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รายชื่อหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ผ่านมาตรฐาน e-CMS version 2.0 บน Cloud
รายงาน update: 25 กุมภาพันธ์ 2562
ลาดับ
(กระทรวง)

1

หน่วยงาน
กระทรวงกลาโหม
กองทัพอากาศ

จานวนรวมต่อกระทรวง
(หน่วยงาน)
9

หน่วยงาน

4

หน่วยงาน

77

หน่วยงาน

กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก
กองทัพเรือ
สานักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม
2

กระทรวงการคลัง
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง

3

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 76 จังหวัด

4

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1

หน่วยงาน

5

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

12

หน่วยงาน

กรมวิชาการเกษตร
สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
กรมประมง
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
กรมหม่อนไหม
กรมการข้าว
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
กรมปศุสัตว์
สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
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ลาดับ
(กระทรวง)

6

หน่วยงาน
กระทรวงคมนาคม
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

จานวนรวมต่อกระทรวง
(หน่วยงาน)
5

หน่วยงาน

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
กรมเจ้าท่า
กรมทางหลวง
กรมท่าอากาศยาน
7

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถ้มภ์

3

หน่วยงาน

8

กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
สานักงานสถิติแห่งชาติ

11

หน่วยงาน

82

หน่วยงาน

บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรมอุตุนิยมวิทยา
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
บริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จากัด
9

กระทรวงพลังงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
สานักงานพลังงานจังหวัด 76 จังหวัด
สานักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
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ลาดับ
(กระทรวง)

10

หน่วยงาน
กระทรวงพาณิชย์
สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

จานวนรวมต่อกระทรวง
(หน่วยงาน)
85

หน่วยงาน

82

หน่วยงาน

11

หน่วยงาน

2

หน่วยงาน

สานักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด
กรมการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าภายใน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
องค์การคลังสินค้า
11

กระทรวงมหาดไทย
การประปานครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้านครหลวง
การประปาส่วนภูมิภาค
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สานักงานจังหวัดอานาจเจริญ
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 76 จังหวัด

12

กระทรวงยุติธรรม
สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมราชทัณฑ์
สานักงานคณะกรรมการป้องกันเเละปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กรมคุมประพฤติ
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
สานักงานกิจการยุติธรรม
กรมบังคับคดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

13

กระทรวงวัฒนธรรม
สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
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ลาดับ
(กระทรวง)

14

หน่วยงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

จานวนรวมต่อกระทรวง
(หน่วยงาน)
8

หน่วยงาน

1

หน่วยงาน

199

หน่วยงาน

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
15

กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

15

กระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย์
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
กรมอนามัย
สถาบันโรคทรวงอก
องค์การเภสัชกรรม
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 จังหวัด
โรงพยาบาลกระบี่
โรงพยาบาลมะการักษ์
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
โรงพยาบาลกาแพงเพชร
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลชุมแพ
โรงพยาบาลพุทธโสธร
โรงพยาบาลชลบุรี
โรงพยาบาลบางละมุง
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
โรงพยาบาลชัยภูมิ
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
โรงพยาบาลจอมทอง
โรงพยาบาลนครพิงค์
โรงพยาบาลฝาง
โรงพยาบาลตรัง
โรงพยาบาลตราด
โรงพยาบาลแม่สอด
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
โรงพยาบาลนครนายก
โรงพยาบาลนครปฐม
โรงพยาบาลนครพนม
โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
โรงพยาบาลปากช่องนานา
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
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ลาดับ
(กระทรวง)

หน่วยงาน
โรงพยาบาลทุ่งสง
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
โรงพยาบาลน่าน
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลกบินทร์บุรี
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลเชียงคา
โรงพยาบาลพะเยา
โรงพยาบาลตะกั่วป่า
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
โรงพยาบาลแพร่
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงพยาบาลมหาสารคาม
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
โรงพยาบาลเบตง
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลระนอง
โรงพยาบาลแกลง
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชื่อเดิมคือ
โรงพยาบาลมาบตาพุด)
โรงพยาบาลดาเนินสะดวก
โรงพยาบาลบ้านโป่ง
โรงพยาบาลโพธาราม
โรงพยาบาลบ้านหมี่
โรงพยาบาลลาปาง
โรงพยาบาลหาดใหญ่
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
โรงพยาบาลบางพลี
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
โรงพยาบาลสิงห์บุรี
โรงพยาบาลอินทร์บุรี
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
โรงพยาบาลสุโขทัย
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
โรงพยาบาลเกาะสมุย
โรงพยาบาลหนองคาย
โรงพยาบาลอ่างทอง
โรงพยาบาลอานาจเจริญ
โรงพยาบาลกุมภวาปี
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
โรงพยาบาลอุทัยธานี

จานวนรวมต่อกระทรวง
(หน่วยงาน)
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ลาดับ
(กระทรวง)

หน่วยงาน
โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
โรงพยาบาลนางรอง
โรงพยาบาลบึงกาฬ
โรงพยาบาลปทุมธานี
โรงพยาบาลปราสาท
โรงพยาบาลปัตตานี
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
โรงพยาบาลพระพุทธบาท
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
โรงพยาบาลพังงา
โรงพยาบาลพัทลุง
โรงพยาบาลพิจิตร
โรงพยาบาลพุทธชินราช
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โรงพยาบาลมุกดาหาร
โรงพยาบาลยโสธร
โรงพยาบาลยะลา
โรงพยาบาลระยอง
โรงพยาบาลราชบุรี
โรงพยาบาลลาพูน
โรงพยาบาลเลย
โรงพยาบาลวารินชาราบ
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลสกลนคร
โรงพยาบาลสงขลา
โรงพยาบาลสตูล
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โรงพยาบาลสระบุรี
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
โรงพยาบาลสิชล
โรงพยาบาลสิรินธร
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลสุรินทร์
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
โรงพยาบาลเสนา
โรงพยาบาลหนองบัวลาภู
โรงพยาบาลหัวหิน
โรงพยาบาลอรัญประเทศ
โรงพยาบาลอุดรธานี
โรงพยาบาลสงฆ์

จานวนรวมต่อกระทรวง
(หน่วยงาน)
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ลาดับ
(กระทรวง)

จานวนรวมต่อกระทรวง
(หน่วยงาน)

หน่วยงาน

16

กระทรวงอุตสาหกรรม
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

1

หน่วยงาน

17

ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (กปร.)

1

หน่วยงาน

18

ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

3

หน่วยงาน

2

หน่วยงาน

4

หน่วยงาน

1

หน่วยงาน

604

หน่วยงาน

สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
สถาบันพระปกเกล้า
19

หน่วยงานของรัฐสภา
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา

20

สานักนายกรัฐมนตรี
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ

21

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

รวม

