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สํานักงาน ก.พ.ร. ไดมีหนังสือ แจงมาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนในการติดตอราชการเพื่อขอ

อนุญาตกับหนวยงานของรัฐจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่คณะ

รัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ไดมีมติเห็นชอบมาตรการดังกลาว ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร

เสนอ เพ่ือบรรเทาผลกระทบแกประชาชนจากความไมสะดวกในการติดตอราชการดังกลาว มาเพื่อให สพค.

ทราบและถือปฏิบัติ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ความคิดเห็น ทราบ แจงเวียนทุกสวนงานทราบและถือปฏิบัติ

ช่ือ เบญจพล นาคประเสริฐ
 ตําแหนง กรรมการบริหาร ปฎิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาพิง

คนคร
 วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๓๗ น. 

ความคิดเห็น -ทราบ งานพัสดุฯเพื่อทราบ

ช่ือ ศรีสุนันท สินธุแปง
 ตําแหนง หัวหนางานพัสดุ
 วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๐๘:๑๓ น. 

ความคิดเห็น รับทราบ แจงเวียนผูปฏิบัติงานในกลุมงานทราบดวย

ช่ือ สุพิชญา หลิมตระกูล
 ตําแหนง หัวหนางานยุทธศาสตร งบประมาณ และประเมินผล

 วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๐๙:๑๒ น. 

ความคิดเห็น แจงเวียน



ช่ือ ชาตรี คูหเทพารักษ
 ตําแหนง หัวหนากลุมงานสัตวแพทย อนุรักษ และวิจัย รักษาการในตําแหนงผู

อํานวยการฝายบริหารจัดการสัตว
 วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๐๙:๒๔ น. 

ความคิดเห็น ทราบ -ธุรการแจงเวียนทุกกลุมงานเพื่อทราบ

ช่ือ รัตนา เรือนทราย
 ตําแหนง ผูอํานวยการฝายบริการ

 วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๐:๑๓ น. 

ความคิดเห็น ทราบ คุณสรัญญาเพ่ือทราบและแจงเวียนในฝายเพ่ือทราบและถือปฏิบัติดวย

ช่ือ ประกาย วงศแกว
 ตําแหนง หัวหนางานบริหารงานทั่วไป

 วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๑:๒๘ น. 

ความคิดเห็น ทราบ

ช่ือ สรัญญา ใจคํา
 ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

 วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๒:๑๕ น. 

ความคิดเห็น แจงเวียน

ช่ือ ชาตรี คูหเทพารักษ
 ตําแหนง หัวหนากลุมงานสัตวแพทย อนุรักษ และวิจัย รักษาการในตําแหนงผู

อํานวยการฝายปฏิบัติการและซอมบํารุง
 วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๓:๒๓ น. 

ความคิดเห็น รับทราบ คุณชลพรรษ ยอดดี แจงเจาหนาที่ในฝายเพื่อทราบ



ชื่อ ธีวินท เทเพนทร

ตําแหนง หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการฝาย

ประชาสัมพันธและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๔:๑๔ น. 

ความคิดเห็น รับทราบและแจงเวียนในฝายทราบ

ชื่อ เทวาลักษณ นักไร
 ตําแหนง หัวหนางานบริหารทรัพยากรบุคคล

 วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๒๗ น. 

ความคิดเห็น

ช่ือ เทวฤทธ์ิ เจริญตา
 ตําแหนง หัวหนาวิทยากร

 วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๕๓ น. 

ความคิดเห็น ทราบ

ช่ือ อรพรรณ วงศไชย
 ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

 วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๒๔ น. 

ความคิดเห็น ทราบ

ชื่อ ภิภาคย กันธา
 ตําแหนง พนักงานขับรถยนต

 วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๐๘:๓๙ น. 

ความคิดเห็น ทราบ แจงเวียนฝายตลาดทราบ

ช่ือ นิ่มนวล ธัญญวัฒโนทัย
 ตําแหนง ผูอํานวยการฝายการตลาด

 วันที่ ๐๖ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๐:๐๘ น. 



ความคิดเห็น ทราบ

ช่ือ มาโนช การพนักงาน
 ตําแหนง 

 วันที่ ๐๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๒:๐๔ น. 



 
 

ที่ นร ๑๒๐๐/ว๒๒                                                                     สำนักงาน ก.พ.ร. 
 ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐  

       ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนในการติดต่อราชการเพ่ือขออนุญาตกับหน่วยงานของรัฐ 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

เรียน (เวียนสว่นราชการ จังหวัด องคก์ารมหาชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระ สถาบันอุดมศึกษา กรงุเทพมหานคร
และเมืองพัทยา) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๓๐๓  
        ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
    ๒.  แบบรายงานผลการดำเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนในการติดต่อราชการ

       เพ่ือขออนุญาตกับหน่วยงานของรัฐ 

  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในประเทศที่ทวีความรุนแรง 
จนทำให้ภาครัฐต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการและการบังคับใช้อย่างจริงจังเพื่อแก้ไขและบรร เทา
สถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่สะดวก 
ในการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะการอนุญาตดำเนินการต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดและอาจส่งผลให้เกิดภาระค่าปรับ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม หรือเงินอ่ืนใดที่กฎหมายกำหนดให้ต้อง
ชำระเพิ่มเติมในกรณีดำเนินการล่าช้า และ/หรือการเสียสิทธิในการกระทำหรือประกอบกิจการ คณะรัฐมนตรี
ในการประชุมเม่ือวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ จึงได้มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนในการ
ติดต่อราชการเพื่อขออนุญาตกับหน่วยงานของรัฐจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร เสนอ เพื่อบรรเทาผลกระทบแก่ประชาชนจากความไม่สะดวกในการติดต่อราชการดังกล่าว 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 

  เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ สำนักงาน ก.พ.ร. จึงขอแจ้งแนวทาง 
การดำเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนในการติดต่อราชการเพื่อขออนุญาตกับหน่วยงานของรัฐ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังนี้ 
  ๑. การกำหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชน 

 ๑.๑ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำหนดมาตรการ ได้แก่ หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ในการอนุญาต 
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ๑.๒ การคัดเลือกกระบวนงานเพื่อกำหนดมาตรการ โดยให้พิจารณากระบวนงานอนุญาตที่มี
ผลกระทบต่อประชาชนและสามารถดำเนินการได้รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ตามกรอบอำนาจของหน่วยงาน ได้แก่  
การต่ออายุใบอนุญาต การแจ้ง การชำระภาษีหรือเงินอื่นใด ที่มีกำหนดเวลาให้ประชาชนต้องดำเนินการ และ/หรือ
เป็นกระบวนงานที่มคี่าปรับ เบี้ยปรับ เงินเพ่ิม หรือเงินอ่ืนใดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องชำระเพ่ิมเติมในกรณีดำเนินการล่าช้า 

 ๑.๓ การใช้มาตรการ โดยมาตรการที่หน่วยงานกำหนดเพื่อบรรเทาผลกระทบแก่ประชาชน 
ที่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีนี้ ให้พิจารณาใช้กับการอนุญาตที่ครบกำหนดเวลาหรือต้องดำเนินการในช่วงเวลา
นับตั้งแต่ที่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที ่ ๒๘) เมื ่อวันที ่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับ หรือตามเงื ่อนไขที่หน่วยงานกำหนด  
โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินมาตรการในเขตพ้ืนที่ควบคุมสุงสุดและเข้มงวด และพิจารณาดำเนินการในเขตพ้ืนที่อ่ืน
ตามความจำเป็นและเหมาะสม 

๑.๔ ... 



๒ 
 

 ๑.๔ การกำหนดมาตรการ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการอนุญาต การรับแจ้ง  
การรับชำระภาษีหรือเงินอ่ืนใด ให้พิจารณากำหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชน ดังนี้ 
 (๑) ขยายระยะเวลาการต่ออายุใบอนุญาต การแจ้ง การชำระภาษีหรือเงินอื ่นใด 
ที่บุคคลต้องชำระให้แก่หน่วยงาน โดยกรอบเวลาของการขยายระยะเวลาดังกล่าวให้เป็นดุลยพินิจของแต่ละหน่วยงาน 
ที่มีอำนาจหน้าที่ที่จะพิจารณากำหนดระยะเวลาภายในกรอบของกฎหมายตามความจำเป็นและเหมาะสม 

 (๒) งดหรือยกเว้นค่าปรับ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม หรือเงินอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้ต้อง
ชำระเพ่ิมเติมในกรณีดำเนินการล่าช้า ภายในกรอบของกฎหมาย  
 ๑.๕ เงื่อนไขในการดำเนินมาตรการ 
 (๑) ให้หน่วยงานพิจารณากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยเฉพาะกฎหมายลำดับรองว่า 
ในระหว่างที่ยังมิได้มีการชำระค่าปรับ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม หรือเงินอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องชำระการพิจารณา
อนุญาตหรือการรับแจ้งนั้นมีผลตามกฎหมายหรือไม่ และกรณีมีปัญหาข้อกฎหมายให้หน่วยงานเร่งดำเนินการ
แก้ไขเพ่ือให้สามารถดำเนินการตามมาตรการได้ 
 (๒) ให้หน่วยงานเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์มาตรการที่กำหนดผ่านช่องทางต่าง  ๆ  
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบมาตรการของหน่วยงานและให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว
และสอดคล้องกับสถานการณ์ 
 ทั้งนี้ ให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนและ/หรอื
ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพ่ือที่สำนักงาน ก.พ.ร. จะได้รวบรวมนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 
  ๒. การนำระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์และเทคโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและให้บริการ 
 ให้หน่วยงานของรัฐเร่งพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการด้วยการนำระบบ
บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินการเพื่อให้สามารถบริหารราชการ
และให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื ่องในสภาวะวิกฤต ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที่  
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ รวมทั้ง ขยายการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ไปยังงานบริการต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
ให้สามารถให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อ
ขอรับบริการจากหน่วยงานได้ทุกท่ี ทุกเวลา ไม่ต้องเดินทางไปติดต่อ ณ หน่วยงาน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

    (นางสาวอ้อนฟ้า  เวชชาชีวะ) 
   เลขาธิการ ก.พ.ร. 

 
 
กองนวัตกรรมบริการภาครัฐ 
โทร. ๐๘ ๖๘๘๘ ๓๓๒๙  (จิราภรณ์) หรือ ๐๘ ๑๖๓๓ ๓๕๓๓ (ภัทรอาภา)  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๘๑๖๙ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@opdc.go.th สิ่งที่ส่งมาด้วย 

NAWAGPP2RJCYT9D



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑















 
 

 

แบบรายงานผลการดำเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนในการติดต่อราชการเพื่อขออนุญาตกับหน่วยงานของรัฐ 
__________________________________________________________________________ 

 
๑. รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนในการติดต่อราชการเพื่อขออนุญาตที่หน่วยงานได้ดำเนินการแล้วหรืออยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการ 
 

ลำดับ งานบริการ 
มาตรการ 

ระยะเวลาในการใช้มาตรการ Link การประชาสมัพันธ ์
ขยายระยะเวลา 

งดหรือยกเว้นค่าปรับ เบ้ียปรับ 
เงินเพ่ิม หรือเงินอื่นใด 

      

      

      

 
๒. รายงานปัญหาอุปสรรค กรณีทีไ่ม่สามารถดำเนินมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรีได้อันเนื่องมาจากกฎหมายมิได้เปิดช่องหรือให้อำนาจหน่วยงานของรัฐ 
    ในการงดหรือยกเว้นค่าปรับ เบี้ยปรับ หรือเงินเพิ่ม (ถ้ามี) 
 

ลำดับ 
งานบริการ 

ที่เห็นควรกำหนดมาตรการ 
มาตรการที่ต้องการกำหนด 

ปัญหาอุปสรรค 
(ระบุประเด็นให้ชัดเจน) 

กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ที่เป็นอุปสรรค 

แนวทางการแก้ไข 
เพ่ือให้ดำเนินการได้ 

      

      

      

 
โปรดรายงานผลการดำเนินมาตรการฯ ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. พร้อมไฟล์ข้อมลู (word/excel) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@opdc.go.th ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 



 
 

ทะเบียนคุมหนังสือเรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนในการติดต่อราชการเพื่อขออนุญาต 
กับหน่วยงานของรัฐจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด นร ๑๒๐๐/ว๒๒ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 

ลำดับที่ หน่วยงาน 
1 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
2 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
3 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
4 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
5 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 
7 สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 
8 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
9 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

10 องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 
11 สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) 
12 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
13 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
14 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) 
15 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
16 สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)  
17 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
18 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
19 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 
20 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 
21 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 
22 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
23 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
24 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 
25 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  
26 หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  
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ลำดับที่ หน่วยงาน 
27 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
28 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
29 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
30 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 
31 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 
32 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
33 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 
34 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) 
35 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 
36 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   
37 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
38 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
39 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
40 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
41 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
42 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
43 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
44 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
45 คุรุสภา 
46 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
47 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
48 สถาบันอนุญาโตตุลาการ 
49 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
50 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  
51 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
52 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
53 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
54 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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ลำดับที่ หน่วยงาน 
55 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
56 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
57 สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 
58 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ  
59 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
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