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รายงาน update: 8 มกราคม 2564

1 กระทรวงกลาโหม 12 หนวยงาน

กองทัพอากาศ

กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

องคการสงเคราะหทหารผานศึกในพระบรมราชูปถัมภ

สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน)

กองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก

กองทัพเรือ

กองการศึกษาโรงเรียนทหารปนใหญ

กรมสารบรรณทหารบก

กองพลทหารมาที่ 2 รักษาพระองค

สํานักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม

2 กระทรวงการคลัง 4 หนวยงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย (บตท.)

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สํานักงานเศรษฐกิจการคลงั

3 กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 77 หนวยงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา

สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัด 76 จังหวัด

4 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 3 หนวยงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมกิจการผูสูงอายุ

5 กระทรวงเกษตรและสหกรณ 12 หนวยงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

กรมวิชาการเกษตร

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.)

กรมประมง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

กรมหมอนไหม

กรมการขาว

องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.)

สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)

กรมปศุสัตว 

หนวยงาน
จํานวนรวมตอกระทรวง 

(หนวยงาน)

รายชื่อหนวยงานที่สามารถเชื่อมโยงระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนกิสผานมาตรฐาน e-CMS version 2.0 บน Cloud

ลําดับ 

(กระทรวง)
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สํานักงานการปฏิรูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม 

สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ 



01+0493/

6 กระทรวงคมนาคม 5 หนวยงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

กรมเจาทา

กรมทางหลวง

กรมทาอากาศยาน

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด (บวท.)

7 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3 หนวยงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

องคการอุตสาหกรรมปาไม 

องคการสวนสัตว ในพระบรมราชูปถมภ 

8 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 10 หนวยงาน

สํานักงานสถิติแหงชาติ

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กรมอุตุนิยมวิทยา

สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)

สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

บริษัท โครงขายบรอดแบนดแหงชาติ จํากัด

9 กระทรวงพลังงาน 84 หนวยงาน

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

กรมธุรกิจพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

สํานักงานพลังงานจังหวัด 76 จังหวัด

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องคการมหาชน)

สํานักงานบริหารกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
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10 กระทรวงพาณิชย 1 หนวยงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

11 กระทรวงมหาดไทย 85 หนวยงาน

การประปานครหลวง

การไฟฟาสวนภูมิภาค

การไฟฟานครหลวง

การประปาสวนภูมิภาค 

กรมโยธาธิการและผังเมือง

องคการบริหารสวนตําบลทาอยู

องคการบริหารสวนตําบลบางทอง

องคการจัดการน้ําเสีย

สํานักงานจังหวัดอํานาจเจริญ

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 76 จังหวัด

12 กระทรวงยุติธรรม 11 หนวยงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมราชทัณฑ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันเเละปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)

สถาบันนิติวิทยาศาสตร

กรมพินิจและคุมครองเดก็และเยาวชน

กรมคุมประพฤติ

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) 

สํานักงานกิจการยุติธรรม 

กรมบังคบัคดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
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13 กระทรวงวัฒนธรรม 2 หนวยงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน)

14 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 8 หนวยงาน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน)

กรมวิทยาศาสตรบริการ 

ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน)

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน)

15 กระทรวงศึกษาธิการ 1 หนวยงาน

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

15 กระทรวงสาธารณสุข 199 หนวยงาน

กรมการแพทย

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

กรมอนามัย

สถาบันโรคทรวงอก

องคการเภสัชกรรม 

สํานักงานสาธารณสขุจังหวัด 76 จังหวัด

โรงพยาบาลกระบี่

โรงพยาบาลมะการักษ

โรงพยาบาลกาฬสินธุ

โรงพยาบาลกําแพงเพชร

โรงพยาบาลขอนแกน

โรงพยาบาลชุมแพ

โรงพยาบาลพุทธโสธร

โรงพยาบาลชลบุรี

โรงพยาบาลบางละมุง

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยภูมิ

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศกัดิ์

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห

โรงพยาบาลจอมทอง

โรงพยาบาลนครพิงค
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โรงพยาบาลฝาง

โรงพยาบาลตรัง

โรงพยาบาลตราด

โรงพยาบาลแมสอด

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช

โรงพยาบาลนครนายก

โรงพยาบาลนครปฐม

โรงพยาบาลนครพนม

โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา

โรงพยาบาลปากชองนานา

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลทุงสง

โรงพยาบาลพระนั่งเกลา

โรงพยาบาลนาน

โรงพยาบาลบุรีรัมย

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ

โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร

โรงพยาบาลกบินทรบุรี

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

โรงพยาบาลเชียงคํา

โรงพยาบาลพะเยา

โรงพยาบาลตะกั่วปา

โรงพยาบาลพระจอมเกลา

โรงพยาบาลแพร

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลศรีสังวาลย

โรงพยาบาลเบตง

โรงพยาบาลรอยเอ็ด

โรงพยาบาลระนอง

โรงพยาบาลแกลง

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชื่อเดิมคอื 

โรงพยาบาลมาบตาพุด)โรงพยาบาลดําเนินสะดวก

โรงพยาบาลบานโปง

โรงพยาบาลโพธาราม

โรงพยาบาลบานหมี่

โรงพยาบาลลําปาง

โรงพยาบาลหาดใหญ
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โรงพยาบาลสมุทรปราการ

โรงพยาบาลบางพลี

 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา

โรงพยาบาลกระทุมแบน

โรงพยาบาลสมุทรสาคร

โรงพยาบาลสิงหบุรี

โรงพยาบาลอินทรบุรี

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

โรงพยาบาลสุโขทยั

โรงพยาบาลเจาพระยายมราช

โรงพยาบาลเกาะสมุย

โรงพยาบาลหนองคาย

โรงพยาบาลอางทอง

โรงพยาบาลอํานาจเจริญ

โรงพยาบาลกุมภวาป

โรงพยาบาลอุตรดิตถ

โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร

โรงพยาบาลนางรอง

โรงพยาบาลบึงกาฬ

โรงพยาบาลปทุมธานี

โรงพยาบาลปราสาท

โรงพยาบาลปตตานี

โรงพยาบาลพระนารายณมหาราช

โรงพยาบาลพระปกเกลา

โรงพยาบาลพระพุทธบาท

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

โรงพยาบาลพังงา

โรงพยาบาลพัทลุง

โรงพยาบาลพิจิตร

โรงพยาบาลพุทธชินราช

โรงพยาบาลเพชรบูรณ

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
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โรงพยาบาลมุกดาหาร

โรงพยาบาลยโสธร

โรงพยาบาลยะลา

โรงพยาบาลระยอง

โรงพยาบาลราชบุรี

โรงพยาบาลลําพูน

โรงพยาบาลเลย

โรงพยาบาลวารินชําราบ

โรงพยาบาลศรีสะเกษ

โรงพยาบาลสกลนคร

โรงพยาบาลสงขลา

โรงพยาบาลสตูล

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดนิ

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองคที่17

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค

โรงพยาบาลสระบุรี

โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ

โรงพยาบาลสิชล

โรงพยาบาลสิรินธร

โรงพยาบาลสุราษฎรธานี

โรงพยาบาลสุรินทร

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

โรงพยาบาลเสนา

โรงพยาบาลหนองบัวลําภู

โรงพยาบาลหัวหิน

โรงพยาบาลอรัญประเทศ

โรงพยาบาลอุดรธานี

โรงพยาบาลสงฆ
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16 กระทรวงอุตสาหกรรม 1 หนวยงาน

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

17 ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี 1 หนวยงาน

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ (กปร.) 

18 สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 4 หนวยงาน

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)

สํานักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค

สถาบันพระปกเกลา

19 หนวยงานของรัฐสภา 2 หนวยงาน

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

20 สํานักนายกรัฐมนตรี 10 หนวยงาน

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.)

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)(สพร.)

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

บริษัท หองปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จํากัด

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)

21 หนวยงานขององคกรตามรัฐธรรมนูญ 1 หนวยงาน

สํานักงานผูตรวจการแผนดิน

รวม 536 หนวยงาน
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