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ประกาศสํานักงานสถิติแหงชาติ
เรื่อง โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน สรุปหนาทีแ่ ละอํานาจที่สาํ คัญ วิธกี ารดําเนินงาน
และสถานทีต่ ดิ ตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของสํานักงานสถิตแิ หงชาติ
เพื่อใหเปนไปตามมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่เปดโอกาสใหประชาชน มีสิทธิเขาถึงและไดรับขอมูลขาวสารของราชการ และหนวยงาน
ของรัฐอันจะนํามาซึ่งขอเท็จจริงที่ประชาชนสามารถนําไปเพื่อแสดงความคิดเห็น และรักษาสิทธิตาง ๆ
ที่พึงมีพึงได สํานักงานสถิติแหงชาติ เห็นเปนการสมควรประกาศโครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน
สรุ ป หน า ที่ แ ละอํ า นาจที่ สํ า คั ญ วิ ธี ก ารดํ า เนิ น งานและสถานที่ ติ ด ต อ เพื่ อ ขอรั บ ข อ มู ล ข า วสาร
ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ดังตอไปนี้
๑. โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน สรุปหนาที่และอํานาจ วิธีการดําเนินงาน
ของสํานักงานสถิติแหงชาติเปนไปตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. สํานักงานสถิติแหง ชาติ มีภารกิจในฐานะเปน หนว ยงานกลางของรัฐ ในการดําเนิน การ
เกี่ยวกับสถิติตามหลักวิชาการ และจัดทําสถิติเพื่อติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการดําเนินการ
ตามนโยบายและแผนงานของรัฐ โดยมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสถิติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๒) จัดทําแผนแมบทเกี่ยวกับการดําเนินงานทางสถิติของรัฐ
(๓) เสนอแนะนโยบายและแนวทางการจัดทํามาตรฐานทางสถิติเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให
ความเห็นชอบรวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการใชมาตรฐานสถิติ
ตามหลักสากล
(๔) จัดทําแผนโครงขายสารสนเทศของประเทศในการกําหนดกรอบและขอบเขตของขอมูล
ที่แตละหนวยงานตองรับผิดชอบ
(๕) ผลิตและวิเคราะหขอมูลสถิติพื้นฐานทางดานเศรษฐกิจและสังคม ในระดับมหภาค
ดวยวิธีการจัดทําสํามะโนหรือการสํารวจตัวอยาง และใหบริการขอมูลสถิติทุกสาขาของประเทศ
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(๒) จัดทํา ประมวลผล วิเคราะห และประสานการจัดเก็บขอมูลความคิดเห็นของประชาชน
ตามความตองการของหนวยงาน เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนและการบริหารงาน
(๓) พัฒนา สงเสริม และใหคําปรึกษาแกหนวยงาน องคกรเอกชน และบุคคลทั่วไป
เกี่ยวกับการจัดทําโครงการสํารวจตัวอยาง การประมวลผล และการวิเคราะหขอมูล
(๔) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๔. สํานักงานสถิติจังหวัด มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายและประสานการจัดเก็บขอมูลและจัดทําสถิติในระดับพื้นที่
(๒) บริหารจัดการในการจัดเก็บขอมูล การจัดทําสํามะโน และการสํารวจตัวอยางในระดับพื้นที่
(๓) สงเสริมวิชาการ มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพของขอมูลและสถิติ
(๔) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยขอมูลและสถิติระดับพื้นที่
(๕) ใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํา เผยแพร และใหบริการขอมูลและสถิติในระดับพื้นที่
(๖) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๕. สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของสํานักงานสถิติแหงชาติ มีดังนี้
(๑) สวนกลาง
หองสมุด สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๒ ฝงทิศใต ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท ๐-๒๑๔๑-๗๕๐๐-๐๓, ๐-๒๑๔๑-๗๔๙๕, ๐-๒๑๔๑-๗๔๙๗
E-mail : services@nso.go.th
เว็บไซต : http://www.oic.go.th/infocenter3/387
(๒) สวนภูมิภาค (สํานักงานสถิติจังหวัด)
สํานักงานสถิติจังหวัดภาคกลาง
๒.๑ สํา นัก งานสถิติจั งหวัด กาญจนบุ รี ศาลากลางจัง หวั ด (หลัง ใหม) ชั้น ๕
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ๗๑๐๐๐ โทรศัพท ๐-๓๔๕๑-๒๙๙๖ โทรสาร ๐-๓๔๕๑-๕๑๐๙ E–mail :
kcnburi@nso.go.th

•
•
•
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๒.๒ สํานักงานสถิตจิ ังหวัดจันทบุรี ศาลากลางจังหวัด (อาคาร ๒) ชั้น ๒ อ.เมือง
จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐ โทรศัพท ๐-๓๙๓๑-๑๕๑๐ โทรสาร ๐-๓๙๓๓-๐๑๒๒ E–mail : chtburi@nso.go.th
๒.๓ สํานั กงานสถิติ จัง หวัด ฉะเชิง เทรา ศาลากลางจั ง หวั ด (หลัง เกา ) ชั้น ๒
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ โทรศัพท ๐-๓๘๕๑-๑๐๐๙ โทรสาร ๐-๓๘๕๑-๖๑๐๔ E–mail :
chchsao@nso.go.th
๒.๔ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม “รวมใจชน” ชลบุรี ชั้น ๔
ถ.ตําหนักน้ํา อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐ โทรศัพท ๐-๓๘๗๙-๑๘๙๕ โทรสาร ๐-๓๘๗๙-๑๘๙๕
E–mail : chonburi@nso.go.th
๒.๕ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม) ชั้น ๔ ถ.พรหมประเสริฐ
ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท ๑๗๐๐๐ โทรศัพท ๐-๕๖๔๑-๑๖๖๓ โทรสาร ๐-๕๖๔๑-๓๐๓๗
E–mail : chainat@nso.go.th
๒.๖ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๒ ต.บางพระ อ.เมือง
จ.ตราด ๒๓๐๐๐ โทรศัพท ๐-๓๙๕๑-๑๒๖๒ โทรสาร ๐-๓๙๕๑-๒๘๖๒ E–mail : trat@nso.go.th
๒.๗ สํ า นั ก งานสถิ ติ จั ง หวั ด นครนายก ศาลากลางจั ง หวั ด (หลั ง เดิ ม ) ชั้ น ๒
ถ.สุวรรณศร อ.เมือง จ.นครนายก ๒๖๐๐๐ โทรศัพท ๐-๓๗๓๑-๑๒๕๙ โทรสาร ๐-๓๗๓๑-๑๒๓๔
E–mail : nknayok@nso.go.th, Su2092500@gmail.com
๒.๘ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ๙๕-๙๗ ถ.หนาพระ ต.หวยจระเข อ.เมือง
จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐ โทรศัพท ๐-๓๔๒๔-๑๖๘๓ โทรสาร ๐-๓๔๒๕-๘๔๒๔ E–mail : nkpathom@nso.go.th
๒.๙ สํ า นั ก งานสถิ ติ จั ง หวั ด นนทบุ รี ศาลากลางจั ง หวั ด อ.เมื อ ง จ.นนทบุ รี
๑๑๐๐๐ โทรศัพท ๐-๒๕๘๐-๐๗๒๐ โทรสาร ๐-๒๕๘๐-๐๗๔๙ E–mail : nontburi@nso.go.th
๒.๑๐ สํ า นั ก งานสถิ ติ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ศาลากลางจั ง หวั ด (หลั ง เดิ ม ) ชั้ น ๒
ถ.ปทุม-สามโคก อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐ โทรศัพท ๐-๒๕๘๑-๖๗๗๒ โทรสาร ๐-๒๕๘๑-๗๑๕๖
E–mail : ptthani@nso.go.th
๒.๑๑ สํานักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม) ชั้น ๔
ถ.สละชีพ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ ๗๗๐๐๐ โทรศัพท ๐-๓๒๖๑-๑๓๑๐ โทรสาร ๐-๓๒๖๑-๑๔๓๕
E–mail : pchkkhan@nso.go.th
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๒.๑๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม) ชั้น ๑ ต.ไมเค็ด
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ๒๕๒๓๐ โทรศัพท ๐-๓๗๔๕-๔๐๖๐ โทรสาร ๐-๓๗๔๕-๔๐๖๑ E–mail :
pchburi@nso.go.th
๒.๑๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม) ชั้น ๓
ถ.สายเอเชี ย อ.พระนครศรีอ ยุธ ยา จ.พระนครศรีอ ยุธ ยา ๑๓๐๐๐ โทรศั พท ๐-๓๕๓๓-๖๕๘๕
โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๕๘๔ E–mail : ayutaya@nso.go.th
๒.๑๔ สํานั กงานสถิ ติจั ง หวั ด เพชรบุ รี ศาลากลางจัง หวัด อ.เมื อง จ.เพชรบุ รี
๗๖๐๐๐ โทรศัพท ๐-๓๒๔๒-๕๓๐๐ โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๔๑๐๔ E–mail : phetburi@nso.go.th
๒.๑๕ สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง ศูนยราชการจังหวัดระยอง ชั้น ๒ ถ.สุขุมวิท
ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง ๒๑๑๕๐ โทรศัพท ๐-๓๘๖๙-๔๐๕๗ โทรสาร ๐-๓๘๖๙-๔๐๕๖
E–mail : rayong@nso.go.th
๒.๑๖ สํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ๒๐๖/๓-๔ ถ.รถไฟ ต.หนาเมือง อ.เมือง
จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐ โทรศัพท ๐-๓๒๓๓-๗๔๐๔ โทรสาร ๐-๓๒๓๒-๒๓๕๔ E–mail : ratburi@nso.go.th
๒.๑๗ สํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๓ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง
จ.ลพบุรี ๑๕๐๐๐ โทรศัพท ๐-๓๖๗๗-๐๑๓๐ โทรสาร ๐-๓๖๗๗-๐๑๓๘ E–mail : lopburi@nso.go.th
๒.๑๘ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ อาคารศูนยเบ็ญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น ๓
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๘๐ โทรศัพท ๐-๒๓๒๓-๒๑๑๐-๑ ตอ ๑๑–๑๔
โทรสาร ๐-๓๒๓๒-๑๑๐๑ ตอ ๑๕ E–mail : smprakan@nso.go.th
๒.๑๙ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัด (หลังเกา) ชั้น ๑
ต.แมกลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐ โทรศัพท ๐-๓๔๗๑-๑๐๐๑ โทรสาร ๐-๓๔๗๑-๔๙๙๐
E–mail : smskhram@nso.go.th
๒.๒๐ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม) ชั้น ๓
ถ.เศรษฐกิจ ๑ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐ โทรศัพท ๐-๓๔๔๑-๒๖๐๑ โทรสาร
๐-๓๔๔๒-๒๐๒๗ E–mail : smsakhon@nso.goth
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๒.๒๑ สํานักงานสถิติจัง หวัดสระบุรี อาคารองคการบริหารสวนจังหวัด ชั้น ๓
ถ.พิชัยรณรงคสงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี ๑๘๐๐๐ โทรศัพท ๐-๓๖๒๑-๑๖๑๘ โทรสาร ๐-๓๖๒๑-๒๕๒๘
E–mail : saraburi@nso.go.th
๒.๒๒ สํ า นั ก งานสถิ ติ จั ง หวั ด สระแก ว ศาลากลางจั ง หวัด (หลัง ใหม ) ชั้ น ๑
ต.ทาเกษม อ.เมือง จ.สระแกว ๒๗๐๐๐ โทรศัพท ๐-๓๗๔๒-๕๐๖๔ โทรสาร ๐-๓๗๔๒-๕๐๖๕
E–mail : sakaeo@nso.go.th
๒.๒๓ สํา นัก งานสถิ ติจัง หวั ด สิง หบุ รี ศาลากลางจั งหวั ด (อาคาร ๑) ชั้น ๓
ถ.สิงหบุรี-บางพาน อ.เมือง จ.สิงหบุรี ๑๖๐๐๐ โทรศัพท ๐-๓๖๕๐-๗๑๙๑ โทรสาร ๐-๓๖๕๐-๗๑๙๒
E–mail : singburi@nso.go.th
๒.๒๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจัง หวัด (หลังใหม) ชั้น ๓
ถ.สุ พรรณบุ รี-ชั ยนาท ต.สนามชัย อ.เมื อง จ.สุ พรรณบุ รี ๗๒๐๐๐ โทรศั พท ๐-๓๕๕๓-๕๔๒๑
โทรสาร ๐-๓๕๕๓-๕๔๒๒ E–mail : suphan@nso.go.th
๒.๒๕ สํานักงานสถิติจังหวัดอางทอง ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม) ถ.เทศบาล ๑
อ.เมือง จ.อางทอง ๑๔๐๐๐ โทรศัพท ๐-๓๕๖๑-๑๒๕๔ โทรสาร ๐-๓๕๖๒-๐๐๕๐ E–mail : angthong@nso.go.th
สํานักงานสถิติจังหวัดภาคเหนือ
๒.๒๖ สํ า นั ก งานสถิ ติ จั ง หวั ด กํ า แพงเพชร ศาลากลางจั ง หวั ด (หลั ง ใหม )
ถ.กําแพงเพชร-สุโขทัย กม.๙ ต.หนองปลิง จ.กําแพงเพชร ๖๒๐๐๐ โทรศัพท ๐-๕๕๗๐-๕๐๐๙
โทรสาร ๐-๕๕๗๐-๕๐๑๐ E–mail : kpphet@nso.go.th
๒.๒๗ สํา นัก งานสถิติ จัง หวั ด เชีย งราย ศาลากลางจัง หวั ด (หลั งใหม ) ชั้ น ๒
ถ.แมฟาหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๑๐๐ โทรศัพท ๐-๕๓๑๗-๗๓๖๑ โทรสาร ๐-๕๓๗๔-๔๒๒๔
E–mail : chrai@nso.go.th
๒.๒๘ สํานักงานสถิติจังหวัด เชียงใหม ศูน ยราชการจัง หวัด เชียงใหม ถ.โชตนา
อ.เมือง จ.เชียงใหม ๕๐๓๐๐ โทรศัพท ๐-๕๓๑๑-๒๔๙๒ โทรสาร ๐-๕๓๑๑-๒๔๙๓ E–mail :
chmai@nso.go.th

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๗๑ ง
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๒.๒๙ สํานักงานสถิติจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น ๒ ถ.พหลโยธิน
อ.เมือง จ.ตาก ๖๓๐๐๐ โทรศัพท ๐-๕๕๕๑-๑๒๙๘ โทรสาร ๐-๕๕๕๑-๒๗๐๕ E–mail : tak@nso.go.th
๒.๓๐ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม) ชั้น ๔
อ.เมืองนครสวรรค จ.นครสวรรค ๖๐๐๐๐ โทรศัพท ๐-๕๖๘๐-๓๕๗๙ โทรสาร ๐-๕๖๘๐-๓๕๘๐
E–mail : nkswan@nso.go.th, nittaya.j@nso.go.th
๒.๓๑ สํานักงานสถิติจังหวัดนาน ศาลากลางจังหวัดนาน ถ.นาน-พะเยา ต.ไชยสถาน
อ.เมืองนาน จ.นาน ๕๕๐๐๐ โทรศัพท ๐-๕๔๗๑-๖๔๓๐ โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๔๓๑ E–mail :
nan@nso.go.th
๒.๓๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม) ชั้น ๑ ต.บานตอม
อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐ โทรศัพท ๐-๕๔๔๔-๙๖๒๐ โทรสาร ๐-๕๔๔๔-๙๖๒๑ E–mail : phayao@nso.go.th
๒.๓๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม) ชั้น ๒ ถ.พิจิตรตะพานหิน ต.ทาหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร ๖๖๐๐๐ โทรศัพท ๐-๕๖๖๑-๑๐๘๕ โทรสาร ๐-๕๖๖๑-๓๖๖๕
E–mail : phichit@nso.go.th
๒.๓๔ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม) ชั้น ๖ อ.เมือง
จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐ โทรศัพท ๐-๕๕๒๕-๑๙๔๓ โทรสาร ๐-๕๕๒๔-๒๐๓๘ E–mail : psnulok@nso.go.th,
psnulok@gmail.com
๒.๓๕ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หลมสัก
ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ ๖๗๐๐๐ โทรศัพท ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓ โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔
E–mail : phchabun@nso.go.th
๒.๓๖ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม) ชั้น ๔ อ.เมือง
จ.แพร ๕๔๐๐๐ โทรศัพท ๐-๕๔๕๑-๑๒๓๔ โทรสาร ๐-๕๔๕๑-๑๗๑๑ E–mail : phrae@nso.go.th
๒.๓๗ สํานักงานสถิติจังหวัดแมฮองสอน ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม) อ.เมือง
จ.แมฮองสอน ๕๘๐๐๐ โทรศัพท ๐-๕๓๖๑-๑๒๙๓ โทรสาร ๐-๕๓๖๑-๑๑๘๘ E–mail : maehson@nso.go.th
๒.๓๘ สํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๒ ถ.วชิราวุธดําเนิน
ต.พระบาท อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง ๕๒๐๐๐ โทรศัพท ๐-๕๔๒๖-๕๐๖๖ โทรสาร ๐-๕๔๒๖-๕๑๖๑
E–mail : lampang@nso.go.th

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๗๑ ง
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๒.๓๙ สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน ๘๑/๒ ถ.ลําพูน - ปาซาง ต.ตนธง อ.เมือง
จ.ลําพูน ๕๑๐๐๐ โทรศัพท ๐-๕๓๕๓-๔๓๖๓ โทรสาร ๐-๕๓๕๑-๑๑๗๑ E-mail : lamphun@nso.go.th
๒.๔๐ สํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม) ชั้น ๔ ถ.นิกรเกษม
ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย ๖๔๐๐๐ โทรศัพท ๐-๕๕๖๑-๑๗๙๓ โทรสาร ๐-๕๕๖๑-๐๙๓๙
E–mail : skhothai@nso.go.th
๒.๔๑ สํา นั กงานสถิ ติ จัง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ ศาลากลางจัง หวั ด (หลัง ใหม ) ชั้ น ๓
ถ.ประชานิมิตร ต.ทาอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ ๕๓๐๐๐ โทรศัพท ๐-๕๕๔๑-๑๙๓๖ E–mail : utradit@nso.go.th
๒.๔๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม) ชั้น ๓ ถ.ศรีอุทัย
ต.อุทัยใหม อ.เมือง จ.อุทัยธานี ๖๑๐๐๐ โทรศัพท ๐-๕๖๕๑-๑๓๑๒ โทรสาร ๐-๕๖๕๑-๓๐๕๑
E-mail : uthai@nso.go.th
สํานักงานสถิติจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒.๔๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๔ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ
๔๖๐๐๐ โทรศัพท ๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗ โทรสาร ๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑ E-mail : kalasin@nso.go.th
๒.๔๔ สํา นั ก งานสถิ ติ จั ง หวั ด ขอนแก น ศาลากลางจัง หวัด (หลั ง เก า ) ชั้น ๕
ถ.ศูน ยร าชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน ๔๐๐๐๐ โทรศัพท ๐-๔๓๒๔-๖๖๓๙ โทรสาร
๐-๔๓๒๔-๖๑๘๓ E-mail : khkaen@nso.go.th
๒.๔๕ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม) ชั้น ๕ อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐ โทรศัพท ๐-๔๔๘๑-๑๘๑๐ โทรสาร ๐-๔๔๘๒-๒๕๐๗ E-mail : chyaphum@nso.go.th
๒.๔๖ สํานั กงานสถิติจั งหวัด นครพนม ศาลากลางจั งหวัด (หลัง ใหม) ชั้น ๔
ถ.อภิบาลบัญชา อ.เมือง จ.นครพนม ๔๘๐๐๐ โทรศัพท ๐-๔๒๕๑-๑๒๐๖ โทรสาร ๐-๔๒๕๑-๓๒๘๔
E-mail : nkphanom@nso.go.th
๒.๔๗ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๓ ถ.มหาดไทย
อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐ โทรศัพท ๐-๔๔๒๔-๒๙๘๕ โทรสาร ๐-๔๔๒๕-๖๔๐๖ E-mail :
nkrat@nso.go.th
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๒.๔๘ สํานักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย ศูนยราชการจังหวัดบุรีรัมย ชั้น ๒ ถ.เลี่ยงเมือง
บุรีรัมย–สุรินทร ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย ๓๑๐๐๐ โทรศัพท ๐-๔๔๖๖-๖๕๑๐ โทรสาร ๐-๔๔๖๖-๖๕๑๑
E-mail : buriram@nso.go.th
๒.๔๙ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม) ชั้น ๓
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-รอยเอ็ด ต.แวงนาง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ๔๔๐๐๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๗-๗๔๔๖
โทรสาร ๐-๔๓๗๗-๗๑๑๙ E–mail : sarakham@nso.go.th
๒.๕๐ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม) ชั้น ๓
ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร ๔๙๐๐๐ โทรศัพท ๐-๔๒๖๑-๑๕๕๘ โทรสาร
๐-๔๒๖๑-๓๐๓๙ E-mail : mukdahan@nso.go.th
๒.๕๑ สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม) ชั้น ๕ อ.เมือง
จ.ยโสธร ๓๕๐๐๐ โทรศัพท ๐-๔๕๗๑-๒๗๐๓ โทรสาร ๐-๔๕๗๑-๓๐๕๙ E-mail : yasothon@nso.go.th
๒.๕๒ สํานักงานสถิติจังหวัดรอยเอ็ด ศาลากลางจังหวัด (หลังเกา) ชั้น ๓ อ.เมือง
จ.รอยเอ็ด ๔๕๐๐๐ โทรศัพท ๐-๔๓๕๑-๑๒๘๐ โทรสาร ๐-๔๓๕๑-๕๔๐๗ E-mail : roiet@nso.go.th
๒.๕๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม) ชั้น ๔ อ.เมือง
จ.เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท ๐-๔๒๘๑-๑๑๖๒ โทรสาร ๐-๔๒๘๑-๓๐๗๐ E-mail : loei@nso.go.th
๒.๕๔ สํานักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลางอาคารใหม ชั้น ๒ ถ.เทพา อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ โทรศัพท ๐-๔๕๖๑-๒๗๕๔ โทรสาร ๐-๔๕๖๑-๑๙๙๕ E-mail : sisaket@nso.go.th
๒.๕๕ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น ๒ อ.เมือง
จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐ โทรศัพท ๐๔๒-๗๑๑-๒๐๐ โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๔๙๕๕ E-mail : sakonnk@nso.go.th
๒.๕๖ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร ๒/๕-๖ ถ.ศิริรัฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร
๓๒๐๐๐ โทรศัพท ๐-๔๔๕๑-๑๙๓๑ โทรสาร ๐-๔๔๕๑-๖๐๖๒ E-mail : surin@nso.go.th
๒.๕๗ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม) ชั้น ๓ อ.เมือง
จ.หนองคาย ๔๓๐๐๐ โทรศัพท ๐-๔๒๔๑-๑๐๖๘ โทรสาร ๐-๔๒๔๒-๒๘๔๗ E- mail : nongkhai@nso.go.th
๒.๕๘ สํานักงานสถิติจัง หวัดหนองบัว ลําภู ศาลากลางจัง หวัด ชั้น ๒ อ.เมือง
จ.หนองบัวลําภู ๓๙๐๐๐ โทรศัพท ๐-๔๒๓๑-๖๗๓๖ โทรสาร ๐-๔๒๓๑-๖๗๓๗ E-mail : nblamphu@nso.go.th
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๒.๕๙ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๗ อ.เมือง จ.อุดรธานี
๔๑๐๐๐ โทรศัพท ๐-๔๒๒๒-๒๔๖๖ โทรสาร ๐-๔๒๒๔-๐๙๖๗ E-mail : udon@nso.go.th
๒.๖๐ สํานักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๒ ถ.แจงสนิท
ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ โทรศัพท ๐-๔๕๓๔-๔๕๙๖ โทรสาร ๐-๔๕๓๔-๔๕๙๗
E-mail : ubon@nso.go.th
๒.๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ ศูนยราชการศาลากลางจังหวัด ชั้น ๓
ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแทง อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ ๓๗๐๐๐ โทรศัพท ๐-๔๕๕๒-๓๐๔๐ โทรสาร
๐-๔๕๕๒-๓๑๒๐ E-mail : amnatchr@nso.go.th
๒.๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น ๒ ศูนยราชการ
จังหวัดบึงกาฬ ถ.บึงกาฬ – นครพนม ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ๓๘๐๐๐ โทรศัพท ๐-๔๒๔๙-๒๕๐๓
โทรสาร ๐-๔๒๔๙-๒๕๐๔ E-mail : bungkan@nso.go.th
สํานักงานสถิติจังหวัดภาคใต
๒.๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกระบี่ ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม) ชั้น ๕ ถ.อุตรกิจ
ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐ โทรศัพท ๐-๗๕๖๒-๐๐๖๖ โทรสาร ๐-๗๕๖๒-๐๐๖๗ E-mail :
krabi@nso.go.th
๒.๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๑ ถ.ไตรรัตน ต.นาชะอัง
อ.เมือง จ.ชุมพร ๘๖๐๐๐ โทรศัพท ๐-๗๗๕๑-๑๗๐๑ โทรสาร ๐-๗๗๕๐-๓๖๖๕ E-mail : chumphon@nso.go.th
๒.๖๕ สํานักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม) ชั้น ๔ ถ.พัทลุง
ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง ๙๒๐๐๐ โทรศัพท ๐-๗๕๒๑-๘๓๗๖ โทรสาร ๐-๗๕๒๑-๔๑๐๔ E-mail :
trang@nso.go.th
๒.๖๖ สํานักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม) ชั้น ๕
ถ.ราชดําเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ โทรศัพท ๐-๗๕๓๔-๘๐๙๑ โทรสาร ๐-๗๕๓๕-๖๔๕๒
E-mail : nksitham@nso.go.th
๒.๖๗ สํานัก งานสถิติจังหวั ด นราธิว าส ศาลากลางจัง หวัด (หลังใหม) ชั้น ๔
ถ.ศูนยราชการ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท ๐-๗๓๖๔-๒๖๒๔ โทรสาร ๐-๗๓๖๔-๒๖๒๔
E-mail : naratwat@nso.go.th
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๗ กันยายน ๒๕๖๐

๒.๖๘ สํานักงานสถิติจังหวัดปตตานี ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๒ ถ.เดชา อ.เมือง
จ.ปตตานี ๙๔๐๐๐ โทรศัพท ๐-๗๓๓๔-๙๔๔๓ โทรสาร ๐-๗๓๓๓-๑๐๘๔ E-mail : pattani@nso.go.th
๒.๖๙ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ๗๓/๔๒-๔๓ ถ.เทศบาลบํารุง หมูที่ ๓ ต.ถ้ําน้ําผุด
อ.เมือง จ.พังงา ๘๒๐๐๐ โทรศัพท ๐-๗๖๔๖-๐๗๔๙ โทรสาร ๐-๗๖๔๖-๐๖๔๘ E-mail : phangnga@nso.go.th
๒.๗๐ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัด (หลังเกา) ชั้น ๑ ต.คูหาสวรรค
อ.เมือง พัทลุง ๙๓๐๐๐ โทรศัพท ๐-๗๔๖๑-๓๑๘๑ โทรสาร ๐-๗๔๖๑-๑๒๗๑ E-mail : phatlung@nso.go.th
๒.๗๑ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ๒๒/๓๗-๓๘ ถ.หลวงพอ ต.ตลาดใหญ อ.เมือง
จ.ภูเก็ต ๘๓๐๐๐ โทรศัพท ๐-๗๖๒๑-๑๕๙๔ โทรสาร ๐-๗๖๒๒-๐๕๐๐ E-mail : phuket@nso.go.th
๒.๗๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัด (อาคาร๑) ชั้น ๑ ถ.สุขยางค
ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ๙๕๐๐๐ โทรศัพท ๐-๗๓๒๑-๒๗๐๓ โทรสาร ๐-๗๓๒๒-๒๐๑๒ E-mail : yala@nso.go.th
๒.๗๓ สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง ศูนยราชการจังหวัด (หลังใหม) ชั้น ๕ หมูที่ ๓
ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง ๘๕๐๐๐ โทรศัพท ๐-๗๗๘๐-๐๑๕๘ โทรสาร ๐-๗๗๘๐-๐๑๕๙
E-mail : ranong@nso.go.th
๒.๗๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัด (หลังเกา) ชั้น ๒ ถ.ราชดําเนิน
อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐ โทรศัพท ๐-๗๔๓๑-๑๕๕๘ โทรสาร ๐-๗๔๓๑-๑๕๕๘ E-mail : songkhla@nso.go.th
๒.๗๕ สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม) ชั้น ๒ อ.เมือง
จ.สตูล ๙๑๐๐๐ โทรศัพท ๐-๗๔๗๑-๑๑๖๑ โทรสาร ๐-๗๔๗๑-๑๑๖๑ E-mail : satun@nso.go.th
๒.๗๖ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎรธานี อาคารสํานักงานสวนราชการ ชั้น ๓
ถ.ดอนนก อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี ๘๔๐๐๐ โทรศัพท ๐-๗๗๒๗-๒๕๘๐ โทรสาร ๐-๗๗๒๘-๓๐๔๔
E-mail : surat@nso.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ภุชพงค โนดไธสง
ผูอํานวยการสํานักงานสถิตแิ หงชาติ

