ข้อมูลการติดต่อสานักงานยุติธรรมจังหวัด
ภารกิ จหลักของสานักงานยุติธรรมจังหวัด มี 3 ประการ
1. เป็ นหน่ วยงานผูแ้ ทนกระทรวงยุตธิ รรมในจังหวัด
2. อานวยความยุตธิ รรมและให้บริการประชาชนในงานของกระทรวงยุตธิ รรม และส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุตธิ รรมทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
3. ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการและหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ทัง้ ในและนอกสังกัดกระทรวงยุตธิ รรม เพื่ออานวยความยุตธิ รรมแก่ประชาชนให้มคี วามเชื่อมันและเข้
่
าถึง
ความยุตธิ รรมได้โดยง่าย สะดวกรวดเร็ว เสมอภาค และประหยัด

ภาคเหนื อ
สานักงานยุติธรรม
จังหวัด
1. กาแพงเพชร

ภาพสถานที่ตงั ้

ที่ตงั ้ /ที่อยู่
สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดกาแพงเพชร
ทีว่ า่ การอาเภอเมืองกาแพงเพชร ชัน้ 2
ถนนปิ่ นดาริห์ ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองกาแพงเพชร
จังหวัดกาแพงเพชร 62000

โทรศัพท์/โทรสาร
โทร. 0-5571-3940 – 1

อีเมล
jt_kp@hotmail.com

โทรสาร 0-5571-3940
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สานักงานยุติธรรม
จังหวัด
2. เชียงราย

3. เชียงใหม่

4. เชียงใหม่
สาขาฝาง

ภาพสถานที่ตงั ้

ที่ตงั ้ /ที่อยู่

โทรศัพท์/โทรสาร

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังใหม่) ชัน้ 1
ถนนแม่ฟ้าหลวง ตาบลริมกก
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

โทร. 0-5315-0190

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ตาบลช้างเผือก
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทร. 0-53112-314

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง
อาคารเลขที่ 2/8 หมูท่ ี่ 14 ตาบลเวียง
อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110

โทร. 0-5338-2148

อีเมล
chiangrai_moj@hotmail.com

โทรสาร 0-5317-7339

justice-cm@hotmail.com

โทรสาร 0-5311-2315

justice_fang@hotmail.com

โทรสาร 0-5338-2162
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สานักงานยุติธรรม
จังหวัด
5. ตาก

6. ตาก
สาขาแม่สอด

7. นครสวรรค์

8. น่าน

ภาพสถานที่ตงั ้

ที่ตงั ้ /ที่อยู่

โทรศัพท์/โทรสาร

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดตาก
อาคารศาลากลางจังหวัดตาก ชัน้ 2 (หลังเก่า)
ถนนพหลโยธิน อาเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

โทร. 0-5551-7391

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด
อาคารเอนกประสงค์เรือนจาอาเภอแม่สอด
เลขที่ 2 ถนนราชทัณฑ์ ตาบลแม่สอด
อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

โทร. 0-5553-4387

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดนครสวรรค์
เลขที่ 4/34 หมู่ 5 ต.นครสวรรค์ตก
อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทร. 0-56882-037

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดน่าน
อาคารพาณิชย์เลขที่ 7/70
ถนนเจ้าฟ้ า ตาบลในเวียง
อาเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000

โทร. 0-5477-5820

อีเมล
yuttitham_tak@hotmail.com

โทรสาร 0-5551-6996

maesot_justice@hotmail.com

โทรสาร 0-5553-4218

sawan_moj@hotmail.com

โทรสาร. 0-56882-036

nan_moj@hotmail.com

โทรสาร. 0-5477-5820
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สานักงานยุติธรรม
จังหวัด
9. พะเยา

10. พิจติ ร

11. พิษณุ โลก

ภาพสถานที่ตงั ้

ที่ตงั ้ /ที่อยู่

โทรศัพท์/โทรสาร

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดพะเยา
อาคารศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ชัน้ 2
ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0-5444-9705

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดพิจติ ร
บริเวณทางเข้าทีว่ า่ การอาเภอเมืองจังหวัดพิจติ ร
ถนนศรีมาลา ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดพิจติ ร 66000

โทร.0-5661-5743

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดพิษณุ โลก
เลขที่ 89/1-2 หมู่ 12 ตาบลหัวรอ
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก 65000

โทร. 0-5525-3420

อีเมล
phayaojustice@hotmail.co.th

โทรสาร. 0-5444-9706

justice_phichit1@hotmail.com

โทรสาร. 0-5661-5708

moj_phitsanulok@hotmail.com

โทรสาร. 0-5525-3421
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สานักงานยุติธรรม
จังหวัด
12. เพชรบูรณ์

13. แพร่

14. แม่ฮ่องสอน

15. ลาปาง

ภาพสถานที่ตงั ้

ที่ตงั ้ /ที่อยู่

โทรศัพท์/โทรสาร

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดเพชรบูรณ์
อาคารศูนย์บริการนักท่องเทีย่ วจังหวัดเพชรบูรณ์
เลขที่ 329/18 ถนนสามัคคีชยั ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทร. 0-5672-6458

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดแพร่
เรือนจาจังหวัดแพร่ อาคารฝ่ ายฝึกวิชาชีพ
เลขที่ 20 ถนนไชยบูรณ์ ตาบลในเวียง
อาเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000

โทร. 0-5452-2528

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการแม่ฮ่องสอน พลาซ่า
เลขที่ 9/4 ซอย 5 ถนนขุนลุมประพาส
ตาบลจองคา อาเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

โทร. 0-5361-2077

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดลาปาง

โทร. 0 5422 5478

อีเมล
phetchabunjustice@hotmail.com

โทรสาร. 0-5672-6459

phrae_justice@hotmail.com

โทรสาร. 0-5452-1866

maehongson.moj@hotmail.com

0 5361 2080
โทรสาร. 0-5361-2077

สานักงานคุมประพฤติจงั หวัดลาปาง

0-5422-6171

เลขที่ 502 – 504 ถนนประสานไมตรี

โทรสาร. 0-5422-6172

mojlampang@hotmail.com

ตาบลสบตุ๋ย อาเภอเมือง
จังหวัดลาปาง 52000
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สานักงานยุติธรรม
จังหวัด
16. ลาพูน

17. สุโขทัย

18. อุตรดิตถ์

19. อุทยั ธานี

ภาพสถานที่ตงั ้

ที่ตงั ้ /ที่อยู่

โทรศัพท์/โทรสาร

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดลาพูน
(อาคารเช่า) 159/7 หมู่ 10 ตาบลบ้านกลาง
อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน 51000

โทร. 0-5352-5510

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดสุโขทัย
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อาคาร 1 ชัน้ 1
ถนนนิกรเกษม ตาบลธานี
อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

โทร. 0-5561-3483

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดอุตรดิตถ์
อาคารบูรณาการกระทรวงยุตธิ รรมจังหวัด
อุตรดิตถ์
เลขที่ 8 ถนนศรอัสนีย์ ตาบลท่าอิฐ
อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

โทร. 0-5583-0832 ต่อ 0

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดอุทยั ธานี
เรือนจาจังหวัดอุทยั ธานี
เลขที่ 23 ถนนศรีอุทยั ตาบลอุทยั ใหม่
อาเภอเมือง จังหวัดอุทยั ธานี 61000

โทร. 0-5657-1336

อีเมล
lamphunjustice@hotmail.com

โทรสาร. 0-5352-5510

sukhothai_moj@hotmail.com

โทรสาร. 0-5561-3484

uttaradit-moj@hotmail.com

โทรสาร. 0-5583-0833 ต่อ 0

uthaithani_moj@hotmail.co.th

โทรสาร. 0-5651-3805
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สรุปสถานที่ตงั ้ สานักงานยุติธรรมจังหวัดในเขตภาคเหนื อ
1. เช่าสถานทีเ่ อกชน
6 แห่ง
2. ศาลากลางจังหวัด/ศูนย์ราชการจังหวัด
5 แห่ง
3. เรือนจากลาง / จังหวัด / อาเภอ
4 แห่ง
4. ทีว่ า่ การอาเภอเมือง
2 แห่ง
5. อาคารบูรณาการกระทรวงยุตธิ รรม
1 แห่ง
6. ศูนย์บริการนักท่องเทีย่ วจังหวัด
1 แห่ง
รวม
19 แห่ง

ข้อมูลการติ ดต่อสานักงานยุติธรรมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ

ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2560
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สานักงานยุติธรรม
จังหวัด

ภาพสถานที่ตงั ้

ที่ตงั ้ /ที่อยู่

โทรศัพท์/โทรสาร

อีเมล

1. กาฬสินธุ์

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชัน้ 2
ตาบลกาฬสินธุ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

โทร. 0-4381-6403
โทรสาร. 0-4381-6404

yut_titumkasin@hotmail
.com

2. ขอนแก่น

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดขอนแก่น
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชัน้ 5 (หลังใหม่)
ถนนศูนย์ราชการ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร. 0 4324 3707

justice.kk@hotmail.com

0 4324 6771
โทรสาร. 0 4324 3707-26
0 4324 6771-26

3. ชัยภูม ิ

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดชัยภูม ิ
เลขที่ 9/9 – 10 หมู่ 6
ถนนชัยภูม-ิ สีค้วิ ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูม ิ 36000

โทร. 0-4481-3452
โทรสาร. 0-4481-3453

moj_chaiyaphum@yahoo.com

4. นครพนม

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดนครพนม
เลขที่ 394 อาคารศูนย์ฟิตเนต
ภายในบริเวณสวนชมโขง
ถนนอภิบาลบัญชา ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

โทร. 0-4251-1823
โทรสาร. 0-4251-1832

nakon_panom@hotmail.co.th
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สานักงานยุติธรรม
จังหวัด

ภาพสถานที่ตงั ้

ที่ตงั ้ /ที่อยู่

โทรศัพท์/โทรสาร

อีเมล

5. นครราชสีมา

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดนครราชสีมา
เลขที่ 1849/7-8 โครงการไทม์สแควร์
ถนนร่วมเริง-ไชย ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร. 0-4435-3955
08-4715-1999 (M)
08-1760-1431 (M)
โทรสาร. 0-4435-3717

korat_moj@hotmail.com

6. บุรรี มั ย์

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดบุรรี มั ย์

โทร. 0-4460-2309
โทรสาร. 0-4460-2308

moj_buriram@hotmail
.co.th

โทร. 0-4249-2513
0-4249-2514

syj_buengkan@hotmail
.com

โทร. 0-4372-2077
โทรสาร. 0-4372-2077

Sarakham54@hotmail.co.th

อาคารจาหน่ายผลิตภัณฑ์เรือนจา
เรือนจาจังหวัดบุรรี มั ย์
ถนนอิสาณ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดบุรรี มั ย์ 31000

7. บึงกาฬ

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดบึงกาฬ
อาคารศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชัน้ 4
อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

8. มหาสารคาม

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดมหาสารคาม
สานักงานคุมประพฤติจงั หวัดมหาสารคาม
เลขที่ 4 ถนนศรีสวัสดิด์ าเนิน ตาบลตลาด
อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
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สานักงานยุติธรรม
จังหวัด

ภาพสถานที่ตงั ้

ที่ตงั ้ /ที่อยู่

โทรศัพท์/โทรสาร

อีเมล

9. มุกดาหาร

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม่) ชัน้ 4
ถนนวิวธิ สุรการ อาเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร 49000

โทร. 0-4261-4401
โทรสาร. 0-4261-4402

mukdahan_moj@hotmail
.com

10. ยโสธร

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดยโสธร

โทร. 0-4572-5180

อาคารหน้าศาลากลางจังหวัดหลังใหม่

โทรสาร. 0-4572-5179

yasothorn_moj@hotmail
.com

ถนนแจ้งสนิท ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

11. ร้อยเอ็ด

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลังเก่า) ชัน้ 2
ถนนเทวาภิบาล ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

โทร. 0-4351-3233
โทรสาร. 0-4351-3244

moj_101@hotmail.com
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สานักงานยุติธรรม
จังหวัด

ภาพสถานที่ตงั ้

ที่ตงั ้ /ที่อยู่

โทรศัพท์/โทรสาร

อีเมล

12. เลย

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดเลย
ทีว่ า่ การอาเภอเมืองเลย ชัน้ 1
หมูที่ 1 ถนนจรัสศรี ตาบลกุดป่ อง
อาเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

โทร. 0-4281-4737
โทรสาร. 0-4281-4742

loei_work@hotmail.com

13. ศรีสะเกษ

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดศรีสะเกษ

โทร. 0-4564-3657-8

com_com045@hotmail.com

อาคารทีว่ า่ การอาเภอเมืองศรีษะเกษ ชัน้ 3

โทรสาร. 0-4564-3658

ถนนหลักเมือง ตาบลเมืองเหนือ
อาเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
14. สกลนคร

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดสกลนคร
เลขที่ 1903 ถนนศูนย์ราชการ
ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร

โทร. 0 4271 2037

moj_sakon@hotmail.com

0 4271 3400
โทรสาร. 0 4271 3400

จังหวัดสกลนคร 47000
15. สุรนิ ทร์

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดสุรนิ ทร์
โทร. 0-4404-0914
อาคารบูรณาการกระทรวงยุตธิ รรมจังหวัดสุรนิ ทร์ โทรสาร. 0-4404-0915
เลขที่ 799 หมู่ 20 ถนนเลีย่ งเมือง ตาบลนอก
เมือง
อ.เมือง จังหวัดสุรนิ ทร์ 32000

surinmoj@gmail.com
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สานักงานยุติธรรม

ภาพสถานที่ตงั ้

จังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร

อีเมล

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดสุรนิ ทร์ สาขารัตนบุรี
สานักงานบังคับคดีจงั หวัดสุรนิ ทร์ สาขารัตนบุรี
เลขที่ 258 หมู่ 12 ถนนรัตนบุร-ี ทับใหญ่
ตาบลรัตนบุร ี อาเภอรัตนบุร ี จังหวัดสุรนิ ทร์
32130

โทร. 0-4459-9266
โทรสาร. 0-4459-9266

Mojsurinrattanaburi
@hotmail.com

17. หนองคาย

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดหนองคาย
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชัน้ 3
ถนนมิตรภาพ ตาบลหนองกอมเกาะ
อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000

โทร. 0-4241-3774
โทรสาร. 0-4241-3775

nk-justice@hotmail.co.th

18. หนองบัวลาภู

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดหนองบัวลาภู
อาคารบูรณาการกระทรวงยุตธิ รรมจังหวัด
หนองบัวลาภู เลขที่ 65/15 หมูท่ ี่ 2
ตาบลลาภู อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู
39000

โทร. 0-4237-8405
โทรสาร. 0-4237-8404

nb0282@hotmail.com

19. อานาจเจริญ

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดอานาจเจริญ
อาคารศาลากลางจังหวัดอานาจเจริญ ชัน้ 3
บริเวณศูนย์ราชการ ถนนชยางกูร ตาบลโนน
หนามแท่ง
อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ ๓๗๐๐๐

โทร. 0-4552-3171-2
โทรสาร. 0-4552-3171-2

amnat_moj@hotmail.com

16. สุรนิ ทร์
สาขารัตนบุร ี

0

ที่ตงั ้ /ที่อยู่
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สานักงานยุติธรรม
จังหวัด

ภาพสถานที่ตงั ้

ที่ตงั ้ /ที่อยู่

โทรศัพท์/โทรสาร

อีเมล

20. อุดรธานี

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดอุดรธานี
อาคารบูรณาการกระทรวงยุตธิ รรมจังหวัด
อุดรธานี
เลขที่ 75 ถนนหมากแข้ง ตาบลหมากแข้ง
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โทร. 0-4224-9345
0-4224-9143-4
โทรสาร. 0-4224-9345

justice-udon@hotmail.com

21. อุบลราชธานี

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดอุบลราชธานี

โทร. 0-4534-4585
โทรสาร. 0-4534-4585

ubon-34@hotmail.com

ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชัน้ 4
เลขที่ 555 ถนนแจ้งสนิท ตาบลแจระแม
อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

สรุปสถานที่ตงั ้ สานักงานยุติธรรมจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
1. ศาลากลางจังหวัด/ศูนย์ราชการจังหวัด/ ศาลาประชาคม 11 แห่ง
2. อาคารบูรณาการกระทรวงยุตธิ รรม
3 แห่ง
3. เรือนจากลาง / จังหวัด / อาเภอ
2 แห่ง
4. ทีว่ า่ การอาเภอเมือง
2 แห่ง
5. สานักงานบังคับคดีจงั หวัด
1 แห่ง
6. สานักงานคุมประพฤติจงั หวัด
1 แห่ง
รวม 21 แห่ง
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ข้อมูลการติ ดต่อสานักงานยุติธรรมจังหวัด
ภาคกลาง
สานักงานยุตธิ รรมจังหวัด
1. กาญจนบุร ี

2. จันทบุร ี

ภาพสถานทีต่ งั ้

ทีต่ งั ้ /ทีอ่ ยู่

โทรศัพท์/โทรสาร

อีเมล

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดกาญจนบุร ี
สานักงานบังคับคดีจงั หวัดกาญจนบุร ี ชัน้ 2
เลขที่ 216 หมู่ 12 ถนนแม่น้ าแม่กลอง
ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุร ี 71000

โทร. 0-3456-4175

kanchanaburi_moj@hotmail

โทรสาร 0-3456-4254

.com

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดจันทบุร ี
สานักงานคุมประพฤติจงั หวัดจันทบุร ี
เลขที่ 13/1 ถนนท่าหลวง ตาบลวัดใหม่
อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ี 22000

โทร. 0-3930-2480

moj-chanthaburi@hotmail.co.th

โทรสาร. 0 3930 2479

moj-chanthaburi@hotmail.com
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สานักงานยุตธิ รรมจังหวัด
3. ฉะเชิงเทรา

4. ชลบุร ี

ภาพสถานทีต่ งั ้

ทีต่ งั ้ /ทีอ่ ยู่

โทรศัพท์/โทรสาร

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
(หลังเก่า) ชัน้ 3 66/1 ถนนยุทธดาเนิน
ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

โทร. 0-3851-4375

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดชลบุร ี

โทร. 0-3846-7793-4

ทีอ่ ยู่ 178/18 หมู่ 3 ถนนพระยาสัจจา

โทรสาร. 0-3846-7795

อีเมล
ccsmoj@hotmail.com

โทรสาร. 0-3851-4375

chonburi_999@hotmail.com

ตาบลเสม็ด อาเภอเมือง
จังหวัดชลบุร ี 20000

5. ชัยนาท

6. ตราด

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดชัยนาท
อาคารศาลาประชาคมจังหวัดชัยนาท ชัน้ 2
ถนนพรหมประเสริฐ ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000

โทร. 0-5641-1928

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดตราด
อาคารบูรณาการกระทรวงยุตธิ รรมจังหวัดตราด
เลขที่ 1133 หมูท่ ี่ 1 ตาบลวังกระแจะ
อาเภอเมือง จังหวัดตราด 23000

โทร. 0-3952-4031-2

moj-chainat@hotmail.com

0-5641-1873
โทรสาร. 0-5641-2103

trat_justice@hotmail.com

โทรสาร. 0-3952-4033
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สานักงานยุตธิ รรมจังหวัด
7. นครนายก

8. นครปฐม

9. นนทบุร ี

ภาพสถานทีต่ งั ้

ทีต่ งั ้ /ทีอ่ ยู่

โทรศัพท์/โทรสาร

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดนครนายก
เลขที่ 161/3 หมู่ 13 ถนนนครนายก-รังสิต
ตาบลท่าช้าง อาเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 26000

โทร.0-3731-5002

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดนครปฐม
เลขที่ 898/10 ถนนเพชรเกษม
ตาบลห้วยจระเข้ อาเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม 73000

โทร. 0-3421-3169

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดนนทบุร ี

โทร. 0 2525 7245

ศาลากลางจังหวัดนนทบุร ี (ชัน้ 2 )

โทรสาร.0-3731-5053

โทรสาร. 0-3421-3165

0 2589 0481 ต่อ 141

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุร ี (ชัน้ 2)

โทรสาร. 0 2525 7245

ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ

0 2589 0481 ต่อ 141

อีเมล
justice_nakhonnayok
@hotmail.com

nakornpathom_justice@hotm
ail.com

nonthaburijustice_moj
@hotmail.co.th

อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ี 11000

10. ปทุมธานี

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดปทุมธานี
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ชัน้ 2 (หลังเก่า)
ถนนปทุมธานี - สามโคก ตาบลบางปรอท
อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร. 0-2581-3990 - 1

moj2pathumthani@hotmail.co.th

โทรสาร. 0-2581-3990
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สานักงานยุตธิ รรมจังหวัด
11. ประจวบคีรขี นั ธ์

12. ปราจีนบุร ี

ภาพสถานทีต่ งั ้

ทีต่ งั ้ /ทีอ่ ยู่

โทรศัพท์/โทรสาร

อีเมล

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ชัน้ 2 (หลัง
เก่า)
ตาบลประจวบคีรขี นั ธ์ อาเภอเมือง
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 77000

โทร. 0-3260-1258
โทรสาร. 0-3260-1326

prachuapkhirikhan55@
hotmail.com

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดปราจีนบุร ี

โทร. 0-3721-2088

add_prachinburi@hotmail .com

สานักงานคุมประพฤติจงั หวัดปราจีนบุร ี

โทรสาร. 0-3721-1616

เลขที่ 702 ถนนปราจีนอนุ สรณ์ ตาบลหน้าเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุร ี 25000
13. พระนครศรีอยุธยา

14. เพชรบุร ี

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เลขที่ 9/25 หมู่ 3 ตาบลคลองสวนพลู
อาเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทร. 0 3570 8387-8

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดเพชรบุร ี
เลขที่ 680/53 – 54 หมู่ 6
ตาบลบ้านหม้อ อาเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุร ี 76000

โทร. 0-3240-2590

ayutthaya_moj@hotmail.com

0 3570 8388

pbr.69@hotmail.com

โทรสาร. 0-3240-2591
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สานักงานยุตธิ รรมจังหวัด
15. ระยอง

16. ราชบุร ี

17. ลพบุร ี

ภาพสถานทีต่ งั ้

ทีต่ งั ้ /ทีอ่ ยู่

โทรศัพท์/โทรสาร

อีเมล

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
อาคารศาลากลาง ชัน้ 2 ถนนสุขุมวิท
ตาบลเนินพระ อาเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง 21150

โทร. 081-915-8461 (ชัวคราว)
่

justice_rayong@hotmail.com

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดราชบุร ี
เลขที่ 206/1 ถนนรถไฟ ตาบลหน้าเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดราชบุร ี 70000

โทร. 0-3232-2647
โทรสาร. 0-3232-2648

moj_ratchaburi@hotmail
.co.th

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดลพบุร ี

โทร. 0-3678-2207

opj.lopburi@gmail.com

อาคารบูรณาการกระทรวงยุตธิ รรมจังหวัดลพบุรี

โทรสาร. 0-3678-2206

โทรสาร. 0-3869-4098

ชัน้ 2 เลขที่ 118 ถนนสีดา ตาบลทะเลชุบศร
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี 15000
18. สมุทรปราการ

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดสมุทรปราการ
อาคารสานักงานคุมประพฤติจงั หวัด
สมุทรปราการ
เลขที่ 596 ชัน้ 2 หมูท่ ี่ 5 ตาบลบางปูใหม่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทร. 0-2707-7811-2 ต่อ 22,
23

samuttprakan_moj@hotmail
.com

08-1733-9516
โทรสาร. 0-2707-7811-2 ต่อ 16
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สานักงานยุตธิ รรมจังหวัด
19. สมุทรสงคราม

20. สมุทรสาคร

21. สระแก้ว

22. สระบุร ี

ภาพสถานทีต่ งั ้

ทีต่ งั ้ /ทีอ่ ยู่

โทรศัพท์/โทรสาร

อีเมล

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดสมุทรสงคราม
อาคารบูรณาการกระทรวงยุตธิ รรม ชัน้ 1
เลขที่ 212 หมูท่ ี่ 3 ตาบลลาดใหญ่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

โทร. 0-3471-8420-1
โทรสาร. 0-3471-8421 ต่อ 210

samuthsongkarm.moj75000@
hotmail.com

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดสมุทรสาคร
สานักงานคุมประพฤติจงั หวัดสมุทรสาคร ชัน้ 3
เลขที่ 923/588 ถนนท่าปรง ตาบลมหาชัย
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร. 0-3442-5236

justice_sk@hotmail.co.th

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดสระแก้ว
ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว
หอประชุมปางสีดา ชัน้ 2 ตาบลท่าเกษม
อาเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000

โทร. 0-3742-5320

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดสระบุร ี
เรือนจาจังหวัดสระบุรเี ลขที่ 2 ซอย 17
ถนนพหลโยธิน ตาบลปากเพรียว อาเภอเมือง
จังหวัดสระบุร ี 18000

โทร. 0-3621-3158-9

โทรสาร. 0-3442-6236

sakaeo_moj@hotmail.co.th

โทรสาร. 0-3742-5321

saraburee001@hotmail.com

โทรสาร. 0-3621-3159
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สานักงานยุตธิ รรมจังหวัด
23. สิงห์บุร ี

24. สุพรรณบุร ี

25. อ่างทอง

ภาพสถานทีต่ งั ้

ทีต่ งั ้ /ทีอ่ ยู่

โทรศัพท์/โทรสาร

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดสิงห์บุร ี
อาคารศรีประมงค์ (ตลาดคลองถม)
เลขที่ ๒๕๙/๖ หมู่ 7
ถนนสิงห์บุร-ี บางระจัน (ตัดใหม่)
ตาบลบางมัญ อาเภอเมือง
จังหวัดสิงห์บุร ี 16000

โทร.0-3652-3755-6

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดสุพรรณบุร ี
(สานักงานคุมประพฤติจงั หวัดสุพรรณบุร)ี
เลขที่ 144/23-25 ถนนมาลัยแมน
ตาบลรัว้ ใหญ่ อาเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุร ี 72000

โทร. 0-3552-4126

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดอ่างทอง
เรือนจาจังหวัดอ่างทอง
เลขที่ 47/25 หมู่ 2 ตาบลศาลาแดง
อาเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000

โทร. 0-3561-5787-8

อีเมล
singburi_moj@hotmail.co.th

โทรสาร. 0-3652-3755

jussuphan@hotmail.com

โทรสาร. 0-3552-4127

angthongmoj@gmail.co.th

โทรสาร. 0-3561-5787

สรุปสถานที่ตงั ้ สานักงานยุติธรรมจังหวัดในเขตภาคกลาง
1. อาคารเช่า
6 แห่ง
2. ศาลากลางจังหวัด/ศาลาประชาคม/ศูนย์ราชการ
5 แห่ง
3. สานักงานคุมประพฤติจงั หวัด
4 แห่ง
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4. เรือนจากลาง / จังหวัด / อาเภอ
5. อาคารบูรณาการกระทรวงยุตธิ รรม
6. สานักงานบังคับคดีจงั หวัด
7. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
8. สถานพินิจฯ จังหวัด/ศูนย์ฝึกฯ

3
3
2
1
1
รวม

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

25 แห่ง

ข้อมูลการติ ดต่อสานักงานยุติธรรมจังหวัด
ภาคใต้
สานักงานยุติธรรม
จังหวัด
1. กระบี่

ภาพสถานที่ตงั ้

ที่ตงั ้ /ที่อยู่

โทรศัพท์/โทรสาร

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดกระบี่

โทรศัพท์ 0-7562-4551-2

ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังเก่า) ชัน้ ๒

โทรสาร 0--7562-4551-2

อีเมล
krabijustice@hotmail.com

ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
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สานักงานยุติธรรม
จังหวัด
2. ชุมพร

ภาพสถานที่ตงั ้

ที่ตงั ้ /ที่อยู่

โทรศัพท์/โทรสาร

อีเมล

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดชุมพร

โทร. 0-7751-2164

moj.chumphon48@gmail

ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชัน้ 4 หมูท่ ี่ 1

โทรสาร. 0-7751-2165

.com

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดตรัง

โทร. 0-7521-4562

moj_trang30@hotmail.co.th

อาคารพุทธคุณพาหุง ศาลากลางจังหวัดตรัง

โทรสาร. 0-7521-4773

ถนนไตรรัตน์ ตาบลนาชะอัง อาเภอเมือง
จังหวัดชุมพร 86000
3. ตรัง

ถนนพระรามหก ตาบลทับเทีย่ ง
อาเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
4. นครศรีธรรมราช

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

โทร. 0-7534-4633

สานักงานคุมประพฤติจงั หวัดนครศรีธรรมราช

โทรสาร. 0-7535-6139

moj_nakhonsri@hotmail.com

เลขที่ 259 ถนนเทวบุร ี ตาบลโพธิเสด็
์ จ
อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
5. นราธิวาส

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดนราธิวาส

โทร. 0-7353-1234-5

moj_narathiwat@hotmail

สานักงานคุมประพฤติจงั หวัดนราธิวาส

โทรสาร. 0-7353-1234

.co.th

(อาคารพาณิชย์) เลขที่ 156 ถนนสุรยิ ะประดิษฐ์
ตาบลบางนาค อาเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส 96000
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สานักงานยุติธรรม
จังหวัด
6. ปั ตตานี

ภาพสถานที่ตงั ้

ที่ตงั ้ /ที่อยู่

โทรศัพท์/โทรสาร

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดปั ตตานี

โทร. 0-7333-4031-2

49/7 ถนนกะลาพอ ตาบลจะบังติกอ

โทรสาร. 0-7333-4032

อีเมล
pattanijustice@gmail.com

อาเภอเมือง จังหวัดปั ตตานี 94000

7. พังงา

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดพังงา

โทร. 0-7648-1820

สานักงานคุมประพฤติจงั หวัดพังงา

โทรสาร. 0-7648-1819

phangnga.moj@gmail.com

เลขที่ 4/2 ถนนเจริญราษฎร์ ตาบลท้ายช้าง
อาเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
8. พัทลุง

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดพัทลุง

โทร. 0 7461 6241

(อยู่ในส่วนเรือนจากลางจังหวัดพัทลุง)

โทรสาร. 0 7461 7239

justice_pt@hotmail.com

เลขที่ 25 ถนนช่วยทุกข์ราษฎร์ ตาบลคูหาสวรรค์
อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000

9. ภูเก็ต

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดภูเก็ต
เลขที่ 22/29 - 30 ถนนหลวงพ่อวัดฉลอง
ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมือง

โทร. 0-7621-5850
0-7621-5975

yutitham_pkuket@hotmail
.com

โทรสาร. 0-7621-5850

จังหวัดภูเก็ต 83000
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สานักงานยุติธรรม
จังหวัด
10. ยะลา

ภาพสถานที่ตงั ้

ที่ตงั ้ /ที่อยู่

โทรศัพท์/โทรสาร

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดยะลา

โทร. 0-7322-2624

อาคารศาลากลางจังหวัดยะลา (หลังเก่า)

โทรสาร. 0-7322-2624

อีเมล

yala-moj@hotmail.com

ชัน้ 1 ตาบลสะเตง อาเภอเมือง
จังหวัดยะลา 95000
11. ยะลา

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดยะลา สาขาเบตง

สาขาเบตง

(ติดกับพิพธิ ภัณฑ์เมืองเบตง)
ตาบลเบตง อาเภอเบตง

โทร. 08-6480-5654

moj_betong@hotmail.com

0-7323-5004
โทรสาร 0-7323-5004

จังหวัดยะลา 95110
12. ระนอง

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดระนอง

โทร. 0 7782 5446

เรือนจาจังหวัดระนอง (อาคารจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์)

โทรสาร. 0 7782 5445

jpo_ranong@hotmail.com

เลขที่ 349 ถนนเรืองราษฎร์ ตาบลเขานิเวศน์
อาเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
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สานักงานยุติธรรม
จังหวัด
13. สงขลา

ภาพสถานที่ตงั ้

ที่ตงั ้ /ที่อยู่

โทรศัพท์/โทรสาร

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดสงขลา

โทร. 0-7430-7240

ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา

โทรสาร. 0-7430-7241

อีเมล
moj_songkhla@hotmail.com

อาคารสรรพากร (เดิม) ชัน้ 3 ถนนลูกเสือ
ตาบลบ่อยาง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
90000
14. สตูล

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดสตูล

โทร. 0-7472-3032

ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชัน้ 1

โทรสาร. 0-7472-3167

mojsatun@gmail.com

ถนนสตูลธานี ตาบลพิมาน
อาเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000
15. สุราษฎร์ธานี

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทร. 0-7728-5174

อาคารสานักงานส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

0-77-285173

ตึกอัยการ ชัน้ 2 ถนนดอนนก ตาบลมะขามเตี้ย

โทรสาร. 0-7728-8652

mojsurat@hotmail.co.th

อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
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สานักงานยุติธรรม
จังหวัด

ภาพสถานที่ตงั ้

ที่ตงั ้ /ที่อยู่

โทรศัพท์/โทรสาร

16. สุราษฎร์ธานี

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทร.0-7741-9199 ,

สาขาเกาะสมุย

สาขาเกาะสมุย

077-418-544

อาคารบูรณาการกระทรวงยุตธิ รรมอาเภอเกาะส
มุย

อีเมล
samui_justice@hotmail.com

โทรสาร. 0-7741-8544

เลขที่ 95/30 หมูท่ ี่ 5 ตาบลมะเร็ต
อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310

สรุปสถานที่ตงั ้ สานักงานยุติธรรมจังหวัดในเขตภาคใต้
1. ศาลากลางจังหวัด/ศูนย์ราชการจังหวัด
7 แห่ง
2. สานักงานคุมประพฤติจงั หวัด
3 แห่ง
3. เรือนจากลาง / จังหวัด / อาเภอ
2 แห่ง
4. สถานพินิจฯจังหวัด
1 แห่ง
5. อาคารบูรณาการกระทรวงยุตธิ รรม
1 แห่ง
6. อาคารเช่า
1 แห่ง
7. เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง
1 แห่ง
รวม 16 แห่ง

สรุปสถานที่ตงั ้ สานักงานยุติธรรมจังหวัดทัวประเทศ
่
1. ศาลากลางจังหวัด / ศูนย์ราชการจังหวัด / ศาลาประชาคม
2. เรือนจากลาง / จังหวัด / อาเภอ / ทัณฑสถานบาบัดพิเศษ
11 แห่ง
3. เช่าสถานทีเ่ อกชน
แห่ง
4. สานักงานคุมประพฤติจงั หวัด
แห่ง
5. อาคารบูรณาการกระทรวงยุตธิ รรม
8 แห่ง
6. ทีว่ า่ การอาเภอเมือง
แห่ง
7. สานักงานบังคับคดี
แห่ง
8. สถานพินิจฯจังหวัด
แห่ง
9. องค์การบริหารส่วนจังหวัด

28 แห่ง

14
8

4
3
2
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