. ขอนแก่น

ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 5 (หลังใหม่)

โทร. 0-4324-3707

ประธาน กยจ. : นางสุวัฒนา แดงกรัด ผอ.คุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น

ถนนศูนย์ราชการ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง

โทรสาร. 0-4324-6771

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

จังหวัดขอนแก่น 40000

หัวหน้า สยจ. : นายนิรันดร์ บุปผาพันธ์
0-4324-3707 , 08-9861-1098 (M)

3. ชัยภูมิ

อาคารศาลาประชาคมจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 1

โทร. 0-4481-3452

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ

ถนนบรรณาการ ตําบลในเมือง

โทรสาร. 0-4481-3453

นายณรงค์ ขําเพชร
0-4481-6301 ต่อ 18

อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000

08-1909-0326 (M)
4. นครพนม

อาคารศูนย์ฟิตเนต (เรือนจําเก่า)

โทร. 0-4251-1823

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางนครพนม

เลขที่ 394 ถนนอภิบาลบัญชา ตําบลในเมือง

โทรสาร. 0-4251-1832

นายทวีรัตน์ นาคเนียม

อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

0-4254-3234-6 ต่อ 111
08-9887-7033 (M)
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จังหวัด
5. นครราชสีมา

6. บุรรี ัมย์

7. มหาสารคาม

สถานทีต่ ั้งและที่อยู่
สํานักงานยุตธิ รรมจังหวัดนครราชสีมา

โทรศัพท์,โทรสาร
โทร. 0-4424-6950

เลขที่ 1119/32 ตําบลในเมือง

08-4715-1999 (M)

อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

08-1760-1431 (M)

หัวหน้า สยจ. , โทรศัพท์ (ทีท่ ํางาน) , โทรศัพท์เคลื่อนที่
ประธาน กยจ. : - ว่าง หัวหน้า สยจ. : นายพิเชียรพัฒน อินทรพานิช

โทรสาร. 0-4424-6950

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

อาคารจําหน่ายผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์

โทร. 0-4460-2309

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง

เรือนจําจังหวัดบุรรี ัมย์ ( ตรงข้ามไปรษณีย์บุรีรมั ย์ )

โทรสาร. 0-4460-2308

ว่าที่ ร.ท. สนธยา บัวศรี

ตําบลอิสาณ อําเภอเมือง

0-4463-3527

จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

08-1669-4845 (M)

สํานักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม

โทร. 0-4372-2077

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม

เลขที่ 82/3 ถนนนครสวรรค์ ตําบลตลาด

โทรสาร. 0-4372-2077

นางวาสนา ปักกาโร

อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

0-4374-3197
08-5-488-1986 (M)

8. มุกดาหาร

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการ

โทร. 0-4261-4401

ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดมุกดาหาร

ศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร

โทรสาร. 0-4261-4402

นายทํานุ ประกิจสุวรรณ

ถนนพิทักษ์พนมเขต อ.เมือง จ. มุกดาหาร 49000

มหาดไทย 48745 , 48746

0-4266-0544
08-7838-7142 (M)

9. ยโสธร

อาคารศาลากลางหลังใหม่

โทร. 0-4572-5180

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร

ถนนแจ้งสนิท ตําบลในเมือง

โทรสาร. 0-4572-5179

นายร่มพงษ์ ผลวัฒนะ

อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

0-4571-2304
08-1909-0311 (M)
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จังหวัด
10. ร้อยเอ็ด

สถานทีต่ ั้งและที่อยู่

โททรศัพท์,โทรสาร

หัวหน้า สยจจ. , โทรศัพท์ (ทีททํ่ ํางาน) , โทรศัพท์เคลื่อนที่

ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็
อ ด ชั้น 2

โทร. 0-4351-3233
0

ผู้อํานวยการสํานักงานคุ
ก มประพฤติจังหวััดร้อยเอ็ด

ตําบลในเมือง อําเภภอเมือง

โทรสาาร. 0-4351-3244

นายวีระศักดิ์ ไชยยสิงห์

จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

08-1909-0345 (M)
(
0-4351-4194

11. เลย

ที่ว่าการอําเภอเมืองเลย
ง ชั้น 1

โทร. 0-4281-4737
0

ผู้บัญชาการเรือนจจําจังหวัดเลย

หมูที่ 1 ถนนจรัสศรีรี ตําบลกุดป่อง

โทรสาาร. 0-4281-4742

นายวีรชัย เพชรรัรัตน์

อําเภอเมือง จังหวัดเลย
ด 42000

0-4281-1977
(
08-9528-0425 (M)

12. ศรีสะเกษษ

ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น 1

โทร. 0-4564-3657-8
0

ผู้บัญชาการเรือนจจําจังหวัดศรีสะเกษ

ถนนเทพา ตําบลเมืมืองเหนือ

โทรสาาร. 0-4564-3658

นายพิพัฒน์ สําเภภาน้อย

อําเภอเมือง จังหวัดศรี
ด สะเกษ 33000

0-4561-1585 ต่อ 103
08-5303-1771 (M)
(

13. สกลนคร

สํานักงานยุตธิ รรมจัังหวัดสกลนคร

โทร 0--4271-3400

ผู้อํานวยการสํานักงานบั
ก งคับคดีจังหวัดสกลนคร

1903 ถนนศูนย์ราชชการ ตําบลธาตุเชิงชุม

โทรสาาร 0-4271-2037

นายชนะ พรหมพิพิทักษ์กุล

อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ด
47000

0-4273-2343
(
08-9569-1014 (M)

14. สุรินทร์

ที่ว่าการอําเภอเมืองสุ
ง รินทร์ (หลังเก่า) ชั้น 2

โทร. 0-4451-9020
0

ผู้บัญชาการเรือนจจํากลางสุรินทร์

ตําบลในเมือง อําเภภอเมือง

โทรสาาร. 0-4451-9070

นายวิชัย โชติปฏิเวชกุ
เ ล

จังหวัดสุรินทร์ 320000

0-4451-1181
08-1908-6772 (M)
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จังหวัด
15. สุรินทร์
สาขารัตนบุรี

สถานทีต่ ั้งและที่อยู่

โทรศัพท์,โทรสาร

หัวหน้า สยจ. , โทรศัพท์ (ทีท่ ํางาน) , โทรศัพท์เคลื่อนที่

สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี

โทร. 0-4459-9266

ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอรัตนบุรี

เลขที่ 258 หมู่ 12 ตําบลรัตนบุรี

โทรสาร. 0-4459-9266

นายวิรัตน์ ปานศรี

อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130

0-4459-9654
08-1906-7624 (M)
08-1647-3963 (M)

16. หนองคาย

ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 3

โทร. 0-4241-3774-6

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย

ถนนมิตรภาพ ตําบลหนองกอมเกาะ

โทรสาร. 0-4241-3775

นายอาณัติ สีหวัฒนะ

อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000

0-4242 3201-2
08-9569 1012 (M)

17. หนองบัวลําภู

อาคารสํานักงานบังคับคดี ชั้น 1

โทร. 0-4237-8404

ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดหนองบัวลําภู

ศูนย์ราชการจังหวัด ตําบลลําภู

โทรสาร. 0-4237-8405

นายประยุทธ พินทุนันท์

อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู 39000

0-4231-4218
08-1954-1639 (M)

18. อํานาจเจริญ

19. อุดรธานี

สํานักงานยุตธิ รรมจังหวัดอํานาจเจริญ

โทร. 0-4552-3172

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอํานาจเจริญ

อาคารศูนย์ราชการจังหวัด ชั้น ๓

โทรสาร. 0-4552-3171

นายสุทิน ไชยวัฒน์

ถนนชยางกูร ตําบลโนนหนามแท่ง

0-4552-3080

อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ ๓๗๐๐๐

08-1909-0314 (M)

อาคารบูรณาการกระทรวงยุตธิ รรมจังหวัดอุดรธานี
เลขที่ 75 ถนนหมากแข้ง ตําบลหมากแข้ง
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โทร. 0-4224-9345

ประธาน กยจ. : นายคมกริช สุขเสถียร ผอ.บังคับคดีจงั หวัดอุดรธานี

0-4224-9143

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

โทรสาร. 0-4224-9345

หัวหน้า สยจ. : นายทวีศักดิ์ สารทรัพย์
0-4224-9144 , 08-1769-9839 (M)
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จังหวัด
20. อุบลราชธธานี

21. บึงกาฬ

สถานทีต่ ั้งและที่อยู่

โททรศัพท์,โทรสาร

หัวหน้า สยจจ. , โทรศัพท์ (ทีททํ่ ํางาน) , โทรศัพท์เคลื่อนที่

อาคารอเนกประสงคค์ ชั้น 1

โทร. 0-4524-1708
0

ผู้อํานวยการสถานนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี
ล

องค์การบริหารส่วนจั
น งหวัดอุบลราชธานี

โทรสาาร. 0-4524-1708

นายเกษมสันต์ อัมพันธ์

ถนนสุรศักดิ์ ตําบลใในเมือง อําเภอเมือง

0-4520-0532

จังหวัดอุบลราชธานีนี 34000

(
08-1955-9976 (M)

สํานักงานยุตธิ รรมจัังหวัดบึงกาฬ

โทร. 0-4249-1637
0

ผู้บัญชาการเรือนจจําจังหวัดบึงกาฬ

เลขที่ 500/2 หมู่ 1

โทรสาาร 0-4249-1724

นายอนันต์ แดงบางดํา

ตําบลวิศิษฐ์ อําเภอเมืองบึงกาฬ

(
08-1964-4835 (M)

จังหวัดบึงกาฬ 380000

0-4202-3296

สรุปสถานทีตั่ตง้ั สํานักงานยุติธรรมจจังหวัดในเขตภาคตะะวันออกเฉียงเหนือ
1. ศาลากลาางจังหวัด/ศูนย์ราชการจังหวัด/ ศาลาประชชาคม
9
2. เรือนจํากลาง
ก / จังหวัด / อําเภภอ
2
3. ที่ว่าการออําเภอเมือง
2
4. สํานักงานนบังคับคดีจังหวัด
3
5. อาคารบูรณาการกระทรวงยุ
ร
ติธรรม
ธ
1
6. องค์การบบริหารส่วนจังหวัด
1
7. สนง.ส่งเสสริมการศึกษานอกระบบบฯ
1
8. เช่าสถานนที่เอกชน
2

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

รวม 21

แห่ง

สรุปหัวหน้
ห าส่วนราชการที่ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าสํานันกงานยุติธรรมจังหวัวัด
1. ผู้อํานวยการสถานพิ
น
นิจและคุ้มครองเด็กและเยาาวชนจังหวัด

1

คน

2. ผู้บัญชาการเรื
ญ
อนจําจังหวัด

7

คน

3. ผู้อํานวยการสํ
น
านักงานคุมประพฤติ
ป
จังหวัด

4

คน

4. ผู้อํานวยการสํ
น
านักงานบังคับคดีจังหวัด

4

คน

5. หัวหนน้าสํานักงานยุติธรรมจจังหวัดนําร่อง (สยจ.ขขอนแก่น สยจ.นครราชชสีมา
และ สยจ.อุดรธานี)

3

คน

รวม 21 คน
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ข้อมูลการติดต่อสํานักงานยุติธรรมจังหวัด
ภาคกลาง
จังหวัด
1. กาญจนบุรี

สถาานทีต่ ั้งและที่อยู่

โททรศัพท์,โทรสาร

หัวหน้า สยจจ. , โทรศัพท์ (ทีททํ่ ํางาน) , โทรศัพท์เคลื่อนที่

สํานักงานบังคับคดีจังหวั
ห ดกาญจนบุรี

โทร. 0-3456-4175
0

ผู้บัญชาการเรือนจจําจังหวัดกาญจนบุรี

เลขที่ 200/16 หมู่ 122 ถนนแม่น้ําแม่กลอง

โทรสาาร 0-3456-4254

นายแดนไทย เจริริญ

ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุ
จ
รี

710000

0-3451-1163 ต่อ 12
08-7156-1114 (M)
(

2. จันทบุรี

สํานักงานคุมประพฤติติจังหวัดจันทบุรี

โทร. 0-3930-2480
0

ผู้อํานวยการสํานักงานคุ
ก มประพฤติจังหวััดจันทบุรี

เลขที่ 13/1 ถนนท่าหลวง
ห ตําบลวัดใหม่

โทรสาาร. 0-3930-2479

นายปรัชญา ชัยวรานุ
ว รักษ์

อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

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

3. ฉะเชิงเทราา

4. ชลบุรี

สํานักงานยุตธิ รรมจังหวั
ห ดฉะเชิงเทรา

โทร. 0-3851-4375
0

ประธาน กยจ. : นายไพบู
น
ลย์ สุนทรประเสริริฐ ผอ.คุมประพฤติจังหวััดฉะเชิงเทรา

อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา (หลลังเก่า) ชั้น 3

โทรสาาร. 0-3851-4375

0-3851-5751 ต่อ 11 , 08-1909-0265 (M
M)

ถนนยุทธดําเนิน ตําบลหน้
บ าเมือง

หัวหน้า สยจ. : นางเตือนใจ เจริญพงษ์

อําเภอเมือง จังหวัดฉะะเชิงเทรา 24000

0
(M) , 008-1808-7610 (M)
0-3851-4375 , 08-1909-0761

สํานักงานยุตธิ รรมจังหวั
ห ดชลบุรี

โทร. 0-3828-8932
0

ผู้บัญชาการเรือนจจํากลางชลบุรี

เรือนจํากลางชลบุรี เลขที่ 135/5 หมู่ที่ 2

โทรสาาร. 0-3828-8933

นายอํานาจ ปรัชญาพั
ช นธ์

ถนนพระยาสัจจา ตําบลบ้านสวน

0-3828-2692

ช รี 20000
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุ

(
08-1908-6360 (M)
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จังหวัด

สถาานทีต่ ั้งและที่อยู่

5. ชัยนาท

อาคารศาลาประชาคมมจังหวัดชัยนาท ชั้น 2

โททรศัพท์,โทรสาร
โทร. 0-5641-1928
0

ถนนพรหมประเสริฐ ตําบลในเมือง

0
0-5641-1873

อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000

โทรสาาร. 0-5641-2103

หัวหน้า สยจจ. , โทรศัพท์ (ทีททํ่ ํางาน) , โทรศัพท์เคลื่อนที่
ผู้อํานวยการสํานักงานบั
ก งคับคดีจังหวัดชััยนาท
นายศิริพงษ์ กําจัดภัย
0-5641-4358
(
08-9961-5228 (M)

6. ตราด

อาคารบูรณาการกระททรวงยุตธิ รรมจังหวัดตรราด

โทร. 0-3952-4031-2
0

เลขที่ 1133 หมู่ที่ 1 ตําบลวังกระแจะ

โทรสาาร. 0-3952-4033

ผู้อํานวยการสํานักงานคุ
ก มประพฤติจังหวััดตราด
นายถาวร กูลศิริ
0-3952-4031
(
08-1909-0273 (M)

สํานักงานคุมประพฤติติจังหวัดนครนายก

โทร.0--3731-5002

ผู้อํานวยการสํานักงานบั
ก งคับคดีจังหวัดนนครนายก

เลขที่ 74/14-15 หมู่ 7 ถนนสุวรรณศร

โทรสาาร.0-3731-5053

นายเลิศพันธุ์ เทียนทอง
ย

อําเภอเมือง จังหวัดตราด
ต 23000
7. นครนายก

8. นครปฐม
(ว่าง)

ตําบลบ้านใหญ่ อําเภภอเมือง

0-3731-4346

จังหวัดนครนายก 266000

(
08-4700-1624 (M)

สํานักงานยุตธิ รรมจังหวั
ห ดนครปฐม

โทร. 0-3421-3169
0

ประธาน กยจ. : นางสุ
น ธาทิพย์ ศรีโหร ผอ.คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม
น

เลขที่ 898/10 ถนนเพพชรเกษม

โทรสาาร. 0-3421-3165

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

ตําบลห้วยจระเข้ อําเภภอเมือง

หัวหน้า สยจ. : นางประทุมทิพย์ สัมเภาวว์มาลย์ รักษาราชการแททน

จังหวัดนครปฐม 730000

0
(M)
0-3421-3169 , 08-1378-4294
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จังหวัด
9. นนทบุรี

สถานทีต่ ั้งและที่อยู่

โทรศัพท์,โทรสาร

หัวหน้า สยจ. , โทรศัพท์ (ทีท่ ํางาน) , โทรศัพท์เคลื่อนที่

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)

10. ปทุมธานี

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)
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จังหวัด
13.พระนครศรีอยุธยา

สถานทีต่ ั้งและที่อยู่
สํานักงานยุตธิ รรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เลขที่ 9/25 หมู่ 3 ตําบลคลองสวนพลู

14. เพชรบุรี

15. ระยอง

โทรศัพท์,โทรสาร
โทร. 0 3570 8387
0 3570 8388

หัวหน้า สยจ. , โทรศัพท์ (ทีท่ ํางาน) , โทรศัพท์เคลื่อนที่
ประธาน กยจ. : นายกีรติ ณ พัทลุง ผอ.คุมประพฤติจงั หวัดพระนครศรีอยุธยา
0-3532-2200 , 08-1909-0214 (M)

อําเภอพระนครศรีอยุธยา

หัวหน้า สยจ. : นายเจริญ น้อยพินจิ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

0-3570 8387 , 08-9961-3580 (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)

สถานพินจิ และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง

โทร. 0-3801-1701

ผู้อํานวยการบังคับคดีจังหวัดระยอง

เลขที่ 144 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท

โทรสาร. 0-3801-1702

นายสุเทพ ฑีฆายุโก

ตําบลเนินพระ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

0-3861-5317
08-9254-1006 (M)

16. ราชบุรี

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี

โทร. 0-3237-3373

ถนนหนองแช่เสา - หนองกระทุ่ม ตําบลกองหิน

โทรสาร. 0-3237-3612

อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

(ว่าง)

- 15 -

จังหวัด
17. ลพบุรี

สถานทีต่ ั้งและที่อยู่

โทรศัพท์,โทรสาร

หัวหน้า สยจ. , โทรศัพท์ (ทีท่ ํางาน) , โทรศัพท์เคลื่อนที่

อาคารบูรณาการกระทรวงยุตธิ รรม ชั้น 2

โทร. 0-3678-2207

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี

เลขที่ 118 ถนนสีดา ตําบลทะเลชุบศร

โทรสาร. 0-3678-2206

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

20. สมุทรสาคร

สํานักงานยุตธิ รรมจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร. 0-3471-8420-1

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม

อาคารบูรณาการกระทรวงยุตธิ รรม ชั้น 1

โทรสาร. 0-3471-8421

นางทัศนีย์ เปาอินทร์

เลขที่ 212 หมู่ที่ 3 ตําบลลาดใหญ่

08-4700-1625 (M)

อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

0-3471-6256-7

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)
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จังหวัด

สถาานทีต่ ั้งและที่อยู่

21. สระแก้ว

โททรศัพท์,โทรสาร

หัวหน้า สยจจ. , โทรศัพท์ (ทีททํ่ ํางาน) , โทรศัพท์เคลื่อนที่

สํานักงานคุมประพฤติติจังหวัดสระแก้ว

โทร. 0-3742-5320
0

ผู้อํานวยการสํานักงานบั
ก งคับคดีจังหวัดสระแก้ว

อาคารหอประชุมชั้น 2 ศูนย์ราชการ

โทรสาาร. 0-3742-5321

นายครรชิต ทิพผลล

อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้
ส ว 27000

0-3724-2175
(
08-9968-1734 (M)

22. สระบุรี

เรือนจําจังหวัดสระบุรีรี

โทร. 0-3621-3158
0

เลขที่ 2 ซอย 17 ถนนนพหลโยธิน

โทรสาาร. 0-3621-3159

ตําบลปากเพรียว อําเภอเมื
า
อง

(ว่างง)

จังหวัดสระบุรี 180000
23. สิงห์บุรี
(ว่าง)

สํานักงานยุตธิ รรมจังหวั
ห ดสิงห์บุรี

โทร.0--3652-3756

ผู้อํานวยการสถานนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสิงห์บุรี

อาคารศรีประมงค์ เลขขที่ ๒๕๙/๖ (ตลาดคลอองถม)

โทรสาาร. 0-3652-3755

พ.จ.ต. ธานี แสงสสง่า

ถนนสิงห์บุร-ี บางระจัน ตําบลบางมัญ

08-1924-6610 (M)
(

อําเภอเมือง จังหวัดสิงห์
ง บุรี 16000
24. สุพรรณบุบุรี

อาคารบริษัทศรีพนู ทรัรัพย์

โทร. 0-3552-4126
0

ผู้อํานวยการสํานักงานบั
ก งคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี

(สํานักงานคุมประพฤติติจังหวัดสุพรรณบุรี)

โทรสาาร. 0-3552-4127

นายทร ชาวพิจิตร
ต

เลขที่ 137 ถนนมาลัยแมน
ย
ตําบลรั้วใหญ่

0-3552-5725

อําเภอเมือง จังหวัดสุสพรรณบุรี 72000

M)
08-4700-1619(M
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จังหวัด
25. อ่างทอง

สถานทีต่ ั้งและที่อยู่

โทรศัพท์,โทรสาร

หัวหน้า สยจ. , โทรศัพท์ (ทีท่ ํางาน) , โทรศัพท์เคลื่อนที่

เรือนจําจังหวัดอ่างทอง

โทร. 0-3561-5787-8

ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดอ่างทอง

เลขที่ 47/25 หมู่ 2 ตําบลศาลาแดง

โทรสาร. 0-3561-5787

นายต่อศักดิ์ สวนใจ

อําเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000

0-3561-6205
08-1908-6303 (M)

สรุปสถานที่ตั้งสํานักงานยุติธรรมจังหวัดในเขตภาคกลาง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

สรุปหัวหน้าส่วนราชการที่ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัด
7
3
4
2
2
2
3
2
25

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

1.
2.
3.
4.
5.

ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
ผู้บัญชาการเรือนจํากลาง / จังหวัด / อําเภอ
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจงั หวัด
หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดนําร่อง
(สยจ.ฉะเชิงเทรา , นครปฐม , พระนครศรีอยุธยา)

1
5
4
10
3

รวม 24

คน
คน
คน
คน
คน

คน
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ข้อมูลการติดต่อสํานักงานยุติธรรมจังหวัด
ภาคใต้
จังหวัด
1.กระบี่

2.ชุมพร

สถานทีต่ ั้งและที่อยู่

โทรศัพท์,โทรสาร

หัวหน้า สยจ. , โทรศัพท์ (ทีท่ ํางาน) , โทรศัพท์เคลื่อนที่

อาคารจําหน่ายผลิตภัณฑ์เรือนจําจังหวัดกระบี่

โทร. 0-7562-4551

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่

เลขที่ 65/17 ถนนกระบี-่ เขาทอง

โทรสาร. 0-7562-4552

นางกตมน ทัลวัลลิ์

ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง

0-7563-1314

จังหวัดกระบี่ 81000

08-9973-3670 (M)

ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 4 หมูท่ ี่ 1

โทร. 0-7751-2164

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร

ถนนไตรรัตน์ ตําบลนาชะอัง อําเภอเมือง

โทรสาร. 0-7751-2165

นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา

จังหวัดชุมพร 86000

0-7750-1158
08-1909-0494 (M)

3.ตรัง

อาคารพุทธคุณพาหุง ศาลากลางจังหวัดตรัง

โทร. 0-7521-4562

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง

ถนนพระรามหก ตําบลทับเที่ยง

โทรสาร. 0-7521-4773

นายนพดล นมรักษ์

อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

0-7557-0546
08-1909-0564 (M)

4.นครศรีธรรมราช

สํานักงานยุตธิ รรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

โทร. 0-7534-4633

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช

เลขที่ 259 ถนนเทวะบุรี ตําบลโพธิ์เสด็จ

โทรสาร. 0-7535-6139

นายฉวี อินทระ

อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

0-7534-4783
08-1909-0489 (M)
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จังหวัด
5.นราธิวาส

6.ปัตตานี

สถานทีต่ ั้งและที่อยู่

โทรศัพท์,โทรสาร

หัวหน้า สยจ. , โทรศัพท์ (ทีท่ ํางาน) , โทรศัพท์เคลื่อนที่

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส

โทร. 0-7353-1234-5

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส

(อาคารพาณิชย์) เลขที่ 156 ถนนสุริยะประดิษฐ์

โทรสาร. 0-7353-1234

นายบัญญัติ วงศ์สว่าง

ตําบลบางนาค อําเภอเมือง

0-7353-2611

จังหวัดนราธิวาส 96000

08-1909-0578 (M)

สํานักงานยุตธิ รรมจังหวัดปัตตานี

โทร. 0-7333-4031

ประธาน กยจ. : นายคนอง รอดทอง ผอ.คุมประพฤติจังหวัดปัตตานี

49/7 ถนนกะลาพอ ตําบลจะบังติกอ

โทรสาร. 0-7333-4032

08-1909-0582 (M)

อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

หัวหน้า สยจ. : นายสัณฐาน รัตนะ
0-7333-40310 8-1969-0844 (M)

7.พังงา

8.พัทลุง

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา

โทร. 0-7648-1820

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา

เลขที่ 4/2 ถนนเจริญราษฎร์

โทรสาร. 0-7648-1819

นายสมหมาย จรัสแสงวรกุล

ตําบลท้ายช้าง อําเภอเมือง

0-7641-3821

จังหวัดพังงา 82000

08-1909-0503 (M)

สํานักงานยุตธิ รรมจังหวัดพัทลุง

โทร. 0-7461-6241

ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง

เลขที่ 25 ถนนช่วยทุกขราษฎร์

โทรสาร. 0-7461-7239

นางยุพิน องอาจ

ตําบลคูหาสวรรค์ อําเภอเมือง

0-7467-1874

จังหวัดพัทลุง 93000
9.ภูเก็ต

สถานพินจิ และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต

โทร. 0-7621-5850

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต

เลขที่ 38/14 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี

โทรสาร. 0-7621-5850

นางนริศา ปานสะอาด

ตําบลตลาดเหนือ อําเภอเมือง

0-7624-6239

จังหวัดภูเก็ต 83000

08-1909-0495 (M)
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จังหวัด
10.ยะลา

สถานทีต่ ั้งและที่อยู่

โทรศัพท์,โทรสาร

หัวหน้า สยจ. , โทรศัพท์ (ทีท่ ํางาน) , โทรศัพท์เคลื่อนที่

อาคารศาลากลางจังหวัดยะลา (หลังเก่า)

โทร. 0-7322-2624

ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา

ชั้น 1 อําเภอเมือง

โทรสาร. 0-7322-2624

นายชัยนรินทร์ จันทร์เอี่ยม

จังหวัดยะลา 95000

0-7324-0383
08-1909-1059 (M)

11.ยะลา

สํานักงานยุตธิ รรมจังหวัดยะลา สาขาเบตง

สาขาเบตง

(ติดกับพิพธิ ภัณฑ์เมืองเบตง)
ตําบลเบตง อําเภอเบตง

โทร. 08-6480-5654
0-7323-5004
โทรสาร 0-7323-5004

จังหวัดยะลา 95110
12.ระนอง

ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอเบตง
นายวัชรวิทย์ วชิรเลอพันธุ์
0-7323-1313
08-1990-7296 (M)

เรือนจําจังหวัดระนอง

โทร. 0-7782-5446

เลขที่ 349 ถนนเรืองราษฎร์ ตําบลเขานิเวศน์

โทรสาร. 0-7782-5445

อําเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000

13.สงขลา

- ว่าง -

ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า)

โทร. 0-7430-7240-1

ผู้อํานวยการทัณฑสถานบําบัดพิเศษสงขลา

ถนนราชดําเนิน ตําบลบ่อยาง

โทรสาร. 0-7430-7241

นายฉัตรชัย เสรีนนท์ชัย

อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

0-7433-6710
08-9049-2030 (M)

14.สตูล

ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 1

โทร. 0-7472-3032

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล

ถนนสตูลธานี ตําบลพิมาน

โทรสาร. 0-7472-3032

นายสันทัด ประสานวรรณ

อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000

0-7472-3591
08-9973-3671 (M)
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จังหวัด

สถานทีต่ ั้งและที่อยู่

15.สุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์,โทรสาร

หัวหน้า สยจ. , โทรศัพท์ (ทีท่ ํางาน) , โทรศัพท์เคลื่อนที่

อาคารสํานักงานส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทร. 0-7728-8652

ประธาน กยจ. : นายโกมล เสรยางกูร ผอ.คุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตึกอัยการ ชั้น 2 ถนนดอนนก ตําบลมะขามเตี้ย

โทรสาร. 0-7728-8652

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

อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

หัวหน้า สยจ. : คุณกรรณิการ์ ชอินทรวงศ์
0-7728-8652 , 08-1927-3435 (M)

16.สุราษฎร์ธานี

อาคารบูรณาการกระทรวงยุตธิ รรมอําเภอเกาะสมุย

โทร.0-7741-9199

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย

สาขาเกาะสมุย

เลขที่ 95/30 หมู่ที่ 5 ตําบลมะเร็ต อําเภอเกาะสมุย

โทรสาร. 0-7741-8544

นายอธิพล มะหันตาพันธ์

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310

08-1909-108 (M)

สรุปสถานที่ตั้งสํานักงานยุติธรรมจังหวัดในเขตภาคใต้

สรุปหัวหน้าส่วนราชการที่ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัด

1. สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัด

3 แห่ง

1. ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

2 คน

2. ศาลากลางจังหวัด

6 แห่ง

2. ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัด

2 คน

3. เรือนจํากลาง / จังหวัด / อําเภอ

3 แห่ง

3. ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจงั หวัด

8 คน

4. เทศบาลเมือง

1 แห่ง

4. ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัด

2 คน

5. สถานพินิจฯจังหวัด

1 แห่ง

5. หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดนําร่อง (สยจ.สุราษฎร์ธานี และ สยจ.ปัตตานี) 2 คน

6. อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม 1 แห่ง
7. อาคารเช่า

1 แห่ง
รวม

16 แห่ง

รวม

16 คน
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สรุปสถานที่ตั้งสํานักงานยุติธรรมจังหวัด
1. ศาลากลางจังหวัด / ศูนย์ราชการจังหวัด / ศาลาประชาคม

22

แห่ง

2. เรือนจํากลาง / จังหวัด / อําเภอ / ทัณฑสถานบําบัดพิเศษ

15

แห่ง

3. สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด

10

แห่ง

4. สํานักงานบังคับคดี

6

แห่ง

5. ที่ว่าการอําเภอเมือง

4

แห่ง

6. อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม

6

แห่ง

7. เทศบาลนคร / เมือง

2

แห่ง

8. สถานพินิจฯจังหวัด

2

แห่ง

9. องค์การบริหารส่วนจังหวัด

3

แห่ง

10. เช่าสถานที่เอกชน

6

แห่ง

11. สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ

1

แห่ง

12.ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัด

1

แห่ง

81

แห่ง

รวม

สรุป หัวหน้าส่วนราชการที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัด
1. ผู้บญ
ั ชาการเรือนจํากลาง / จังหวัด / อําเภอ / ผูอ้ ํานวยการทัณฑสถานบําบัดพิเศษ

20

คน

(กรมราชทัณฑ์)

2. ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด

24

คน

(กรมคุมประพฤติ)

3. ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัด

19

คน

(กรมบังคับคดี)

6

คน

(กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน)

10

คน

(สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม)

79

คน

4. ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน / ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
5. หัวหน้าสํานักงานยุตธิ รรมจังหวัดนําร่อง
รวม

ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2556

