รายชื่อหน่วยงานทีต่ อ้ งทําประมวลจริยธรรม
๑. ผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมือง
๑.๑ ผู้ดาํ รงตําแหน่งทางการเมืองระดับชาติ
๑ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
๒ สมาชิกวุฒิสภา
๓ คณะรัฐมนตรี
๑.๒ ผู้ดาํ รงตําแหน่งทางการเมืองระดับท้ องถิ่น
๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
๒ เทศบาล
๓ องค์การบริหารส่วนตําบล
๔ กรุงเทพมหานคร
๕ เมืองพัทยา
๒. ข้าราชการ
๒.๑ กระทรวง
๑ กระทรวงกลาโหม
๒ กระทรวงการคลัง
- สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- กองทุนเงินให้ ก้ ูยืมเพื่อการศึกษา
๓ กระทรวงการต่างประเทศ
๔ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๕ กระทรวงคมนาคม
๖ กระทรวงพาณิชย์
๗ กระทรวงมหาดไทย
๘ กระทรวงยุตธิ รรม
- กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
- กรมสอบสวนคดีพิเศษ
๙ กระทรวงแรงงาน
๑๐ กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
๑๑ กระทรวงศึกษาธิการ
- สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑๒ กระทรวงสาธารณสุข
๑๓ กระทรวงอุตสาหกรรม

๑๔ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑๕ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- สถาบันการพลศึกษา
๑๖ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
๑๗ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๘ กระทรวงพลังงาน
๑๙ กระทรวงวัฒนธรรม
- กรมศิลปากร
๒.๒ ส่วนราชการในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๑ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๒ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๓ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
๔ สํานักงบประมาณ
๕ สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
๖ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๗ สํานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือน
๘ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
๑๐ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๑๑ กรมประชาสัมพันธ์
๑๒ สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
๒.๓ ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
๑ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๒ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๓ สํานักราชเลขาธิการ
๔ สํานักพระราชวัง
๕ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๖ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๗ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
๘ ราชบัณฑิตยสถาน
๙ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๑๐ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
๑๑ สํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

-

๒.๔ ศาล
๑ สํานักงานศาลยุติธรรม
๒ สํานักงานศาลปกครอง
๓ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๒.๕ ข้ าราชการทางการเมืองระดับท้ องถิ่น
๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
๒ เทศบาล
๓ องค์การบริหารส่วนตําบล
๔ กรุงเทพมหานคร
๕ เมืองพัทยา
๓. เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
๓.๑ หน่วยงานอิสระ
๑ สํานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์
๒ ธนาคารแห่งประเทศไทย
๓ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
๔ สถาบันพระปกเกล้ า
๓.๒ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
๑ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๒ สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
๓ สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๔ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
๓.๓ องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
๑ สํานักงานอัยการสูงสุด
๒ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๓ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๓.๔ รัฐวิสาหกิจ
จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ
๑ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
๒ การไฟฟ้ านครหลวง
๓ การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
๔ การรถไฟแห่งประเทศไทย
๕ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
๖ การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

๗ การประปานครหลวง
๘ การประปาส่วนภูมิภาค
๙ องค์การกําจัดนํา้ เสีย
๑๐ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
๑๑ สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
๑๒ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
๑๓ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
๑๔ องค์การเภสัชกรรม
๑๕ สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง
๑๖ องค์การสะพานปลา
๑๗ การกีฬาแห่งประเทศไทย
๑๘ ธนาคารออมสิน
๑๙ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
๒๐ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
๒๑ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
๒๒ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
๒๓ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
๒๔ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
๒๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
๒๖ สถาบันการบินพลเรือน
๒๗ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
๒๘ องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้
๒๙ องค์การสวนยาง
๓๐ องค์การตลาดเพื่อการเกษตร
๓๑ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
๓๒ องค์การคลังสินค้ า
๓๓ องค์การตลาด
๓๔ องค์การสวนสัตว์
๓๕ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
จัดตั้งโดยประกาศคณะปฏิวัติ
๓๖ การเคหะแห่งชาติ
๓๗ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
จัดตั้งโดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายว่าด้ วยบริษัทมหาชนจํากัด
๓๘ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

๓๙ บริษัท ขนส่ง จํากัด
๔๐ บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด
๔๑ บริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด
๔๒ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
๔๓ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
๔๔ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
๔๕ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
๔๖ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
๔๗ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด
๔๘ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
๔๙ บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จํากัด
๕๐ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด
บริษัท กฎหมายไทย จํากัด
บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
บริษัท เคทีบี ลีสซิ่ง จํากัด
บริษัท กรุงไทยพร็อพเพอร์ต้ ี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
๕๑ บริษัท ส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย จํากัด
๕๒ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด
๕๓ โรงงานยาสูบ
๕๔ องค์การสุรา
๕๕ โรงงานไพ่
๕๖ โรงพิมพ์ตาํ รวจ
๕๗ สํานักงานธนานุเคราะห์
จัดตั้งโดยพระราชกําหนด
๕๘ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
๕๙ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์
๓.๕ องค์การมหาชน
๑ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
๒ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
๓ โรงพยาบาลบ้ านแพ้ ว
๔ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
๕ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

๖ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
๗ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้ าและการพัฒนา
๘ สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
๙ สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
๑๐ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
๑๑ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
๑๒ สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
๑๓ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
๑๔ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
๑๕ สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
๑๖ สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ าน
๑๗ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
๑๘ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สงู
๑๙ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
๒๐ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
๒๑ สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
๒๒ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
๒๓ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํา้ และการเกษตร
๒๔ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
๒๕ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
๒๖ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
๓.๖ องค์กรในกํากับ / องค์กรอื่นของรัฐ
๑ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
๒ สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
๓ สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
๔ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ
๕ สํานักงานกํากับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
๖ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
๗ สํานักงานกองทุนฟื้ นฟูและพัฒนาการเกษตร
๘ สํานักงานคณะกรรมการกํากับการซื้อขายสินค้ าเกษตรล่วงหน้ า
๙ บริษัท ห้ องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จํากัด
๑๐ สภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย
๑๑ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
๑๒ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

๑๓ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกําเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ
๑๔ สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
๑๕ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
๑๖ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๗ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๘ คุรสุ ภา
๑๙ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
๒๐ สํานักงานปฏิรปู ระบบสุขภาพแห่งชาติ
๒๑ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
๒๒ สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
*****************

