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ประกาศจังหวัดราชบุรี
เรื่อง โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญ
และวิธีการดําเนินการ สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๗
เพื่อใหเปนไปตามความในมาตรา ๗ (๑), (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่จะใหประชาชนมีสิทธิเขาถึงและไดรูขอมูลขาวสารของราชการ ในสวน
ราชการของจังหวัดราชบุรี อันจะนํามาซึ่งขอเท็จจริงที่ประชาชนสามารถนําไปใชเพื่อแสดงความเห็นหรือ
รักษาสิทธิตาง ๆ ที่พึงมีพึงได จังหวัดราชบุรี เห็นเปนการสมควรประกาศ โครงสรางและการจัดองคกร
ในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร
หรือคําแนะนํา ในการติดตอกับหนวยงานของจังหวัด ดังตอไปนี้
๑. ใหยกเลิกประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง โครงสรางและอํานาจหนาที่ วิธีดําเนินงานและสถานที่
ติดตอ เพื่อรับขอมูลขาวสารของหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค และทองถิ่นในจังหวัดราชบุรี
ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๓ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๒๔ ง วันที่
๑๖ มีนาคม ๒๕๔๔
๒. การจัดโครงสราง องคกรในการดําเนินการ อํานาจหนาที่ที่สําคัญของจังหวัดราชบุรี เปนไป
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกา
แกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงแบงสวนราชการของหนวยงาน
ที่มีราชการบริหารสวนภูมิภาคและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๓. จังหวัดราชบุรี จัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินการดังตอไปนี้
๓.๑ สํานักงานจังหวัด และสวนราชการประจําจังหวัด จํานวน ๒๗ หนวยงาน
๓.๒ อําเภอ จํานวน ๙ อําเภอ กิ่งอําเภอ จํานวน ๑ กิ่งอําเภอ
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๔. การบริหารราชการของจังหวัดราชบุรีจะตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์
ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจ
ตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผูรับผิดชอบ
ผลของงาน ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ
๕. ภารกิจของจังหวัด คือ เปนผูรับนโยบายและคําสั่งจากรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม
มาปฏิบัติใหเหมาะสมกับทองที่และประชาชน
๖. อํานาจหนาที่ของจังหวัด ไดแก
(๑) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
(๒) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือตามที่
นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหนารัฐบาล
(๓) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําชี้แจงของผูตรวจราชการกระทรวง ในเมื่อไมขัด
ตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี
(๔) กํากับดูแลการปฏิบัติราชการ อันมิใชราชการสวนภูมิภาคของขาราชการซึ่งประจํา
อยูในจังหวัดนั้น ยกเวนขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการฝายอัยการ ขาราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย ขาราชการในสํานักงานตรวจเงินแผนดินและขาราชการครูใหปฏิบัติราชการใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรีหรือ
การสั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือยับยั้งการกระทําใด ๆ ของขาราชการในจังหวัดที่ขัดตอ กฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ไวชั่วคราว แลวรายงานกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวของ
(๕) ประสานงานและรวมมือกับขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการฝายอัยการ
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการในสํานักงานตรวจเงินแผนดิน และขาราชการครู ผูตรวจราชการ
และหัวหนาสวนราชการในระดับเขตหรือภาค ในการพัฒนาจังหวัด หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ
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(๖) เสนองบประมาณตอกระทรวงที่เกี่ยวของตามโครงการหรือแผนพัฒนาจังหวัด และ
รายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ
(๗) ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นในจังหวัดตามกฎหมาย
(๘) กํากับการปฏิบัติหนาที่ ของพนักงานองคการของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ ในการนี้
ใหมีอํานาจทํารายงานหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานขององคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
ตอรัฐมนตรีเจาสังกัดองคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(๙) บรรจุ แตงตั้ง ใหบําเหน็จ และลงโทษขาราชการสวนภูมิภาคในจังหวัดตามกฎหมาย
และตามที่ปลัดกระทรวง ปลัดทบวงหรืออธิบดีมอบหมาย
๗. อํานาจหนาที่ของอําเภอ ไดแก
(๑) บริหารราชการตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการ ถากฎหมายใด
มิไดบัญญัติวาการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ ใหเปนหนาที่ของนายอําเภอ
ที่จะตองรักษาการใหเปนไปตามกฎหมายนั้นดวย
(๒) บริหารราชการตามที่คณะรัฐ มนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามที่
นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหนารัฐบาล
(๓) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําชี้แจง ของผูวาราชการจังหวัดและผูมีหนาที่ตรวจการอื่น
ซึ่งคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม และผูวาราชการจังหวัดมอบหมายในเมื่อไมขัด
ตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่ง
ของนายกรัฐมนตรี
(๔) ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นในอําเภอตามกฎหมาย
๘. วิธีการดําเนินงานของจังหวัด แบงออกเปนสองกรณี คือ
๘.๑ กรณีเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการระดับอําเภอ ใหประชาชนติดตอขอรับบริการ
ไดที่ที่วาการอําเภอ-กิ่งอําเภอ สํานักงานอําเภอ สวนราชการประจําอําเภอ-กิ่งอําเภอ พื้นที่รับผิดชอบ
ตามแตกรณี
๘.๒ กรณีเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการระดับจังหวัด ใหประชาชนติดตอขอรับบริการ
ไดที่ศาลากลางจังหวัด สํานักงานจังหวัด สวนราชการประจําจังหวัด ตามแตกรณี
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๙. สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานในจังหวัด
ไดแก ศาลากลางจังหวัด ตั้งอยูที่ถนนอําเภอ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย
๗๐๐๐๐ ณ หนวยงาน ดังนี้
๙.๑ สํานักงานจังหวัด ตั้งอยูที่ ชั้น ๒ อาคาร ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โทร. ๐-๓๒๓๓-๗๘๙๐
๐-๓๒๓๒-๗๖๕๙ โทรสาร ๐-๓๒๓๓-๗๘๙๐ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : Ratchaburi@moi.go.th
๙.๒ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด ตั้งอยูที่ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรี โทร.
๐-๓๒๓๒-๖๐๑๖ โทรสาร ๓๒๓๕-๐๐๔๑
๙.๓ ศูนยขอมูลขาวสารของราชการจังหวัดราชบุรี ตั้งอยูที่ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โทร.
๐-๓๒๓๓-๗๘๙๐, ๐-๓๒๓๒-๗๖๕๙
๙.๔ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Website : http://www.ratchaburi.go.th
๑๐. ขอมูลขาวสารของสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดราชบุรี
๑๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมประชาสัมพันธ สํานักนายกรัฐมนตรี
๑๐.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรี โทร. ๐-๓๒๓๒-๖๐๑๖ โทรสาร
๐-๓๒๓๕-๐๐๔๑
๑๐.๓ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการเปนศูนยกลางการประชาสัมพันธ
ภาครั ฐ เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานประชาสั ม พั น ธ เ ป น ไปอย า งมี ร ะบบ โดยการเสนอแนะนโยบาย
ดานการประชาสัมพันธใหกับสวนราชการตาง ๆ และดําเนินการประชาสัมพันธ เพื่อใหประชาชนมีโอกาสรับรู
เกิดความรู ความเขาใจ สามารถใชขอมูลขาวสารของรัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีสวนรวมในการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งเกิดภาพลักษณที่ดีของประเทศไทย
๑๐.๔ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) จัดทําแผนการปฏิบัติการและดําเนินการประชาสัมพันธของจังหวัดใหสอดคลอง
กับแผนงานการประชาสัมพันธของรัฐและแผนพัฒนาจังหวัด
(ข) ดําเนินการเผยแพรขอมูลและใหบริการขอมูลขาวสารเพื่อการประชาสัมพันธ
ของจังหวัด
(ค) ประสาน ใหคําปรึกษา และใหการชวยเหลือดานการประชาสัมพันธแกหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๘๐ ง

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กันยายน ๒๕๔๘

๑๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดราชบุรี โทร. ๐-๓๒๓๒-๖๐๑๖, ๐-๓๒๓๕-๐๐๔๑
๑๑. ขอมูลขาวสารของที่ทําการสัสดีจังหวัดราชบุรี
๑๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกองทัพบก กระทรวงกลาโหม
๑๑.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรี โทร. ๐-๓๒๓๒-๖๐๑๖ โทรสาร
๐-๓๒๓๓-๗๖๓๖
๑๑.๓ ที่ทําการสัสดีจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับ การเตรียมพล กองกําลังสํารอง การตรวจเลือก
ทหารกองเกินเขากองประจําการ โครงการกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ
๑๑.๔ ที่ทําการสัสดีจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) ควบคุมทางวิทยาการของสายงานสัสดีในเขตทองที่จังหวัด
(ข) ดําเนินการควบคุม กํากับดูแล และประสานงานในกิจการสัสดีทั้งปวง ซึ่งกําหนด
ไวในกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง แบบธรรมเนียม และบันทึกขอตกลงที่เกี่ยวของในเขตทองที่
จังหวัด
(ค) ดําเนินการควบคุมทหารกองเกิน และทหารกองหนุนในเขตทองที่จังหวัด
(ง) ดําเนินการและประสานงานในกิจการสัสดีทั้งปวงที่เกี่ยวของในเรื่องการเตรียมพล
กับเจาหนาที่ของจังหวัดทหารบก หรือสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ
(จ) บัน ทึก รายงาน ตรวจสอบ โต ตอบ และชี้ แ จงปญ หาในกิ จ การสั ส ดี
รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับราชการทหารตามที่ไดรับมอบหมาย
(ฉ) รวบรวมขอมูล สถิติ และสภาพของทหารกองเกิน ทหารกองหนุนในเขต
ทองที่จังหวัดเพื่อนํามาใชในการเขารับราชการทหารและการเตรียมพล
(ช) รวบรวมขอมูล สถิติเกี่ยวกับการระดมสรรพกําลังดานการสงกําลังบํารุง
ในเขตทองที่จังหวัด
(ซ) หนาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสายงานสัสดี และตามที่กําหนดไวในอัตราการจัด
ยุทโธปกรณของหนวยตลอดจนกิจการอันเกี่ยวกับกําลังคน ในเขตทองที่จังหวัด ตามที่ผูบังคับบัญชา
หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจใหบังคับบัญชาจะไดมอบหมายให
๑๑.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่ที่ทําการสัสดีจังหวัด จัดไวใหประชาชนเขาตรวจดู
ไดที่ ที่ทําการสัสดีจังหวัดราชบุรี โทร. ๐-๓๒๓๓-๗๖๓๖

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๘๐ ง

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กันยายน ๒๕๔๘

๑๒. ขอมูลขาวสารของสํานักงานคลังจังหวัดราชบุรี
๑๒.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
๑๒.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรี โทร. ๐-๓๒๓๓-๗๑๕๓ โทรสาร
๐-๓๒๓๓-๗๑๕๓ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : RBR@CGD.GO.TH
๑๒.๓ สํานักงานคลังจังหวัดมีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใชจายเงินของแผนดิน
และของหนวยงานภาครัฐใหเปน ไปโดยถูกตอง มีวินัย คุมคา โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
โดยการวางกรอบกติกากลางใหหนวยงานภาครัฐถือปฏิบัติ การใหบริการคําแนะนําปรึกษาดานการเงิน
การคลัง การบัญชี และการตรวจสอบภายใน การดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารเงินคงคลังใหมีใชจาย
อยางเพียงพอและการเสนอขอมูลในเชิงนโยบายการคลังแกฝายบริหาร โดยประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อใหเกิดเสถียรภาพทางการคลัง รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจน
การดูแลและการพัฒนามาตรฐาน คาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชนของบุคลากร
๑๒.๔ สํานักงานคลังจังหวัด/สํานักงานคลังจังหวัด ณ อําเภอ มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับจายเงิน การเก็บรักษาและการบริหารเงินคงคลัง
(ข) กําหนดการเกี่ยวกับการควบคุม การตรวจสอบ และการอนุมัติการขอเบิกจาย
เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การนําเงินสงคลัง และการถอนคืนเงินรายไดของสวนราชการ
(ค) จัดทําบัญชีและรายงานการเงินของแผนดิน
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๒.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานคลังจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ สํานักงานคลังจังหวัดราชบุรี โทร. ๐-๓๒๓๓-๗๑๕๓
๑๓. ขอมูลขาวสารของสํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดราชบุรี
๑๓.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
๑๓.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรี โทร. ๐-๓๒๓๓-๗๖๒๐ โทรสาร
๐-๓๒๓๒-๑๙๘๑ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : ratchaburi_psdwo@yahoo.com

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๘๐ ง

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กันยายน ๒๕๔๘

๑๓.๓ สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม
การสรางความเปนธรรมและความเสมอภาคในสังคม การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต
สถาบันครอบครัวและชุมชน
๑๓.๔ สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห และรายงานสถานการณทางสังคมและเศรษฐกิจเพื่อการกําหนด
นโยบายในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไข
(ข) ประสานและจัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรมดานการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยของจังหวัดใหเปนไปตามแนวนโยบายของกระทรวง
(ค) สงเสริมและประสานการดําเนินงาน การจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามภารกิจและ
เปาหมายของหนวยงานในกระทรวง
(ง) สงเสริม สนับสนุน และประสานการดําเนินงานกับองคกรเครือขายในจังหวัด
ทั้งภาครัฐและเอกชน
(จ) สงเสริม ประสานงาน และดําเนินการชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม
รวมทั้งสงตอใหหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดสวัสดิการสังคม
ตามกฎหมาย
(ฉ) เปนศูนยขอมูลดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยในระดับจังหวัด
(ช) เผยแพร ประชาสัมพันธ และรณรงคใหมีการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย รวมทั้งความกาวหนาทางวิชาการ และผลการปฏิบัติงานของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
(ซ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๓.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ ของสํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จังหวัดไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดราชบุรี โทร.
๐-๓๒๓๓-๗๖๒๐

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๘๐ ง

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กันยายน ๒๕๔๘

๑๔. ขอมูลขาวสารของสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดราชบุรี
๑๔.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๔.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๓ อาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรี โทร. ๐-๓๒๓๒-๓๑๑๕ โทรสาร
๐-๓๒๓๒-๓๑๐๓ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Website : http://www.thai.net/rachakaset
๑๔.๓ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดมีภารกิจเกี่ยวกับเกษตรกรรม การปาไม
การชลประทาน สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สงเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ เปนศูนยกลางการบริหาร
ราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณในจังหวัด
๑๔.๔ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห และจัดนโยบายพัฒนาการเกษตรและสหกรณภายในจังหวัด
(ข) ศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ
และเสนอแนวทางและติดตามการใชงบประมาณประจําปของสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ในจังหวัด
(ค) กํากับ ดูแล ควบคุม ประสาน และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน
ตามแผนงานและโครงการพัฒนาเกษตรและสหกรณในจังหวัด
(ง) ควบคุมกํากับดูแลขาราชการและลูกจางในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ในจังหวัด
(จ) กํากับดูแลหนวยงานในสังกัดกระทรวงใหดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
(ฉ) ดําเนินการใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดไดจัดไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ หองขอมูล สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด โทร. ๐-๓๒๓๒-๓๑๑๕
๑๕. ขอมูลขาวสารของสํานักงานประมงจังหวัดราชบุรี
๑๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๕.๒ ตั้งอยูที่ ๓๙๙ ถนนยุติธรรม ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.
๐-๓๒๓๑-๔๒๕๘ โทรสาร ๐-๓๒๓๓-๗๖๕๖ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : cwratchaburi@dof.moac.thaigov.net

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๘๐ ง

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กันยายน ๒๕๔๘

๑๕.๓ สํานักงานประมงจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษา วิจัยและพัฒนาดานการประมง
เพื่อการจัดการทรัพยากรประมง ควบคุมการทําประมง และการผลิตสัตวน้ํา และผลิตภัณฑประมงที่มีมาตรฐาน
ถูกสุขอนามัยใหมีปริมาณเพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศ และสามารถแขงขันในตลาดโลกได
ตลอดจนใชทรัพยากรประมงและทรัพยากรที่เกี่ยวเนื่องอยางยั่งยืน
๑๕.๔ สํานักงานประมงจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะหและประเมินเทคโนโลยีทางการประมงทุกสาขา เพื่อสนับสนุน
ใหเกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสมในเขตจังหวัดและกํากับใหธุรกิจและอาชีพการประมงดังกลาว
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอตกลงและมาตรฐานที่กําหนด
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กํากับ ดูแล ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและ
การทําการประมงใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งการใหความรู
และถายทอดเทคโนโลยีอยางถูกตองตามหลักวิชาการและใหบริการทางวิชาการที่เกี่ยวของ
(ค) จัดทําแผนพัฒนาดานประมง ฐานขอมูลประมง ประชาสัมพันธและเผยแพร
งานของจังหวัด
(ง) ใหคําปรึกษา แนะนําและสนับสนุนใหองคการบริหารสวนทองถิ่น ดําเนินการ
เกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตในแหลงน้ํา
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานประมงจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่สํานักงานประมงจังหวัดราชบุรี โทร. ๐-๓๒๓๑-๔๒๕๘
๑๖. ขอมูลขาวสารของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดราชบุรี
๑๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๖.๒ ตั้งอยูที่ ๓๙/๔ ถนนอําเภอ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
โทร. ๐-๓๒๓๑-๕๓๐๑, ๐-๓๒๓๓-๗๘๐๒ โทรสาร ๐-๓๒๓๓-๗๘๐๒ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส :
r_Livestock@hotmail.com
๑๖.๓ สํานักงานปศุสัตวจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตสัตวและสุขภาพสัตวใหมีสัตวเพียงพอที่ไดมาตรฐานถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค สารตกคาง
สารปนเปอน มีความปลอดภัยตอผูบริโภค และสามารถแขงขันในตลาดโลกได
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๑๖.๔ สํานักงานปศุสัตวจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว กฎหมายวาดวยการบํารุงพันธุสัตว
กฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว กฎหมายวาดวยโรคพิษสุนัขบา
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของภายในจังหวัด
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว สุขอนามัยและสิ่งแวดลอม ดานการปศุสัตว
ภายในจังหวัด
(ค) ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา ประยุกต และถายทอดเทคโนโลยี ทางวิชาการ
ดานการปศุสัตวภายในจังหวัด
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๖.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ หองสมุด สํานักงานปศุสัตวจังหวัด โทร. ๐-๓๒๓๑-๕๓๐๑, ๐-๓๒๓๓-๗๘๐๒
๑๗. ขอมูลขาวสารของสํานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
๑๗.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ
๑๗.๒ ตั้งอยูที่ ถนนอุดมศิริ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โทร.
๐-๓๒๓๓-๗๘๘๙ โทรสาร ๐-๓๒๓๑-๕๔๐๔ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : ratchaburi@doae.go.th
๑๗.๓ สํานักงานเกษตรจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรในการผลิต
การแปรรูป การเพิ่มมูลคาในสินคาเกษตร การกําหนดมาตรการและแนวทางในการสงเสริมการเกษตร
การควบคุมคุณภาพสินคาและผลิตภัณฑ ตลอดจนการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสูเกษตรกรเพื่อสรางรายได
ความมั่นคงในการผลิตและการประกอบอาชีพการเกษตร
๑๗.๔ สํานักงานเกษตรจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร องคกรเกษตรกรและวิสาหกิจเกษตรของชุมชน
(ข) สงเสริมและประสานการถายทอดความรูดานการผลิต การจัดการผลผลิตพืช
ประมง และปศุสัตว
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(ค) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานเกษตรอําเภอ
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๗.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานเกษตรจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ สํานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี โทร. ๐-๓๒๓๓-๗๘๘๙, ๐-๓๒๓๑-๕๔๐๔
๑๘. ขอมูลขาวสารของสํานักงานสหกรณจังหวัดราชบุรี
๑๘.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๘.๒ ตั้งอยูที่ ๘๐ ถนนราษฎรยินดี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร. ๐-๓๒๓๒-๗๔๕๐
๐-๓๒๓๓-๗๓๙๔ โทรสาร ๐-๓๒๓๒-๗๖๔๖
๑๘.๓ สํานักงานสหกรณจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริม เผยแพร ใหความรูเกี่ยวกับ
อุดมการณ หลักการและวิธีการสหกรณใหแกบุคลากรสหกรณ กลุมเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสหกรณใหมีความเขมแข็ง โดยการพัฒนากระบวนการเรียนรู
ในการเพิ่มขีดความสามารถในดานการบริหารการจัดการการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพและมีการเชื่อมโยง
ธุรกิจสหกรณสูระดับสากล เพื่อใหสมาชิกสหกรณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม
๑๘.๔ สํานักงานสหกรณจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดํา เนิ น การตามกฎหมายว าด ว ยสหกรณ กฎหมายว า ดว ยการจั ด ที่ ดิ น
เพื่อการครองชีพและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(ข) สงเสริมและพัฒนางานสหกรณทุกประเภท และกลุมเกษตรกร
(ค) สงเสริม เผยแพร และใหความรูเกี่ยวกับอุดมการณ หลักการ และวิธีการสหกรณ
ใหแกบุคลากรสหกรณ กลุมเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
(ง) สงเสริมและพัฒนาธุรกิจของกลุมเกษตรกรและสหกรณ
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๘.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสหกรณจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ สํานักงานสหกรณจังหวัด โทร. ๐-๓๒๓๓-๗๔๕๐
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๑๙. ขอมูลขาวสารของสํานักงานสหกรณจังหวัดราชบุรี
๑๙.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๙.๒ ตั้งอยูที่ ๔๑ ถนนอําเภอ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.
๐-๓๒๓๓-๗๗๕๕ โทรสาร ๐-๓๒๓๓-๗๗๕๕
๑๙.๓ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ใหเกษตรกรไดมีที่ทํากินเพื่อยังชีพอยางพอเพียงและยั่งยืน โดยการปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครอง
ในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมรวมตลอดถึงการจัดที่อยูอาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น โดยรัฐนําที่ดินของรัฐ
หรือที่ดินที่รัฐซื้อหรือเวนคืนจากเจาของที่ดินซึ่งมิไดทําประโยชนในที่ดินนั้นดวยตนเองหรือมีที่ดินเกินสิทธิ
ตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อจัดใหแกเกษตรกรผูไมมีที่ดินของตนเอง หรือมีที่ดิน
เล็กนอยไมเพียงพอแกการครองชีพและสถาบันเกษตรกรใหเชาซื้อ เชา หรือเขาทําประโยชน โดยรัฐ
ใหความชวยเหลือดานการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากรและปจจัยการผลิต ตลอดจน
การผลิตและการจําหนายใหเกิดผลดียิ่งขึ้น
๑๙.๔ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของใหเปนไปตามเปาหมาย แผนงานและโครงการของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด และสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๙.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ชั้น ๑ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี โทร. ๐-๓๒๓๓-๗๗๕๕
๒๐. ขอมูลขาวสารของสํานักงานขนสงจังหวัดราชบุรี
๒๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม
๒๐.๒ ตั้งอยูที่ ๗๗ หมู ๒ ถนนเพชรเกษม ตําบลทาราบ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
โทร. ๐-๓๒๓๓-๗๕๕๐ โทรสาร ๐-๓๒๓๒-๔๐๐๙ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : ratchaburi@del.motc.go.th
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๒๐.๓ สํานักงานขนสงจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดระบบ การจัดระเบียบการขนสงทางบก
โดยการกํากับดูแล ตรวจสอบ ตรวจตรา ใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประสานและวางแผน
ใหมีการเชื่อมตอกับระบบการขนสงอื่น ๆ เพื่อใหระบบการขนสงทางบกเกิดความคลองตัว สะดวก รวดเร็ว
ทั่วถึงและปลอดภัย
๒๐.๔ สํานักงานขนสงจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก กฎหมายวาดวยรถยนต
กฎหมายวาดวยลอเลื่อนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของภายในจังหวัด
(ข) วางแผนการขนสงทางบกและสงเสริมสวัสดิภาพการขนสงทางบกภายในจังหวัด
(ค) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานสํานักงานขนสงจังหวัดสาขา
และสถานีขนสง
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานขนสงจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ชั้น ๑ สํานักงานขนสงจังหวัดราชบุรี โทร. ๐-๓๒๓๓-๗๕๕๐
๒๐.๖ มีสํานักงานขนสงจังหวัดราชบุรี สาขา จํานวน ๒ สาขา ไดแก
(๑) สํานักงานขนสงจังหวัดราชบุรี สาขาอําเภอบานโปง ตั้งอยูที่ ๑๓๕ หมู ๑๕
ตําบลปากแรต อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี โทร. ๐-๓๒๒๐-๑๒๙๖, ๐-๓๒๒๑-๐๐๘๓ มีพื้นที่ใหบริการดังนี้
เขตอําเภอบานโปง
(๒) สํานักงานขนสงจังหวัดราชบุรี สาขาอําเภอจอมบึง ตั้งอยูที่ ๙๕ หมู ๑๒
ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร. ๐-๓๒๒๖-๑๔๙๙, ๐-๓๒๒๖-๑๕๔๕ มีพื้นที่ใหบริการดังนี้
เขตอําเภอจอมบึง อําเภอสวนผึ้ง กิ่งอําเภอบานคา
๒๐.๗ มีสถานีขนสงผูโดยสาร จํานวน ๑ แหง ไดแก
(๑) สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดราชบุรี ตั้งอยูที่ ตลาดศรีเมือง ถนนศรีสุริยวงศ
ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร. ๐-๓๒๓๓-๘๙๙๔ ขอบเขตการใหบริการ-ใหบริการการเดินทาง
ของประชาชน รถหมวด ๒ รถที่วิ่งจากจังหวัดราชบุรี กรุงเทพ ฯ รถหมวด ๓ รถที่วิ่งจากราชบุรี-จังหวัดขางเคียง
รถหมวด ๔ รถที่วิ่งจากราชบุรีไปอําเภอตาง ๆ
- การบริการรับเรื่องราวรองเรียนปญหาการใหบริการรถโดยสารสาธารณะ
พรอมทั้งการดําเนินการแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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๒๑. ขอมูลขาวสารของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมจังหวัดราชบุรี
๒๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๒๑.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๓ อาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรี โทร. ๐-๓๒๓๒-๒๗๐๓ โทรสาร
๐-๓๒๓๒-๒๓๓๐
๒๑.๓ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงวน
อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดการการใชประโยชนอยางยั่งยืนในจังหวัด
๒๑.๔ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) จัดทําแผนจัดการสิ่งแวดลอมของจังหวัด แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด รวมทั้งติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบสถานการณสิ่งแวดลอม
ของจังหวัด
(ข) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
(ค) เฝาระวัง ตรวจสอบ กํากับ ดูแล สงเสริม เผยแพร บํารุงรักษา และระบบ
เตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําในระดับจังหวัด รวมทั้งประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการและติดตามประเมินผล
การดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
(ง) กํากับ ดูแลการประกอบกิจการน้ําบาดาลตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาล
และกิจการประปา
(จ) สงเสริม เผยแพร และสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการสงวน อนุรกั ษ
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัด
(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๑.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด โทร.
๐-๓๒๓๒-๒๗๐๓
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๒๒. ขอมูลขาวสารของสํานักงานปาไมจังหวัดราชบุรี
๒๒.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๒๒.๒ ตั้งอยูที่ ๕๒ ถนนวรเดช อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โทร. , โทรสาร
๐-๓๒๓๓-๗๐๔๑
๒๒.๓ สํานักงานปาไมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมปลูกปาเศรษฐกิจ การวิจัย
เศรษฐกิจและผลิตผลปาไมและการอนุญาตที่เกี่ยวของกับการปลูกปาเศรษฐกิจ การทําไมและของปาตามกฎหมาย
ปาไมในพื้นที่เขตปาเศรษฐกิจ ใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของดวยกลยุทธเสริมสรางความรวมมือ
ของประชาชนเปนหลัก เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของประเทศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๒๒.๔ สํานักงานปาไมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตและกํากับการตรวจสอบการนําไมและ
ของปาเคลื่อนที่ตามกฎหมายวาดวยปาไม กฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ กฎหมายสวนปาและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ
(ข) สงเสริมและพัฒนาการปาไมตามกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของกรม
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๒.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานปาไมจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ สํานักงานปาไมจังหวัดราชบุรี โทร. ๐-๓๒๓๓-๗๐๔๑
๒๓. ขอมูลขาวสารของสํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี
๒๓.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
๒๓.๒ ตั้งอยูที่ ๑/๒๒-๒๓ ถนนสมบูรณกุล ตําบลหนาเมือง อําเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี โทร. ๐-๓๒๓๓-๗๔๐๔ โทรสาร ๐-๓๒๓๒-๒๓๕๔ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส :
ratburi@nso.go.th
๒๓.๓ สํานักงานสถิติจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการเปนแหลงอางอิงทางสถิติระดับประเทศ
โดยเปนที่ปรึกษาดานวิชาการสถิติ และดําเนินการเกี่ยวกับสถิติ เพื่อคาดการณแนวโนมทางเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศ รวมทั้งจัดทําสถิติ
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๒๓.๔ สํานักงานสถิติจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) กําหนดนโยบายและประสานการจัดทําขอมูลสถิติในระดับพื้นที่
(ข) บริหารจัดการการจัดทําสํามะโน
(ค) บริหารจัดการการสํารวจขอมูล
(ง) สงเสริมวิชาการ มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพขอมูลสถิติ
(จ) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยขอมูลสถิติระดับพื้นที่
(ฉ) ใหคําปรึกษา แนะนําในการจัดทํา เผยแพร และใหบริการขอมูลในระดับพื้นที่
(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๓.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสถิติจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ สํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี โทร. ๐-๓๒๓๓-๗๔๐๔
๒๔. ขอมูลขาวสารของสํานักงานพาณิชยจังหวัดราชบุรี
๒๔.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
๒๔.๒ ตั้งอยูที่ ๔๕ ถนนอําเภอ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
โทร. ๐-๓๒๓๓-๘๙๙๕ โทรสาร ๐-๓๒๓๓-๗๑๐๖
๒๔.๓ สํานักงานพาณิชยจงั หวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการคา ธุรกิจบริการ ทรัพยสินทางปญญา
และการประกันภัย
๒๔.๔ สํานักงานพาณิชยจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ประสานงานและปฏิบัติหนาที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในสวนภูมิภาค
รวมทั้งประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการพาณิชยในเขตพื้นที่จังหวัด ตลอดจนปฏิบัติงาน
ซึ่งมิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ
(ข) ประสานและจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาและแผนปฏิ บั ติ ก ารด า นการพาณิ ช ย
รวมทั้งจัดลําดับความสําคัญของแผนงานโครงการ การตั้งและจัดสรรงบประมาณประจําปใหสอดคลอง
กับแผนแมบทของกระทรวงและแผนจังหวัดตลอดจนกํากับ เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนงานและโครงการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงและเปนหนวยขอมูลทางการพาณิชยในเขต
พื้นที่จังหวัด

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๘๐ ง

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กันยายน ๒๕๔๘

(ค) ประสานและสงเสริมการดําเนินงานดานการพาณิชย เพื่อแกปญหาตลาดการคา
ภายในประเทศและปญหาทางการคาอื่น ๆ
(ง) ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง ซึ่งกําหนดใหเปน
อํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานพาณิชยจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่สํานักงานพาณิชยจังหวัดราชบุรี โทร. ๐-๓๒๓๓-๘๙๙๕
๒๕. ขอมูลขาวสารของสํานักงานจังหวัดราชบุรี
๒๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๕.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โทร. ๐-๓๒๓๓-๗๘๙๐, ๐-๓๒๓๒-๗๖๕๙
โทรสาร ๐-๓๒๓๒-๗๘๙๐ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : Ratchaburi.go.th
๒๕.๓ สํานักงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทั่วไปและการวางแผนพัฒนาจังหวัด
ของจังหวัดนั้น
๒๕.๔ สํานักงานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) แปลงยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติไปเปนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ในพื้นที่
(ข) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
เพื่อการวางแผนและเครือขายสารสนเทศของจังหวัด โดยเปนศูนยสารสนเทศของจังหวัด เพื่อการบริหาร
และวางแผนพัฒนาจังหวัด
(ค) จัดทําแผนพัฒ นาจังหวัด ดําเนิน การตามแผน กํากับ และติดตามผล
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร นโยบาย และแผนพัฒนายุทธศาสตรจังหวัด
(ง) อํานวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเปนอํานาจหนาที่
ของผูวาราชการจังหวัด
(จ) พัฒนาระบบบริหารราชการ และการบริหารงานบุคคลของจังหวัด
(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
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๒๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ศูนยขอมูลขาวสารของราชการจังหวัดราชบุรี ตั้งอยูที่ สํานักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลาง
จังหวัดราชบุรี โทร. ๐-๓๒๓๓-๗๘๙๐, ๐-๓๒๓๒-๗๖๕๙
๒๖. ขอมูลขาวสารของที่ทําการปกครองจังหวัดราชบุรี
๒๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
๒๖.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๒ อาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรี โทร. ๐-๓๒๓๓-๗๐๐๖ โทรสาร
๐-๓๒๓๒-๕๘๙๓ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : M70000010@dopa.go.th
๒๖.๓ ที่ทําการปกครองจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง
ภายในประเทศ การอํานวยความเปนธรรม การปกครองทองที่ การอาสารักษาดินแดน และการทะเบียน
เพื่อใหประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และใหเกิดความสงบสุขในสังคม
อยางยั่งยืน
๒๖.๔ ที่ทําการปกครองจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของที่ทําการปกครองอําเภอ และ
ที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๖.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ ของที่ทําการปกครองจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ หองกลุมงานปกครองและอํานวยความเปนธรรม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โทร.
๐-๓๒๓๓-๙๐๐๖
๒๗. ขอมูลขาวสารของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
๒๗.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
๒๗.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โทร. ๐-๓๒๓๓-๗๑๐๓ โทรสาร
๐-๓๒๓๓-๗๑๐๖
๒๗.๓ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมกระบวนการเรียนรู
และการมีสวนรวมของประชาชน ตลอดจนวิสาหกิจชุมชน โดยการกําหนดนโยบาย แนวทาง แผนและมาตรการ
ในการพัฒนาชุมชน ตลอดจนฝกอบรมและพัฒนาผูนําชุมชน องคกรชุมชน และเครือขายองคกรชุมชน
เพื่อเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชนฐานราก
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๒๗.๔ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในจังหวัด
(ข) กํากับ ดูแล ใหคําแนะนํา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอ
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๗.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ไดจัดไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี โทร. ๐-๓๒๓๓-๗๑๐๓
๒๘. ขอมูลขาวสารของสํานักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
๒๘.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
๒๘.๒ ตั้งอยูท่ี สํานักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี ถนนอําเภอ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี โทร. ๐-๓๒๓๓-๗๐๐๙, ๐-๓๒๓๒-๕๘๐๐ โทรสาร ๐-๓๒๓๓-๘๙๙๒ ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส : ratchaburi@dol.go.th
๒๘.๓ สํานักงานที่ดินจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิใ นที่ดิน ของบุคคล
และจัดการที่ดินของรัฐโดยการออกหนังสือแสดงสิทธิ และใหบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย เพื่อใหบุคคลมีความมั่นคงในการถือครองที่ดินและไดรับบริการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจน
ใหการบริหารจัดการที่ดินของรัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
๒๘.๔ สํานักงานที่ดินจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายวาดวยอาคารชุด กฎหมาย
วาดวยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายวาดวยชางรังวัดเอกชน และกฎหมายวาดวยการเชาอสังหาริมทรัพย
เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมในจังหวัด
(ข) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การรังวัด
พิสูจนสอบสวน การทําประโยชน สอบเขต ตรวจสอบเนื้อที่ การแบงแยกที่ดินออกเปนหลายแปลง
การรวมที่ดินหลายแปลงเขาเปนแปลงเดียวกัน การทําแผนที่สําหรับที่ดิน รวมทั้งการจัดเก็บคาธรรมเนียม
คาใชจาย และภาษีอากรเกี่ยวกับการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือทําธุรกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย
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(ค) กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานที่ดิน
จังหวัดสาขาและสํานักงานที่ดินอําเภอ
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๘.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานที่ดินจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ปายจะตองกําหนดสถานที่สําหรับการดานหาขอมูล ฯ ใหชัดเจนตาม ม. ๗ (๓) ประชาสัมพันธ
สํานักงานที่ดินจังหวัด โทร. ๐-๓๒๓๓-๗๐๐๙, ๐-๓๒๓๒-๕๘๐๐
๒๘.๖ มีสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา จํานวน ๔ สาขา คือ
(๑) สาขาบานโปง ตั้งอยูที่ ๑๓๓ ถนนทรงพล ตําบลหนองออ อําเภอบานโปง
จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๑๐ โทร. ๐-๓๒๒๑-๑๒๕๐, ๐-๓๒๒๒-๑๒๑๖ โทรสาร ๐-๓๒๒๑-๑๒๕๐
มีเขตบริการดังนี้ พื้นที่อําเภอบานโปง
(๒) สาขาโพธาราม ตั้งอยูที่ ๒๑๖ ม. ๔ ตําบลบานเลือก อําเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๒๐ โทร. ๐-๓๒๓๕-๕๑๓๗ โทรสาร ๐-๓๒๓๓-๗๐๐๙
มีเขตบริการดังนี้ พื้นที่อําเภอโพธาราม และอําเภอบางแพ
(๓) สาขาปากทอ ตั้งอยูที่ ๑๙๒ หมู ๔ ตําบลดอนทราย อําเภอปากทอ
จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๔๐ โทร. ๐-๓๒๒๘-๑๓๒๖ โทรสาร ๐-๓๒๒๘-๑๓๒๖
มีเขตบริการดังนี้ พื้นที่อําเภอปากทอ และอําเภอวัดเพลง
(๔) สาขาจอมบึง ตั้งอยูที่ ๒๐๑ หมู ๒ ถนนสายเลี่ยงเมืองราชบุรี-จอมบึง
ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๕๐ โทร. ๐-๓๒๒๖-๑๑๓๖ โทรสาร ๐-๓๒๒๖-๑๑๓๖
มีเขตบริการดังนี้ พื้นที่อําเภอจอมบึง อําเภอสวนผึ้ง และกิ่งอําเภอบานคา
๒๙. ขอมูลขาวสารของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี
๒๙.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
๒๙.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โทร. ๐-๓๒๓๒-๑๘๕๒, ๐-๓๒๓๒-๓๒๘๓
โทรสาร ๐-๓๒๒๖-๑๑๓๖ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : ratchaburi@pwd.go.th
๒๙.๓ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับงานดานการผังเมือง
ระดับตาง ๆ การโยธาธิการ การออกแบบการกอสรางและการควบคุมการกอสรางอาคาร ดําเนินการ
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และสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท โดยการกําหนด
และกํากับดูแลนโยบายการใชประโยชนที่ดินระบบการตั้งถิ่นฐานและโครงสรางพื้นฐาน รวมทัง้ การกําหนด
คุณภาพและมาตรฐานการกอสรางดานสถาปตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพื่อใหมีสภาพแวดลอมที่ดี
เกิดมาตรฐาน ความปลอดภัยแหงสาธารณชน ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองและสิ่งปลูกสราง
ตามระบบการผังเมืองที่ดี อันจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
๒๙.๔ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการ สนับสนุน ใหคําปรึกษา และบริการทางวิชาการเกี่ยวกับการผังเมือง
และโยธาธิการที่อยูในขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรมแกหนวยงานที่เกี่ยวของและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๙.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี โทร. ๐-๓๒๓๒-๑๘๕๒
๐-๓๒๓๒-๓๒๘๓ หรือ www.pwd.go.th
๓๐. ขอมูลขาวสารของสํานักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี
๓๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๓๐.๒ ตั้งอยูที่ ๖๕/๒๑๒ ถนนคฑาธร ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
โทร. ๐-๓๒๓๓-๗๗๓๐ โทรสาร ๐-๓๒๓๑-๔๕๒๔ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : ratchaburi@mol.go.th
๓๐.๓ สํานักงานแรงงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารและคุม ครองแรงงาน
พัฒนาฝมือแรงงาน สงเสริมใหประชาชนมีงานทํา และประสานการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานในจังหวัด
๓๐.๔ สํานักงานแรงงานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง
ในความรับผิดชอบของสวนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) ดําเนิน การเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร งานนโยบายและแผน งานพัฒ นา
เปนศูนยสารสนเทศดานแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
(ค) ประสานและดําเนินการโครงการพิเศษดานแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๘๐ ง

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กันยายน ๒๕๔๘

๓๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานแรงงานจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ชั้น ๑ สํานักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี โทร. ๐-๓๒๓๓-๗๗๓๐
๓๑. ขอมูลขาวสารของสํานักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี
๓๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
๓๑.๒ ตั้งอยูที่ ๒๐/๓๕ ถนนอุดมศิริ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
โทร. ๐-๓๒๓๒-๒๒๖๑-๒ โทรสาร ๐-๓๒๓๒-๒๒๖๑-๒ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : rbr@die.go.th
๓๑.๓ สํานักงานจัดหางานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมการมีงานทําและคุมครอง
คนหางาน โดยการศึกษาวิเคราะหสภาวะตลาดแรงงาน และแนวโนมตลาดแรงงานเปนศูนยกลางขอมูล
ตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาและสงเสริมระบบการบริหารดานการสงเสริมการมีงานทําเพื่อใหประชากร
มีงานทําที่เหมาะสมกับความรู ความสามารถและความถนัด ไมถูกหลอกลวงตลอดจนไดรับสิทธิประโยชน
ที่เหมาะสมและเปนธรรม
๓๑.๔ สํานักงานจัดหางานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการตอกรมการจัดหางาน
และสํานักงานแรงงานจังหวัด
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๑.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานจัดหางานจังหวัดไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ บอรดหนาสํานักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี โทร. ๐-๓๒๓๒-๒๒๖๑-๒
๓๒. ขอมูลขาวสารของสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดราชบุรี
๓๒.๑ เปน สวนราชการประจําจั งหวัด สังกัดกรมสวัสดิ การและคุม ครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
๓๒.๒ ตั้งอยูที่ ถนนเขาวัง-บานน้ําพุ ตําบลเจดียหัก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
โทร. ๐-๓๒๓๓-๗๓๐๗, ๐-๓๒๓๒-๑๗๕๖ โทรสาร ๐-๓๒๓๓-๗๓๐๗ ตอ ๑๐๓ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส :
rbr@labour.go.th
๓๒.๓ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการกําหนด
มาตรฐานแรงงาน การคุมครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
การแรงงานสัมพันธ การแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ และการสวัสดิการแรงงาน โดยการพัฒนามาตรฐาน
รูปแบบ กลไกมาตรการ สงเสริม สนับสนุน และแกไขปญหาเพื่อเพิ่มโอกาสในการแขงขันทางการคา
และพัฒนาแรงงานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๘๐ ง

หนา ๑๐๕
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๓๒.๔ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการตอสํานักงาน
แรงงานจังหวัด
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๒.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด
ไดจัดไวใ หประชาชนเขาตรวจดูไดที่ หองสมุดกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน (ชั้น ๕) โทร.
๐-๒๒๔๕-๘๕๕๖
๓๓. ขอมูลขาวสารของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี
๓๓.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
๓๓.๒ ตั้งอยูที่ ๑๒๘ หมู ๑๐ ถนนบานเขาวัง-น้ําพุ ตําบลเจดียหัก อําเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี โทร. ๐-๓๒๓๑-๙๘๕๓ โทรสาร ๐-๓๒๓๑-๙๘๕๔
๓๓.๓ สํานักงานประกันสังคมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารการประกันสังคม
และกองทุนเงินทดแทนโดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหแรงงานมีหลักประกันการดํารงชีวิตที่มั่นคง
๓๓.๔ สํานักงานประกันสังคมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการตอสํานักงาน
แรงงานจังหวัด
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๓.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานประกันสังคมจังหวัด ไดจัดไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี โทร. ๐-๓๒๓๑-๙๘๕๓
๓๔. ขอมูลขาวสารของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
๓๔.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๘๐ ง
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๓๔.๒ ตั้งอยูที่ ๔๒๑ ถนนศรีสุริยวงศ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
โทร. ๐-๓๒๓๓-๗๐๒๕, ๐-๓๒๓๓-๗๔๕๔, ๐-๓๒๓๒-๖๒๖๘-๗๑ โทรสาร ๐-๓๒๓๒-๕๒๒๕
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : health-rb@thai.com , health-rb@ratchaburi.i-p.com
๓๔.๓ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมีภารกิจเกี่ยวกับการเสริม สรางสุขภาพอนามัย
การปองกันควบคุมและรักษาโรคภัย การฟนฟูสมรรถภาพของประชาชน
๓๔.๔ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด
(ค) กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานสาธารณสุข
ในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อใหการปฏิบัติงานเปน ไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ
มีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ไดจัดไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ งานกฎหมาย ฝายบริหารทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี โทร.
๐-๓๒๓๓-๗๕๔๕, ๐-๓๒๓๒-๖๒๗๑ ตอ ๑๒๕
๓๔.๖ มีหนวยงานที่ขึ้นตรงกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ดังนี้
(๑) โรงพยาบาลราชบุรี ขนาด ๘๙๕ เตียง ตั้งอยูที่ ๘๕/๑ ถนนสมบูรณกุล
ตําบลหนาเมือง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โทร. ๐-๓๒๓๒-๗๙๐๑-๑๖ โทรสาร ๐-๓๒๓๒-๑๘๒๕
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : somnuk@rajburi.homelinux.net พื้นที่ใหบริการ ในเขตอําเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรีทั้งหมด สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่
ฝายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลราชบุรี
(๒) โรงพยาบาลบานโปง ขนาด ๔๒๐ เตียง ตั้งอยูที่ ๑๒ ถนนแสงชูโต
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี โทร. ๐-๓๒๒๒-๒๘๓๖-๖๕ โทรสาร ๐-๓๒๒๑-๑๗๖๖, ๐-๓๒๒๒-๑๙๖๓
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส banponghospital 1999@hotmail.com , thisasa@hotmail.com พื้นที่ใหบริการ
เขตอําเภอบานโปงทั้งหมด สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดู
ไดที่ หองสมุด อาคารผูปวยนอก (ชั้น ๔) โรงพยาบาลบานโปง

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๘๐ ง
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(๓) โรงพยาบาลโพธาราม ขนาด ๓๔๐ เตียง ตั้งอยูที่ ๒๙ ถนนขนานทางรถไฟ
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร. ๐-๓๒๓๕-๕๓๐๐-๑๕, ๐-๓๒๒๓-๓๕๙๔ โทรสาร ๐-๓๒๒๓-๓๕๙๔
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส prhcom@ji-net.com , supio@ji-net.com พื้นที่ใหบริการ เขตอําเภอโพธาราม
ยกเวน ตําบลเจ็ดเสมียน ทั้งหมด, ตําบลดอนทราย หมู ๔-๙, ตําบลคลองตาคต หมู ๑๑, ตําบลคลองขอย
หมู ๑-๒ หมู ๕ และหมู ๗ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชน
ตรวจดูไดที่ บริเวณชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
(๔) โรงพยาบาลดําเนิน สะดวก ขนาด ๓๐๔ เตียง ตั้งอยูที่ ๑๔๖ หมู ๔
ตําบลทานัด อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โทร. ๐-๓๒๒๔-๖๐๐๐-๑๕ โทรสาร ๐-๓๒๒๔-๖๐๒๐
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส DNHOSP@YAHOO.COM พื้นที่ใหบริการ เขตอําเภอดําเนินสะดวก และ
พื้น ที่รอยตอ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใ หประชาชนตรวจดูไดที่
แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลดําเนินสะดวก
(๕) โรงพยาบาลบางแพ ขนาด ๖๐ เตียง ตั้งอยูที่ ๑๒๔๖ หมู ๘ ถนนบางแพดําเนินสะดวก ตําบลวังเย็น อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โทร. ๐-๓๒๓๔-๙๙๒๓-๔, ๐-๓๒๓๘-๑๑๔๙
๐-๓๒๓๘-๑๐๒๐ โทรสาร ๐-๓๒๓๘-๑๑๔๘-๙ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส bangphaehospital@hotmail.com
พื้นที่ใหบริการ เขตอําเภอบางแพทั้งหมด สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไว
ใหประชาชนตรวจดูไดที่ ฝายแผนกงาน (ศูนยบัตรทอง) และกลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
โรงพยาบาลบางแพ
(๖) โรงพยาบาลปากทอ ขนาด ๖๐ เตียง ตั้งอยูที่ ๒๐๑/๑๐ หมู ๘ ถนนทาวอูทอง
ตําบลปากทอ อําเภอปากทอ จังหวั ดราชบุ รี โทร. ๐-๓๒๓๕-๕๒๕๘-๙ โทรสาร ๐-๓๒๓๘-๑๕๘๕
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : paktho ๗๐@thai.com , paktho ๗๐๐๘@yahoo.com พื้นที่ใหบริการ เขตอําเภอปากทอ
ทั้งหมด สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ สามารถติดตอ
กับผูรับผิดชอบขอมูลนั้น ๆ โดยตรง
(๗) โรงพยาบาลจอมบึง ขนาด ๖๐ เตียง ตั้งอยูที่ ๕ หมู ๘ ตําบลจอมบึง
อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร. ๐-๓๒๓๖-๒๖๖๒-๔ โทรสาร ๐-๓๒๓๖-๒๖๖๕ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส :
JBHOSPITAL@YAHOO.COM พื้นที่ใหบริการ เขตอําเภอจอมบึงทั้งหมด สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ
ของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ สามารถติดตอกับผูรับผิดชอบขอมูลนั้น ๆ โดยตรง
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(๘) โรงพยาบาลวัดเพลง ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ ๑๒๓ หมู ๕ ตําบลวัดเพลง
อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โทร. ๐-๓๒๓๙-๙๒๙๐-๑, ๐-๓๒๓๙-๙๐๙๑ โทรสาร ๐-๓๒๓๙-๙๒๙๐
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : watpleng@thai.com พื้นที่ใหบริการ ๓ ตําบล ในเขตอําเภอวัดเพลง คือ
ตําบลวัดเพลง ตําบลเกาะศาลพระ ตําบลจอมประทัด สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาล
ไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ หองสมุดของโรงพยาบาลวัดเพลง
(๙) โรงพยาบาลสวนผึ้ง ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ ๑๕๒ หมู ๕ ตําบลทาเคย
อําเภอสวนผึ้ ง จั งหวัดราชบุรี โทร. ๐-๓๒๓๖-๔๔๙๖-๘ โทรสาร ๐-๓๒๓๖-๔๕๐๓ , ๐-๙๘๓๖-๐๐๗๑
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : SP_HOSPITAL@HOTMAIL.COM พื้นที่ใหบริการ เขตอําเภอสวนผึ้ง และ
กิ่งอําเภอบานคา สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่
หองสมุดของโรงพยาบาลสวนผึ้ง
(๑๐) โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน ขนาด ๓๐ เตียง ตั้ง อยูที่ ๑๓๒/๒ หมู ๒
ตําบลเจ็ดเสมียน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร. ๐-๓๒๓๐-๕๐๙๖-๗ โทรสาร ๐-๓๒๓๙-๗๑๑๒
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส CHETSAMAIN@HOTMAIL.COM พื้นที่ใหบริการ เขตอําเภอโพธาราม บางสวน
คือ ตําบลเจ็ดเสมียน ทั้งหมด, ตําบลดอนทราย หมู ๔-๙, ตําบลคลองขอย หมู ๑-๒ หมู ๕ หมู ๗
ตําบลคลองตาคต หมู ๑๑, ตําบลบางโตนด หมู ๔-๖ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาล
ไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ฝายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน
๓๕. ขอมูลขาวสารของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
๓๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๓๕.๒ ตั้งอยูที่ ๓๓ ถนนอําเภอ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โทร.
๐-๓๒๓๓-๗๓๐๑ โทรสาร ๐-๓๒๓๑-๕๐๔๘ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : ratchaburi@m-industry.go.th
๓๕.๓ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
การสงเสริมการลงทุน การพัฒนาผูประกอบการ ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรงงาน พิกัดอัตราคาภาคหลวงแร
การควบคุมแรดีบุก มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
๓๕.๔ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) กํากับ ควบคุม ดูแล และดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรงงาน กฎหมาย
วาดวยแร กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราคาภาคหลวงแร กฎหมายวาดวยการควบคุมแรดีบุก กฎหมายวาดวย
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของภายในเขตอํานาจ
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(ข) จัดทํา เสนอ และประสานแผนพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด
รวมทั้งประสานการพัฒนาและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนดังกลาว
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ไดจัดไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี โทร. ๐-๓๒๓๓-๗๓๐๑, ๐-๓๒๓๓-๗๙๓๒
๓๖. ขอมูลขาวสารของตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรี
๓๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓๖.๒ ตั้งอยูที่ ๒๓๑ ถนนอัมรินทร ตําบลหนาเมือง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
โทร. ๐-๓๒๓๒-๒๓๕๑ โทรสาร ๐-๓๒๓๓-๗๑๙๕ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : ratchaburi_bo.ss@police.go.th
๓๖.๓ ตํารวจภูธรจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอย และการปองกัน
และปราบปรามผูกระทําผิด
๓๖.๔ ตํารวจภูธรจังหวัด มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) รักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยแกประชาชนในเขตอํานาจรับผิดชอบ
(ข) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตามกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับความผิดอาญาในเขตอํานาจรับผิดชอบ
(ค) ปองกันและปราบปรามการกระทําผิด
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในเขตอํานาจ
รับผิดชอบ
(จ) ควบคุมและอํานวยความสะดวกดานการจราจรในเขตอํานาจรับผิดชอบ
(ฉ) สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย
(ช) ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๖.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของตํารวจภูธรจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรี โทร. ๐-๓๒๓๒-๒๕๓๑
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๓๗. ขอมูลขาวสารของอําเภอและกิ่งอําเภอ
๓๗.๑ อําเภอเปนหนวยราชการบริหารรองจากจังหวัด มีนายอําเภอเปนหัวหนาปกครอง
บังคับบัญชาขาราชการในอําเภอและรับผิดชอบบริหารงานของอําเภอ และสามารถแบงพื้นที่บางตําบล
ออกเปนกิ่งอําเภอได
๓๗.๒ โดยทั่วไปมีการจัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินการของอําเภอ ดังนี้
๓๗.๒.๑ สํานักงานอําเภอ มีหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของอําเภอนั้น ๆ
มีนายอําเภอเปนผูปกครองบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบ
๓๗.๒.๒ สวนตาง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ไดตั้งขึ้นในอําเภอนั้น มีหนาที่
เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรมนั้น ๆ มีหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอนั้น ๆ เปนผูปกครอง
บังคับบัญชารับผิดชอบ ไดแก
(๑) หนวยสัสดีอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ เปนหนวยงานยอย
ของที่ทําการสัสดีจังหวัด ใหบริการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
เชน การรับลงบัญชีทหารกองเกิน การออกหมายเรียกเขารับราชการทหารกองประจําการ การออกหนังสือสําคัญ
สําหรับทหารกองหนุนประเภทที่ ๑
(๒) สํานักงานเกษตรอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ เปน
หนวยงานยอยของสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) วางแผนและสงเสริมการวางแผนการผลิตการเกษตรในอําเภอ
(ข) ส ง เสริ ม และพั ฒ นาเกษตรกร องค ก รเกษตรกรและ
วิสาหกิจเกษตรของชุมชน
(ค) สงเสริมและประสานการถายทอดความรูดานการผลิต
การจัดการผลผลิตพืช ประมง และปศุสัตว
(ง) ใหบริการและสงเสริมอาชีพการเกษตรทุกสาขา
(จ) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๓) ที่ทําการปกครองอําเภอ/กิ่งอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ/
กิ่งอําเภอ เปนหนวยงานยอยของที่ทําการปกครองจังหวัด ที่ทําการปกครองอําเภอ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
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(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่อําเภอ
(ข) ดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานอําเภอ
(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับราชการอื่นที่มิใชของสวนราชการใด
ตามที่ไดรับมอบหมาย
(ง) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
สําหรับที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่กิ่งอําเภอ
(ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับราชการอื่นที่มิใชของสวนราชการใด
ตามที่ไดรับมอบหมาย
(ค) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๔) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ
เปนหนวยงานยอยของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในอําเภอ
(ข) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๕) สํานักงานที่ดินอําเภอ เปน สวนราชการประจําอําเภอ เปน
หนวยงานยอยของสํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดินอําเภอ มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายวาดวย
การจัดสรรที่ดินและกฎหมายวาดวยการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
(ข) ปฏิบัติงานในดานการออกใบจอง การออกหนังสือรับรอง
การทําประโยชน การรังวัดพิสูจนสอบสวนการทําประโยชน ตรวจสอบเนื้อที่ การแบงแยกที่ดิน
ออกเปนหลายแปลง การรวมที่ดินหลายแปลงเขาเปนแปลงเดียวกันในที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน
การจดทะเบี ยนสิท ธิและนิ ติกรรมเกี่ย วกับอสั งหาริ มทรัพ ยตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิช ย
รวมทั้งการจัดเก็บคาธรรมเนียม คาใชจาย และภาษีอากรเกี่ยวกับการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
หรือทําธุระเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
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(ค) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๖) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ
เปนหนวยงานยอยของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ
(ข) ดํา เนิ น การและประสานงานเกี่ ย วกับ งานสาธารณสุ ข
ในเขตพื้นที่อําเภอ
(ค) กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุน การปฏิบัติงาน
ของหนวยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพ
ที่มีคุณภาพและมีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
(ง) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๗) สถานี ตํ า รวจภู ธ รอํ า เภอ เป น ส ว นราชการประจํ า อํ า เภอ
เปนหนวยยอยของตํารวจภูธรจังหวัด ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอย และการปองกันปราบปราม
ผูกระทําผิด ตลอดจนการสอบสวนดําเนินคดีความผิดในคดีอาญาในพื้นที่ อาจแบงอํานาจหนาที่ในพื้นที่
อําเภอบางสวนใหสถานีตํารวจภูธรกิ่งอําเภอ สถานีตํารวจภูธรตําบลรับผิดชอบ
๓๘. อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองราชบุรี ถนนอําเภอ ตําบลหนาเมือง โทร. ๐-๓๒๓๓-๗๐๑๕
โทรสาร ๐-๓๒๓๒-๕๘๖๙ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใ หประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ชั้น ๑
ที่วาการอําเภอเมืองราชบุรี โทร. ๐-๓๒๓๒-๑๘๑๕ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองราชบุรี โทร. ๐-๓๒๓๒-๗๑๕๗
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนอุดมศิริ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี โทร. ๐-๓๒๓๓-๗๔๗๐
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองราชบุรี โทร. ๐-๓๒๓๓-๗๐๑๕
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองราชบุรี โทร. ๐-๓๒๓๑-๕๐๒๑
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๕. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๖ ตําบลอางทอง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
โทร. ๐-๓๒๓๐-๐๑๓๐
๖. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนอัมรินทร ตําบลหนาเมือง โทร. ๐-๓๒๓๑-๕๔๙๔-๖
๓๙. อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบานโปง ถนนทรงพล ตําบลบานโปง โทร. ๐-๓๒๒๑-๑๐๐๑ โทรสาร
๐-๓๒๒๑-๑๒๔๐ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ศูนยขอมูลขาวสาร
ที่วาการอําเภอบานโปง โทร. ๐-๓๒๒๑-๑๐๑๑ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบานโปง โทร. ๐-๓๒๒๓-๔๔๒๕
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๖ ตําบลเบิกไพร โทร. ๐-๓๒๒๐-๑๕๖๗
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบานโปง โทร. ๐-๓๒๒๑-๑๐๖๑
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบานโปง โทร. ๐-๓๒๒๒-๐๓๘๐
๕. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๑๑ ตําบลสวนกลวย โทร. ๐-๓๒๒๐-๑๔๓๗
๖. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ๕๙ ถนนทรงพล ตําบลบานโปง โทร. ๐-๓๒๒๑-๐๔๑๖
สถานีตํารวจภูธรตําบลกรับใหญ ตั้ งอยูที่ ๑/๑ หมู ๙ ตําบลกรับ ใหญ โทร.
๐-๓๒๒๙-๑๒๕๔-๕
มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลกรับใหญ อําเภอบานโปง
๔๐. อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอโพธาราม เลขที่ ๒ ถนนหนาอําเภอ ตําบลโพธาราม โทร.
๐-๓๒๒๓-๓๓๑๕ โทรสาร ๐-๓๒๒๓-๓๓๑๕ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู
ไดที่ สํานักงานอําเภอ ที่วาการอําเภอโพธาราม โทร. ๐-๓๒๒๓-๓๓๑๕ มีสวนราชการประจําอําเภอ
ในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอโพธาราม โทร. ๐-๓๒๒๓-๑๒๙๙
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ๙๖ หมู ๔ ตําบลทาชุมพล โทร. ๐-๓๒๒๓-๓๓๙๐
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอโพธาราม โทร. ๐-๓๒๒๓-๓๓๑๕
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอโพธาราม โทร. ๐-๓๒๒๓-๓๓๙๕
๕. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ๕๖ ถนนหนาอําเภอตําบลโพธาราม โทร.
๐-๓๒๒๓-๒๕๕๗
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๖. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ๑๒ ถนนหนองกลางดง ตําบลโพธาราม โทร.
๐-๓๒๒๓-๑๑๒๓
สถานีตํารวจภูธรตําบลเขาดิน ตั้งอยูที่ ๙๕ หมู ๖,๙ ตําบลนางแกว มีเขตอํานาจ
ในพื้นที่ ตําบลนางแกว, ตําบลเตาปูน, ตําบลเขาชะงุม, ตําบลหนองกวาง, ตําบลธรรมเสน โทร. ๐-๓๒๓๕-๙๑๙๑
๐-๓๒๓๕-๒๙๑๑
๔๑. อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอดําเนินสะดวก หมู ๑ ถนนสุขาภิบาล ๑ ตําบลดําเนินสะดวก
โทร. ๐-๓๒๒๔-๑๒๐๔ โทรสาร ๐-๓๒๒๔-๑๒๐๔ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ชั้น ๒ ที่วาการอําเภอดําเนินสะดวก โทร. ๐-๓๒๒๔-๑๒๐๔ มีสวนราชการประจําอําเภอ
ในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอดําเนินสะดวก โทร. ๐-๓๒๒๕-๕๑๗๒
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๕ ตําบลทานัด โทร. ๐-๓๒๒๕-๔๓๙๑
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยู ที่ ชั้น ๒ ที่วาการอําเภอดํ าเนิน สะดวก โทร.
๐-๓๒๒๔-๑๒๐๔
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ชั้น ๓ ที่วาการอําเภอดําเนินสะดวก โทร.
๐-๓๒๒๕-๔๑๓๗
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ชั้น ๒ ศาลาประชาคม อําเภอดําเนินสะดวก โทร.
๐-๓๒๒๔-๕๐๐๗
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๕ ตําบลประสาทสิทธิ์ โทร. ๐-๓๒๒๕-๔๗๗๙
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๑ ตําบลดําเนินสะดวก โทร. ๐-๓๒๒๔-๑๐๔๕
สถานีตํารวจภูธรตําบลหลักหา ตั้งอยูที่ หมู ๒ ตําบลดอนไผ โทร. ๐-๓๒๒๔-๑๑๐๖
มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลประสาทสิทธิ์, ตําบลบัวงาม, ตําบลดอนไผ, ตําบลขุนพิทักษ
บางสวน
๔๒. อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอปากทอ เลขที่ ๑๘๓ หมู ๑ ตําบลปากทอ โทร. ๐-๓๒๒๘-๑๒๖๑
โทรสาร ๐-๓๒๒๘-๑๒๖๑ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่วาการอําเภอปากทอ
โทร. ๐-๓๒๒๘-๑๒๖๑ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
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หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอปากทอ โทร. ๐-๓๒๒๘-๑๒๘๗
สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ตําบลดอนทราย โทร. ๐-๓๒๒๘-๑๒๕๕
ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอปากทอ โทร. ๐-๓๒๒๘-๑๒๖๑
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอปากทอ โทร. ๐-๓๒๒๘-๑๑๖๔
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๔ ตําบลดอนทราย โทร. ๐-๓๒๒๘-๑๑๖๒
สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ๔๓๘ หมู ๑ ตําบลดอนทราย โทร. ๐-๓๒๒๘-๑๑๐๐
สถานีตํารวจภูธรตําบลทุงหลวง ตั้งอยูที่ ๑๘๘ หมู ๓ ตําบลทุงหลวง โทร.
๐-๓๒๓๗-๖๒๗๕-๖
มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลทุงหลวง, ตําบลอางหิน
๔๓. อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร. ๐-๓๒๒๖-๑๑๓๓
โทรสาร ๐-๓๒๒๖-๑๑๓๓ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ศูนยขอมูลขาวสาร
ที่วาการอําเภอวัดเพลง โทร. ๐-๓๒๒๖-๑๑๓๓ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอจอมบึง โทร. ๐-๓๒๒๖-๑๑๒๕
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๓ ถนนราชบุรี - จอมบึง ตําบลจอมบึง โทร.
๐-๓๒๒๖-๑๑๓๙
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอจอมบึง โทร. ๐-๓๒๒๖-๑๑๓๓
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอจอมบึง โทร. ๐-๓๓๒๖-๑๔๖๓
๕. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ๑๖ หมู ๓ ตําบลจอมบึง โทร. ๐-๓๒๒๖-๑๐๔๙
๖. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ๓๑๘ หมู ๓ ตําบลจอมบึง โทร. ๐-๓๒๒๖-๑๑๒๘
สถานีตํารวจภูธรตําบล ตั้งอยูที่ ๔ หมู ๑๔ ตําบลดานทับตะโก โทร. ๐-๓๒๒๖-๕๑๑๑
มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลดานทับตะโก, ตําบลแกมอน
๔๔. อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบางแพ ถนนบางแพ-ดําเนินสะดวก ตําบลบางแพ โทร. ๐-๓๒๓๘-๑๐๖๗
โทรสาร ๐-๓๒๓๘-๑๐๖๗ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ชั้น ๒
ที่วาการอําเภอดําเนินสะดวก โทร. ๐-๓๒๒๔-๑๒๐๔ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ ที่วาการอําเภอบางแพ
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สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๕ ตําบลบางแพ โทร. ๐-๓๒๓๘-๑๑๔๖
ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ชั้น ๒ ที่วาการอําเภอบางแพ โทร. ๐-๓๒๓๘-๑๐๖๗
สํานั กงานพัฒ นาชุม ชนอํา เภอ ตั้ งอยูที่ ชั้น ๒ ที่ วา การอํ าเภอบางแพ โทร.

สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ ที่วาการอําเภอบางแพ โทร. ๐-๓๒๓๔-๙๕๒๑
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๕ ตําบลบางแพ โทร. ๐-๓๒๓๘-๑๒๒๙
สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๕ ตําบลบางแพ โทร. ๐-๓๒๓๘-๑๐๘๗
สถานีตํารวจภูธรตําบลโพหัก ตั้งอยูที่ ตําบลโพหัก อําเภอบางแพ โทร. ๐-๓๒๓๘-๗๒๕๐
มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลโพหัก, ตําบลดอนคา หมูที่ ๑ - หมูที่ ๗
๔๕. อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอวัดเพลง ถนนราชบุรี - วัดเพลง ตําบลวัดเพลง โทร. ๐-๓๒๒๓-๙๔๗๐
โทรสาร ๐-๓๒๒๓-๙๔๗๐ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่วาการอําเภอวัดเพลง
โทร. ๐-๓๒๒๓-๙๔๗๐ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอวัดเพลง โทร. ๐-๓๒๓๙-๙๑๔๒
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๔ ตําบลเกาะศาลพระ โทร. ๐-๓๒๓๖-๓๔๔๖
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอวัดเพลง โทร. ๐-๓๒๓๙-๙๔๗๐
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอวัดเพลง โทร. ๐-๓๒๓๙-๘๑๙๗
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอวัดเพลง โทร. ๐-๓๒๓๙-๘๑๙๗
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๕ ตําบลวัดเพลง อําเภอวัดเพลง โทร.
๐-๓๒๓๙-๙๓๐๒
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๕ ตําบลวัดเพลง อําเภอวัดเพลง โทร.
๐-๓๒๓๙-๙๐๙๓
๔๖. อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอสวนผึ้ง เลขที่ ๑ หมู ๑ ถนนราชบุรี - ผาปก ตําบลสวนผึ้ง โทร.
๐-๓๒๓๙-๕๑๕๖ โทรสาร ๐-๓๒๓๙-๕๑๕๖ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู
ไดที่ ชั้น ๑ ที่วาการอําเภอสวนผึ้ง โทร. ๐-๓๒๓๙-๕๑๕๖ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ ที่วาการอําเภอสวนผึ้ง โทร. ๐-๓๒๓๙-๕๑๕๖
ตอ ๑๑๑
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๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ สํานักงานเกษตรอําเภอสวนผึ้ง โทร. ๐-๓๒๓๙-๕๐๑๙
๓. ทีท่ ําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ชั้น ๒ ที่วาการอําเภอสวนผึ้ง โทร. ๐-๓๒๓๙-๕๑๕๖
ตอ ๑๐๙
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ ที่วาการอําเภอสวนผึ้ง โทร. ๐-๑๙๘๑-๑๗๔๑
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๑ ตําบลทาเคย อําเภอสวนผึ้ง โทร. ๐-๓๒๓๖-๔๔๔๖
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๑ ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง โทร.
๐-๓๒๓๙-๕๑๕๕
๗. สถานีตํ ารวจภู ธรอํ าเภอ ตั้ งอยู ที่ หมู ๑ ตํา บลสวนผึ้ง อํ าเภอสวนผึ้ง โทร.
๐-๓๒๓๙-๕๑๑๑
๔๗. กิ่งอําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี
ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอบานคา ถนนชัฏปาหวาย - โปงกระทิง ตําบลบานคา โทร.
๐-๓๒๒๒-๘๙๖๖ โทรสาร ๐-๓๒๒๒-๘๙๖๖ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู
ไดท่ี ที่วาการอําเภอบานคา โทร. ๐-๓๒๒๒-๘๙๖๖ มีสวนราชการประจํากิ่งอําเภอ คือ
๑. หนวยสัสดีกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอบานคา โทร. ๐-๓๒๒๒-๘๙๖๖
๒. สํานักงานเกษตรกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอบานคา โทร. ๐-๓๒๒๒-๘๙๖๖
๓. ที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอบานคา โทร. ๐-๓๒๒๒-๘๙๖๖
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอบานคา โทร. ๐-๓๒๒๒-๘๙๖๖
๕. สํานักงานที่ดินกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอบานคา โทร. ๐-๓๒๒๒-๘๙๖๖
๖. สํานักงานสาธารณสุขกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนชัฏปาหวาย - โปงกระทิง ตําบลบานคา
โทร. ๐-๓๒๒๒-๘๙๖๗
๗. สถานีตํารวจภูธรกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนชัฏปาหวาย - โปงกระทิง ตําบลบานคา โทร.
๐-๓๒๓๙-๕๑๙๑
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
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