รายชื่อติดต่อ สานักงานพลังงานจังหวัด/ศูนย์ดารงธรรม 76 จังหวัด
ลาดับ
จังหวัด
1 กระบี่

2

กาญจนบุรี

3

กาฬสินธุ์

4

กาแพงเพชร

5

ขอนแก่น

สานักงานพลังงานจังหวัด
สานักงานพลังงานจังหวัดกระบี่
ศาลากลาง(หลังใหม่) ชั้น 3 ถนน
อุตรกิจ ตาบลปากน้า อาเภอเมือง
จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์ 0-7562-3727
โทรสาร 0-7562-3728
E-mail:
krabi@energy.mail.go.th
ศูนย์รับร้องเรียน สานักงานพลังงาน
จังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัด
กาญจนบุรี(หลังเก่า) อาเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 0-3456-4489
โทรสาร 0-3451-4778
E-mail:
kanchanaburi@energy.mail.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ถนนอนุกูลนารี ตาบลกาฬสินธุ์
อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-4381-4736,
0-4381-5745 โทรสาร 0-4381-4736
E-mail: kalasin@energy.mail.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัดกาแพงเพชร
ศาลากลางจังหวัดกาแพงเพชร ชั้น 1
ถนนกาแพงเพชร-สุโขทัย
ตาบลหนองปลิง อาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร
โทรศัพท์ 0-5570-5136
โทรสาร 0-5570-5137
E-mail: kamphaengphet.
@nergy.mail.go.th
กลุ่มส่งเสริมและกากับกิจการพลังงาน
สานักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 5
ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น

ศูนย์ดารงธรรม
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังเก่า)
ถนนอุตรกิจ อาเภอเมือง จังหวัด
กระบี่ โทรศัพท์ 0-7561-2227
สายด่วน 1567

ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี (ชั้น 1)
ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
71000 โทรศัพท์ 0-3451-1349,
0-3451-1249 สายด่วน 1567

ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
ถนนกาฬสินธุ์ ตาบลกาฬสินธุ์
อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4381-6927
สายด่วน 1567
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดกาแพงเพชร
สานักงานจังหวัดกาแพงเพชร ชั้น 1
ศูนย์ราชการจังหวัดกาแพงเพชร
ถนนกาแพงเพชร - สุโขทัย
ตาบลหนองปลิง อาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 0-5570-5154
สายด่วน 1567
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดขอนแก่น
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 1
ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40000

6

จันทบุรี

7

ฉะเชิงเทรา

8

ชลบุรี

9

ชัยนาท

10

ชัยภูมิ

จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4323-8707
โทรสาร 0-4323-8707
E-mail: khonkaen@energy.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2
ถนนเลียบเนิน ตาบลวัดใหม่
อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 0-3930-1339
E-mail:
chanthaburi@energy.mail.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
เลขที่ 184 อาคาร อบจ.หลังเก่าชั้น 2
ถนนยุทธดาเนิน ตาบลหน้าเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0-3851-6943
โทรสาร 0-3851-6943
E-mail:
chachoengsao@energy.mail.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี 17/20
หมู่ที่ 7 ตาบลหนองข้างคอก อาเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0-3805-7241-2
โทรสาร 038-057-243
E-mail : chonburi@energy.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท
64 หมู่ที่ 6 ถนนชัยนาท-เขื่อน
เจ้าพระยา ตาบลบ้านกล้วย อาเภอ
เมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
โทรศัพท์ 0-5641-6165-6
โทรสาร 0-5641-6165-6
E-mail :
chainat@energy.mail.go.th:
สานักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ
ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาย 2
ตาบลในเมือง อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ : 0-4481-2388

โทรศัพท์ 0-4323-6882,
0-4323-5154
โทรสาร 0-4323-6882 ,
0-4323-5154 สายด่วน 1567
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดจันทบุรี ศาลา
กลางจังหวัด ชั้น 1 ถนนเลียบเนิน
ตาบลวัดใหม่ อาเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 0-3932-8333
สายด่วน 1567
ศูนย์ดารงธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา
สายด่วน 1567 หรือ 0-3851-3529

ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดชลบุรี
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
ถนนมนตเสวี ตาบลบางปลาสร้อย
อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
20000 โทรศัพท์ 0-3827-5034,
0-3827-9434 สายด่วน 1567
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดชัยนาท
ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ถนนพรหม
ประเสริฐ อาเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
17000 โทรศัพท์ 0-5641-1139
สายด่วน 1567

ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2 ตาบล
ในเมือง อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ : 0-4481-1665
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ชุมพร

12

เชียงราย

13

เชียงใหม่

14

ตรัง

15

ตราด

E-mail :
chaiyaphum@energy.mail.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัดชุมพร
ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 4
ถนนไตรรัตน์ ตาบลนาชะอัง
อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
86000 โทรศัพท์ 0-7765-8356
โทรสาร 0-7765-8356
E-mail :
chumporn@energy.mail.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย
ถนนศูนย์ราชการ ตาบลริมกก อาเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5375-1109-10
โทรสาร 0-5375-1109-10
E-mail :
chiangrai@energy.mail.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ตาบลช้างเผือก
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
50300 โทรศัพท์ 0-5311-2588,
0-5311-2034
โทรสาร 0-5311-2589 0-5311-2033
E-mail :
chiangmai@energy.mail.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัดตรัง
103 ม.6 ถนนตรัง-ปะเหลียน ต.บ้าน
ควน อ.เมือง จ. ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7550-1131
โทรสาร 0-7550-1131
E-mail : trang@energy.mail.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัดตราด
383 หมู่ 2 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด
จ.ตราด 23000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3952-3814
E-mail : trat@energy.go.th

สายด่วน 1567
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดชุมพร
ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 1 ถนน
ไตรรัตน์ ตาบลนาชะอัง อาเภอเมือง
ชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
โทรศัพท์ :0-7757-0355
สายด่วน 1567
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดเชียงราย
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้า
หลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0-5315-0181
สายด่วน : 1567
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ชั้น 1 อาคารอานวยการ ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5311-2592
สายด่วน 1567

ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดตรัง
ศาลากลางจังหวัดตรัง (หลังใหม่)
ชั้น 4 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
92000 โทรศัพท์ 0-7521-8516 ต่อ
71949 สายด่วน 1567
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดตราด
สานักงานคุ้มครองผู้บริโภคประจา
จังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด
ชั้น3 ถ.ราษฎร์นิยม ต.บางพระ
อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ 0-3951-128
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สายด่วน 1567
สานักงานพลังงานจังหวัดตาก
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดตาก
ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น 2 (หลังเดิม) ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น 4
ถนนพหลโยธิน ตาบลหนองหลวง
ถนนพหลโยธิน ตาบลหนองหลวง
อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์ 0-5551-6857-9
โทรศัพท์ 0-5551-1546
โทรสาร 0-5551-6859
สายด่วน 1567
E-mail : tak@energy.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัดนครนายก
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครนายก
ศาลากลางจังหวัดนครนายก
ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 1
ถนนสุวรรณศร ตาบลท่าช้าง
อาคาร 2 สานักงานจังหวัดนครนายก
อาเภอเมืองนครนายก
ตาบลท่าช้าง อาเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก 26000
จังหวัดนครนายก 26000
โทรศัพท์ 0-3731-4515
โทรศัพท์ 0-3731-1325
โทรสาร 0-3731-4515
สายด่วน 1567
E-mail :
nakhonnayok@energy.mail.go.th:
สานักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครปฐม
72/7-8 ม.5 ถ.ยิงเป้าใต้ ต.สนามจันทร์ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ชั้น 1
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
ถ.ศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.นครปฐม
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3496-0552
73000 สายด่วน 1567
E-mail : nakhonpathom@energy
.mail.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัดนครพนม
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครพนม
330/1 ถนนอภิบาลบัญชา
ศาลากลางจังหวัดนครพนม
ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครพนม
(หลังเดิม) ชั้น 1 ถนนอภิบาลบัญชา
จังหวัดนครพนม 48000
ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครพนม
โทรศัพท์ 0-4251-1084
จังหวัดนครพนม 48000
E-mail :
โทรศัพท์ 0-4251-1513
nakhonphanom@energy.go.th
สายด่วน 1567
สานักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ดารงธรรม ชั้น 1 ศาลากลาง
เลขที่ 27 หมู่ที่ 4 ถนนมิตรภาพจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทย
หนองคาย ตาบลบ้านเกาะ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4425-9999
โทรศัพท์ : 0-4424-4130-1 ต่อ 3
0-4424-3798 ต่อ 701 , 702
โทรสาร : 0-4424-4132
สายด่วน 1567
E-mail : nakhonratchasima
@energy.mail.go.th
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สานักงานพลังงานจังหวัด
นครศรีธรรมราช ที่อยู่ 245/18
หมู่บ้านไอบิชอเวนิว
ถนนพัฒนาการ
คูขวาง ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7535-5445
โทรสาร 0-7535-5446
E-mail :nakhonratchasima@
Energy.mail.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์
เลขที่ 99/5 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน
ตาบล ท่าน้าอ้อย อาเภอพยุหะคีรี
นครสวรรค์ 60130
โทรศัพท์ 0-5626-7558-9
โทรสาร 0-5626-7009
E-mail : nakhonsawan@energy
.mail.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี
ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
ถ.รัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
11000 โทร/โทรสาร 0-2589-8682
E-mail :
nonthaburi@energy.mail.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส
ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ชั้น 5
ถนนศูนย์ราชการ ตาบลโคกเคียน
อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ 0-73642-623
E-mail :
narathiwat@energy.mail.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัดน่าน
โรงเรียนบ้านฝายแก(เดิม), ถนนน่าน –
พะเยา ตาบลถืมตอง อาเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 0-5471-6028
โทรสาร 0-5478-5598
E-mail : nan@energy.mail.go.th

ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
นครศรีธรรมราช ศาลากลางหลังเก่า
ชั้น2 ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-8028
สายด่วน 1567

ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์/โทรสาร 0-5680-3604
สายด่วน 1567

ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนนทบุรี
สายด่วน 1567

ศูนย์ดารงธรรม ณ หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
บริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
ถนนศูนย์ราชการ ตาบลโคกเคียน
อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ 0-73642-657
สายด่วน 1567
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดน่าน
สถานที่ทาการ (ห้องปฏิบัติการ GIS)
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดน่าน
ถนนสุริยพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน
จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 0-5471-0232
สายด่วน 1567
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บึงกาฬ

27

บุรีรัมย์

28

ปทุมธานี

29

ประจวบคีรีขันธ์

30

ปราจีนบุรี

สานักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ศาลากลาง
จังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ–
นครพนม ตาบลบึงกาฬ อาเภอ
เมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทรศัพท์ 0–4249–2481–4
โทรสาร 0–4249–2484
E-mail : bungkan@energy.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 2
เลขที่ 1159 เขากระโดง อ.เมือง
จ.บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ 0-4466-6520-1
โทรสาร 0-4466-6519
E-mail : buriram@energy.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี
เลขที่ 14/86 หมู่ที่ 10
ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2529*5138-9,
0-2581-1132 โทรสาร 0-2529-5138,
0-2581-1132
E-mail :
pathumthani@energy.mail.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 3 ถนนสละชีพ
ตาบลประจวบคีรีขันธ์ อาเภอเมือง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 0-3261-1384
โทรสาร 0-3261-1384
E-mail : prachuapkhirikhan
@energy.mail.go.th
ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
สานักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
ชั้น 3 ตาบล ไม้เค็ด อาเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี 25230 ,
โทรศัพท์ 0-3745-4466

ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดบึงกาฬ
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ศาลา
กลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 1 ถนนบึง
กาฬ–นครพนม ตาบลบึงกาฬ อาเภอ
เมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทรศัพท์ 0–4249–2500
สายด่วน 1567
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 1
เลขที่ 1159 เขากระโดง อ.เมือง จ.
บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ 0-4466-6563 ,
0-4466-6847 สายด่วน 1567
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปทุมธานี
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ตาบล
บางปรอก อาเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี โทรศัพท์ 0-2581-7043
สายด่วน 1567

ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ถนนสละชีพ อาเภอ
เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 0-3260-3991–4
สายด่วน 1567

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น
1 ตาบล ไม้เค็ด อาเภอ เมือง
จังหวัดปราจีนบุรี 25230
สายด่วน 1567

โทรสาร 0-3745-4466

31

32

E-mail :
prachinburi@energy.go.mail.th
ปัตตานี
สานักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี (หลังเก่า)
ชั้น 2 ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง
จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7334-8988
E-mail : pattani@energy.go.th
พระนครศรีอยุธยา สานักงานพลังงานจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ถนนพหลโยธิน กม.48 ต.เชียงรากน้อย
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
13180 โทรศัพท์ 0-3535-1292-3
E-mail : ayutthaya@energy.go.th

33

พังงา

34

พัทลุง

35

พิจิตร

สานักงานพลังงานจังหวัดพังงา
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
ถนน เพชรเกษม ตาบลท้ายช้าง
อาเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ 0-7648-1830
โทรสาร 0-7648-1831
E-mail : phangnga@energy.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง ศาลา
กลางจังหวัดพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง
93000 โทรศัพท์0-7461-2012
E-mail :
phathalung@energy.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร
ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 3
ถ.พิจิตร-ตะพานหิน ต.ท่าหลวง
อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โทร 0-5661-2600
โทรสาร 0-5661-2600
E-mail : phichit@energy.go.th

ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปัตตานี
อาคารศูนย์ปฏิบัติการสุนทรฤทธิภักดี
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ถ.เดชา
ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร/แฟกซ์ : 0-7333-7517
สายด่วน 1567
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ศาลากลาง
จังหวัด ชั้น1อาคา 4 ชั้น ถนนสาย
เอเชีย ต.คลองสวนพลู อาเภอ
พระนครศรีอยุธยาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์. 0-3534-5689,
0-3533-6554 ต่อ107
สายด่วน 1567
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพังงา ศาลา
กลางจังหวัดพังงา ถ.เพชรเกษม ต.
ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทร/แฟกส์ 0-7648-1421
สายด่วน 1567
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพัทลุง
ศาลากลางจังหวัดพัทลุง อ.เมือง จ.
พัทลุง 93000
โทรศัพท์ 0-7461-4130
สายด่วน 1567
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพิจิตร ศาลา
กลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 1 ถ.พิจิตรตะพานหิน ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร
จ.พิจิตร โทร 0-5661-5763
สายด่วน 1567
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พิษณุโลก
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เพชรบุรี

38

เพชรบูรณ์

39

แพร่

40

พะเยา

41

ภูเก็ต

สานักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังใหม่)
ชั้น 6 ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง
พิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5525-8475-6
E-mail :
phitsanulok@energy.mail.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี
2/100-102 หมู่ที่ 1 ตาบลไร่ส้ม
อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
76000 โทรศัพท์ 0-3240-0242
โทรสาร 0-3240-0242 ต่อ 18
E-mail :
phetchaburi@energy.mail.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 4
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง
เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 0-5672-9775
E-mail :
phetchabun@energy.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัดแพร่
ศาลากลางจังหวัดแพร่ ชั้น 1
ถนนไชยบูรณ์ ตาบลในเวียง
อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5462-0251
โทรสาร 0-5462-0251
E-mail : phrae@energy.mail.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัดพะเยา
เลขที่ 53 หมู่ 3 ถนนป่าแดง
ตาบลท่าวังทอง อาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 0-5441-0538
E-mail : phayao@energy.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต
13 ถนนนริศร ตาบลตลาดใหญ่
อาเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 0-7621-0178

ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพิษณุโลก
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 1
ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง
พิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5525-2444
สายด่วน 1567
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี ศาลา
กลางจังหวัดเพชรบุรี อาเภอเมือง
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ 0-3240-1163
สายด่วน 1567
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง
เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 0-5672-9784
สายด่วน 1567
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดแพร่
ศาลากลาจังหวัดแพร่ ชั้น 2 ถนนไชย
บูรณ์ ตาบลในเวียง อาเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-1007
สายด่วน 1567
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพะเยา
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน ตาบลบ้านต๋อม
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร 0-5444-9601 ต่อ 26788
สายด่วน 1567
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดภูเก็ต
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 5
ถนนนริศร ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
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มหาสารคาม

43

มุกดาหาร

44

แม่ฮ่องสอน

45

ยะลา
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ยโสธร

โทรสาร : 0-7621-0179
E-mail :
phuket@energy.mail.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม
อาคารศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
ห้อง 312 ชั้น 3 ตาบล แวงน่าง อาเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4377-7721
0-4377-7720
E-mail : mahasarakham@energy
.mail.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 2
ถนนวิวิธสุรการ ตาบลมุกดาหาร
อาเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ 0-4261-2527
0-4261-1779 โทรสาร 0-4261-1779
E-mail :
mukdahan@energy.mail.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
112/3 หมู่ที่ 8 ตาบลปางหมู อาเภอ
เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทรศัพท์/โทรสาร 0-5361-1276
E-mail :
maehongson@energy.go.th

โทรศัพท์ 0-7621-3203
สายด่วน 1567
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมหาสารคาม
ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 2
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด
ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม
จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ 0-4377-7298
สายด่วน 1567
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1
(หลังเก่า) ถนนวิวิธสุรการ อาเภอ
เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
49000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4261-4777
สายด่วน 1567

ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
แม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) ชั้น 2 ตาบล
จองคา อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-5361-3007
สายด่วน 1567
สานักงานพลังงานจังหวัดยะลา
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 2
ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 3 ชั้น
ชั้น 3 ถนนสุขยางค์ ตาบลสะเตง
1 อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 95000 โทรศัพท์ 0-7320-3800
โทรศัพท์ : 0-7320-3541
E-mail : yala@energy.mail.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัดยโสธร
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดยโสธร
ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น 2
ศาลากลางจังหวัดยโสธร หลังใหม่
ถนนแจ้งสนิท ยโสธร 35000
ชั้น 2 โทรศัพท์ 1567
โทรศัพท์ : 0-4571-1884
โทรสาร : 0-4571-1253
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ร้อยเอ็ด
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ระนอง
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ระยอง
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ราชบุรี
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ลพบุรี
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ลาปาง

E-mail : yasothon@energy.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด
ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัด อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 0-4351-4995
E-mail : roiet@energy.mail.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัดระนอง
เลขที่ 55/12 หมู่ที่ 3 ตาบลบางริ้น
อาเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-7780-0053
E-mail :
ranong@energy.mail.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ต.เนินพระ
อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3869-4011
โทรสาร 0-3869-4533
E-mail :
rayong@energy.mail.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี เลขที่
178 หมู่ที่ 1 ถนน เขางู-จอมบึง อาเภอ
เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 0-3233-4864-7
โทรสาร 0-3233-4866
E-mail :
ratchaburi@energy.mail.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช ตาบลทะเลชุบ
ศร อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
15000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3641-4725
E-mail :
lopburi@energy.mail.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัดลาปาง ศาลา
กลางชั้น 2 ถนนวชิราวุธดาเนิน ตาบล
พระบาท อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
52000 โทรศัพท์ 0-5426-5159
โทรสาร 0-5426-5075

ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
45000 โทรศัพท์ 0-4351-9165
สายด่วน 1567
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดระนอง
ศาลากลางจังหวัดระนอง ชั้น 1
หมู่ที่ 3 ตาบลบางริ้น อาเภอเมือง
จังหวัดระนอง
โทรศัพท์/โทรสาร 0-7780-0178
สายด่วน 1567
ศูนย์ดารงธรรม จังหวัดระยอง
ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3869-007
สายด่วน 1567
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดราชบุรี
ชั้นสอง ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ 0-3233-2062
สายด่วน 1567
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดลพบุรี
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช ตาบลทะเลชุบ
ศร อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
15000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3677-0134
สายด่วน 1567
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดลาปาง
ศาลากลางจังหวัดลาปาง ถ.วชิราวุธ
ดาเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลาปาง
จ.ลาปาง 52000
โทรศัพท์ : 0-5435-1211
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ลาพูน
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เลย
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ศรีสะเกษ
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สกลนคร
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สงขลา

E-mail
: lampang@energy.mail.go.th

สายด่วน 1567

สานักงานพลังงานจังหวัดลาพูน
275 หมู่ที่ 2 ตาบลป่าสัก อาเภอเมือง
ลาพูน จังหวัดลาพูน 51000
โทรศัพท์0-5355-3358
โทรสาร.0-5355-3425
E-mail :
lamphun@energy.mail.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัดเลย
ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 1 ถนนม
ลิวรรณ ตาบลกุดป่อง อาเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ 0-4286-2090
โทรสาร 0-4286-2092
E-mail : loei@energy.mail.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ
123 หมู่ที่ 8 ถนนศรีสะเกษ-ยางชุม
น้อย ตาบลน้าคา อาเภอเมือง จังหวัด
ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4564-3953
โทรสาร 0-4564-3954
E-mail :
sisaket@energy.mail.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น4
ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตาบลธาตุเชิง
ชุม อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
47000 โทรศัพท์ 0-4271-4670
โทรสาร 0-4271-4756
E-mail
: sakonnakhon@energy.mail.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัดสงขลา
ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา ชั้น 2 ถนน
ราชดาเนิน อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
90000 โทรศัพท์ 0-7430-7062-5
E-mail :

ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดลาพูน
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด ลาพูน
ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัด
ลาพูน 51000
โทรศัพท์ 0-5351-1100,
0-5351-1192 สายด่วน 1567
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดเลย
ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 1 ถนนม
ลิวรรณ ตาบลกุดป่อง อาเภอเมือง
เลย จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ 0-4281-55092
โทรสาร 0-4281-55092
สายด่วน 1567
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (หลัง
เก่า) ชั้น 1 ตาบลเมืองเหนือ
ถนนเทพา อาเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-4545
สายด่วน 1567
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร
ศาลากลางจังหวัดสกลนครชั้น 1
ถนนหน้าศูนย์ราชการ
ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0-4271-2094,
0-9240-9225-6 สายด่วน 1567
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา
(หลังเก่า ชั้น1) ถนนราชดาเนิน
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ 0-7432-1562
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สตูล
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สมุทรปราการ
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สมุทรสงคราม
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สมุทรสาคร
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สระแก้ว

songkhla@energy.mail.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัดสตูล
ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 2
ถนนสตูลธานี ตาบลพิมาน อาเภอเมือง
สตูล จังหวัดสตูล 91000
โทรศัพท์ 0-7472-4142
โทรสาร 0-7472-4142
E-mail : satun@energy.mail.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัด
สมุทรปราการ
ศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถนนสุขุมวิท ตาบลบางปู อาเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
10280 โทรศัพท์ 0-2183-1002
โทรสาร 0-2183-1003
E-mail
: samutprakan@energy.mail.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัด
สมุทรสงคราม ศาลากลางหลังเก่า
ชั้น 2 ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.
สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3471-1784
E-mail
:samutsongkhram@energy.
mail.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร
เลขที่ 1600/116 ถนนท่าปรง ตาบล
มหาชัย อาเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3441-3857
E-mail :
samutsakhon@energy.mail.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น3,
ถนนสุวรรณศร, ตาบล ท่าเกษม
อาเภอเมืองสระแก้ว
สระแก้ว 27000
โทรศัพท์ 0-3742-5496

สายด่วน 1567
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสตูล
ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 1
ถนนสตูลธานี ตาบลพิมาน อาเภอ
เมืองสตูล จังหวัดสตูล 10900
โทรศัพท์ 0-7472-4404
โทรสาร 0-7472-4404
สายด่วน 1567
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ
(ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
ถนนสุทธิภิรมย์ ตาบลปากน้า
อาเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
สายด่วน 1567

ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด ถนนเอกชัย
ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
75000
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-3471-1678
สายด่วน 1567
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 0-3441-1251
โทรสาร 0-3442-8236
สายด่วน 1567
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น1
ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมือง
จ.สระแก้ว 27000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3742-5575
สายด่วน 1567
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สระบุรี
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สิงห์บุรี
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สุโขทัย
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สุพรรณบุรี
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สุราษฎร์ธานี

E-mail :
sakaeo@energy.mail.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี เลขที่
113 หมู่ 9 ตาบลหนองยาว อาเภอ
เมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ : 0-3622-5471-4
โทรสาร : 0-3622-5475
E-mail :
saraburi@energy.mail.go.th:
สานักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี
ถนนสิงห์บุรี - บางพาน อาเภอเมือง
จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ : 036-507350
โทรสาร : 036-507351
E-mail
singburi@energy.mail.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อาคาร 1 ชั้น
1 ถนนนิกรเกษม ตาบลธานี อาเภอ
เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 0-5561-2410
E-mail :
mukdahan@energy.mail.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2
อาคารอาชาสีหมอก ถ.สุพรรณบุรีชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมือง จ.
สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ 0-3553-5616
โทรสาร 0-3553-5616
E-mail :
suphanburi@energy.mail.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เลขที่ 104 หมู่ที่ 3 ตาบลมะขามเตี้ย
อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ :0-7740-5586

ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระบุรี
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ชั้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตาบลปาก
เพรียว อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
18000 โทร 0*3623*0374
สายด่วน 1567
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ศาลา
กลางจังหวัดสิงห์บุรี(ชั้นล่าง) อาเภอ
เมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โทร 03650-7444 โทรสาร 0-3650-7443

ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสุโขทัย
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อาคาร 1
ชั้น 1 ถนนนิกรเกษม ตาบลธานี
อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
64000 โทรศัพท์ 0-5561-6053
โทรสาร 0-5561-0022
สายด่วน 1567
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 4
ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตาบลสนาม
ชัย อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี โทรศัพท์ : 1567

ศูนย์รับข้อร้องเรียน ศูนย์ดารงธรรม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลาง
จังหวัด ถนนดอนนก ตาบลมะขาม
เตี้ย อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
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สุรินทร์
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หนองคาย

70

หนองบัวลาภู
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อ่างทอง
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อุดรธานี

โทรสาร :0-7740-5586
E-mail :
suratthani@energy.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-7720-6683
สายด่วน 1567

สานักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์
350 ม.7 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์
จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0-4452-0436
โทรสาร 0-4452-0437
E-mail : surin@energy.mail.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย
ที่อยู่ : 195/1 บ้านนาไก่ ถนนเฉลิม
พระเกียรติ ตาบลหนองกอมเกาะ
อาเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-4299-0896
E-mail :
nongkhai@energy.mail.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลาภู
ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลาภู
ชั้น 3 ถนนอุดร-เลย ตาบลลาภู อาเภอ
เมือง จังหวัดหนองบัวลาภู
โทรศัพท์ 0-4231-6716
โทรสาร 0-4231-6717
E-mail :
nongbualamphu@energy.
mail.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัด อ่างทอง
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
(หลังเก่า) ตาบล บางแก้ว อาเภอเมือง
อ่างทอง อ่างทอง 14000
โทรศัพท์ 0-3561-2019
E-mail
: angthong@energy.mail.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
ถนนอธิบดี ตาบลหมากแข้ง อาเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 0-4224-9015,

ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสุรินทร์ ศาลา
กลางจังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ 0-4451-2575
สายด่วน 1567
ศูนย์ดารงธรรม จังหวัดหนองคาย
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
โทรศัพท์ : 0-4241-2678
สายด่วน 1567

ศูนย์ดารงธรรมธรรมจังหวัด
หนองบัวลาภู ศูนย์ราชการจังหวัด
หนองบัวลาภู ชั้น 1 ถนนอุดร-เลย
ตาบลลาภู อาเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลาภู
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4231-2746
สายด่วน 1567
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอ่างทอง
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
(หลังเก่า) อาเภอเมืองอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3561-1713 ,
0-3561-5873 สายด่วน 1567
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี ชั้น 1
อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
สายด่วน 1567
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อุทัยธานี
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อุตรดิตถ์
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อุบลราชธานี
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อานาจเจริญ

0-4224-9461 โทรสาร 0-4224-9021
E-mail :
udonthani@energy.mail.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี
ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ถนนศรี
อุทัย ตาบลอุทัยใหม่ อาเภอเมือง
จังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ 0-5657-1352
โทรสาร 0-5657-1353
E-mail
: uthaithani@energy.mail.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนน
ประชานิมิตร อาเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5544-4157
E-mail :
uttaradit@energy.mail.go.th
สานักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี
199 ม.1 ตาบลบุ่งหวาย อาเภอวาริน
ชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34310
โทรศัพท์ 0-4585-5304
โทรสาร 0-4585-5305
E-mail :ubonratchathani@energy.
mail.go.th

ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุทัยธานี
ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ถนนศรี
อุทัย อาเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
61000 โทรศัพท์ 0-5657-1393,
โทรสาร 0-5657-1392
สายด่วน 1567
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ถนนประชานิมิตร อาเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-1668,
0-5541-3616-7 สายด่วน 1567

ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีตาบล
แจระแม อาเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0-4534-4578,
0-4534-4658, 0-4534-4659
โทรสาร 0-4534-4604
สายด่วน 1567
สานักงานพลังงานจังหวัดอานาจเจริญ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอานาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัดอานาจเจริญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอานาจเจริญ
ถนนชยางกูร ตาบลโนนหนามแท่ง
อาคารหอประชุมพญานาครินทร์
อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ
ถนนชยางกูร ตาบลโนนหนามแท่ง
โทรศัพท์ 0-4552-3173
อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ
โทรสาร 0-4552-3173
โทรศัพท์ 0-4552-3176
E-mail : amnatcharoen@energy. 0-4552-3177 สายด่วน 1567
mail.go.th

