


เอกสารแนบ

๑ ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
๒ กรมประชาสัมพันธ์
๓ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
๔ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๖ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ
๗ ส านักงบประมาณ
๘ ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ
๙ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๐ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
๑๑ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
๑๒ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๑๓ ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ
๑๔ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
๑๕ ส านักงาน ป.ย.ป.

๑๖ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ
๑๗ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๘ กรมการปกครอง
๑๙ กรมการพัฒนาชุมชน
๒๐ กรมท่ีดิน
๒๑ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
๒๒ กรมโยธาธิการและผังเมือง
๒๓ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒๔ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
๒๕ กรมคุมประพฤติ
๒๖ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
๒๗ กรมบังคับคดี
๒๘ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
๒๙ กรมราชทัณฑ์
๓๐ ส านักงานกิจการยุติธรรม
๓๑ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
๓๒ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

รายช่ือส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ
ท่ี ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ
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๓๓ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

๓๔ ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง
๓๕ กรมธนารักษ์
๓๖ กรมบัญชีกลาง
๓๗ กรมสรรพสามิต
๓๘ กรมศุลกากร
๓๙ กรมสรรพากร
๔๐ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
๔๑ ส านักงานบริหารหนี สาธารณะ
๔๒ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง
๔๓ ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
๔๔ ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
๔๕ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
๔๖ กรมทรัพย์สินทางปํญญา
๔๗ กรมการค้าภายใน
๔๘ ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
๔๙ กรมการค้าต่างประเทศ
๕๐ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
๕๑ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
๕๒ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
๕๓ กรมท่าอากาศยาน
๕๔ กรมการขนส่งทางบก
๕๕ กรมทางหลวง
๕๖ กรมทางหลวงชนบท
๕๗ กรมเจ้าท่า
๕๘ ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
๕๙ กรมการขนส่งทางราง
๖๐ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๖๑ กรมการข้าว
๖๒ กรมชลประทาน
๖๓ กรมประมง
๖๔ กรมปศุสัตว์
๖๕ กรมพัฒนาท่ีดิน
๖๖ กรมวิชาการเกษตร
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๖๗ กรมส่งเสริมการเกษตร
๖๘ กรมส่งเสริมสหกรณ์
๖๙ ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
๗๐ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
๗๑ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
๗๒ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๗๓ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
๗๔ กรมหม่อนไหม
๗๕ ส านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๗๖ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
๗๗ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ
๗๘ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
๗๙ ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
๘๐ กรมควบคุมมลพิษ
๘๑ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง
๘๒ กรมทรัพยากรธรณี
๘๓ กรมทรัพยากรน  า
๘๔ กรมทรัพยากรน  าบาดาล
๘๕ กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม
๘๖ กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช
๘๗ กรมป่าไม้
๘๘ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
๘๙ ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
๙๐ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
๙๑ กรมธุรกิจพลังงาน
๙๒ กรมเชื อเพลิงธรรมชาติ
๙๓ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
๙๔ ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
๙๕ กรมอุตุนิยมวิทยา
๙๖ ส านักงานสถิติแห่งชาติ
๙๗ ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๘ ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๙๙ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

๑๐๐ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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๑๐๑ กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่
๑๐๒ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
๑๐๓ ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย
๑๐๔ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๑๐๕ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๑๐๖ กรมการแพทย์
๑๐๗ กรมควบคุมโรค
๑๐๘ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
๑๐๙ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๑๑๐ กรมสุขภาพจิต
๑๑๑ กรมอนามัย
๑๑๒ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๑๑๓ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๑๑๔ ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๑๑๕ กรมการจัดหางาน
๑๑๖ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
๑๑๗ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
๑๑๘ ส านักงานประกันสังคม
๑๑๙ ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
๑๒๐ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
๑๒๑ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๑๒๒ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
๑๒๓ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
๑๒๔ กรมกิจการผู้สูงอายุ
๑๒๕ ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา
๑๒๖ กรมพลศึกษา
๑๒๗ กรมการท่องเท่ียว
๑๒๘ ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๑๒๙ กรมศิลปากร
๑๓๐ กรมการศาสนา
๑๓๑ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
๑๓๒ ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
๑๓๓ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๓๔ ส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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๑๓๕ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๑๓๖ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน
๑๓๗ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๑๓๘ ส านักงาน กปร.

๑๓๙ ส านักงานราชบัณฑิตยสภา
๑๔๐ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๑๔๑ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
๑๔๒ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
๑๔๓ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
๑๔๔ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๑๔๕ ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๑๔๖ ส านักงานศาลยุติธรรม
๑๔๗ ส านักงานศาลปกครอง
๑๔๘ ส านักงานอัยการสูงสุด
๑๔๙ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๑๕๐ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๑๕๑ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑๕๒ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ง
๑๕๓ สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
๑๕๔ ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
๑๕๕ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
๑๕๖ สถาบันพระปกเกล้า
๑๕๗ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์กรมหาชน)

๑๕๘ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
๑๕๙ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
๑๖๐ ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ
๑๖๑ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
๑๖๒ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

๑๖๓ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
๑๖๔ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
๑๖๕ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
๑๖๖ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

๑๖๗ ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

๑๖๘ ส านักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
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๑๖๙ ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
๑๗๐ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
๑๗๑ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
๑๗๒ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
๑๗๓ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
๑๗๔ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๗๕ ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

๑๗๖ ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
๑๗๗ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๑๗๘ ส านักงาน กสทช.

๑๗๙ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
๑๘๐ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

๑๘๑ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

๑๘๒ ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน)

๑๘๓ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

๑๘๔ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

๑๘๕ ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

๑๘๖ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื นท่ีสูง (องค์การมหาชน)

๑๘๗ ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 

๑๘๘ ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

๑๘๙ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

๑๙๐ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

๑๙๑ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

๑๙๒ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

๑๙๓ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)

๑๙๔ หอภาพยนตร์
๑๙๕ ศูนย์คุณธรรม
๑๙๖ ส านักงานกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์
๑๙๗ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน  าและการเกษตร (องค์การมหาชน)

๑๙๘ สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา
๑๙๙ คุรุสภา
๒๐๐ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒๐๑ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

๒๐๒ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)



เอกสารแนบ

ท่ี ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ

๒๐๓ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
๒๐๔ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
๒๐๕ ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๒๐๖ ส านักงานส่งเสริมและการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

๒๐๗ องค์การบริหารการพัฒนาพื นท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน)

๒๐๘ ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

๒๐๙ สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน)

๒๑๐ ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

๒๑๑ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม


