
สํานักงาน รายชื่อศูนย์ วันที่เปิดศูนย์ ประธานศูนย์ กรรมการศูนย์ หมายเลข ระดับของศูนย์
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ภาค 5

เชียงใหม่ 1.  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลยุหว่า องค์การบริหารส่วนตําบลยุหว่า ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ นายกฤษฏา มูลเรือนแก้ว 081-681-2298 ตําบล √

 2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหนองตอง

พัฒนา

สํานักงานเทศบาลตําบลหนองตองพัฒนา หนองตอง หางดง เชียงใหม่ นายมานพ ตันสุภายน 089-850-5362 ตําบล √

 3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอแม่ริม ที่ทําการชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านอําเภอ

แม่ริม

แม่ริม แม่ริม เชียงใหม่ นางสาววาสนา นิธิชิโนทัย 084-170-0142 อําเภอ

 4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอสารภี สํานักงานเกษตรอําเภอสารภี ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่ ว่าที่ร.ท.บัญชาการ พลชมชื่น 086-116-0827 อําเภอ √

 5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอสันทราย ที่ว่าการอําเภอสันทราย สันทราย สันทราย เชียงใหม่ นายอําพล คําจม 081-980-6172 อําเภอ √

6.  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอแม่วาง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแม่

วาง (วัดศรีชุม)

๒ ทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่ นายเสงี่ยม สมนา 081-882-6277 อําเภอ

 7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอฮอด สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลหาง

ดง

หางดง ฮอด เชียงใหม่ นายสมคิด เจริญสุข 085-713-1499 อําเภอ √

 8. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอดอยเต่า สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลดอย

เต่า

ดอยเต่า ดอยเต่า นายอํานวย สมธง 084-8073659 อําเภอ

 9. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอแม่แจ่ม อาคารเอนกประสงค์ชมรมผู้สูงอายุ

อําเภอแม่แจ่ม

ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม นายธีรพันธ์ ทนันต์ไชย 086-185-5022 อําเภอ

10. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอสันกําแพง สํานักงานเทศบาลตําบลต้นเปา ต้นเปา สันกําแพง นายนที มณีสุข 083-568-7659 อําเภอ

 11. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอเชียงดาว ชมรมกํานันผู้ใหญาบ้านอําเภอเชียงดาว เชียงดาว เชียงดาว นายประเสริฐ  บุญยัง 086-185-4529 อําเภอ

12. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอพร้าว อาคารที่ว่าการอําเภอพร้าว เวียง พร้าว นายมานัส ตันสุภายน 085-705-6574 อําเภอ √

13. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลท่าศาลา สํานักงานเทศบาลตําบลท่าศาลา ท่าศาลา เมือง นายวิเชียร พิละกัญทา 081-287-4422 ตําบล √

ฝาง 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลเวียง 24 กพ.50 - ด้านหลังองค์การบริหารส่วนตําบลเวียง - 14 - เวียง ฝาง เชียงใหม่ นายสุทัศน์   ดวงไทย 25 ตําบล √

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลแม่งอน 24 กพ.50 -

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รักษาความสงบและอํานวยความ

ยุติธรรมในชุมชนตําบลแม่งอน - 2 - แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ นายวิทยา  อินทรีพงษ์ 15 ตําบล

3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนโป่งน้ําร้อน 10 กย.50 - องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งน้ําร้อน - 2 - โป่งน้ําร้อน ฝาง เชียงใหม่ นายหล้า  วงค์ทิพย์ 20 ตําบล

4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลแม่ข่า 9 กย.54 -

ชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านตําบลแม่ข่า

บริเวณอ.บ.ต. ต.แม่ข่า - - - แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่ นายบุญส่ง  หลวงคํา 12 ตําบล

ที่อยู่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ระดับความเข็มแข็ง

รายชื่อศูนย์ยุติธรรมชุมชน
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5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอไชยปราการ 11 ธค.50 - ที่ว่าการอําเภอไชยปราการ - - - หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ นายบุญเป็ง  อะทะเสน 15 ตําบล

6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอแม่อาย 27 พย.51 -

สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา

อําเภอแม่อาย(หลังเก่า)ที่ว่าการอําเภอ

แม่อาย - - - แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ นายบุญเป็ง  มณฑา 11 ตําบล √

เชียงราย 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนห้วยไคร้ เอนกประสงค์ 10 ห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย นางประภากร  พลสิทธิ์ 7 082-6107191 หมู่บ้าน √

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอแม่สาย 20 กย.50 แม่สาย แม่สาย เชียงราย นายเกรียงไกร คําพลศักดิ์ 7 086-9145417 อําเภอ √

3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอแม่จัน เอนกประสงค์ 2 ป่ายาง ศรีค้ํา แม่จัน เชียงราย นายเกษม วงค์สุภา 13 081-8677656 อําเภอ √

4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านสันมะแฟน เอนกประสงค์ 6 สันมะแฟน ธารทอง พาน เชียงราย นายศรีบุญเรือง  ยอดวงศ์ 7 085-7068856 หมู่บ้าน √

5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเกาะทอง เอนกประสงค์ 15 เกาะทอง รอบเวียง เมือง เชียงราย นายทวี  ทิพยศักดิ์ 7 086-9140827 หมู่บ้าน √

6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนท่าก๊อ เอนกประสงค์ ทรายคํา ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย นายอายิ  หมื่นแล 7 086-1157008 ตําบล √

1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอดอยหลวง อบต.หลังเก่า 3 หนองป่ากอ หนองป่ากอ ดอยหลวง เชียงราย นายผล  ไชยวุฒิ 7 086-9116281 อําเภอ

ลําปาง
1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลแม่กัวะ

14-ก.ย.-

49
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่กัวะ

3 แม่กัวะ สบปราบ ลําปาง 15 089-7575190

ตําบล √

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนป่าขาม - ศรีเกิด

28-ส.ค.-

49

229
วัดป่าขาม

หัวเวียง เมือง ลําปาง 10 054-322085

หมู่บ้าน √

3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภองาว

11-ก.ย.-

49

-
โรงเรียนประชาราชวิทยา

- บ้านร้อง งาว ลําปาง 13 089-8516895
อําเภอ

√

4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านสามขา

15-ก.ย.-

50 7
อาคารเอนกประสงค์

6 หัวเสือ แม่ทะ

ลําปาง

7 087-9786279 หมู่บ้าน √

5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านขอ่ย

20-ก.ย.-

51

54
เอนกประสงควัดบ้านข่อย

4 บ้านร้อง งาว 

ลําปาง

13 089-5591998
หมู่บ้าน

√

6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบ้านเอื้อม

20-ก.ย.-

51

49
เอนกประสงค์ชุมชนบ้านปง

11 บ้านเอื้อม เมือง 

ลําปาง

10 081-0314705
ตําบล

√

7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนศรีชุม - บ้านไฝ่

26 ส.ค52 94
อาคารเอนกประสงค์

พระบาท เมือง 

ลําปาง

9 089-4321896
หมู่บ้าน

√

8. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหลวงเหนือ

27 ส.ค 

52

107
อาคารเอนกประสงค์

2 หลวงเหนือ งาว 

ลําปาง

7 085-8654723
ตําบล

√

ที่อยู่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ระดับความเข็มแข็ง
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9. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านข่าวม่วง

28 ส.ค52 119
อาคารเอนกประสงค์

8 นาสัก แม่เมาะ

ลําปาง

11 081-6577870
หมู่บ้าน

√

10. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลปงยางคก 26 ส.ค 53 232 เทศบาลตําบลปงยางคก 13 ปงยางคก ห้างฉัตร ลําปาง 21 081-9613347 ตําบล √

11. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลโจ้ 27 ส.ค 53 81/1 ที่ทําการกํานันตําบลน้ําโจ้ 6 น้ําโจ้ แม่ทะ ลําปาง 26 086-1832994 ตําบล √

12. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลป่าตัน 27 ส.ค 53 ที่ทําการกํานันตําบลป่าตัน 3 ป่าตัน แม่ทะ ลําปาง 24 089-7575102 ตําบล √

แพร่ 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลเหมืองหม้อ 1/10/2549 160 อบต.เหมืองหม้อ 1 สําเภา เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่ นายรัฐพล     แสงดอก 33 0-5450-6512 , 08-3861-1520 ตําบล √

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลดอนมูล 5/1/2550 228 อบต.ดอนมูล 7 ดอนแท่น ดอนมูล สูงเม่น แพร่ นายสุรชัย   กรรณิการ์ 89 0-5454-1460,08-1288-4406 ตําบล

3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลวังหงส์ 25/9/2550 158 เทศบาลต.วังหงส์ 1 วังหงส์ วังหงส์ เมืองแพร่ แพร่ จ.ส.อ.เกรียงศักดิ์  เสนานุรักษ์วรกุล 43 0-5464-4330,08-1951-9644 ตําบล √

4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบ้านถิ่น 4/4/2551 เทศบาลต.บ้านถิ่น 7 ถิ่น บ้านถิ่น เมืองแพร่ แพร่ นายนภัสกร   อภัยกาวี 42 0-5464-5047,08-1289-4678 ตําบล

5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลทุ่งแค้ว 24/9/2551 100 อบต.ทุ่งแค้ว 1 ริมยม ทุ่งแค้ว หนองม่วงไข่ แพร่ นางอําพร  ชมภูมิ่ง 31 08-9555-3047 ตําบล

6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลน้ํารัด 24/9/2551 อบต.น้ํารัด 4 หนองน้ํารัด น้ํารัด หนองม่วงไข่ แพร่ นายกาฬสิงห์     อินทราวุธ 67 08-0671-3341 ตําบล

7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลวังหลวง 24/9/2551 195 อบต.วังหลวง 4 วังหลวง วังหลวง หนองม่วงไข่ แพร่ นายชัยยานนท์    สอนมา 31 0-5464-7411,08-9561-8817 ตําบล

8. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหัวฝาย 29/9/2552 ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพ

ติด ต.หัวฝาย

9 เหล่าเจริญ หัวฝาย สูงเม่น แพร่ นานสุนทร    จริงแล้ว 77 08-6915-7561 ตําบล √

9. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบ้านเหล่า 11/9/2553 364 อบต.วังบ้านเหล่า 4 วังหลวง วังหลวง สูงเม่น แพร่ ส.อ.วินัย     เทพสาธร 50 0-5464-3173,08-1950-3788 ตําบล

10. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลน้ําชํา 12/8/2553 195 อบต.น้ําชํา 2 น้ําชํา น้ําชํา สูงเม่น แพร่ นายประทีป      ดังก้อง 39 0-5454-1500,08-9552-2533 ตําบล

พะเยา 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลจุน 7 สค. 2549 270 เทศบาลตําบลจุน 1 จุน จุน พะเยา นายป๋น บุญมาเรียน 15 081-386-5415 ตําบล √

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลพระธาตุขิงแกง 21 กย. 2550 87/1 อบต.พระธาตุขิงแกง 9 พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา นายชนายุทธ สันติวงค์ 14 068-916-9382 ตําบล √

3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลลอ  22 กย. 50 43 เทศบาลตําบลลอ 5 ลอ จุน พะเยา นายณรงค์ฤทธิ  อินต๊ะ 5  089-554-5049054-4480-059
ตําบล √

4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลแม่ใส  23 กย. 2550 198 อบต.แม่ใส 12 แม่ใส เมือง พะเยา นายศรีทน  คําเรือง 16 086-115-5473 ตําบล √

5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลร่มเย็น  7 สค. 2551 172 เทศบาลตําบลร่วมเย็น 7 ร่มเย็น เชียงคํา พะเยา นายเจริญ  แจ้งสว่าง 9 080-670-1274 ตําบล √

6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอแม่ใจ   23 สค. 2552 0 วัดโพธิธาราม 4 ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา นายบุญมี  มูลเจริญ 13 081-980-1437 อําเภอ √

7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบล4 ตําบล  24 พค. 2553 182 ศูนย์รวมน้ําใจธนาคารหมู่บ้าน 5  บ้านงิ้วงาม บ้านปิน ดอกคําใต้ พะเยา นายบันลือ  เรือนสอน 17  คน 087-178-2148 ตําบล √

8. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนดอกคําใต้ 28 กย. 2553 8 อบต.ดอนศรีชุม 8 สันป่าหมาก ดอนศรีชุม ดอกคําใต้ พะเยา นายสม  อุปนันท์ 14 089-701-6374 ตําบล √

แม่ฮ่องสอน 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบ้านกาศ 3/2551 อบต.บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 13

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลเมืองปอน 18 ก.ย.2550 เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 28

3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลแม่คง -/3/2551 อบต.แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 13

4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลแม่ยวม -/3/2551 อบต.แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 10

ที่อยู่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ระดับความเข็มแข็ง
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5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลแม่สะเรียง -/3/2551 อบต.แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 12

6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลแม่ฮี้ 22 ก.ย.2552 ปาย แม่ฮ่องสอน -

7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหมอกจําแป่ ส.ค.2550 อบต.หมอกจําแป่ หมอกจําแป่ เมือง แม่ฮ่องสอน -

8. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลห้วยผา ส.ค.2550 เมือง แม่ฮ่องสอน -

9. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนปางมะผ้า 9 ก.ย.2553 แม่ฮ่องสอน

ลําพูน 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลอุโมงค์ มื.ย 2549 เทศบาลตําบลอุโมงค์ อุโมงค์ เมือง ลําพูน นาย บุญส่ง   เพ็งมาวัน 16 086-6572363-053-541145 ไม่ระบุ √

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบ้านแป้น พ.ค 2550 เทศบาลตําบลบ้านแป้น บ้านแป้น เมือง ลําพูน นาย วีระชัย    ชัยยศ 9 086-9802328 , 053-573561 ไม่ระบุ √

3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลริมปิง ม.ค 2550 เทศบาลตําบลริมปิง ริมปิง เมือง ลําพูน นาย ประเสริฐ     ปิงชัย 22 053-500476 ไม่ระบุ √

4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลเหมืองจี้ ม.ค 2550

อาคารเอนกประสงค์ชมรมผู้สูงอายุ

เหมืองจี้ 1 เหมืองจี้ เมือง ลําพูน นาย กรีฑา     โปชัยคุปต์
27

089-2632785  , 053-521706 ไม่ระบุ √

5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลป่าสัก ก.พ 2550 อาคารเอนกประสงค์ป่าสัก 4 ป่าสัก เมือง ลําพูน นาย วรชัย      วชิรเดช 35 053-553999 ไม่ระบุ √

6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลทาเหมืองลึก 22 ส.ค 2550 อาคารเอนกประสงค์บ้านทาเหมืองลึก 2 ทาทุ่งหลวง แม่ทา ลําพูน นาย ทศ      เสาวภาณี 17 089-5542758 ไม่ระบุ √

7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลแม่ตืน 29 ม.ค 2550 21 เทศบาลตําบลแม่ตืน 11 แม่ตืน ลี้ ลําพูน นาย ทนงค์      ใจทัน 86 081-0210811 ไม่ระบุ √

8. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลป่าไผ่ 29 ม.ค 2550 75 อาคารกองทุนหมู่บ้านป่าไผ่ 5 ป่าไผ่ ลี้ ลําพูน นาย อํานวย      เมืองใจ 13 086-7281542  ,  053-536125 ไม่ระบุ

9. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลศรีวิชัย 29 ม.ค 2550 อบต. ศรีวิชัย 6 ศรีวิชัย ลี้ ลําพูน นาย นาน       ทาต๊ะ 14 081-9805527 ไม่ระบุ

10. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบ้านโฮ่ง 28 ธ.ค 2550 หอประชุมอําเภอบ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลําพูน นาย เจริญ      มณีทอง 24 087-7876282 ไม่ระบุ

11. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลศรีเตี้ย 28 ธ.ค 2550 อบต. ศรีเตี้ย 9 ศรีเตี้ย บ้านโฮ่ง ลําพูน นาย ปฐม         สุดวงรัตน์ 14 081-9513461 ไม่ระบุ

12. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลเหล่ายาว 28 ธ.ค 2550 117 อบต. เหล่ายาว 8 เหล่ายาว บ้านโอ่ง ลําพูน นายผิง มายาง 16 086-1870155 ไม่ระบุ √

13. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลป่าพลู 28 ธ.ค 2550 อบต. ป่าพลู 2 ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลําพูน นาย มงคล        ติยวัฒน์เรืองกุล 13 086-5864520 ไม่ระบุ

14. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลป่าซางอินทขิล มิ.ย 2550 อาคารเอนกประสงค์วัดอินทขิล 1 ป่าซาง ป่าซาง ลําพูน นาย สถิตย์       ดัสดีสอง 13 086-6574868 ไม่ระบุ √

15. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลนาทราย 29 ม.ค 2550 186 อบต.นาทราย 4 นาทราย ลี้ ลําพูน นาย วันตอน      จาเต๊จ๊ะ 7 053-561839 ไม่ระบุ

16. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลลี้ 29 ม.ค 2550 96 อบต. ลี้ 7 ลี้ ลี้ ลําพูน นาย สมเกียรติ    ไชยสอน 081-7463399 ไม่ระบุ

17. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลเวียงยอง 17-ก.ค.-52 เทศบาล ต. เวียงยอง เวียงยอง เมือง ลําพูน นาย สัมฤทธิ์       พรหมสิทธิ์ 43 081-8848732 ไม่ระบุ

18. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลทาสบเส้า 31-ส.ค.-54 ศูนย์โอทอปเทศบาล ทาสบเส้า ทาสบเส้า แม่ทา ลําพูน นาย จรัล       คําฟู 32 ไม่ระบุ √

19. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลเวียงหนองล่อง 28-ธ.ค.-50 เทศบาล ต. วังผาง วังผาง เวียงหนองล่อง ลําพูน นาย ฤาชัย       กันทาดง 053-504209 ไม่ระบุ

20. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลทากาศ 12-มิ.ย.-52 เทศบาล ทากาศ ทากาศ แม่ทา ลําพูน นาย ไพโรจน์        ใจนันท์ 22 089-9551857 ไม่ระบุ

21. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบ้านธิ 2-ก.ย.-52 ที่ทําการกํานันผู้ใหญ่บ้าน อ. บ้านธิ ห้วยยาบ บ้านธิ ลําพูน นาย เปลี่ยน      ปินตาแสน 12 081-9602135 ไม่ระบุ

22. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหนองปลาสวาย 28 ธค.50 4-ส.ค. อบต.หนองปลาสวาย 2 หนองปลาสวาย บ่านโฮ่ง ลําพูน นายกําจร  ท้าวอ้าย 15 084-1692159 ไม่ระบุ

ที่อยู่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ระดับความเข็มแข็ง
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น่าน 1. ศุนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลขึ่ง 2550 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ต.ขึ่ง ขึ่ง เวียงสา น่าน นายประธาน  มาไชย 15 869108348.00 ตําบล

2. ศุนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลน้ําเกี๋ยน 1 กย.49 173 อบต.น้ําเกี๋ยน 4 บ้านใหม่พัฒนา น้ําเกี๋ยน ภูเวพียง น่าน นายชูศิลยป์  สารรัตนะ 10 817968188.00 ตําบล √

3. ศุนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านเมืองจังเหนือ 1 ตค.49 ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน ม. 5 5 บ้านเมืองจังเหนือ เมืองจัง ภูเพียง น่าน นายคนอง  ปัญญา 10 810345622.00 หมู่บ้าน √

4. ศุนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านจัดสรร 1ตค.49 ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน ม. 6 6 บ้านจัดสรร เมืองจัง ภูเพียง น่าน นายสมชาย  บัวผัน 8 837615282.00 หมู่บ้าน √

5. ศุนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านเมืองจังใต้ 1 ตค.49 ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน ม. 2 2 บ้านเมืองจังใต้ เมืองจัง ภูเพียง น่าน นายมนัส  ปัญญา 9 848948014.00 หมู่บ้าน √

6. ศุนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านเมืองจังใต้ใหม่พัฒนา 1 ตค.49 หอประชุมประจําหมู่บ้าน 10 บ้านเมืองจังใต้ใหม่พัฒนา เมืองจัง ภูเพียง น่าน นายมิตร  สงคราม 10 846088213.00 หมู่บ้าน

7. ศุนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านเมืองหลวง 1 ตค.49 ศาลาอเนกประสงค์บ้านเมืองหลวง 4 บ้านเมืองหลวง เมืองจัง ภูเพียง น่าน นายไสว  อินต๊ะวงค์ 12 869229100.00 หมู่บ้าน √

8. ศุนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านเราษฎร์สามัคคี 1 ตค.49 ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน ม.8 8 บ้านราษฏร์สามัคคี เมืองจัง ภูเพียง น่าน นายเสาร์คํามูลอินทร์ 9 835683480.00 หมู่บ้าน

9. ศุนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านเศรีพันต้น 1 กย.49 ทีทําการกองทุนสัจจะ วัดศรีพันต้น บ้านศรีพันต้น ในเวียง เมือง น่าน ร.ต.ต.สมศักดิ์  แพทย็สมา 7 817248023.00 หมู่บ้าน √

10. ศุนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านสบยาว 1 ตค.49 หอประชุมประจําหมู่บ้าน 7 บ้านสบยาว เมืองจัง ภูเพียง น่าน นายไพโรจน์  กันฟัน 11 848944322.00 หมู่บ้าน √

11. ศุนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านหาดเด็ด 1 ตค.49 หอประชุมประจําหมู่บ้าน 1 บ้านหาดเค็ด เมืองจัง ภูเพียง น่าน นายเพชร  ใจเดช 9 818019497.00 หมู่บ้าน √

12. ศุนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านหาดผาขน 1 ตค.49 โรงเรียนบ้านหาดผาขน 3 บ้านหาดผาขน เมืองจัง ภูเพียง น่าน นายผิน  รุณใจ 9 811791833.00 หมู่บ้าน

13. ศุนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านใหม่สามัคคี 1 ตค.49 79/9 ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน ม.9 9 บ้านใหม่สามัคคี เมืองจัง ภูเพียง น่าน นายวุฒ  บัวผัน 10 814735510.00 หมู่บ้าน √

14. ศุนย์ยุติธรรมชุมชนโรงเรียนวัดปรางค์ 16 กย.51 โรงเรียนวัดปราง บ้านปรางค์ ปัว ปัว น่าน นายยุทธนา  พันชน 14 848946025.00 หมู่บ้าน √

15. ศุนย์ยุติธรรมชุมชนสะดือเมืองโป่งคํา 24 กย.50 วัดโป่งคํา 5 บ้านโป่งคํา ดู่คง สันติสุข น่าน นายชาญ  ฟังจันตา 5 815315888.00 หมู่บ้าน √

16. ศุนย์ยุติธรรมชุมชนองค์กรรวมใจปัวชัยสามัคคี 12 สค.52 ที่ทําการผู้ใหญ่บ้านองค์กรรวมใจปัว บ้านปัวชัย ปัว ปัว น่าน นางประนอม  ภิมอญ 13 850304406.00 หมู่บ้าน √

17. ศุนย์ยุติธรรมชุมชนท่าวังผา 18 สค.53 สนง.สาธารณสุข อ.ท่าวังผา ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน นายสมชาย  จันทรางกรู 15 818819366.00 อําเภอ √

18. ศุนย์ยุติธรรมชุมชนห้องสบายใจ ยุวชนพลยุติธรรมนันทบุรีวิทยา 16 ตค.50 รร.นันทบุรีวิทยา ห้องสบายใจ บ้านช้างคํา ในเวียง เมือง น่าน พระครูวิสุทธิ์  นันทกิจ 22 871902366.00 หมู่บ้าน

19. ศุนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านมงคลเจริญสุข 14 กค.54 หอประชุมประจําหมู่บ้าน 11 บ้านมงคลเขจิญสุข เมืองจัง ภูเพียง น่าน นายเพชร   พรมไชย 11 897564969.00 หมู่บ้าน √

เชียงราย 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลปอ  27 ส.ค.2551 อาคารสํานักงาน อบต.ปอ ปอ เวียงแก่น เชียงราย นายสายัณห์           ย่องเส้ง     16  คน 08-1028-2491 ตําบล

สาขาเทิง 2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอเทิง  7 ก.ย.2549 อาคารเอนกประสงค์ 3 สันทรายงาม เทิง เชียงราย นายภานุภาค          ยอดพังเทียม 15 คน  08-1980-88874 อําเภอ √

3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอเชียงของ 13-มี.ค.-50 อาคารสํานักงานเทศบาล ต.ครึ่ง ครึ่ง เชียงของ เชียงราย นางนงเยาว์           เทพเทพินทร์ 9 คน 0-5378-3328 อําเภอ √

ข้อมูล  ณ  วันที่  4  เมษายน   2555

                            หมายเหตุ  ข้อมูลเปลี่ยนแปลงตาม ว.12 ลงวันที่ 2  มีนาคม  2555

ที่อยู่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ระดับความเข็มแข็ง


