ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่
1

2

หน่วยงาน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักงำน ในกำรแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สำมำรถใช้ช่องทำงเดียวกันทุกเรื่องร้องเรียน แต่เรื่องเรื่อง
จังหวัด
ที่อำจจะส่งผล
สตูล
กระทบ หรือเสี่ยงต่อควำมไม่ปลอดภัย ก็จะปิดเป็นชั้นควำมลับไว้
ช่องทางการเข้าถึงบริการของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสตูล
(๑) โทรศัพท์สำยด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล ๑๕๖๗ ตลอด ๒๔ ช.ม.
(๒) โทรศัพท์ 074724404
(๓) อีเมลล์ damrongthamsatun@gmail.com
(4) เว็บไซต์จังหวัดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล
http://damrongdhamsatun.blogspot.com
(5) facebook “ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล”
(6) ส่งจดหมำยมำที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล ศำลำกลำงจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล
91000
(7) ส่งเรื่องร้องเรียนผ่ำนตู้ร้องเรียนร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล
(8) Line @
ที่ทำกำร
ปกครอง
จังหวัด
สตูล
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สำนักงำน
ขนส่ง
จังหวัด
สตูล
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สำนักงำน
ที่ดิน
จังหวัด
สตูล
สำนักงำน
กำรปฏิรูป
ศำลำกลำงจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2
ที่ดิน
จังหวัด
โทร. 0-7472-3172
สตูล
โทรสำร 0-7471-1160
satun@alro.go.th
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สำนักงำนขนส่งจังหวัดสตูล
220 หมู่ 2 ถนนคลองขุด - นำแค ตำบลคลองขุด
อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000
โทรสำร : 0 7471 1170
E-mail : satundlt@gmail.com
สำนักงำนที่ดินจังหวัดสตูล อำคำรศำลำกลำงจังหวัดสตูล(หลังใหม่)
ถ.สตูลธำนี ต.พิมำน อ.เมือง จ.สตูล.
โทร. 074-711062 โทรสำร 074-723143.
E-mail Address ...
สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล
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สำนักงำน
คุม
ประพฤติ
จังหวัด
สตูล
สำนักงำน
เกษตร
จังหวัด
สตูล
สำนักงำน
เกษตรและ
สหกรณ์
จังหวัด
สตูล

สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดสตูล
121/5-7 ถนนสมันตประดิษฐ์ ตำบลพิมำน
อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000
โทร. 074 721975 , 074 711912,
โทรสำร 074 711914
สำนักงำนเกษตรจังหวัดสตูล 82 ถนนภูมีจรดล
ตำบลพิมำน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000
โทร : 0-74711-1106
e-mail : satun@doae.go.th
สำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสตูล
สำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล
สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศำลำกลำงจังหวัดสตูล ชั้น 3 (หลังใหม่)
ถ.สตูลธำนี ต.พิมำน อ.เมือง จ.สตูล 91000
0-7472-3112-3
0-7472-3112
paco_stn@opsmoac.go.th
สำนักงำน สำนักงำนสถิติจังหวัดสตูล ศำลำกลำงจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2
สถิติ
ถนนสตูลธำนี ตำบลพิมำน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000
จังหวัด
โทรศัพท์/โทรสำร 0 7471 1161 มหำดไทย 73788, 73789
สตูล
e-mail : satun@nso.go.th
สำนักงำน สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล
โยธำธิกำร 359 ถนนเลีบบคลองชลประทาน ตาบลคลองขุด
และผัง
อาเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000
เมือง
โทรศัพท์ 074-772109 โทรสาร 074-772284
จังหวัด
แผนที่
สตูล

สำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดสตูล
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สนง.
ป้องกัน
และ
บรรเทำสำ
ธำรณภัย
จังหวัด
สตูล
สำนักงำน
แรงงำน
จังหวัด
สตูล
จัดหำงำน
จังหวัด
สตูล
พลังงำน
จังหวัด
สตูล

ศำลำกลำงจังหวัดสตูล ชั้น 2
อำคำรหลังเก่ำ
ปภ.สตูล 0-7472-2121
0-7472-2296

สำนักงำนแรงงำนจังหวัดสตูล ศำลำกลำงจังหวัดสตูล อำคำรใหม่ (ชั้น2)
ตำบลพิมำน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000.
satun@mol.mail.go.th · 0-7471-1190 ...
ศำลำกลำงจังหวัดสตูล หลังใหม่ ชั้น 2
ถนนสตูลธำนี ต.พิมำน อ.เมือง จ.สตูล 91000

คลังจังหวัด สำนักงำนคลังจังหวัดสตูล ศำลำกลำงจังหวัดสตูล ถ.สตูลธำนี
สตูล
ต.พิมำน อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร. 074-723406 074-711064
088-7863803
E-mail : stn@cgd.go.th
สำนักงำน สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสตูล
ประกันสัง หมู่ 6 ถนนยนตรกำรกำธร ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
คมจังหวัด E-mail : satun.ssoben@gmail.com
สตูล
1506
กระทรวงแรงงำน
http://61.91.204.85/sso/social/api_email.asp
ประมงจัง 443 หมู่ที่ 6 ถนนยนตรกำรกำธร ตำบลคลองขุด
หงวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000
fpo-satun@dof.in.th
0 7477 2201 , 0 7474 0239
0 7477 2201 , 0 7474 0239
ปศุสัตว์
สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสตูล 334 ม.6 ถ.ยนตรกำรกำธร ต.คลองขุด
จังหวัด
อ.เมือง จ.สตูล 91000
สตูล
โทรศัพท์ 074-711357 โทรสำร 074-711357
อิเมล์ pvlo_sat@dld.go.th
หน้ำจอจะแสดงผลได้ดีบน Screen Resolution 1024 * 768 pixels
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ท่องเทีย่ ว
และกีฬำ
จังหวัด
สตูล
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สำนักงำน
บังคับคดี
จังหวัด
สตูล
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สำนักงำน
วัฒนธรรม
จังหวัด
สตูล
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พมจ.สตูล
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สำนักงำน
สำธำรณ
สุขจังหวัด
สตูล
สนง.
พัฒนำ
ชุมชน
จังหวัด
สตูล
สนง
ท้องถิ่น
จังหวัด
สตูล
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สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดสตูล สนำมกีฬำกลำงจังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000
โทรศัพท์ :สำนักงำน : 074-711225
โทรสำร : 074-711225-19
E-mail: satun@mots.go.th
สานักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล
ที่ตั้ง เลขที่ 86/111 ถนนสฤษดิ์ภูมินำรถ ตำบลพิมำน
อำเภอเมืองสตูล จังหวัด สตูล 91000
โทรศัพท์ 074-723590
โทรสาร 074-723592
สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดสตูล
๓๕๐ ถนนคูหำประเวศน์ ตำบลพิมำน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ๙๑๐๐๐
โทร. ๐๗๔ ๗๔๐๖๐๐ โทรสำร ๐๗๔ ๗๔๐๖๐๑
E-mail satun@m-culture.go.th ,
satun.m.cultrue.satun@gmail.com
สำยด่วนวัฒนธรรม 1765
ศำลำกลำงจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น1 ล ถนนสตูลธำนี อำเภอเมืองสตูล จังหวัด
สตูล 91000 โทร 0-7471-1375, 0-7472-4282.
URL: http://www.satun.m-society.go.th/
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสตูล
เลขที่ 18 ถนนยำตรำสวัสดี ตำบลพิมำน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000
Tel : 074-711071, 074-732341
Fax : 074-721523
ศำลำกลำงจังหวัดสตูล(หลังเก่ำ)ชั้น 1 ถนนสตูลธำนี
ตำบลพิมำน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000
โทรศัพท์ 074-711-095 โทรสำร 074-721931
อีเมล rsatun@cdd.mail.go.th
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สำนักงำน
ประชำสัม
พันธ์
จังหวัด
สตูล
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พระพุทธ
จังหวัด
สตูล
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สำนักงำน
สหกรณ์
จังหวัด
สตูล

ศำลำกลำงจังหวัดสตูล ถนนสตูลธำนี ตำบลพิมำน
อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล, 91000
Highlights info row image
074 721 375
Highlights info row image
ติดต่อ สำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดสตูล บน Messenger
Highlights info row image
satun.prd.go.th

สำนักงำนสหกรณ์จังหวัดสตูล
เลขที่ 1 ถนนภูมีจรดล ตำบลพิมำน อำเภอเมืองสตูล
จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ 91000
หมำยเลขโทรศัพท์ 0 7474 0470 โทรสำร 0 7471 1202
E-mail: cpd_satun@cpd.go.th, cpd.satun@google.com This email address is
being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">
Facebook : https://www.facebook.com/coopsatun
Line ID : @705ekssh
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สนง.ทสจ. สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
สตูล
Provincial Office of Natural Resources and Environment Satun
ที่ตั้ง145 ถนนสตูลธำนี ตำบลพิมำน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
โทรศัพท์074711039
โทรสำร074721391
อีเมล์tsjsatun@gmail.com
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เรือนจำ
จังหวัด
สตูล

เรือนจำจังหวัดสตูล กรมรำชทัณฑ์

สนง.อุต
สำห
กรรม
จังหวัด
สตูล.

สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดสตูล.

23 ถนนยำตรำสวัสดี ตำบลพิมำน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000
Tel. 0 7471 1065 Fax. 0 7471 1950
หมู่ที่ 6 ถนนยนตรกำรกำธร ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000
โทรศัพท์ : 074-722171 , 074-712375
โทรสำร : 074-722171 ...
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สำนักงำน
พำณิชย์
จังหวัด

สำนักงำนพำณิชย์จังหวัด เลขที่ 4 ถนนบุรีวำนิช ต.พิมำน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
ติดต่อสำนักงำน
โทรศัพท์ : ๐ ๗๔๗๒ ๔๙๖๖ ๗
โทรสำร : ๐ ๗๔๗๒ ๔๐๒๖
อีเมล : satun@dit.go.th
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สำนักงำน
สวัสดิกำร
และ
คุ้มครอง
แรง

หมู่ 2 ซ.รำษฎร์อุทิศ ถ.คลองขุด-บ้ำนนำแค ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 9100
อีเมล์: satun@labour.mail.go.th
โทรศัพท์: 074730983, 074711162
โทรสำร: 074711162
http://satun.labour.go.th

