่อมู
ข ลติด่อหน
ต ่วยงานส
่วนราชการประจาจังหวัดสตูล หมายเลขโทรศัพ่ท / โทรสาร/มือถือ/e-mail/ที่ตั้งหน
่วยงาน
หน
่วยงาน

โทรศัพ่ท

โทรสาร

E-mail

มือถือ
่วนราชการประจ
ส
าจังหวัด

ที่ตั้งหน
่วยงาน

แผนทีต่ ั้ง

URL แผนทีต่ ั้ง

ที่ทาการปกครองจังหวัด
ปลัดจังหวัดสตูล

นายทศพล สวัสดิสุข

0 7471 1053

0 7472 4371

0 7471 1055

0 7471 1055่อ
ต 15

0 7471 1062

0 7472 3143

0 7471 1095

0 7472 1931

dopasatun@hotmail.com

089 979 9840

ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 2 (หลัง่า)
เก ถ.สตูลธานี
ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000

https://goo.gl/maps/QStjQYKRJagZu
CRC6

satun@moi..go.th

08 9203 4061

ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 3 (หลังใหม
่) ถ.สตูล
ธานี ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000

http://www.satun.go.th/contactus/l
ocation

09 5463 8287

ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 1 (หลังใหม
่) ถ.สตูล
ธานี ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000

https://www.dol.go.th/satun/Pages/
default.aspx

08 4874 0611

ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 1 (หลัง่า)
เก ถ.สตูลธานี
ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000

https://satun.cdd.go.th/

สานักงานจังหวัด
หัวหน
่าสานักงานจังหวัดสตูล

นายคณิต คงช
่วย

สานักงานที่ดินจังหวัดสตูล
่าพนั
เจ กงานที่ดินจังหวัดสตูล
่าที
ว ่อยตรี
่ร
วิรวุฒิ ่อนแก
อ ่ว
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
พัฒนาการจังหวัดสตูล
นางศุภมาส เหล็นเรือง
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล

rsatun@cdd.mail.go.th

หน
่วยงาน

นายจิรวัฒ่น สุวรรณลิขิต

โทรศัพ่ท

0 7477 2109

โทรสาร

E-mail

0 7477 2284

Satun@dpt.mail.go.th

0 7472 2296

dpm12_satun@hotmail.com

มือถือ
่วนราชการประจ
ส
าจังหวัด

ที่ตั้งหน
่วยงาน

แผนทีต่ ั้ง

URL แผนทีต่ ั้ง

08 0045 1051

359 ม.2 ถนนเลียบคลอง ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล

http://pvnweb.dpt.go.th/satun/inde
x.php/2017-12-19-10-02-49

098-9696774

ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 2 (หลัง่า)
เก ถ.สตูลธานี
ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000

http://stn.disaster.go.th/in.satun8.147/

สานักงานป
่องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล
หน.สนง.ป
่องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล

นายไพศาล ขุนศรี

0 7472 2121

สานักงานส
่งเสริมการปกครองท
่องถิ่นจังหวัดสตูล
่องถิ
ท ่นจังหวัดสตูล

พัน่าเอกสาคร
จ
สิทธิศักดิ์

0 7472 5160-1

0 7472 5160-1่อ
ต 17

admin@satunlocal.go.th

089 961 6952

ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 3 (หลังใหม
่) ถ.สตูล
ธานี ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000

0 7471 1190

0 7471 1189

satun@mol.mail.go.th

097 220 4656

ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 2 (หลังใหม
่) ถ.สตูล
ธานี ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000

-

553 ม.๒ ถ.คลองขุด-นาแค ต.คลองขุด อ. เมือง
สตูล จ. สตูล

http://satunlocal.go.th/public/c
ontact/data/index/menu/122
http://satunlocal.go.th/public/d
efault/index/index

สานักงานแรงงานจังหวัดสตูล
แรงงานจังหวัดสตูล
นางนิรมล หมื่นจิตร

https://satun.mol.go.th/

สานักงานสวัสดิการและคุ
่มครองแรงงานจังหวัดสตูล
สวัสดิการและคุ
่มครองแรงงานจังหวัดสตูล

นายไชยยศ สว
่างจันทร
่

สานักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล

0 7471 1162

0 7471 1162่อ
ต 13

shorturl.asia/ANgTH

หน
่วยงาน

โทรศัพ่ท

โทรสาร

E-mail

มือถือ
่วนราชการประจ
ส
าจังหวัด

ที่ตั้งหน
่วยงาน

แผนทีต่ ั้ง

URL แผนทีต่ ั้ง

ประกันสังคมจังหวัดสตูล

่าง
ว

0 7477 2174-5

0 7472 1396

0 7472 2176

0 7472 1709

0 7471 1950

0 7471 1065

-

-

ม.6 ถ.ยนตรการกาธร ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล

https://www.sso.go.th/wpr/satun

-

ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 2 (หลังใหม
่) ถ.สตูล
ธานี ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000

https://www.doe.go.th/prd/satun/g
eneral/param/site/108/cat/32/sub/0
/pull/singleview/view/contacts-view

08 1277 6188

23 ถนนยาตราสวัสดิ์ ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล
91000

http://www.correct.go.th/

08 1750 9318

ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 1 (หลังใหม
่) ถ.สตูล
ธานี ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000

http://satun.msociety.go.th/

86/111 ถ.สฤษดิ์ภฺมินารถ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล
91000

http://sub.led.go.th/stoon-n/

สานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล
จัดหางานจังหวัดสตูล

นางภัทรานิษ่ฐ ศรีทับทิม

stn@doe.go.th

เรือนจาจังหวัดสตูล
่บั
ผู ญชาการเรือนจาจังหวัดสตูล
นายกาจก
่อง รัตนะ

สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ่จั
ย งหวัดสตูล
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ่จั
ย งหวัดสตูล

นายไพฑูร่ย พัชรอาภา

0 7471 1375

0 7471 1375

satun@m-society.go.th

0 7472 3590

0 7472 3592

09
Satun.dop@probation.mail.go.th

สานักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล
่อ
ผู านวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล
นายกาธร นาคทิพ่ย
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล
่อ
ผู านวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัด
สตูล

2524 2727

หน
่วยงาน

นางราตรี เอียดคง

โทรศัพ่ท

โทรสาร

0 7471 1912

0 7471 1914

0 7471 1071

0 7472 1408

0 7472 3112 - 3

0 7472 3112

0 7471 1106

0 7472 1644

0 7477 2201

0 7477 2201

E-mail

มือถือ
่วนราชการประจ
ส
าจังหวัด

ที่ตั้งหน
่วยงาน

แผนทีต่ ั้ง

URL แผนทีต่ ั้ง

121/5-7 ถนนสมันตประดิษ่ฐ ต.พิมาน อ.เมือง จ.
สตูล 91000

http://www.probation.go.th/
http://110.49.71.143/satun/

08 1082 2497

18 ถ.ยาตราสวัสดิ์ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล

http://ssj.stno.moph.go.th/wordpres
s/

08 1897 3800

ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 3 ถนนสตูลธานี
ตาบลพิมาน อาเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000

https://www.opsmoac.go.th/satunhome

satun@doae.go.th

08 6491 6261

82 ถ.ภูมีจรดล ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000

http://www.satun.doae.go.th/ho
me.html

satunfish91@gmail.com

08 1990 4552

443 ม.6 ถ.ยนตรการกาธร ต.คลองขุด อ.เมือง จ.
สตูล 91000

08
satun.dop@probation.mail.go.th

1909 0166

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
นายแพทย
่สาธารณสุขจังหวัดสตูล
นพ.สมบัติ ผดุงวิท่วั
ย ฒนา
สานักงานเกษตรและสหกรณ
่จังหวัด
เกษตรและสหกรณ
่จังหวัดสตูล
นางป
่ยรัต่น ลัภกิตโร

paco_stn@opsmoac.go.th

สานักงานเกษตรจังหวัดสตูล
เกษตรจังหวัดสตูล

นายป
่ทพงษ
่ สารบรรณ
่

สานักงานประมงจังหวัดสตูล
ประมงจังหวัดสตูล

นายโสภณ ่อนคง
อ

สานักงานปศุสัต่จั
ว งหวัดสตูล
ปศุสัต่จั
ว งหวัดสตูล

หน
่วยงาน

นายบุญ่ง
ส รัตนพร

โทรศัพ่ท

โทรสาร

E-mail

มือถือ
่วนราชการประจ
ส
าจังหวัด

ที่ตั้งหน
่วยงาน

แผนทีต่ ั้ง

URL แผนทีต่ ั้ง

0 7471 2357

0 7471 1357

08 7270 5763

334 ม.6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 910100

http://pvlosat.dld.go.th/webnew/images/HP12
/5899.jpg

0 7474 0470

0 7471 1202

-

เลขที่ 1 ถนนภูมีจรดล ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล
91000

https://web.cpd.go.th/satun/

0 7471 1160

0 7471 1160

09 3750 3777 / 08
1535 2461

ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น2 (หลังใหม
่) ต.พิมาน อ.
เมือง จ.สตูล 91000

http://www.alro.go.th/satun/ewt_n
ews.php?nid=162

0 7471 1117

0 7472 2486

satun1@outlook.co.th

06 5931 0155

ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น2 (หลัง่า)
เก ต.พิมาน อ.
เมือง จ.สตูล

https://stn.onab.go.th/th/conte
nt/page/index/id/29

0 7474 0600-1

0 7474 0600่อ
ต 112

satun@m-culture.go.th

08 1954 9216

350 ถ.คูหาประเวศน
่ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล

https://www.m-culture.go.th/satun/

สานักงานสหกรณ
่จังหวัดสตูล
สหกรณ
่จังหวัดสตูล
นายประยูร พะมะ
สานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล

นายอารัก่ษ รัตนบุรี

cpd_satun@cpd.go.th

สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล
ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล

นางสาวสุภาพร เกตุสุริยงค
่

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล
วัฒนธรรมจังหวัดสตูล
นายณพงศ
่ ใบหมาดป
่นจอ
สานักงานคลังจังหวัดสตูล
คลังจังหวัดสตูล

หน
่วยงาน

นางประทุม่เจริ
อู ญ

โทรศัพ่ท

โทรสาร

0 7471 1064

-

0 7471 1170

0 7471 1170

0 7472 2171

0 7472 2171

E-mail

มือถือ
่วนราชการประจ
ส
าจังหวัด

ที่ตั้งหน
่วยงาน

แผนทีต่ ั้ง

URL แผนทีต่ ั้ง

06 3192 7584

ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 1 (หลัง่า)
เก ต.พิมาน
อ.เมือง จ.สตูล

https://www.cgd.go.th/cs/stn/st
n/ติด่อส
ต านักงานคลัง_.
html?page_locale=th_TH

-

220 ม.2 ต.ตลองขุด อ.เมือง จ.สตูล

https://www.dlt.go.th/site/satun/

06 1413 4354 / 08
9978 8237

ม.6 ถ.ยนตรการกาธร ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
91000

http://industry.go.th/satun/

4 ถนนบุรีวานิช ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล

https://satun.moc.go.th/%E0%B8%9
7%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%
AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B
9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0
%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E
0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/
?pv=91

สานักงานขนส
่งจังหวัดสตูล
ขนส
่งจังหวัดสตูล
นายเทพฤทธิ์ แก
่วสุวรรณ
่
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล

satundlt@gmail.com

อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
นางสาวมาลี ทองเกลี้ยง
สานักงานพาณิช่จั
ย งหวัดสตูล
พาณิช่จั
ย งหวัดสตูล

นายสุภาพ จีนเมือง

0 7471 1126

0 7472 1359

08 1979 7611

0 7472 1375

0 7472 1375

prsatun@gmail.com , prsatun@hotmail.com
09 2246 8373

ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม
่) ชั้น 2 ต.พิมาน
อ.เมือง จ.สตูล 91000

https://satun.prd.go.th/th/page/ite
m/index/id/12

0 7471 1161

0 7471 1161

satun@nso.go.th

ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม
่) ชั้น 2 ต.พิมาน
อ.เมือง จ.สตูล 91000

http://satun.nso.go.th/

สานักงานประชาสัมพัน่จั
ธ งหวัดสตูล
ประชาสัมพัน่จั
ธ งหวัดสตูล
นายจรัส บารุงเสนา
สานักงานสถิติจังหวัดสตูล
สถิติจังหวัดสตูล
นายธเนส สุวัตถิกุล

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
่อมจังหวัดสตูล
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
่อมจังหวัดสตูล

08 1787 1564

หน
่วยงาน

่าง
ว

โทรศัพ่ท

โทรสาร

E-mail

มือถือ
่วนราชการประจ
ส
าจังหวัด

ที่ตั้งหน
่วยงาน

แผนทีต่ ั้ง

URL แผนทีต่ ั้ง

http://www.mnre.go.th/satun/th
/contact-us/googlemap

0 7471 1039

0 7472 1391

tsjsatun@gmail.com

081-7520843

145 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล

0 7471 1225

0 74711 225่อ
ต 19

satun@mots.go.th

09 8779 5915

สนามกีฬาองค
่การบริหารส
่วนจังหวัดสตูล ต.คลอง
ขุด อ.เมือง จ.สตูล

https://satun.mots.go.th/

0 7472 4142

0 7472 4142

satun@energy.go.th

08 1174 7941

552 ม.2 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000

https://maps.app.goo.gl/ZV4Y1vNXrBJkjpR78

สานักงานการท
่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
่องเที
ท ่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
นางนาถนรี ธนะป
่ญโญ
สานักงานพลังงานจังหวัดสตูล
พลังงานจังหวัดสตูล

นายวิชาญกรณ
่ ประภาวิท่ย

