
ส านักงาน รายช่ือศูนย์ ระดับของศูนย์

เลขที่ อาคาร ซอย/ถนน หมู่ หมูบ้่าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ระดับดี ดีมาก ดีเยี่ยม

กรุงเทพมหานคร  -
กรุงเทพมหานคร 1 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเขตตล่ิงชัน(ตลาดน้ําคลองลัดมะยม)  24/4 ตลาดน้าํคลองลัดมะยม บางระมาด 4 บางระมาด ตล่ิงชัน กทม. อําเภอ √
จังหวัดตล่ิงชัน 2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเขตบางพลัด(วิทยาลัยไทย 40 โรงเรียนอาชีวศึกษาบางพลัด  71/จรัลสนทิวงศ์ บางพลัด บางพลัด กทม. อําเภอ √

อาชีวศึกษา)

กรุงเทพมหานคร 2 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนวังทองหลาง 287/68 ชุมชนพลับเพลา ประดิษฐมนูญธรรม    - พลับพลา วังทองหลาง วังทองหลาง กทม อําเภอ √
แขวงพระนครเหนือ

กรุงเทพมหานคร 3 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเขตภาษเีจริญ อาคารเอนกประสงค์วัดรางบัว เพชรเกษม 33 บางหว้า ภาษเีจริญ กทม อําเภอ √
แขวงธนบุรี 2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเขตบางแค อาคารเอนกประสงค์วัดศาลาแดง เลียบคลองทวีวัฒนา บางไผ่ ภาษเีจริญ กทม อําเภอ √

กรุงเทพมหานคร 4 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนชุมชนหนอกจอกพทิักษถ์ิ่น  17/7 ลําไทร 4 โคกแฝด หนองจอก กทม. ตําบล √
มีนบุรี 2.ศูนย์ยุติธรรมชุมชนชุมชนหทัยราฎร์ 41/1 หทัยราฎร์ 39 เคซี 1 สามวาตะวันตก คลองสามวา กทม. ตําบล √

กรุงเทพมหานคร 5 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนสวนอ้อย 46/55 - ถ.ริมทางรถไฟ - สวนอ้อย พระโขนง คลองเตย กทม หมูบ่้าน √
แขวงพระนครใต้ 2. ศูนย์ยุติธรรมร่วมพฒันาวัดช่องนนทรี 438 /6 ร่วมพฒันาวัดช่องนนรี ช่องนนทรี ยานนาวา กทม หมูบ่้าน √

กรุงเทพมหานคร 6 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนสคันธาราม 189/1 29 สุคันธาราม สุคันธาราม สวนจิตรลดา ดุสิต กทม.  - √
แขวงดุสิต

กรุงเทพมหานคร 7 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนพุม่โพธ์ิกลาง 44/149 ชุมชนพุม่โพธิกลาง นาคธิวาส 27 แยก 10 ลาดพร้าว ลาดพร้าว กทม.  - √
อาญา แยก 10

ถ.โชคชัย 4

กรุงเทพมหานคร 8 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนวัดนางนอง วัดนางนองวรวิหาร วุฒากาศ บางค้อ จอมทอง กทม. อําเภอ √
อาญาธนบุรี 2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเขตบางขุนเทียน 17 หอ้งสุมดชุมชน การเคหะธนบรีุ ส่วน 5 แสมดํา บางขุนเทียน กทม. อําเภอ √

3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเขตบางบอน หอ้งสมุด ปชช. หมูบ่้านบางบอนวิลล่า บางบอน16 บางบอนวิลล่า บางบอน บางบอน กทม. อําเภอ √
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเขษราษฎร์บูรณะ อาคารเรียนชัน้ 1 วัดประเสริฐสุทธาวาส ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ กทม. อําเภอ √
 5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเขตทุ่งครุสาขาวัดทุ่งครุ วัดทุง่ครุ ประชาอุทิศ ทุง่ครุ ทุง่ครุ กทม √
6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเขตทุ่งครุสาขาบา้นหงัสือเนียะมะตุลลอร์ หอ้งสุดชุมชนบ้านหนังสือเนียะมะตุลลอร์ ทุง่ครุ ทุง่ครุ กทม √

กรุงเทพมหานคร 9
จังหวัดพระโขนง 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนพฒันาศาลาลอย ๓๖ ศูนย์สุขภาพชุมนพฒันาศาลาลอย อ่อนนุช70/1 10 ประเวศ ประเวศ กทม.

ทีอ่ยูศู่นย์ยุติธรรมชุมชน ระดับความเข็มแข็ง

รายช่ือและทีต้ั่งศูนย์ยุติธรรมชุมชนทีอ่ยูใ่นความดูแลของกรมคุมประพฤติ
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กรุงเทพมหานคร 10 1.มัสยิดมหานาค ๙๐ นาคเจริญ มัสยิดมหานาต ตลองมหานาค ปูอมปราบศัตรูพา่ย กทม ตําบล √
อาญากรุงเทพใต้ 2 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเขตวัฒนา 92 / 101 ถนนสุขุมวิทย์ 71 ปรีดีพนมยงค์ 45 คลองตันเหนือ วัฒนา กทม อําเภอ

กรุงเทพมหานคร 12 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอยู่เจริญ วิภาวดี ดอนเมือง 24/916 วิภาวดีรังสิต 37 9 หมูบ่้านอยู่เจริญ สนามบิน ดอนเมือง กทม.  - √
แขวงดอนเมือง

ภาค 1
นนทบุรี 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบางกร่าง  54/11 ศูนย์การเรียนรู้วิทยุชุมชนชาวนนท์คนของแผ่นดิน  บางกรวย-ไทรน้อย บางกร่าง บางกรวย นนทบุรี ตําบล √

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบางตะไนย  18/3 อาคารหอ้งสมุดเฉลิมพระเกียรติ  บางตะไนย ปากเกร็ด นนทบุรี ตําบล √
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองบางกรวย บางกรวย นนทบุรี อําเภอ √
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบางศรีเมือง(เดิม) 109/9 ท่าน้าํนนท์ บางศรีเมือง เมือง นนทบุรี ตําบล √
5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลท่าอิฐ อาคารเอนกประสงค์ตําบลท่าอิฐ ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี ตําบล √

สมุทรปราการ 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนด่านสําโรง ๒๕๕๔ ซ.วัดด่านสําโรง ๗ สําโรงเหนือ เมือง สมุทรปราการ หมูบ่้าน √
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอมรา อมรา ๑ ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
3.  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนแพรกษา 134 / 216 (นครทองพฒันาทีดิ่น) ถนนมังกร-นาคดี) ๕ แพรกษา เมือง สมุทรปราการ
4.  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบางบ่อ สํานักงานเกษตรอําเภอบางบ่อ บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ
5.  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนสําโรงเหนือ ๑๓๑๗ ๖ สําโรงเหนือ เมือง สมุทรปราการ
6.  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบางหญ้าแพรก ๓ ๒๑ บางหญ้าแพรก พระประแดง สมุทรปราการ
7.  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบางพลี 102 / 98 หมูบ่้านบางพลีนิเวศ บางพลี- บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ

กิง่แก้ว
พระนครศรี 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนคลองตะเคียน มัสยิดกฎีช่อฟาู 4 คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ตําบล √
อยุธยา 2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนสําเภาล่ม อบต.สําเภาล่ม สําเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ตําบล √

3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านปูอม วัดท่าการ้อง บ้านปูอม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา  - √
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านพลับ อบต.บ้านพลับ บ้านพลับ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา  -
5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนท่าช้าง เทศบาบลตําบลท่าช้าง อรัญญิก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา  - √
6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านเลน เทศบาลตําบลบ้านเลน บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา  - √

ลพบุรี 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอเมืองลพบุรี อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจงัหวัดลพบุรี ชั้น 3 เลขท่ี 118 ถ.สีดา ทะเลชุบสอน เมือง ลพบุรี

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอท่าวุ้ง วัดภิญโญ ท่าวุ้ง ท่าวุ้ง ลพบุรี

3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอบ้านหมี่ ทีว่่าการอําเภอบ้านหมี่ บ้านหมี่ ลพบุรี

4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอโคกสําโรง สํานักงานสารณสุขอําเภอโคกสําโรง โคกสําโรง ลพบุรี
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5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอหนองม่วง องค์การบริหารส้วนตําบลชอนสมบูรณ์ หนองม่วง ลพบุรี

สระบุรี 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนท่ามะปราง อาคารเอนกประสงค์ ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี อําเภอ √
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลศรีปทุม หนองโรง หนองแค สระบุรี อําเภอ √
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลโปงก้อนเส้า โปงก้อนเส้า ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี ตําบล √
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหวัปลวก เทศบาลหวัปลวก หวัปลวก เสาไห้ สระบุรี อําเภอ
5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลไผ่ขวาง อบต.ไผ่ขวาง ไผ่ขวาง บ้านหม้อ สระบุรี ตําบล
6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลซับสนุน่ อบต.ซับสนุน่ ซับสุน่น มวกเหล็ก สระบุรี อําเภอ
7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลวัดโคกมะตูม วัดโคกมะตูม หนองไข่น้าํ หนองแค สระบุรี ตําบล √
8. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลดาวเรือง อบต.ดาวเรือง ดาวเรือง เมือง สระบุรี ตําบล √
9. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลพระพทุธบาท 94 7 หกุร่าง พระพทุธบาท สระบุรี อําเภอ √
10  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหนองจรเข้ หนองจรเข้ หนองแค สระบุรี ตําบล √

อ่างทอง 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอเมืองอ่างทอง 19/1 - - 1 บ้านบางตาแผ่น คลองวัว เมือง อ่างทอง ตําบล  -  -  -
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอโพธ์ิทอง - ศาลาประชาคมหมูบ่้าน - 2 บ้านหว้ยลิงตก บางเจ้าฉ่า โพธ์ิทอง อ่างทอง อําเภอ  -  -  -
3.ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอสามโก้ 20 - - 2 - สามโก้ สามโก้ อ่างทอง อําเภอ  -  -  -
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอไชโย - - - 1 บ้านชะไว ชะไว ไชโย อ่างทอง อําเภอ  -  -  -

ปทมุธานี 1 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเคหะคลองหก 161/54 เนรมิตร 1 ชุมชนเคหะคลองหก ลําผักกูด   ธัญบรีุ ปทมุธานี หมูบ่้าน /

2ศูนย์ยุติธรรมชุมชนคลอง 1 49/5 2 คลองหนึง่  คลองหลวง  ปทมุธานี หมูบ่้าน /

3. หมูบ่า้นซ่ือตรงรังสิต  97/250  1 ซ่ือตรงรังสิต  บงึย่ีโถ   ธัญบรีุ ปทมุธานี หมูบ่้าน /

4.ชุมชน ซอยสะอาดพัฒนา  18/224  สะอาดพัฒนา 2 บงึย่ีโถ   ธัญบรีุ ปทมุธานี หมูบ่้าน

5. ตําบลบงึน้ํารักษ์  62/2  2 บงึน้ํารักษ์   ธัญบรีุ ปทมุธานี ตําบล /

6. หมูบ่า้นเรือนสุข  2  239/978  3 หมูบ่า้นเรือนสุข  2 ลําผักกูด   ธัญบรีุ ปทมุธานี หมูบ่้าน

7. ชุมชนจินดาสุข  115/17  3 จินดาสุข  บงึย่ีโถ   ธัญบรีุ ปทมุธานี หมูบ่้าน /

8. หมูบ่า้นพฤกษา  1  99/976  3 พฤกษา  1  ลําผักกูด   ธัญบรีุ ปทมุธานี หมูบ่้าน

สิงหบุ์รี 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลท่างาม ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบางตาโฉม - 8 - ท่างาม อินทร์บุรี สิงหบ์ุรี ตําบล
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบางกระบือ ศูนย์การเรียนรู้หมูบ่้านสมัคร - 1 บ้านสมัคร บางกระบือ เมือง สิงหบ์ุรี ตําบล
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลต้นโพธ์ิ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองน้อย - 2 - ต้นโพธ์ิ เมือง สิงหบ์ุรี ตําบล
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลวิหารขาว ศูนย์การเรียนรู้หมูท่ี ่3ตําบลวิหารขาว - - - วิหารขาว ท่าช้าง สิงหบ์ุรี ตําบล
5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบางระจัน องค์การบริหารส่วนตําบลบางระจัน - - - บางระจัน ค่ายบางระจัน สิงหบ์ุรี ตําบล
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ชัยนาท
1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนชุมชนเนินขาม

สถานีอนามัยบ้านหนองแขมและทีพ่กั

สายตรวจ บางขุด เนินขาม

ชัยนาท

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลดงดอน องค์การบริหารส่วนตําบลท่าชัย 15 ดงคอน สวรรคบุรี ชัยนาท ตําบล √
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลท่าชัย สถานีอนามัยบ้านหนองแค ท่าชัย เมือง ชัยนาท ตําบล √
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลนางลือ องค์การบริหารส่วนตําบลบางขุด 8 นางลือ เมือง ชัยนาท
5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบางขุด 6 บางขุด สวรรคบุรี ชัยนาท ตําบล √

ภาค 2
ชลบุรี 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนหวักุญแจ 167/5 ถนนปรีชาราษฎร์รังสรรค์ 1 คลองกัว่ บ้านบึง ชลบุรี ตําบล √

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลแสนสุข 496 สุขุมวิทย์ แสนสุข เมือง ชลบุรี ตําบล
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลเหมือง 6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเหมือง เทสบาลพฒันา 1 เหมือง เมือง ชลบุรี ตําบล
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนโรงเรียนชลราษฏรอํารุง 215 3 บ้านสวน เมือง ชลบุรี ตําบล
5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเคหะ 9 กิโล 433/25 3 สุรศักด์ิ ศรีราชา ชลบุรี ตําบล

จันทบุรี 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชน  ตําบลท่าช้าง       - วัดศิริการ -  - ศิริการ ท่าช้าง เมือง จันทบุรี หมูบ่้าน √
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชน  ชุมชนบ่อยที ่6 151/19  - ชุมชนย่อยที่ 6  - เทศบาลเมือง ตลาด เมือง จันทบุรี หมูบ่้าน √
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชน  ตําบลวังใหม่ 29 ทีท่ําการองค์การบริหารส่วน ต.วังใหม่  - 3  - วังใหม่ นายายอาม จันทบุรี ตําบล √

ระยอง 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบา้นทา้ยโขด  - อาคารเอนกประสงค์ ทา้ยโขด 4 บา้นทา้ยโขด หนองละลอก บา้นค่าย ระยอง หมูบ่้าน  /

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอปลวกแดง  - อ.บ.ต.ปลวกแดง  -  -  - ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง อําเภอ  /

3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอบา้นค่าย สมาคมการเกษตร จ.ระยอง สาขาบา้นค่าย  ๒  - บางบตุร บา้นค่าย ระยอง อําเภอ  /

4. ศูนย์ยุติรรมชุมชนบา้นชากเล็ก  - อาคารเอนกประสงค์  - 5 บา้นชากเล็ก บางบตุร บา้นค่าย ระยอง หมูบ่้น  /

5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลบา้นนา 379/1 เทศบาล ต.บา้นนา  - 8  - บา้นนา แกลง ระยอง ตําบล  /

6.ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอวังจันทร์ ทีว่่าการอ าเภอวังจันทร์  พลงตาเอีย่ม วังจันทร์ ระยอง ตําบล

ฉะเชิงเทรา 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอพนมสารคาม 1147/22 1 พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา อําเภอ
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับหมู่บ้าน (หนองอโีถน)  -  - 12  - เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา √
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนซอยลิเก 27 พระยาศรีสุนทร  - 12  - หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา หมูบ่้น √
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านเอวจระเข้ 8/1 11 ท่าไข่ เมือง ฉะเชิงเทรา หมูบ่้น √
5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านอูต่ะเภา  -  - 1  - บางกรูด บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา หมูบ่้น √
6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านคลองสําโรง  -  - 7  - บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา หมูบ่้น √
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7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหนองแหน 104  -  - 13  - หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ตําบล √

นครนายก 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านดงแขวน ๖๗ ๕ เกาะหวาย  ปากพลี  นครนายก หมูบ่้าน √
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนพกิุลออก  ๑๖/๑  ๗ พกิุลออก    บ้านนา นครนายก หมูบ่้น √
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอองครักษ์ ๔๓๐/๑๐    ตลาดสดองครักษ ์ โอเคพลาซ่า องครักษ ์  องครักษ์ นครนายก อําเภอ √
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเมืองนครนายก สถานีขนส่งจังหวัดนครนายก   ท่าช้าง เมือง นครนายก อําเภอ √
5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหนองแสง เลขที่  ๑๐ ๒ หนองแสง    เมือง นครนายก ตําบล √

ปราจีนบุรี 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลดงบัง อบต.ดงบัง 1 ดงบัง ประจันตคาม ปราจีนบุรี ตําบล √
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหนองโพรง อบต.หนองโพรง หนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ตําบล √
3.ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบางแตน องค์การบริหารส่วนตําบลบางแตน บางแตน บ้านสร้าง ปราจีนบุรี ตําบล

ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลลาดตะเคียน 427 สถ.สระบัว 5 สถ.สระบัว ลาดตะตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ตําบล √
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหนองกี่ 666 ศูนย์ประสานงานตําบลหนองกี่ 10 บ้านโคก หนองกี่ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ตําบล √
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบ่อทอง 136 อบต.บ่อทอง 5 บ่อทอง บ่อทอง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ตําบล √
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบุพราหมณ์ 396 สถานีอานามัยบุพราหมณ์ 1 ทับลาน บุพราหมณ์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ตําบล √

ตราด 1. ศูนย์ยุติธรรมตําบลหนองคันทรง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองคันทรง - 1 หนองคันทรง เมือง ตราด ตําบล √
2. ศูนย์ยุติธรรมตําบลอ่าวใหญ่ อาคารเอนกประสงค์ตําบลอ่าวใหญ่ - 1 อ่าวใหญ่ เมือง ตราด ตําบล √
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลแหลมกลัด 111 องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมกลัด 4 แหลมกลัด เมือง ตราด ตําบล √

สระแก้ว 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านขอนขว้าง ศาลากลางหมูบ่้าน 2 บ้านขอนขว้าง เขาสามสิบ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว หมูบ่้าน √
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านเนินไฮ หอ้งแนะแนวร.ร.บ้านหนองเตียน 13 ท่าแยก เมือง สระแก้ว หมูบ่้าน √
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านเมืองไผ่ 151 1 บ้านเมืองไผ่ บ้านเมืองไผ่ อรัญประเทศ สระแก้ว หมูบ่้าน √

4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านตําบลโคกสูง 101
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย อ. โคกสูง 8 โคกสูง โคกสูง โคกสูง สระแก้ว ตําบล √

ภาค 3 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอเสิงสาง ศูนย์ประสานงาน อบจ.เสิงสางอาคารศูนย์ประสาน เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา อําเภอ √
นครราชสีมา 2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอโนนสูง อบต.มะขามเฒ่า มะขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา ตําบล

3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต.พระพทุธบาท  อบต.พระพทุธ พระพทุธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา ตําบล √
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนประจาํอําเภอปักธงชัย  อบจ.นครราชสีมา เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา อําเภอ √
5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอเมือง ประชาคม.คุมประพฤติ จ.นครราชสีมา สุรนารายณ์ เมือง นครราชสีมา อําเภอ √
6. ศูนย์ยุติธรรมชะมชนตําบลหนองหอย ศาลาประชาคมบ้านหนองหอย 7 หนองไข่น้าํ พระทองคํา นครราชสีมา ตําบล
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7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนประจาํบ้านโนนกราด ศาลาประชาคมบ้านโนนกราด 1 หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา หมูบ่้าน
8.ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอุดมทรัพย์ อบต.อุดมทรรัพย์ อุดมทรัพย์ วังน้าํเขียว นครราชสีมา ตําบล √
9.  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านสนวน ศาลาชุมชน สนวน หนองไข่น้าํ เมือง นครราชสีมา หมูบ่้าน
***เปิดใหม่***

นครราชสีมา สาขาสีค้ิว 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลลาดบัวขาว ศาลาประชาคมบ้านโนนสว่าง ลาดบัวขาว สีค้ิว นครราชสีมา
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหนองสาหร่าย หอประชุมเก่า สนง.อัยการปากช่อง หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา √
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหนองหญ้าขาว  ศาลาประชาคมบ้านคลองยางพฒันา 14 หนองหญ้าขาว สีค้ิว นครราชสีมา
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนประจําอําเภอด่านขุนทด ศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค. สํานักงานที่ดิน จ. นครราชสีมา ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา √
5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนประจาํอําเภอปากช่อง หอประชุม(เกา่) หลังสํานักงานอยัการปากช่อง ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา √
6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอสูงเนิน หอประชุมองค์การบริหารส่วนตําบล

มะเกลือเก่า

มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา

นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลโคกกลาง อาคารอบต.โคกกลาง ประทาย ประทาย นครราชสีมา ตําบล √
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลขุนทอง อาคารอบต.ขุนทอง บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา ตําบล √
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหนองแจ้งใหญ่ อบต.หนองแจ้งใหญ่ บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา ตําบล √
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนหนองบัวลาย อาคารอบต.เมืองพะไล บัวลาย บัวลาย นครราชสีมา อําเภอ √
5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลสามเมือง อาคารเอนกประสงค์บ้านโนนกอก สีดา สีดา นครราชสีมา ตําบล √
6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหว้ยยาง อาคารอบต.หว้ยยาง บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา ตําบล √
7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลด่านช้าง อาคารอบต.ด่านช้าง บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา ตําบล √
8. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลเสมาใหญ่ ฉางข้างบ้านเสมาใหญ่ บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา √

นครราชสีมา สาขาพมิาย 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอชุมพวง หอประชุมมีทีว่่าการ อ.ชุมพวง ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา อําเภอ √
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอพมิาย ศาลาการเปรียญวัดเดิม ในเมือง พมิาย นครราชสีมา อําเภอ √
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอหว้ยแถลง หอประชุมอําเภอหว้ยแถลง เมืองพลับพลา หว้ยแถลง นครราชสีมา อําเภอ √
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลท่าลาด อบต.ท่าลาด ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา ตําบล √

อุบลราชธานี 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลกุดลาด กุดลาด เมือง อุบลราชธานี
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลถ้าํแข้ ถ้าํแข้ ตระการพชืผล อุบลราชธานี
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลท่าหลวง ท่าหลวง ตระการพชืผล อุบลราชธานี
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบุง่มะแลง บุง่มะแลง กิ่งอําเภอสว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลไร่ใต้ ไร่ใต้ พบิูลมังสาหาร อุบลราชธานี
6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลสําโรง สําโรง โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
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9. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลขามปูอม  ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลขามปูอม ขามปูอม เขมราฐ อุบลราชธานี 
10.ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลคอนสาย วัดปุาหนองบัว คอนสาย ตระการพชืผล อุบลราชธานี 
11. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลไร่น้อย องค์การบริหารส่วนตําบลไร่น้อย(เก่า) ไร่น้อย(เก่า) เมือง อุบลราชธานี 
12. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตําบลแสนสุข ทีว่่าการอําเภอวารินชาํราบ แสนสุข วารินชาํราบ อุบลราชธานี 
13.ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลบุง่หวาย ศาลากลางบ้านทุง่บอนหมูท่ี ่๒ บุง่หวาย วารินชาํราบ อุบลราชธานี 

อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนทีว่่าการอําเภอน้าํยืน ทีว่่าการอําเภอน้าํยืน น้าํยืน อุบลราชธานี 
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนศูนย์ยุติธรรมชุมชนวัดวังยาว วัดวังยาว บุง่หวาย วารินชาํราบ อุบลราชธานี 

สุรินทร์ 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลเมืองแก 132 เทศบาลเมืองแก  - 16 หมอแต้ เมืองแก ท่าตูม สุรินทร์ ตําบล √
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลโคกสะอาด  - อบต.โคกสะอาด  - 1 โคกสะอาด โคกสะอาด ปราสาท สุรินทร์ ตําบล √
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลตรวจ  - อบต.ตรวจ  - 13  - ตรวจ ศรีณรงค์ สุรินทร์ ตําบล
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลด่าน  - ศาลากลางหมูบ่้าน  - 17 โนนสําราญ ด่าน กาบเชิง สุรินทร์ ตําบล
5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบุฤาษี  - ศาลากลางหมูบ่้าน  - 5 บ้านผ้ึง บุฤาษี เมือง สุรินทร์ หมูบ่้าน √
6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลรัตนบุรี  - อบต.รัตนบุรี  - 15  - รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ ตําบล √
7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลตาตุม  - อบต.ตาตุม  - 16 ตาตุม ตาตุม สังขะ สุรินทร์ ตําบล √
8. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหนองคูน้อย 99  -  - 2 หนองคูน้อย เมืองแก ท่าตูม สุรินทร์ หมูบ่้าน √

บุรีรัมย์ 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลร่อนทอง  - อบต.ร่อนทอง ร่อนทอง สตึก บุรีรัมย์ ตําบล √
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอนาโพธ์ิ ศูนย์หตัถกรรมพืน้บ้านอําเภอนาโพธ์ิ 13 นาโพธ์ิ นาโพธ์ิ บุรีรัมย์ อําเภอ √
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลลําดวน อบต.ลําดวน ลําดวน กระสัง บุรีรัมย์ ตําบล √
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนบุลําดวนเหนือ บุลําดวนเหนือ ในเมือง เมือง บุรีรัมย์ ตําบล √
5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหนองตาด ศูนย์การเรียนรู้ตําบลหนองตาด หนองตาด เมือง บุรีรัมย์ ตําบล √
6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลกลันทา ศาลาประชาคมหมูบ่้านร่องหมากน้อย 12 ร่องหมากน้อย กลันทา เมือง บุรีรัมย์ ตําบล

ยโสธร 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลโนนเปือย ทีท่ําการ อบต.โนนเปือย 1 โนนเปือย โนนเปือย กุดชุม ยโสธร  - √
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลกุดแห่ ทีท่ําการ อบต.กุดแห่ 5 กุดแห่ กุดแห่ เลิงนกทา ยโสธร  - √
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําหนองหนิ ทีท่ําการ อบต.หนองหนิ 1 หนองหนิ หนองหนิ เมือง ยโสธร  - √
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหนองเป็ด สถานีตํารวจชุมชน ต.หนองเป็ด 1 หนองเป็ด หนองเป็ด เมือง ยโสธร  - √
5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนชุมชนศรีฐาน ทีท่ําการ อบต.ศรีฐาน 1 ศรีฐาน ศรีฐาน ปุาต้ิว ยโสธร  - √
6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนคุ้มบ้านใต้สามัคคี เลขที ่190 ถ.ศรีสุนทร - คุ้มบ้านใต้ ในเมือง เมือง ยโสธร  - √
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7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลกระจาย ทีท่ําการ อบต.กระจาย 2 คําเกิด กระจาย ปุาต้ิว ยโสธร  - √
8. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลนาสะไมย์ ทีท่ําการ อบต.นาสะไมย์ 13 นาสะไมย์ นาสะไมย์ เมือง ยโสธร  - √
9. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลสามแยก ทีท่ําการ อบต.สามแยก 12 สามแยก สามแยก เลิงนกทา ยโสธร  - √
10. ศูนย์ยุติธรรมชมุชนเทศบาลตําบลสามแยก หอประชุมเทศบาล ต.สามแยก 1 สามแยก สามแยก เลิงนกทา ยโสธร  - √
11. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลค้อเหนือ ศาลาอีสานเขียว(อบต.เก่า) 2 ค้อใต้ ค้อเหนือง เมือง ยโสธร  - √
12. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลดงแคนใหญ่ ทีท่ําการ อบต.ดงแคนใหญ่ 11 ดงแคนใหญ่ ดงแคนใหญ่ คําเขือ่นแก้ว ยโสธร  - √
13. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอค้อวัง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ต.ค้อวัง 7 ค้อวัง ค้อวัง ค้อวัง ยโสธร  - √

อ านาจเจริญ 1.ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต.ไก่คํา เทศบาลต.ไก่คํา ไก่คํา เมือง อํานาจเจริญ ตําบล √
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต.นายม เทศบาลต.นายม นายม เมือง อํานาจเจริญ ตําบล √
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต.นาหมอม้า อบต.นาหมอม้า นาหมอม้า เมือง อํานาจเจริญ ตําบล √
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต.ไม้กลอน อบต.ไม้กลอน ไม้กลอน พนา อํานาจเจริญ ตําบล √
5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอ.ลืออํานาจ เทศบาลต.อํานาจ อํานาจ ลืออํานาจ อํานาจเจริญ อําเภอ √
6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต.แมด อบต.แมด แมด ลืออํานาจ อํานาจเจริญ ตําบล √
7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต.สร้างถ่อน้อย อบต.สร้างถ่อน้อย สร้างถ่อน้อย หวัตะพาน อํานาจเจริญ ตําบล
8. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต.นาเวียง อบต.นาเวียง นาเวียง เสนางคนิคม อํานาจเจริญ ตําบล
9. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต.ปุาก่อ อบต.ปุาก่อ ปุาก่อ ชานุมาน อํานาจเจริญ ตําบล

ชัยภูมิ 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนโคกน้อย ศาลาชุมชน 16 โคกน้อย ในเมือง เมือง ชัยภูมิ หมูบ่้าน
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนโนนสะอาด อบต.โนนสะอาด 4 โนนสะอาด โนนสะอาด คอนสวรรค์ ชัยภูมิ ตําบล
3.  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านผือ ศาลาประชาคม 5 ผือ กุดตุ้ม เมือง ชัยภูมิ หมูบ่้าน √
4.  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนโปุงนก อบต.โปงนก 1 โปุงนก โปุงนก เทพสถิต ชัยภูมิ ตําบล
5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเมืองน้อยใต้ ศาลาประชาคม 3 เมืองน้อยใต้ ในเมือง เมือง ชัยภูมิ หมูบ่้าน √
6.  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนวังตะเฆ่ ศาลาประชาคม 1 วังตะเฆ่ วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ ตําบล √
7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนหนองเขือ่ง ศาลาประชาคม 16 หนองเขือ่ง กุดตุ้ม เมือง ชัยภูมิ หมูบ่้าน
8. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนหนองไผ่ อบต.หนองไผ่ 4 หนองไผ่ หนองไผ่ เมือง ชัยภูมิ ตําบล
9. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนหว้ยบง อบต.หว้ยบง 2 หว้ยบง หว้ยบง เมือง ชัยภูมิ ตําบล √
10. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนหว้ยแย้ ศาลาประชาคม 1 หว้ยแย้ หว้ยแย้ เมือง ชัยภูมิ ตําบล √

ชัยภูมิ สาขาภูเขียว 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหนองตูม เอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตําบลโคกกุง โคกกุง แก้งคร้อ ชัยภูมิ ตําบล √
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบ้านหนั เอนกประสงค์บ้านหว้ยแก้ว หว้ยแก้ว ทุง่พระ คอนสาร ชัยภูมิ ตําบล √
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอเกษตรสมบูรณ์ ร้านค้าชุมชนบ้านสระ 7 สระ โนนกอก เกษตรสมบรูณ์ ชัยภูมิ ตําบล √
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4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลวังชมภู ศาลาประชาคมบ้านทุง่ม่อง 4 ทุง่ม่อง บ้านเด่ือ เกษตรสมบรูณ์ ชัยภูมิ ตําบล √
5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลทุง่พระ องค์การส่วนบริหารตําบลบ้านยาง บ้านยาง เกษตรสมบรูณ์ ชัยภูมิ ตําบล √
6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอ๓เขียง องค์การส่วนบริหารตําบลบ้านหนั บ้านหนั เกษตรสมบรูณ์ ชัยภูมิ ตําบล
7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลโคกกุง ศาลาเอนกประสงค์บ้านไทรงาม 11 ไทรงาม วังชมภู หนองบัวแดง ชัยภูมิ ตําบล
8. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลโนนกอก องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตูม หนองตูม ภูเขียว ชัยภูมิ ตําบล
9. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบ้านเสือ การศึกานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศรัยอําเภอเกษตรสมบูรณ์ บ้านยาง เกษตรสมบรูณ์ ชัยภูมิ อําเภอ
10. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบ้านยาง 127/1 สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว ราษฎร์บํารุง 2 ผักปัง ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ อําเภอ
11. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบ้านแก้ว ศาลากลางบ้าน 4 บ้านแก้ง ภุเขียว ชัยภูมิ ตําบล

ศรีสะเกษ 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลส้มปุอย องค์การบริหารส่วนตําบลส้มปุอย 2 ส้มปุอย ราษไีศล ศรีสะเกษ ตําบล /

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลดูน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหนองมะแซว 8 ดูน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ตําบล /

3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลคูชอด องค์การบริหารส่วนตําบลคูซอด 5 คูซอด เมือง ศรีสะเกษ ตําบล /

4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลทุง่สว่าง องค์การบริหารส่วนตําบลทุง่สว่าง 9 ทุง่สว่าง วังหนิ ศรีสะเกษ ตําบล /

5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบ่อแก้ว ศาลาประชาคมบ้านกกเกษ 13 บ่อแก้ว วังหนิ ศรีสะเกษ ตําบล /

6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลโพนยาง องค์การบริหารส่วนตําบลโพนยาง  (หลังเก่า) 6 โพนยาง วังหนิ ศรีสะเกษ ตําบล /

7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลศรีสําราญ ทีท่ําการตํารวจชุมชนศรีสําราญ 3 ศรีสําราญ วังหนิ ศรีสะเกษ ตําบล /

8. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหนองเชียงทูน องค์การบริหารส่วนตําบลหนองเชียงทูน หนองเชียงทูน ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ ตําบล /

9. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลพมิาย ศาลาประชาคมบ้านสนายกลาง พมิาย ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ ตําบล /

10. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลพมิายเหนือ ศาลาประชาคมบ้านโพธ์ิสามัคคี 10 พมิายเหนือ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ ตําบล /

11. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลสําโรงปราสาท องค์การบริหารส่วนตําบลสําโรงปราสาท 8 สําโรงปราสาท ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ ตําบล /

ศรีสะเกษ สาขากันทรลกัษ์ 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลสิ องค์การบริหารส่วนตําบลสิ (หลังเก่า) 7 สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ ตําบล /

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลโพธ์ิกระสังข์ เทศบาลตําบลโพธ์ิกระสังข์ โพธ์ิกระสังข์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ ตําบล /

3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลตูม องค์การบริหารส่วนตําบลตูม  (หลังเก่า) ตูม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ ตําบล /

4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหนองกุง องค์การบริหารส่วนตําบหนองกุง หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ ตําบล /

5.  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลโนนค้อ องค์การบริหารส่วนตําบลโนนค้อ โนนค้อ โนนคูณ ศรีสะเกษ ตําบล /
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ภาค 4
ขอนแก่น 1.  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภออุบลรัตน์ สนง.เทศบาลตําบลเขือ่นอุบลรัตน์ เขือ่นอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น อําเภอ √

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหนองโก สนง.องค์การบริหารส่วนตําบลหนองโก 18 หนองโก หนองโก กระนวน ขอนแก่น ตําบล √
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านหนองขาม อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ 12 หนองขาม โนนสมบูรณ์ บ้านแฮด ขอนแก่น หมูบ่้าน
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหนองบัว สนง.องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว 8 หนองบัว หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น ตําบล √
5.  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านโนนทัน ศาลาร่มเย็นชุมชนโนนทัน 3 3 โนนทัน ในเมือง เมือง ขอนแก่น หมูบ่้าน √

ขอนแก่น สาขาชุมแพ 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลชุมแพ สนง.องค์การบริหารส่วนตําบลชุมแพ 1 แห่ ชุมแพ ชุมแพ ขอนแกน ตําบล √

ขอนแก่น สาขาพล 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหนิต้ัง สนง.องค์การบริหารส่วนตําบลหนิต้ัง 1 หนิต้ัง หนิต้ัง บ้านไผ่ ขอนแก่น ตําบล √
2.  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลเพก็ใหญ่ สนง.องค์การบริหารส่วนตําบลเพก็ใหญ่ 5 เพก็ใหญ่ พล ขอนแก่น ตําบล
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลศรีบุญเรือง วัดบึงแก้ว 9 บึงแก้ว ศรีบุญเรือง ชนบท ขอนแก่น ตําบล √

มหาสารคาม 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลเขวา อ.บ.ต.เขวา เขวา เขวา เมือง มหาสารคาม ตําบล √

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลโคกก่อ อ.บ.ต.โคกก่อ โคกก่อ เมือง มหาสารคาม ตําบล √

3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลดอนหว่าน อ.บ.ต.ดอนหว่าน ดอนหว่าน เมือง มหาสารคาม ตําบล √

4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบัวค้อ อ.บ.ต.บัวค้อ บัวค้อ เมือง มหาสารคาม ตําบล √

5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนมหาชัย วัดมหาชัย มหาชัยดําริห์ ชุมชนมหาชัย ตลาด เมือง มหาสารคาม หมูบ้าน √

6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหนองโน อบต.หนองโน หนองโน เมือง มหาสารคาม ตําบล

สกลนคร 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลนาหวับ่อ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลนาหัวบ่อ 5 บ้านตอเรือ นาหวับ่อ พรรณานิคม สกลนคร ตําบล √
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลวังยาง อาคารองค์การบริหารส่วนตําบลไร่ (หลังเก่า) 1 บ้านไร่ ไร่ พรรณานิคม สกลนคร ตําบล √
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลตองโขบ วัดศรีจันทร์ 7 บ้านวังยาง ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ตําบล √
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลเต่างอย วัดศิริมังคละ 1 บ้านเต่างอย เต่างอย เต่างอย สกลนคร ตําบล √
5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอเจริญศิลป์ วัดเจริญศิลป์ 2 บ้านเจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร อําเภอ √

ร้อยเอ็ด 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอโพนทอง ๒  -  - ๔ เด่ือ แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด อําเภอ √
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลสะนกแก้ว ๑๐๗  -  - ๑ หนองนกเป็ด สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด ตําบล √
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลสีแก้ว ๔๗  -  - ๙ โนน สีแก้ว เมือง ร้อยเอ็ด ตําบล √
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลสะอาดสมบูรณ์  ๔/๒  -  - ๔ แมต สะอาดสมบูรณ์ เมือง ร้อยเอ็ด ตําบล √
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5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลอาจสามารถ ๗๕  -  - ๖ หงษทอง อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด ตําบล √

กาฬสินธุ์ 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหนองหา้ง อบต.หนองหา้ง หนองหา้ง กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ ตําบล √
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหว้ยโพธ์ิ 133/* เทศบาลหว้ยโพธ์ิ 10 ดงกลาง หว้ยโพธ์ิ เมือง กาฬสินธ์ุ ตําบล √
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหวังัว ท่ีทําการ อบต.หวังัว หวังัว ยางตลาด กาฬสินธ์ุ ตําบล √
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลเหล่าใหญ่ สํานักงาน อบต.เหล่าใหญ่ เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ ตําบล √
5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอหว้ยเม็ก สนง.เทศบาลตําบลหว้ยเม็ก หว้ยเม็ก หว้ยเม็ก กาฬสินธ์ุ อําเภอ √
6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ วัดหอไตรปิฏการาม เมืองกาฬสินธ์ุ เมือง กาฬสินธ์ุ ตําบล √

มุกดาหาร 1. ศูนย์ยุติธรรมตําบลคําชะอี ทีท่ําการองค์การบริหารส่วนตําบลคําชะอี หว้ยทราย คําชะอี คําชะอี มุกดาหาร ตําบล √
2. ศูนย์ยุติธรรมตําบลคําอาฮวน ทีท่ําการเทศบาลตําบลคําอาฮวน คําอาฮวน คําอาอวน เมือง มุกดาหาร ตําบล
3. ศูนย์ยุติธรรมตําบลคําปุาหลาย ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลคําปุาหลาย คําปุาหลาย คําปุาหลาย เมือง มุกดาหาร ตําบล √
4. ศูนย์ยุติธรรมตําบลโนนยาง ทีท่ําการองค์การบริหารส่วนตําบลคําชะอี โนนยาง โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร ตําบล
5. ศูนย์ยุติธรรมตําบลบ้านเปูา ทีท่ําการองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเปูา บ้านเปูา บ้านเปูา หนองสูง มุกดาหาร ตําบล
6. ศูนย์ยุติธรรมตําบลผ่ึงแดด ทีท่ําการองค์การบริหารส่วนตําบลผ่ึงแดด โนนตูม ผ่ึงแดด เมือง มุกดาหาร ตําบล √
7. ศูนย์ยุติธรรมอําเภอนิคมคําสร้อย วัดสุภากรณ์นิคมธรรมาราม (วัดหลวง) นิคมคําสร้อย นิคมคําสร้อย มุกดาหาร ตําบล

หนองบัวล าภู 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลกุดจิก ๒๖๑ - ๒ ทุง่โปร่ง กุดจิก เมือง หนองบัวลําภู ตําบล √
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหนองบวัลําภูใต้ อ.ศรีบญุเรือง - ศาลาประชาคม ๑ หนองบัวใต้ หนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู ตําบล √
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลนาแก - ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ๗ นาแกเหนือ นาแก นาวัง หนองบัวลําภู ตําบล √
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลวังปลาปูอม - วัดศรีสว่างประจันตเขต ๓ วังปลาปูอม วังปลาปูอม นาวัง หนองบัวลําภู ตําบล √
5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบ้านถิน่ - ศาลากลางบ้าน ๕ โสกก้านเหลือง บ้านถิน่ โนนสัง หนองบัวลําภู ตําบล √
6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลกุดดู่ - สภาชุมชนหมูท่ี ่๒ ๒ กุดดู่ใต้ กุดดู่ โนนสัง หนองบัวลําภู ตําบล √
7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลโนนสัง - วัดศิริชัยเจริญ ๑๐ โนนสัง โนนสัง โนนสัง หนองบัวลําภู ตําบล √
8. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลด่านช้าง - อบต. ด่านช้าง ๑๒ โปุงแค ด่านช้าง นากลาง หนองบัวลําภู ตําบล √

นครพนม 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบ้านกลาง วัดโกศลมัฌชิมาวาส 1 บ้านกลาง บ้านกลาง เมือง นครพนม ตําบล √
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลคําเตย วัดปราโมทย์อันธวัน 4 คําเตย คําเตย เมือง นครพนม ตําบล √
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลโพนบก 303 อบต.โพนบก 11 โพนบก โพนบก โพนสวรรค์ นครพนม ตําบล √
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหนองฮี ศาลาประชาคมบ้านหนองฮี 11 บ้านหนองฮี หนองฮี ปลาปาก นครพนม ตําบล √
5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอธาตุพนม หอประชุมอําเภอธาตุพนม 6 บ้านธาตุพนม ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม อ ำเภอ √

6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอนาแก 204 หอประชุมอําเภอนาแก 4 บ้านนาแก นาแก นาแก นครพนม อ ำเภอ √
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หนองคาย 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนหนองกอมเกาะ อบต.หนองกอมเกาะ คุยนางขาว 3 หนองกอมเกาะ เมือง หนองคาย ตําบล √
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเวียงคุก โรงเรียนเวียงคุก บ้านเวียงแก้ว 8 เวียงคุก เมือง หนองคาย ตําบล
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลองหอ้ง อบต.โพนสว่าง 3 โพนสว่าง เมือง หนองคาย ตําบล
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลพานพร้าว ทีว่่าการ อ. ศรีเชียงใหม่ พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย ตําบล √
5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลตําบลท่าบ่อ อาคารกองสวัสดิการสนง.เทศบาลเมืองท่าบอ่ ท่าบ่อ ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย อ ำเภอ √

6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอโพนพสัิย ศาลาการเปรียญ จุมพล โพนพสัิย หนองคาย อ ำเภอ

บึงกาฬ 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหนองเลิง  109 - - 10 เจริญสามัคคี หนองเลิง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ตําบล √
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านพรเจริญ 141 - - 8 แก้วสมบูรณ์ พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ หมูบ่้าน √
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลสมสนุก 56 - - 3 โนนนถวัลย์ สมสนุก ปากคาค บึงกาฬ ตําบล
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลศรีวิไล อาคารเทศบาลตําบลศรีวิไล - 1 ศรีวิไล ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ หมูบ่้าน

เลย 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหนองหนิ อาคารเกษตร อบต.วังหนิ อบต.หนองหนิ หนองหนิ เมือง เลย อําเภอ √
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอวังสะพงุ อาคารหอประชุมอําเภอวังสะพงุ วังสะพงุ วังสะพงุ เลย อําเภอ
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลกุดปุอง 17 ทับ 2 ชมรมผู้สูงอายุ วิสุทธิเทพ ซ.2 ชุมชนบ้านใหม่ 1 กุดปุอง เมือง เลย ตําบล √
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอท่าล่ี เทศบาลตําบลท่าล่ี ท่าล่ี ท่าล่ี เลย อําเภอ
5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอด่านซ้าย 70 อาคาร sml 14 หวันายูง ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย อําเภอ √
6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลนาดินดํา 12 ส.ภ.ดินดํา 4 หว้ยม่วง นาดินดํา เมือง เลย ตําบล √
7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอนาด้วง 297 หอประชุม อบต.นาด้วง 3 นาด้วง นาด้วง เลย อําเภอ √
8. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอภูเรือ 178 อาคารอเนกประสงค์ 1 หนองบัว ภูเรือ เลย อําเภอ √
9. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลนาดอกคํา 420 อาคารเทศบาลตําบลนาดอกคํา(หลังใหม่) 1 หว้ยเตย นาดอกคํา นาด้วง เลย ตําบล √
10. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอปากชม อาคารท้องถิน่อําเภอ ปากชม ปากชม เลย อําเภอ
11. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอภูกระดึง อาคารกองร้อย อส. 3 วงเวียน ภูกระดึง ภูกระดึง เลย อําเภอ
12 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลนาโปุง 187 8 หนองบอน นาโปุง เมือง เลย
13. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอเอราวัน อาคารกองร้อยอส. 3 ผาสามยอด เอราวัน เลย อําเภอ
14. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอผาขาว ผาขาว ผาขาว เลย อําเภอ
15. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลนาอ้อ นาอ้อ เมือง เลย ตําบล

ภาค 5
เชียงใหม่ 1.  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลยุหว่า องค์การบริหารส่วนตําบลยุหว่า  ยุหว่า สันปุาตอง เชียงใหม่ ตําบล √

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหนองตองพฒันา สํานักงานเทศบาลตําบลหนองตองพฒันา หนองตอง หางดง เชียงใหม่ ตําบล √
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3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอแม่ริม ทีท่ําการชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านอําเภอแม่ริม แม่ริม แม่ริม เชียงใหม่ อําเภอ
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอสารภี สํานักงานเกษตรอําเภอสารภี  ยางเนิง้ สารภี เชียงใหม่ อําเภอ √
5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอสันทราย ทีว่่าการอําเภอสันทราย สันทราย สันทราย เชียงใหม่ อําเภอ √
6.  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอแม่วาง กศน.อําเภอแม่วาง (วัดศรีชุม)  ๒ ทุง่รวงทอง แม่วาง เชียงใหม่ อําเภอ
7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอสันกําแพง สํานักงานเทศบาลตําบลต้นเปา ต้นเปา สันกําแพง อําเภอ
8. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอเชียงดาว ชมรมกํานันผู้ใหญาบ้านอําเภอเชียงดาว เชียงดาว เชียงดาว อําเภอ
9. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอพร้าว อาคารทีว่่าการอําเภอพร้าว เวียง พร้าว อําเภอ √
10. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลท่าศาลา สํานักงานเทศบาลตําบลท่าศาลา ท่าศาลา เมือง ตําบล √

เชียงใหม่ สาขาฝาง 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลแม่งอน - ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยรักษาความสงบและอํานวยความยุติธรรมในชุมชนตําบลแม่งอน- 2 - แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ ตําบล
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลแม่ข่า - ชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านตําบลแม่ข่าบริเวณองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ข่า- - - แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่ ตําบล
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอไชยปราการ - ทีว่่าการอําเภอไชยปราการ - - - หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ ตําบล
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอแม่อาย - สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอําเภอแม่อาย(หลังเก่า)ทีว่่าการอําเภอแม่อาย- - - แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ ตําบล √

เชียงใหม่ สาขาฮอด  1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอฮอด สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลหางดง หางดง ฮอด เชียงใหม่ อําเภอ √
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอดอยเต่า สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลดอยเต่า ดอยเต่า ดอยเต่า อําเภอ
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอแม่แจ่ม อาคารเอนกประสงค์ชมรมผู้สูงอายุอําเภอแม่แจ่ม ช่างเค่ิง แม่แจ่ม อําเภอ

ล าปาง 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลแม่กัวะ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่กัวะ 3 แม่กัวะ สบปราบ ลําปาง ตําบล √
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนปุาขาม - ศรีเกิด 229 วัดปุาขาม หวัเวียง เมือง ลําปาง หมูบ่้าน √
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภองาว - โรงเรียนประชาราชวิทยา - บ้านร้อง งาว ลําปาง อําเภอ √
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านสามขา 7 อาคารเอนกประสงค์  6 หวัเสือ แม่ทะ ลําปาง หมูบ่้าน √
5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านข่อย 54 เอนกประสงควัดบ้านข่อย 4 บ้านร้อง งาว ลําปาง หมูบ่้าน √
6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบ้านเอือ้ม 49 เอนกประสงค์ชุมชนบ้านปง 11 บ้านเอือ้ม เมือง ลําปาง ตําบล √
7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนศรีชุม - บ้านไฝุ 94 อาคารเอนกประสงค์  พระบาท เมือง ลําปาง หมูบ่้าน √
8. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหลวงเหนือ 107 อาคารเอนกประสงค์  2 หลวงเหนือ งาว ลําปาง ตําบล √
9. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านข่าวม่วง 119 อาคารเอนกประสงค์  8 นาสัก แม่เมาะ ลําปาง หมูบ่้าน √
10. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลปงยางคก 232 เทศบาลตําบลปงยางคก 13 ปงยางคก หา้งฉัตร ลําปาง ตําบล √
11. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลโจ้ 81/1 ทีท่ําการกํานันตําบลน้าํโจ้ 6 น้าํโจ้ แม่ทะ ลําปาง ตําบล √
12. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลปุาตัน 10-ก.พ. ทีท่ําการกํานันตําบลปุาตัน 3 ปุาตัน แม่ทะ ลําปาง ตําบล √

แพร่ 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลเหมืองหม้อ 160 อาคารของศูนย์พฒันาสังคมหน่วยที ่๓๙ 2 สําเภา เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่ ตําบล √
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2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลดอนมูล 228 อบต.ดอนมูล 7 ดอนแท่น ดอนมูล สูงเม่น แพร่ ตําบล
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลวังหงส์ 158 เทศบาลต.วังหงส์ 1 วังหงส์ วังหงส์ เมืองแพร่ แพร่ ตําบล √
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบ้านถิน่ เทศบาลต.บ้านถิน่ 7 ถิน่ บ้านถิน่ เมืองแพร่ แพร่ ตําบล
5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลทุง่แค้ว 100 อบต.ทุง่แค้ว 1 ริมยม ทุง่แค้ว หนองม่วงไข่ แพร่ ตําบล
6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลน้าํรัด อบต.น้าํรัด 4 หนองน้าํรัด น้าํรัด หนองม่วงไข่ แพร่ ตําบล
7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลวังหลวง 195 อบต.วังหลวง 4 วังหลวง วังหลวง หนองม่วงไข่ แพร่ ตําบล
8. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหวัฝาย ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ต.หัวฝาย 9 เหล่าเจริญ หวัฝาย สูงเม่น แพร่ ตําบล √
9. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบ้านเหล่า 364 อบต.วังบ้านเหล่า 4 วังหลวง บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่ ตําบล
10. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลน้าํชาํ 195 อบต.น้าํชาํ 2 น้าํชาํ น้าํชาํ สูงเม่น แพร่ ตําบล

พะเยา 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลจุน 270 เทศบาลตําบลจุน 1 จุน จุน พะเยา ตําบล √
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลพระธาตุขิงแกง 87/1 อบต.พระธาตุขิงแกง 9 พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา ตําบล
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลลอ 43 เทศบาลตําบลลอ 5 ลอ จุน พะเยา ตําบล
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลแม่ใส 198 อบต.แม่ใส 12 แม่ใส เมือง พะเยา ตําบล √
5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลร่มเย็น 172 เทศบาลตําบลร่วมเย็น 7 ร่มเย็น เชียงคํา พะเยา ตําบล √
6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอแม่ใจ 0 เทศบาลตําบลแม่ใจ 4 ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา อําเภอ
7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบล4 ตําบล 182 ศูนย์รวมน้าํใจธนาคารหมูบ่้าน 5  บ้านง้ิวงาม บ้านปิน ดอกคําใต้ พะเยา ตําบล √
8. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนดอกคําใต้ 8 อบต.ดอนศรีชุม 8 สันปุาหมาก ดอนศรีชุม ดอกคําใต้ พะเยา ตําบล √
9. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลท่าวังทอง เทศบาลตําบลท่าวังทอง ท่าวังทอง เมือง พะเยา √

แม่ฮ่องสอน 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบ้านกาศ อบต.บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลเมืองปอน เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลแม่คง อบต.แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลแม่ยวม อบต.แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลแม่สะเรียง อบต.แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลแม่ฮ้ี ปาย แม่ฮ่องสอน
7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหมอกจาํแปุ อบต.หมอกจาํแปุ หมอกจาํแปุ เมือง แม่ฮ่องสอน
8. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหว้ยผา เมือง แม่ฮ่องสอน
9. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน

ล าพูน 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลอุโมงค์ เทศบาลตําบลอุโมงค์ อุโมงค์ เมือง ลําพนู ไม่ระบุ √
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบ้านแปูน เทศบาลตําบลบ้านแปูน บ้านแปูน เมือง ลําพนู ตําบล √



ส านักงาน รายช่ือศูนย์ ระดับของศูนย์

เลขที่ อาคาร ซอย/ถนน หมู่ หมูบ้่าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ระดับดี ดีมาก ดีเยี่ยม

ทีอ่ยูศู่นย์ยุติธรรมชุมชน ระดับความเข็มแข็ง

3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลริมปิง เทศบาลตําบลริมปิง ริมปิง เมือง ลําพนู ตําบล √
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลเหมืองจี้ อาคารเอนกประสงค์ชมรมผู้สูงอายุเหมืองจี้ 1 เหมืองจี้ เมือง ลําพนู ไม่ระบุ √
5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลปุาสัก องค์การบริหารตําบลปุาสัก 4 ปุาสัก เมือง ลําพนู ตําบล √
6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลเหมืองลึก อาคารเอนกประสงค์บ้านทาเหมืองลึก 2 ทาทุง่หลวง แม่ทา ลําพนู ไม่ระบุ √
7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลแม่ตืน 21 เทศบาลตําบลแม่ตืน 11 แม่ตืน ล้ี ลําพนู ตําบล √
8. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลปุาไผ่ 75 อาคารกองทุนหมูบ่้านปุาไผ่ 5 ปุาไผ่ ล้ี ลําพนู ตําบล
9. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลศรีวิชัย อบต. ศรีวิชัย 6 ศรีวิชัย ล้ี ลําพนู ไม่ระบุ
10. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบ้านโฮ่ง หอประชุมอําเภอบ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลําพนู ตําบล
11. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลศรีเต้ีย อบต. ศรีเต้ีย 9 ศรีเต้ีย บ้านโฮ่ง ลําพนู ไม่ระบุ
12. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลเหล่ายาว 117 อบต. เหล่ายาว 8 เหล่ายาว บ้านโอ่ง ลําพนู ไม่ระบุ √
13. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลปุาพลู อบต. ปุาพลู 2 ปุาพลู บ้านโฮ่ง ลําพนู ตําบล
14. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลปุาซางอินทขิล อาคารเอนกประสงค์วัดอินทขิล 1 ปุาซาง ปุาซาง ลําพนู ไม่ระบุ √
15. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลนาทราย 186 อบต.นาทราย 4 นาทราย ล้ี ลําพนู ตําบล
16. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลล้ี 96 อบต. ล้ี 7 ล้ี ล้ี ลําพนู ตําบล
17. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลเวียงยอง เทศบาล ต. เวียงยอง เวียงยอง เมือง ลําพนู ตําบล
18. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลทาสบเส้า ทีว่่าการอําเภอแม่ทา ทาสบเส้า แม่ทา ลําพนู ตําบล √
19. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลเวียงหนองล่อง เทศบาล ต. วังผาง วังผาง เวียงหนองล่อง ลําพนู อําเภอ
20. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลทากาศ เทศบาล ทากาศ ทากาศ แม่ทา ลําพนู ตําบล
21. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบ้านธิ ทีท่ําการกํานันผู้ใหญ่บ้าน อ. บ้านธิ หว้ยยาบ บ้านธิ ลําพนู อําเภอ
22. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหนองปลาสวาย 4-ส.ค. อบต.หนองปลาสวาย 2 หนองปลาสวาย บ่านโฮ่ง ลําพนู ไม่ระบุ

น่าน 1. ศุนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลขึง่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ต.ขึง่ ขึง่ เวียงสา น่าน ตําบล
2. ศุนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลน้าํเกีย๋น 173 อบต.น้าํเกีย๋น 4 บ้านใหม่พฒันา น้าํเกีย๋น ภูเพยีง น่าน ตําบล √
3. ศุนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านเมืองจังเหนือ ทีท่ําการผู้ใหญ่บ้าน ม. 5 5 บ้านเมืองจังเหนือ เมืองจัง ภูเพยีง น่าน หมูบ่้าน √
4. ศุนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านจัดสรร ทีท่ําการผู้ใหญ่บ้าน ม. 6 6 บ้านจัดสรร เมืองจัง ภูเพยีง น่าน หมูบ่้าน √
5. ศุนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านเมืองจังใต้ ทีท่ําการผู้ใหญ่บ้าน ม. 2 2 บ้านเมืองจังใต้ เมืองจัง ภูเพยีง น่าน หมูบ่้าน √
6. ศุนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านเมืองจังใต้ใหม่พฒันา หอประชุมประจาํหมูบ่้าน 10 บ้านเมืองจงัใต้ใหม่พัฒนา เมืองจัง ภูเพยีง น่าน หมูบ่้าน
7. ศุนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านเมืองหลวง ศาลาอเนกประสงค์บ้านเมืองหลวง 4 บ้านเมืองหลวง เมืองจัง ภูเพยีง น่าน หมูบ่้าน √
8. ศุนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านเราษฎร์สามัคคี ทีท่ําการผู้ใหญ่บ้าน ม.8 8 บ้านราษฏร์สามัคคี เมืองจัง ภูเพยีง น่าน หมูบ่้าน
9. ศุนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านเศรีพนัต้น ทีทําการกองทุนสัจจะ วัดศรีพนัต้น บ้านศรีพนัต้น ในเวียง เมือง น่าน หมูบ่้าน √
10. ศุนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านสบยาว หอประชุมประจาํหมูบ่้าน 7 บ้านสบยาว เมืองจัง ภูเพยีง น่าน หมูบ่้าน √
11. ศุนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านหาดเด็ด หอประชุมประจาํหมูบ่้าน 1 บ้านหาดเค็ด เมืองจัง ภูเพยีง น่าน หมูบ่้าน √
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12. ศุนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านหาดผาขน โรงเรียนบ้านหาดผาขน 3 บ้านหาดผาขน เมืองจัง ภูเพยีง น่าน หมูบ่้าน
13. ศุนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านใหม่สามัคคี 79/9 ทีท่ําการผู้ใหญ่บ้าน ม.9 9 บ้านใหม่สามัคคี เมืองจัง ภูเพยีง น่าน หมูบ่้าน √
14. ศุนย์ยุติธรรมชุมชนโรงเรียนวัดปรางค์ โรงเรียนวัดปราง บ้านปรางค์ ปัว ปัว น่าน หมูบ่้าน √
15. ศุนย์ยุติธรรมชุมชนสะดือเมืองโปุงคํา วัดโปุงคํา 5 บ้านโปุงคํา ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน หมูบ่้าน √
16. ศุนย์ยุติธรรมชุมชนองค์กรรวมใจปัวชัยสามัคคี ทีท่ําการผู้ใหญ่บ้านองค์กรรวมใจปัว 7 บ้านปัวชัย ฝายแก้ว ปัวภูเพยีง น่าน หมูบ่้าน √
17. ศุนย์ยุติธรรมชุมชนท่าวังผา สนง.สาธารณสุข อ.ท่าวังผา ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน อําเภอ √
18. ศุนย์ยุติธรรมชุมชนห้องสบายใจ ยุวชนพลยุติธรรมนันทบุรีวิทยา รร.นันทบุรีวิทยา หอ้งสบายใจ บ้านช้างคํา ในเวียง เมือง น่าน หมูบ่้าน
19. ศุนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านมงคลเจริญสุข หอประชุมประจาํหมูบ่้าน 11 บ้านมงคลเขจิญสุข เมืองจัง ภูเพยีง น่าน หมูบ่้าน √

เชียงราย 1.ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านสันมะแฟน อาคารเอนกประสงค์บ้านสันมะแฟน 6 ธารทอง พาน เชียงราย
2.ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอเมืองเชียงราย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาก่อ หนองปลาก่อ ดอยหลวง เชียงราย อําเภอ
3.ศูนย์ยุติธรรมชุมชนหว้ยไคร้ อาคารเอนกประสงค์ 10 หว้ยไคร้ แม่สาย เชียงราย ตําบล

4.ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอดอยหลวง 112 5 หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย อําเภอ

5.ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอแม่จัน อาคารกองทุนบ้านป่ายาง 2 ศรีค  า แม่จัน เชียงราย อําเภอ

6.ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอแม่สาย อาคารเทศบาลต าบลแม่สาย 68 ถนนพหลโยธิน. 8 แม่สาย แม่สาย เชียงราย อําเภอ

เชียงราย สาขาเทงิ 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอเวียงแก่น อาคารสํานักงาน อบต.ปอ ปอ เวียงแก่น เชียงราย ตําบล
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอเทิง อาคารเอนกประสงค์ 3 สันทรายงาม เทิง เชียงราย อําเภอ √
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอเชียงของ อาคารสํานักงานเทศบาล ต.คร่ึง คร่ึง เชียงของ เชียงราย อําเภอ √

เชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลท่าก๊อ อาคารเอนกประสงค์บ้านทรายค า 18 ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย ตําบล

ภาค 6
พิษณุโลก สาขานครไทย 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านหว้ยเหนิ ปุาแดง ชาติตระการ พษิณุโลก ตําบล

นครสวรรค์ 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเมือวัดพรหมจริยาวาส 68 ปากน้าํโพ เมือง นครสวรรค์ หมูบ่้าน √
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอหนองบัว 12 20 หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ อําเภอ √
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลด่นช้าง  24/2 2 ด่านช้าง บรรพตพสัิย นครสวรรค์ ตําบล √
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลเนินศิลา 17 3 เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์ ตําบล √
5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบางเคียน 99 4 บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์ ตําบล √
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ก าแพงเพชร 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลสระแก้ว บ้านกึง่วิถีจ.กพ. 6 ลํามะโกรก สระแก้ว เมือง กําแพงเพชร ตําบล √
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชสนตําบลท่าขุนราม อบต.ท่าขุนราม 6 ท่าขุนราม เมือง กําแพงเพชร ตําบล √
3. ศูนย์เทศบาลเมืองกําแพงเพชร หอ้งสวัสด์ิการเทศบาลเมืองกําแพงเพชร ในเมือง เมือง กําแพงเพชร ตําบล √
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลมหาชัย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร มหาชัย ไทรงาม กําแพงเพชร ตําบล √
5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลแม่ลาด อาคารอเนกประสงค์ อบต.แม่ลาด 2 แม่ลาด คลองขลุง กําแพงเพชร ตําบล √

สุโขทยั 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านหรรษา ศาลาเอนกประสงค์ 4 บ้านหรรษา ยางซ้าย เมือง สุโขทัย หมูบ่้าน √
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านหนองกระด่ี ศาลาเอนกประสงค์(SML) 1 บ้านหนองกระด่ี เกาะตาเล้ียง ศรีสําโรง สุโขทัย หมูบ่้าน √

สุโขทยั สาขาสวรรคโลก 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านฝ่ังหมิน่ ประชารัฐ 4 ไทยชนะศึก ทุง่เสล่ียม สุโขทัย หมูบ่้าน √

เพชรบูรณ์ 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลพทุธบาท องค์การบริหารส่วนตําบลพทุธบาท พทุธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลนาปุา องค์การบริหารส่วนตําบลนาปุา นาปุา เมือง เพชรบูรณ์
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตําบลวังชมภู องค์การบริหารส่วนตําบลวังชมภู วังชมภู เมือง เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลน้าํชุน อบต.น  าชุน น  าชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์ ตําบล
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลวังบาล รพ.สต.วังบาล วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์ ตําบล √
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลปากช่อง อบต.ปากช่อง ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์ ตําบล
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลท่าอิบุญ อบต.ท่าอิบุญ ท่าอิบุญ   หล่มสัก เพชรบูรณ์ ตําบล √
5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลศิลา บ้านพกัเกษตรต าบลศิลา ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ ตําบล

เพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลกันจุ องค์การบริหารส่วนตําบลกันจุ กันจุ บึงสามพนั เพชรบูรณ์
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลคลองกระจัง องค์การบริหารส่วนตําบลคลองกระจัง คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหว้ยโปุง องค์การบริหารส่วนตําบลหว้ยโปุง หว้ยโปุง หนองไผ่ หนองไผ่
6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลวังท่าดี องค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าดี วังท่าดี หนองไผ่ เพชรบูรณ์

พิจิตร 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอตะพานหนิ - ศูนย์ประสานงานของทุนหมู่บ้าน อ.ตะพานหิน (ที่ว่าการอําเภอตะพานหิน) ตะพานหนิ ตะพานหนิ พจิิตร อําเภอ
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอบางมูลนาก - ทีท่ําการ อบต.วังตะกู - - - วังตะกู บางมูลนาก พจิิตร อําเภอ
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอทับคล้อ - ชมรม อสม. อําเภอทับคล้อ - - - ทับคล้อ ทับคล้อ พจิิตร อําเภอ
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอโพทะเล สถานีตํารวจเก่า สนง.เทศบาล ต.โพทะเล โพทะเล โพทะเล พจิิตร อําเภอ
5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอสากเหล็ก วิทยาลัยชุมชนอ.สากเหล็ก สากเหล็ก สากเหล็ก พจิิตร อําเภอ
6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอบึงนาราง สถานีอนามัยต.บางลาย อําเภอ
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7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอวังทรายพนู อําเภอ
8. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลคลองคะเชนทร์ อบต.คลองคะเชนทร์ คลองคะเชนทร์ เมือง พจิิตร ตําบล √
9. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอสามง่าม ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอสามง่าม อําเภอ

10. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลท่าฬ่อ หน่วยบริการประชาชนตําบลท่าฬ่อ ท่าฬ่อ เมือง พจิิตร ตําบล √
11. ศูนยฺยุติธรรมอําเภอโพธ์ิประทับช้าง สนง.เทศบาลตําบลโพธ์ิประทับช้าง โพธ์ิประทับช้าง พจิิตร อําเภอ
12. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอวชิรบารมี

ตาก สาขาแม่สอด 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลแม่กุ กลุ่มแม่บ้าน ๗ แม่กุ แม่สอด ตาก ตําบล √
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลแม่ปะ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ๒ แม่ปะ แม่สอด ตาก ตําบล
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลแม่กาษา โรงเรียนบ้านแม่กาษา ๒ แม่กาษา แม่สอด ตาก ตําบล
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลช่องแคบ ทีท่ําการผู้ใหญ่บ้าน ๙ ช่องแคบ พบพระ ตาก ตําบล √
5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลรวมไทยพฒันา ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตพบลรวมไทยพฒันา ๗ รวมไทยพฒันา พบพระ ตาก ตําบล
6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลพบพระ ทีท่ําการเทศบาลตําบลพบพระ ๓ พบพระ พบพระ ตาก ตําบล
7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านร่มเกล้าสหมิตร เอนกประสงค์ ๕ คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก หมูบ่้าน √

อุตรดิตถ์ 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลท่าปลา  อบต.ท่าปลา ท่าปลา ท่าปลา อุตรดิตถ์ ไม่ระบุ
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบ้านแก่ง ที่ต้ัง อาคารฉลองศิริราชสมบัติ 60 ปี ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอําเภอตรอน บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์ ไม่ระบุ
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลชัยจุมพล  อบต.ชัยจุมพล ชัยจุมพล ลับแล อตรดิตถ์ ไม่ระบุ
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลคุ้งตะเภา  สนง.เทศบาลคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง อุตรดิตถ์ ไม่ระบุ
5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลทุง้ย้ัง  อบต.ทุง่ย้ัง ทุง่ย้ัง ลับแล อุตรดิตถ์ ไม่ระบุ
6.ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบ้านดารา อบต.บ้านดารา ตําบลบ้านดารา พชิัย
7 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลไร่อ้อย อบต.ไร่อ้อย ตําบลไร่อ้อย พชิัย

อุทยัธานี 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหนองนวล ทีท่ําการอบต.หนองนางนวล หนองนางนวลหูช้าง หนองฉางบา้นไร่ อุทัยธานี ตําบล √
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหชู้าง ทีท่ําการอบต.หชู้าง ตําบลหชู้าง บ้านไร่ อุทัยธานี ตําบล √
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลตลุกดู่ ทีท่ําการเทศบาลตลกดู่ ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี ตําบล √
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลเกาะเทโพ 107 ทีท่ําการอบต.เกาะเทโพ เกาะเทโพ เมือง อุทัยธานี ตําบล √
5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลระบํา ทีท่ําการอ.บ.ต.ระบํา ระบํา ลานสัก อุทัยธานี ตําบล √

ภาค 7
สุพรรณบุรี 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลจรเข้ใหญ่ องค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้ใหญ่ 2 จรเข้ใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี ตําบล √

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลดอนมะเกลือ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนมะเกลือ 2 ดอนมะเกลือ อูท่อง สุพรรณบุรี ตําบล √
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3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบ้านโข้ง ทีท่ําการกํานันตําบลบ้านโข้ง 2 บ้านโข้ง อูท่อง สุพรรณบุรี ตําบล
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเมืองสุพรรณบุรี วัดไผ่เกาะโพธ์ิงาม 4 ดอนตาล เมือง สุพรรณบุรี ตําบล
5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลดอนปรู อบต.ดอนปรู ดอนปรู ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ตําบล

กาญจนบุรี
1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลดอนขมิน้

วัดลูกแก ดอนขมิน้ ท่ามะกา กาญจนบุรี

ตําบล √
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลท่าม่วง เทศบาลตําบลท่าม่วง ท่าม่วง ท่าม่วง กาญจนบุรี ตําบล √
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหนองบัว อบต. ต.หนองบัว หนองบัว เมือง กาญจนบุรี ตําบล
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลกลอนโด อาคาร อบต.หนองบัว หนองบัว เมือง กาญจนบุรี ตําบล
5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลจรเข้เผือก องค์การบริหารส่วนตําบลจระเข้เผือก จระเข้เผือก ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบุรี ตําบล

เพชรบุรี 1.ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลตําหรุ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหมูท่ี ่ 5 5 ตําหรุ บ้านลาด เพชรบุรี  - √
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบางขุนไทร องค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร 3 บางขุนไทร บ้านแหลม เพชรบุรี  - √
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลยางหย่อง องค์การบริหารส่วนตําบลยางหย่อง 2 ยางหย่อง ท่ายาง เพชรบุรี  - √
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหนองปรง ศูนย์การเรียนรู้หนองจิก หนองปรง เขาย้อย เพชรบุรี  - √
5.  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหนองพลับ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ หนองพลับ เมือง เพชรบุรี  - √

ประจวบคีรีขันธ์ 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านหว้ยเกรียบ - ศาลาเอนกประสงค์บ้านหว้ยเกรียบ - 4 บ้านหว้ยเกรียบ ทองมงคล บางสะพาน ประจวบฯ หมูบ่้าน √
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านช้างแรก ร.ร.อนุบาลบางสะพานน้อย 3 ช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบฯ
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านบ้านกลาง ร.ร.บ้านพตุะแบก 7 เขาล้าน ทับสะแก ประจวบฯ
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านบ้านคลองมงคล ศาลาเอนกประสงค์บ้านทองมงคล 6 ทองมงคล บางสะพาน ประจวบฯ
5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลแสงอรุณ อบต.แสงอรุณ 4 แสงอรุณ ทับสะแก ประจวบฯ
6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลคลองวาฬ อบต.คลองวาฬ 2 คลองวาฬ เมือง ประจวบฯ

ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านหนองมะค่า ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองมะค่า 10 หนองตาแต้ม ปราณบุรี ประจวบฯ

สมุทรสาคร 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลอําแพง  - องค์การบริหารส่วนตําบลอําแพง  -  -  -  อําแพง  บ้านแพว้  สมุทรสาคร ตําบล
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลโคกขาม  ๒๐/๑๐  สนง.สหกรณ์กรุงเทพฯจาํกัด  - ๙  -  โคกขาม  เมือง  สมุทรสาคร ตําบล √
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลอ้อมน้อย  - ถนนสุคนธวิท  -  -  - ตลาด  กระทุม่แบน  สมุทรสาคร ตําบล √
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลมหาชัย  -  วัดเจษฎาราม  -  -  -  มหาชัย  เมือง  สมุทรสาคร ตําบล √

สมุทรสงคราม 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลปลายโพงพาง ๑๒ ๑ ปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม ตําบล √
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2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบางจะเกร็ง อบต.บางจะเกร็ง บางจะเกร็ง เมือง สมุทรสงคราม ตําบล √
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลกระดังงา ๗ ๑๓ กระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม ตําบล √
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลตําบลบางพรม ๔๓ ๕ บางพรม บางคนที สมุทรสงคราม ตําบล
5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลตําบลแหลมใหญ่ อบต.แหลมใหญ่ แหลมใหญ่ เมือง สมุทรสงคราม ตําบล √

ภาค 8
สุราษฎ์ธานี 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอบ้านนาสาร กองการศึกษาเทศบาลเมืองนาสาร นาสาร บ้านนาสาร ส.ฎ. อําเภอ √

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลคลองปราบ 52 ทีท่ําการกํานันตําบลโมถ่าย 5 คลองปราบ นาสาร ส.ฎ. ตําบล √
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบ้านเสด็จ ศาลาอเนกปรสงค์บ้านควนกล้ิง 1 บ้านเสด็จ เคียนซา ส.ฎ. w,jit[6

สุราษฎ์ธานี สาขาเกาะสมุย 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลเกาะพะงัน ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนมะเด่ือหวาน 3 เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี  -
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบ้านใต้ ทีท่ําการชุมชนเจดีย์วัดใน 5 บ้านใต้ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี  -
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลตล่ิงงาม  54/8 1 ตล่ิงงาม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี  -
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลมะเร็ต ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตําบลมะเร็ต มะเร็ต เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี  -

5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลลิปะน้อย
/ศาลาเอนกประสงค์และทีท่ําการกลุ่ม
ออมทรัพย์เพือ่การผลิตบ้านตรอกพนัรา
(ติดกับทีท่ําการผู้ใหญ่บ้าน)

1 ลิปะน้อย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
 -

6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนนาราเจริญสุข ณ ทีท่ําการชุมชนนาราเจริญสุข ลิปะน้อย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี  -
7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหน้าเมือง ทีท่ําการชุมชนหมูท่ี ่1 1 หน้าเมือง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี  -
8. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลอ่างทอง ทีท่ําการกองทุนหมูบ่้านชุมชนบ้าน

ตะเคียน
4 อ่างทอง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี  -

สุราษฎ์ธานี สาขาไชยา 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลโมถ่าย โมถ่าย ไชยา สุราษฎร์ธานี

นครศรีธรรมราช
1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลกรุงชิง ศูนย์ตํารวจชุมชนตําบลกรุงชิง(เก่า) 2 หว้ยพาน กรุงชิง กิง่อ.นบพตํิา นครศรีธรรมรา

ช ตําบล
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลกลาย ศาลาหมูบ่้าน หมู ่12 12 กลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช ตําบล
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลพรหมโลก สํานักงานเทศบาล ต.พรหมคีรี 6 พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช ตําบล
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนพระพรหม ศุนย์การเรียนรู้บ้านบ่อขรบ 4 บ้านบ่อขรบ นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช อําเภอ √
5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอหวัไทร ทีท่ําการชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้าน อ.หวัไทร หวัไทร หวัไทร นครศรีธรรมราช อําเภอ √

นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนกิง่อําเภอช้างกลาง /อาคารกองทุนหมูบ่้าน 5 บ้านด่านไผ่งา ช้างกลาง กิง่อ.ช้างกลาง นครศรีธรรมราช
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2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอถ้าํพรรณรา ถ้าํพรรณรา นครศรีธรรมรา

ช
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอนาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช

4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลพปิูน /องค์การบริหารส่วนตําบลพปิูน 4 พปิูน พปิูน นครศรีธรรมราช

5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอร่อนพบิูลย์ ร่อนพบิูลย์ นครศรีธรรมราช

ชุมพร 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลท่าข้าม 83 /องค์การบริส่วนตําบลท่าข้าม 4 ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร ตําบล √
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลนากระตาม 157 /องค์การบริหารส่วนตําบลนากระตาม 5 นากระตาม ท่าแซะ ชุมพร ตําบล √
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลนาทุง่ 2 นาทุง่ เมือง ชุมพร ตําบล √
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนหมูบ่้านบางหมาก 34 7 บางหมาก บางหมาก เมือง ชุมพร ตําบล √
5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนนาชะอัง 77 3 นาชะอัง เมือง ชุมพร ตําบล √

ชุมพร สาขาหลังสวน 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอสวี ทีว่่าการอําเภอสวี สวี สวี ชุมพร อําเภอ √
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอเมืองวัดประสาทนิกร ศาลาหมูบ่้าน ขันเงิน หลังสวน ชุมพร ตําบล √
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลตะโก ศาลาทําการหมูบ่้าน 4 ตะโก ตะโก ชุมพร อําเภอ √
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลทุง่คาวัด ศาลาหมูบ่้าน 1 ทุง่คาวัด ละแม ชุมพร ตําบล √
5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลมะพร้าว ศูนย์ฝึกอาชีพอําเภอหลังสวน 3 บางมะพร้าว หลังสวน ชุมพร ตําบล √

ภูเก็ต 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดภูเก็ต 100/192 อาคาร หอ้งสมุดอาภากรศาลกรมหลวงชุมพรเขตอดุมศักด์ิ (สะพานหนิ)  ถนนภูเก็ต  -  - ตลาดใหญ่ มืองภูเก็ต ภูเก็ต อําเภอ √
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอถลาง 310/99 อาคาร ตลาดสดเทศบาลตําบลเทพกระษัตรี  - 1 ชุมชนบ้านค่าย    เทพกระษตัรี ถลาง ภูเก็ต อําเภอ √  
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอกระทู้ 25 อาคาร หอ้งสมุดวัดอนุภาษกฤษฎาราม ถนนวิชติสงคราม 1 ชุมชนเก้ตโฮ่ ตําบลกะทู้ อําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต อําเภอ √

กระบ่ี 1. ศูนย์ยุติธรรมชมุชนกระบี่ท่าเรือบ้านทุ่งโหลง  - ทีท่ําการชุมชนกระบีท่่าเรือ ท่าเรือ  - ชุมชนกระบีท่่าเรือ ปากน้าํ เมือง กระบี่ หมูบ่้าน √
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลคลองยา  - ศาลาหอประชุม ม.1  - ๑ คลองยา คลองยา อ่าวลึก กระบี่ ตําบล √
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลปากน้าํ  - ทีท่ําการชุมชนศฤงคารพฒันา  -  - ชุมชนศฤงคารพฒันา ปากน้าํ เมือง กระบี่ หมูบ่้าน √
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนปลายพระยา บ้านีส่ีพระยา 12 ศรีพระยา ปลายพระยา เมือง กระบี่ ตําบล 

5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านคลองยวน มัสยิดบ้านคลองยวน 3 คลองยวน ตล่ิงขัน เหนือคลอง กระบี่ หมูบ่้าน 

6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนร่วมจติร่วมใจ ทีท่ําการชุมชนร่วมจิตร่วมใจ ร่วมใจ ร่วมจิตร่วมใจ ปากน้าํ เมือง กระบี่ หมูบ่้าน 

7. ศูนย์ยุตธรรมชุมชนบ้านปากหรา ทีท่ําการสารวัตรกํานันบ้านปากหรา 5 ปากหรา ตล่ิงขัน เหนือคลอง กระบี่ หมูบ่้าน √
8. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านร่าปู ศาลาอเนกประสงค์บ้านร่าปู 1 ร่าปู เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่ หมูบ่้าน 

ระนอง 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบางแก้ว 89/3 - 4 - บางแก้ว ละอุน่ ระนอง √
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2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลปากจัน่ ศาลากองทุนหมูบ่้าน หมูท่ี ่7 ต.ปากจัน่ - 7 - ปากจัน่ กระบุรี ระนอง ไม่ระบุ √
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลส้มแปูน องค์การบริหารส่วนตําบลหาดส้มแปูน - 3 - หาดส้มแปูน เมือง ระนอง ไม่ระบุ √
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบ้านนา 89/3 ศาลาเอนกประสงค์หมูท่ี ่4     ต.บ้านนา - 4 - บ้านนา กะเปอร์ ระนอง ไม่ระบุ √

พังงา 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอตะกัว่ทุง่ ศาลาเอนกประสงค์ 6 โตนดิน ถ้าํ ตะกัว่ทุง่ พงังา อําเภอ √
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลทุง่มะพร้าว ศาลาเอนกประสงค์ 7 บ้านขนิม ทุง่มะพร้าว ท้ายเหมือง พงังา ตําบล √

ภาค 9
สงขลา 1.  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนรัตนอุทิศ  - ทีท่ําการชุมชนรัตนอุทิศ โชคสมาน ๕  -  - หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา ตําบล

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนทุง่ตําเสา ๓๔๒ ๑๐  - ทุง่ตําเสา หาดใหญ่ สงขลา ตําบล
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลคูหาใต้  ๙๙/๑ กองทุนแม่   - ๔ นาปาบ คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา ตําบล
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลเกาะใหญ่  - ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  - ๕   - เกาะใหญ่ กระแสสินธ์ุ สงขลา ตําบล
5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลกระแสสินธ์ุ  - สํานักงานอบต.กระแสสินธ์ุ  - ๒  - กระแสสินธุ กระแสสินธ์ุ สงขลา ตําบล
6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองสิงหนคร  - บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองสิงหนคร  -  -  - หวัเขา สิงหนคร สงขลา ตําบล
7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลวัดขนุน ๗๖/๑ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองหอย  - ๔ หนองหอย วัดขนุน สิงหนคร สงขลา ตําบล

สงขลา สาขานาทวี 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลเกาสะบ้า สถานีอนามัยตําบลเกาะสะบ้า ๘ เกาะสะบ้า เทพา สงขลา ตําบล √

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอสะบ้าย้อย ๘๓/๒ ราษฎร์บํารุง ๑ สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา อําเภอ √
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลนาทับ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ๖ นาทับ จะนะ สงขลา ตําบล √
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลสะกอม โรงเรียนบ้านบ่อโซน ๗ สะกอม จะนะ สงขลา ตําบล
5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลทับช้าง อบต.ทับช้าง ๖ ทับช้าง นาทวี สงขลา ตําบล
6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลจะแหน สถานีอนามัยบ้านวังโอ๊ะ ๓ จะแหน สะบ้าย้อย สงขลา ตําบล
7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบ้านโหนด สถานีอนามัย(หลังเก่า) ๒ บ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา ตําบล √
8. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลธารคีรี อบต.ธารคีรี ๒ ธารคีรี สะบ้าย้อย สงขลา ตําบล
9. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลทุง่พอ ๕๘ ๑ ๑ ทุง่พอ สะบ้าย้อย สงขลา ตําบล √
10. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลเขาแดง ศาลาเอนกประสงค์หมูบ่้าน ๓ เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา ตําบล
11. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลเปียน ศาลาเอนกประสงค์หมูบ่้าน ๒ เปียน สะบ้าย้อย สงขลา หมูบ่้าน
12. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลลําไพล 19/25 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ้านปริก ๘ ลําไพล เทพา สงขลา ตําบล √
13. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลตล่ิงชัน องค์การบริการส่วนตําบลตล่ิงชัน ๔ ตล่ิงชัน จะนะ สงขลา ตําบล √
14. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลปากบาง มัสยิดคลองขุด ๖ ปากบาง เทพา สงขลา ตําบล √
15. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลท่าม่วง ศาลาเอนกประสงค์หมูบ่้าน ๙ ท่าม่วง เทพา สงขลา ตําบล √
16. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลสะท้อน อบต.สะท้อน ๑ สะท้อน นาทวี สงขลา ตําบล
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17. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลเทพา ๒๖๒ ถนนประธานสุขา ๑ เทพา เทพา สงขลา ตําบล √
18. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลวังใหญ่ ๙๑/๑ ๖ วังใหญ่ เทพา สงขลา ตําบล √
 19. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลคูหา องค์การบริหารส่วนตําบลคูหา คูหา สะบ้าย้อย  สงขลา ตําบล

พัทลุง 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านเขาย่า ศาลากลางบ้านเขาย่า 4 เขาย่า ศรีบรรพต พทัลุง หมูบ่้าน √
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนควนขนุน วัดควนสามโพธ์ิ 5 ควนขนุน เขาชัยสน พทัลุง หมูบ่้าน √
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านคลองใหญ่ มัสยิดบ้านควน 1 คลองใหญ่ ตะโหมด พทัลุง หมูบ่้าน √
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตําบลปาก

พะยูน

ณ หอ้งประชุมเทศบาลตําบลปากพะยูน 1 ปากพะยูน ปากพะยูน พทัลุง

ตําบล √
5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านท่าควาย ศาลาประจาํหมูบ่้าน 5 ท่าควาย โคกม่วง เขาชัยสน พทัลุง หมูบ่้าน √
6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนวัดลํากะ วัดลํากะ 10 บ้านลํากะ ชุมพล ศรีนครินทร์ พทัลุง หมูบ่้าน √
7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนโคกสัก(หว้ยเนียง) 0 โคกสัก บางแก้ว พทัลุง ตําบล √
8. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนชะรัด เทศบาลตะรัด 6 ชะรัด ชะรัด กงหรา พทัลุง ตําบล √
9. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนหว้ยทราย วัดหว้ยทราย หนองธง ปุาบอน พทัลุง หมูบ่้าน √
10. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนปุาพะยอม(ไสกุน) วัดปุาพะยอม 7 ปุาพะยอม ปุาพะยอม ปุาพะยอม พทัลุง หมูบ่้าน √
11. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนวัดควนปรง วัดควนปรง 2 ควนปรง ท่ามิหรํา เมือง พทัลุง หมูบ่้าน √
12. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนควนมะพร้าว วัดควนมะพร้าว 2 พญาขัน เมือง พทัลุง หมูบ่้าน √

ตรัง
1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลแหลมสอม

ศาลาเอนกประสงค์ตําบลแหลมสอม 

มัสยิดแหลมสอม

1 แหลมสอม ปะเหลียน ตรัง

ตําบล
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลนาวง ทีท่ําการ อบต. นาวง 6 นาวง หว้ยยอด ตรัง ตําบล
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลโคกสะบ้า ทีท่ําการ อบต. โคกสะบ้า 4 โคกสะบ้า นาโยง ตรัง ตําบล √
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบางกุง้ ทีท่ําการ อบต. บางกุง้ 3 บางกุง้ หว้ยยอด ตรัง ตําบล √
5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบ้านโพธ์ิ  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 2 บ้านโพธ์ิ เมือง ตรัง ตําบล √

6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลน้าํผุด

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบล

น้าํผุด

4 น้าํผุด เมือง ตรัง

ตําบล
7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบ่อหนิ ศาลาเอนกประสงค์บ้านไสต้นวา 4 บ่อหนิ สิเกา ตรัง ตําบล √

8. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลไม้ฝาด

ศาลาเอนกประสงค์สํานักสงฆ์บ้านหว้ยต่อ 1 ไม้ฝาด สิเกา ตรัง

ตําบล √
9. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านดวนไม้ดํา ทีท่ําการผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี ่2 2 ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง หมูบ่้าน
10. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านหนองยายฝูาย ศาลาเอนกประสงค์หมูท่ี ่3 3 นาวง หว้ยยอด ตรัง หมูบ่้าน √
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11. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหาดสําราญ

อาคารศูนย์ผลิตและจาํหน่ายสินค้า

พืน้เมือง

3 หาดสําราญ หาดสําราญ ตรัง

ตําบล

12. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบ่อน้าํร้อน

รร.กันตังรัษฎาศึกษา(หอ้ง 113 ศูนย์การ

เรียนรู้ชุมชน)

7 บ่อน้าํร้อน กันตัง ตรัง

ตําบล √
13. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลนาหมืน่ศรี ทีท่ําการ อบต. นาหมืน่ศรี 8 นาหมืน่ศรี นาโยง ตรัง ตําบล √
14. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลควนเมา ทีท่ําการ อบต.ควนเมา 12 รัษฎา ตรัง ตําบล √
15. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลนาข้าวเสีย ทีท่ําการ อบต.นาข้าวเสีย 4 นาข้าวเสีย นาโยง ตรัง ตําบล √

ยะลา 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอเมือง - อบต.พร่อน - - พร่อน เมือง ยะลา ตําบล √
2.  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนหลังวัดเมือง - ร.ร.เทศบาล๖ หลังวัดเมือง - หลังวัดเมือง เมือง ยะลา หมูบ่้าน
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนหลังกองร้อย - ทีท่ําการชุมชน ผังเมือง๑ หลังกองร้อย เมือง ยะลา หมูบ่้าน
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนมุสลิมสัมพนัธ์ - ทีท่ําการชุมชน มุสลิมสัมพนัธ์ - มุสลิมสัมพนัธ์ เมือง ยะลา หมูบ่้าน √
5.  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลตาเซะ - อบต.ตาเซะ - - ตาเซะ เมือง ยะลา ตําบล √
6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอกรงปินัง - ทีว่่าการอําเภอ - - กรงปินัง สะเอะ กรงปินัง ยะลา อําเภอ √
7.  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอรามัน - ทีว่่าการอําเภอ - - รามัน กายูบอเกาะ รามัน ยะลา อําเภอ √
8.  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลอาซ่อง - มัสยิดนูรุลเตาเฟค - ๑ อาซ่อง รามัน ยะลา ตําบล √
9. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอบันนังสตา - ทีว่่าการอําเภอ - - บันนังสตา บันนังสตา บันนังสตา ยะลา อําเภอ √
10.  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลถ้าํทะลุ - อบต.ถ้าํทะลุ - - ถ้าํทะลุ บันนังสตา ยะลา ตําบล √
11.  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอธารโต - อบต.บ้านแหร - - บ้านแหร ธารโต ยะลา อําเภอ
12. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลธารโต - อบต.ธารโต - - ธารโต ธารโต ยะลา ตําบล √
13. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอกาบัง - ทีว่่าการอําเภอ - - กาบัง ลาแล กาบัง ยะลา อําเภอ
14. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอยะหา - ทีว่่าการอําเภอ - - ยะหา ยะหา ยะหา ยะลา อําเภอ √
15.  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลปะแต - อเนกประสงค์  - - ปะแต ยะหา ยะลา ตําบล √
16.  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบาโร๊ะ - ทีท่ําการสตรี - ๑ บาโร๊ะ ยะหา ยะลา ตําบล √
17. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลตาชี - วัดตาชี - - ตาชี ยะหา ยะลา ตําบล
18.  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอเบตง ๕๓/๑ - - ๑ ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา อําเภอ √
19. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลธารน้าํทิพย์ - อบต.ธารน้าํทิพย์ - - ธารน้าํทิพย์ เบตง ยะลา ตําบล
20. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลยะรม ๔๔๔/๑ - - ๖ จันทรัตน์ เบตง ยะลา ตําบล √

นราธิวาส 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอเมือง    72/3 11 บ้านบาโง       ลําภู      เมือง  นราธิวาส อําเภอ √
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบางนาค สมาคมอิสลามจังหวัดนราธิวาส   บางนาค      เมือง  นราธิวาส ตําบล √
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบางปอ ทีท่ําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางปอ   บางปอ      เมือง  นราธิวาส ตําบล √
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4.ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอย่ีงอ   267/1 7   ย่ีงอ      ย่ีงอ  นราธิวาส อําเภอ
5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอบาเจาะ   219/1 บ้านดูกู   บาเจาะ     บาเจาะ  นราธิวาส อําเภอ √
6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลลูโบะสาวอ โรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห ์9 ลูโบะสาวอ     บาเจาะ  นราธิวาส ตําบล √
7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบาเระใต้ ศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ บาเร๊ะใต้     บาเจาะ  นราธิวาส ตําบล √
8. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลปะลุการสาเมาะ องค์การบริหารส่วนตําบลปะลุกาสาเมาะ ปะลุกาสาเมาะ     บาเจาะ  นราธิวาส ตําบล √
9. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอรือเสาะ 206 พธิานอํานวยกิจ 1 รือเสาะออก     รือเสาะ  นราธิวาส อําเภอ √
10. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอศรีสาคร ทีท่ําการชรบ.หน้า อบต. ซากอ  ซากอ  ศรีสาคร  นราธิวาส อําเภอ √
11. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลตะมะยูง อาคารเอนกประสงค์  ตะมะยูง  ศรีสาคร  นราธิวาส ตําบล √
12. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอระแงะ อาคารเอนกประสงค์บ้านตาบอแร  กาลีซา  ระแงะ  นราธิวาส อําเภอ √
13. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบองอ องค์การบริหารส่วนตําบลบองอ บองอ  ระแงะ  นราธิวาส ตําบล √
14. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอตากใบ ทีท่ําการองค์การบริหารส่วนตําบลเจ๊ะเห ตากใบ   ตากใบ  นราธิวาส อําเภอ √
15. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลพร่อน ทีท่ําการกํานันตําบลพร่อน พร่อน   ตากใบ  นราธิวาส ตําบล √
16. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลไพรวัน 82 6 ไพรวัน   ตากใบ  นราธิวาส ตําบล √
17. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอสุไหงโกลก ศาลาทีท่ําการชุมชนเจริญสุข - สุไหงโกลก  นราธิวาส อําเภอ √
18. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลสุไหงโกลก ศาลาชุมชนหลังล้อแม็ก  สุไหงปาดี  สุไหงปาดี  นราธิวาส ตําบล √
19. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลปูโยะ ทีท่ําการองค์บริหารส่วนตําบลปูโยะ ปูโยะ  สุไหงปาดี  นราธิวาส ตําบล √
20. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอสุไหงปาดี ทีท่ําการองค์การส่วนตําบลปะลุรู -  สุไหงปาดี  นราธิวาส อําเภอ √
21. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลริโก๋ ทีท่ําการองค์การบริหารส่วนตําบลริโก๋ ริโก๋  สุไหงปาดี  นราธิวาส ตําบล √
22. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอแว้ง ๒๘/๔ 2 -    แว้ง  นราธิวาส อําเภอ
23. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอสุคิริน ทีท่ําการองค์การส่วนตําบลเกียร์ -  สุติริน  นราธิวาส อําเภอ √
24. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอเจาะไอร้อง อาคารเอนกประสงค์   บูกิต เจาะไอร้อง  นราธิวาส อําเภอ √
25. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอจะแนะ อาคารเอนกประสงค์ ช้างเผือก   จะแนะ  นราธิวาส อําเภอ √
26. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลผดุงมาตร อาคารเอนกประสงค์ตําบลผดุงมาตร ผดุงมาตร   จะแนะ  นราธิวาส ตําบล √
27.ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลดุซงญอ อาคารเอนกประสงค์ตําบลดุซงญอ ดุซงญอ   จะแนะ  นราธิวาส ตําบล √
28. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลจะแนะ ทีท่ําการองค์การบริหารส่วนตําบลจะแนะ จะแนะ   จะแนะ  นราธิวาส ตําบล √
29. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลช้างเผือก ทีท่ําการ อบต. ช้างเผือก ช้างเผือก   จะแนะ  นราธิวาส ตําบล √
30. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลโละจูด ทีท่ําการกํานัน 2 โละจูด   แว้ง  นราธิวาส ตําบล √
31.ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตําบลมะรือโบตก ศาลาประชาคมหมูท่ี ่๙ บ้านสโลว์ มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส ตําบล
32.ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตําบลโต๊ะเด็ง ทีท่ําการองค์การบริหารส่วนตําบลตะเด็ง โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส ตําบล
33.ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหยงลิมอ ทีท่ําการองค์การบริหารส่วนตําบลตันหยงลิมอ ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส ตําบล

ปัตตานี 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอ.โคกโพธ์ิ 37/1 อาคารบ้านพกัหัวหน้าการประถมศึกษาอาํเภอโคกโพธ์ิ  ต.โคกโพธ์ิ อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี อําเภอ √
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2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอ.สายบุรี 78 ซอยวัดสักขี 1 ตําบลละหาร อําเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี อําเภอ √
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต.ทรายขาว อาคารเอนกประสงค์   หมูท่ี ่2 ตําบลทรายขาว  อําเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี ตําบล √
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอ.ยะหร่ิง ทีว่่าการอําเภอยะหร่ิง  ตําบลยามู  อําเภอยะหร่ิง จังหวัดปัตตานี อําเภอ √
5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต.บางโกระ อาคารเอนกประสงค์  หมูท่ี ่2 ตําบลบางโกระ  อําเภอโคกโพธ์ิ ปัตตานี ตําบล √
6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอ.ยะรัง ทีว่่าการอําเภอยะรัง (หลังเก่า)  ตําบลยะรัง  อําเภอยะรัง ปัตตานี อําเภอ √
7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต.บางเก่า อาคารเอนกประสงค์  2  ตําบลบางเก่า  อําเภอสายบุรี ปัตตานี ตําบล √
8. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอ.แม่ลาน อาคารศูนย์บริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย แม่ลาน อ.แม่ลาน ปัตตานี อําเภอ √
9. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอ.หนองจิก 75/3    อาคารอเนกประสงค์ตําบลยาบี 5 ยาบ อําเภอหนองจกิ  ปัตตานี อําเภอ √
10. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต.ท่าเรือ อาคารศูนย์ราชการ 3  ตําบลท่าเรือ  อําเภอโคกโพธ์ิ ปัตตานี ตําบล √
11. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอ.ปะนาเระ อาคารเทศบาลตําบลปะนาเระ  ตําบลปะนาเระ  อําเภอปะนาเระ ปัตตานี อําเภอ √
12. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอ.มายอ ทีว่่าการอําเภอมายอ  ตําบลมายอ  อําเภอมายอ ปัตตานี อําเภอ √
13. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต.ช้างไหต้ก 72 หมู่ที ่2  ตําบลช้างไหต้ก อําเภอโคกโพธ์ิ ปัตตานี ตําบล √
14. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอ.เมือง ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลตันหยงลูโละ  ตําบลตันหยงลุโละ   อําเภอเมือง ปัตตานี อําเภอ √
15. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอ.ไม้แก่น อาคารเอนกประสงค์   1 ตําบลตะโละไกรทอง  อําเภอไม้แก่น ปัตตานี อําเภอ √
16. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอ.กะพอ้ 15-ม.ค.  ตําบลตะโละดือรามัน อําเภอกะพอ้ ปัตตานี อําเภอ √
17. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอ.ทุง่ยางแดง 146  ตําบลน้าํดํา อําเภอทุง่ยางแดง  ปัตตานี อําเภอ √
18 ศูนย์ยุติธรรมชมุชนวิทยาลัยอสิลามศึกษา มอ.ปัตตานี ตําบลรูสะมีแล อําเภอเมือง ปัตตานี อําเภอ √

สตูล 1. ตําบลเกตรี ทีท่ําการ อบต.เกตรี 3 เกตรี เกตรี เมือง สตูล ตําบล √
2. ตําบลเขาขาว หอ้งพกัครูโรงเรียนคุรุสัมพนัธ์มัสยิดบ้าน

บ่อหนิ

3 บ่อหนิ เขาขาว ละงู สตูล

ตําบล √
3. ตําบลละงู ทีท่ําการ อบต.ละงู 12 ในเมือง ละงู ละงู สตูล ตําบล √
4. บ้านเหนือคลอง(ศูนย์ 811)  อาคารเอนกประสงค์มัสยิดบ้านเหนือ

คลอง
8 เหนือคลอง ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล

หมูบ่้าน
5. อําเภอควนกาหลง ทีว่่าการอําเภอควนกาหลง 1 หว้ยน้าํดํา ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล อําเภอ √
6. อําเภอควนโดน องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน 8 ควนสตอ ควนสตอ ควนโดน สตูล อําเภอ √
7. อําเภอท่าแพ ทีท่ําการ อบต.ท่าแพ 2 ท่าแพกลาง ท่าแพ ท่าแพ สตูล อําเภอ √
8. อําเภอทุง่หว้า ทีว่่าการอําเภอทุง่หว้า 8 ทุง่ตําเสา ทุง่หว้า ทูง่หว้า สตูล อําเภอ
9. อําเภอมะนัง ทีท่ําการชมรมกํานัน-ผู้ใหญ่บ้านกิง่

อําเภอมะนัง ทีว่่าการอําเภอมะนัง

1 ปาล์ม1 ปาล์มพฒันา กิง่อําเภอ

มะนัง

สตูล

อําเภอ √
10. อําเภอละงู ชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้าน 12 ในเมือง ละงู ละงู สตูล อําเภอ √
11. อําเภอเมืองสตูล ทีท่ําการชมรมกํานัน-ผู้ใหญ่บ้านทีว่่าการ 

อ.เมือง

2

ท่าจีน

คลองขุด เมือง สตูล

อําเภอ



ส านักงาน รายช่ือศูนย์ ระดับของศูนย์

เลขที่ อาคาร ซอย/ถนน หมู่ หมูบ้่าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ระดับดี ดีมาก ดีเยี่ยม

ทีอ่ยูศู่นย์ยุติธรรมชุมชน ระดับความเข็มแข็ง

นราธิวาส เปดิศูนย์ใหม่ยังไม่ส่งข้อมูล ศ.ตําบลโต๊ะเด็ง 3/7/2555







 






























































































































































