
ส ำนักงำนศูนย์ไปรษณยี์นครหลวง (ศน.)

คณะกรรมกำรบริษัท

กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
ส ำนักตรวจสอบภำยใน (ตน.)

ฝ่ำยอ ำนวยกำรกลำง (อก.) 

หน่วยงำนขึ้นตรง
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

ส ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ (กญ.) 

ฝ่ำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมยั
และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน (คป.) ฝ่ำยปฏิบัติงำนตรวจสอบ 1 (ปต.1)

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

ฝ่ำยบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง
องค์กร (บก.)

สำยงำนกลยุทธ์และกำรขับเคลื่อนองค์กร (ก.) 

ด้ำนกลยุทธ์ (กย.) ด้ำนสื่อสำรและ
กำรบริกำร (สบ.)

ฝ่ำยวำงแผนองค์กร (วอ.)

ฝ่ำยปฏิบัติงำนตรวจสอบ 2 (ปต.2)

ฝ่ำยพัฒนำงำนตรวจสอบ (พต.)

ฝ่ำยเลขำนุกำรบริษัท (ลก.) 

ฝ่ำยระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
(กก.)

ฝ่ำยบริหำรภำพลักษณอ์งค์กร 
(ภก.)

ฝ่ำยสื่อสำร
กำรตลำด (สต.)

ฝ่ำยบริกำรลูกค้ำ 
(บค.)

สำยงำนธุรกิจองค์กร (ธ.)

ด้ำนธุรกิจไปรษณีย์ 
(ธณ.)

ด้ำนธุรกิจขนส่ง
และโลจิสติกส์ (ธล.)

ด้ำนธุรกิจระหว่ำง
ประเทศ (ธร.)

ด้ำนธุรกิจ
บริกำรดิจิทัล (ธท.) 

ด้ำนดิจิทัลและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (ทท.)

สำยงำนธุรกิจบริกำรดิจิทัล (ท.)

ฝ่ำยบริหำรประสบกำรณ์
ลูกค้ำบริกำรไปรษณีย์ 

(ปป.)

ฝ่ำยระบบบริกำรธุรกิจ
ไปรษณีย์ (รป.)

ฝ่ำยกำรขำยและกำรตลำด
บริกำรไปรษณีย์ (ขป.)

ฝ่ำยบริหำรประสบกำรณล์ูกคำ้
ไปรษณีย์ด่วนพเิศษ/โลจิสติกส์

(บล.)

ฝ่ำยระบบบริกำรธุรกิจ
ขนส่งและโลจิสติกส์ (รล.)

ฝ่ำยกำรขำยและกำรตลำด
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ/

โลจิสติกส์ (ขล.)

ฝ่ำยบริหำรประสบกำรณ์
ลูกค้ำระหว่ำงประเทศ 

(บร.)

ฝ่ำยระบบบริกำรธุรกิจ
ระหว่ำงประเทศ (รร.)

ฝ่ำยกำรขำยและ
กำรตลำดระหว่ำงประเทศ 

(ขร.)

ฝ่ำยกลยุทธ์ดิจิทัลและ
กำรก ำกับดูแล (กท.)

ฝ่ำยพัฒนำสินค้ำและ
บริกำรดิจิทัล (บท.)

ฝ่ำยพัฒนำโซลูชัน่
ดิจิทัล (พท.)

ฝ่ำยโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ดิจิทัล (คท.)

ฝ่ำยปฏิบัติกำรและ
สนับสนุนด้ำนดจิิทัล 

(สท.)

สำยงำนสนับสนุนประสิทธิภำพองค์กร (ส.) สำยงำนปฏิบัติกำร (ป.)

ด้ำนทรัพยำกรบุคคล (บบ.) ด้ำนกำรเงินและบัญชี (งบ.) ด้ำนอ ำนวยกำร (อบ.) ด้ำนปฏิบัติกำรนครหลวง (นป.)

ส ำนักงำนไปรษณยี์นครหลวง 1 (ปน.1)

ด้ำนปฏิบัติกำรภูมิภำค 1 (ภป.1)

ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล (ทบ.)

ฝ่ำยวินัยและสอบสวน (วส.)

ฝ่ำยพัฒนำบุคลำกร (พบ.)

ฝ่ำยสวัสดิกำรและแรงงำน
สัมพันธ์ (สส.)

ฝ่ำยงบประมำณ (งป.)

ฝ่ำยบริหำรกำรเงิน (กง.)

ฝ่ำยนโยบำยบญัชี (กบ.)

ฝ่ำยปฏิบัติกำรบัญชี (บช.)

ฝ่ำยจัดหำและพัสดุ (จห.)

ฝ่ำยก่อสร้ำงและ
บ ำรุงรักษำ (กร.)

ด้ำนปฏิบัติกำรภูมิภำค 2 (ภป.2)
ด้ำนปฏิบัติกำรระบบ

ไปรษณีย์ (รป.)

ฝ่ำยบริหำรที่ดนิและ
อำคำร (บอ.)

ฝ่ำยกฎหมำย (กม.)

ส ำนักงำนไปรษณยี์นครหลวง 2 (ปน.2)

ส ำนักงำนไปรษณยี์นครหลวง 3 (ปน.3)

ส ำนักงำนไปรษณยี์นครหลวง 4 (ปน.4)

ส ำนักงำนไปรษณยี์เขต 1 (ปข.1)

ส ำนักงำนไปรษณยี์เขต 2 (ปข.2)

ส ำนักงำนไปรษณยี์เขต 7 (ปข.7)

ส ำนักงำนไปรษณยี์เขต 8 (ปข.8)

ส ำนักงำนไปรษณยี์เขต 9 (ปข.9)

ส ำนักงำนไปรษณยี์เขต 3 (ปข.3)

ส ำนักงำนไปรษณยี์เขต 4 (ปข.4)

ส ำนักงำนไปรษณยี์เขต 5 (ปข.5)

ส ำนักงำนไปรษณยี์เขต 6 (ปข.6)

ส ำนักงำนไปรษณยี์เขต 10 (ปข.10)

ฝ่ำยควบคุมคุณภำพ
ระบบปฏิบัติกำร (คภ.)

ฝ่ำยจัดระบบศูนย์ไปรษณีย์ 
(จศ.)

ฝ่ำยยำนพำหนะขนส่ง (ยส.)

ฝ่ำยเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
(คอ.)

THPD Ltd.

5 สำยงำน

14 ด้ำน

2 ส ำนัก

58 ฝ่ำย/ส ำนักงำน

จัดท ำโดย ส่วนแผนอัตรำก ำลังฯ ทบ. ลว. 3.1.2020

ฝ่ำยแผนงำนปฏิบัติกำร 
(ผป.)
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