
ประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 
เรื่อง  การก าหนดหลักเกณฑ์  ลักษณะหนว่ยงานที่มีภารกิจหรือให้บริการ 

เป็นหนว่ยงานโครงสรา้งพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ  และการมอบหมายการควบคุมและก ากับดูแล 
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

โดยที่พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์   พ.ศ.  ๒๕๖๒  ก าหนดให้
คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติประกาศก าหนดลักษณะหน่วยงาน 
ที่มีภารกิจหรือให้บริการในด้านต่าง ๆ  เป็นหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๙  (๘)  และมาตรา  ๔๙  แห่งพระราชบัญญัติการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์   พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ  ในคราวการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๖๔  
คณะกรรมการการรักษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้  เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาลักษณะหน่วยงานที่ถือเป็นหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ  ตลอดจน
ภารกิจหรือให้บริการที่ เกี่ยวข้องของหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ  และ 
การมอบหมายการควบคุมและก ากับดูแลให้แก่หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล   หน่วยงานของรัฐ   
หรือหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ  
เรื่อง  การก าหนดหลักเกณฑ์  ลักษณะหน่วยงานที่มีภารกิจหรือให้บริการเป็นหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ
ทางสารสนเทศ  และการมอบหมายการควบคุมและก ากับดูแล  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้หน่วยงานที่มีลักษณะและมีภารกิจหรือให้บริการในด้านต่าง ๆ  ตามหลักเกณฑ์  

การพิจารณาที่ก าหนดแนบท้ายประกาศนี้   มีลักษณะเป็นหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ 
ทางสารสนเทศ 

ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐ  และหน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแลที่ก าหนดแนบท้ายประกาศนี้  
เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการควบคุมและก ากับดูแลด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์แก่หน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๙๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๕ เพ่ือให้การก าหนดหลักเกณฑ์ลักษณะหน่วยงานที่มีภารกิจหรือให้บริการตามประกาศนี้  
และการมอบหมายการควบคุมหรือก ากับดูแล  สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  คณะกรรมการ   
อาจพิจารณาทบทวนก าหนดภารกิจหรือให้บริการ  และการมอบหมายการควบคุมหรือก ากับดูแลดังกล่าว   
ได้ตามความเหมาะสม 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  11  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕64 

พลเอก ประวิตร  วงษ์สวุรรณ 
รองนายกรฐัมนตรี  ปฏิบัตหิน้าที ่

ประธานกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แหง่ชาติ 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๙๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๔



การก าหนดหลักเกณฑ์ ลักษณะหน่วยงานที่มีภารกิจหรือให้บริการ 
เป็นหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ และการมอบหมายการควบคุมและก ากับดูแล 

พ.ศ. ๒๕๖๔  
------------------------------------------ 

บทน า 
๑. เนื่องจากปัจจุบันได้มีการน าคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์มาใช้เพ่ือประโยชน์ในการด าเนิน  
ภารกิจหรือให้บริการด้านต่าง ๆ ที่ด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนอันมีลักษณะ          
เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศและมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัย  
ไซเบอร์ คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติจึงเห็นควรให้มีการก าหนดลักษณะ
หน่วยงานที่มีภารกิจหรือให้บริการเป็นหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ ตามหลักเกณฑ์       
การพิจารณาที่ก าหนดไว้ โดยให้อยู่ภายใต้การควบคุมหรือก ากับดูแลของหน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล       
ที่ได้รับมอบหมาย ตามท่ีระบุไว้ในแนบท้ายนี้ 
 
หลักเกณฑ์ที่น ามาใช้ประกอบการพิจารณา  
๒.  กรณีที่หน่วยงานใดมีลักษณะและมีภารกิจหรือให้บริการในด้านต่าง ๆ ที่ก าหนดในแนบท้า ยนี ้
หน่วยงานดังกล่าวอาจถือเป็นหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า        
ในกรณีที่มีภัยคุกคามทางไซเบอร์เกิดขึ้นกับภารกิจหรือบริการของหน่วยงานดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลกระทบ
อย่างรุนแรงต่อภาพลักษณ์แห่งรัฐ หรือกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่ างประเทศหรือความสงบเรียบร้อย 
ในสังคมอย่างรุนแรง หรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ หรืออาจน ามาซึ่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง 
หรือในกรณีที่มีภัยคุกคามทางไซเบอร์เกิดขึ้นกับภารกิจหรือบริการของหน่วยงานดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อ
โครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศของหน่วยงานอ่ืน รวมถึงในกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวมีภารกิจหรือบริการ
เฉพาะด้านที่ถือเป็นบริการส าคัญของชาติหรือเกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐและเป็นภารกิจหรือบริการหลัก      
ของหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ไขหรือหาช่องทางอ่ืนมาด าเนินการทดแทนได้ทันการณ์อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อร่างกาย อนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หรือกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือการด ารงชีวิต
ของประชาชน หรือกระทบต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศ เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี ให้หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแลในแต่ละด้านพิจารณาความเหมาะสมในการก าหนด
แนวทางพิจารณาให้ภารกิจหรือบริการของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การดูแลของตนเป็นหน่วยงานโครงสร้าง
พ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ ภายใต้รายละเอียดของลักษณะหน่วยงานที่มีภารกิจหรือบริการตามที่ก าหนดไว้
ในแนบท้ายประกาศนี้ และให้แจ้งต่อส านักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
เพ่ือทราบต่อไป 

 
หน่วยงานที่มีภารกิจหรือให้บริการที่เข้าลักษณะเป็นหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ 
และการควบคุมหรือก ากับดูแล 
๓. ให้หน่วยงานที่มีลักษณะและมีภารกิจหรือให้บริการในด้านต่าง ๆ เข้าลักษณะเป็นหน่วยงานโครงสร้าง
พ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ โดยให้อยู่ภายใต้การควบคุมหรือก ากับดูแลของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย  
ดังต่อไปนี้ 
 
 
 



- ๒ - 
 

 

หมวด ๑ 
ด้านความม่ันคงของรัฐ 

 

ลักษณะหน่วยงาน 
ภารกิจหรือให้บริการ 
(Critical Services) 

หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล 
(Regulator) 

ข้อ ๑  ที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง
กับการป้องกันประเทศ 

ภารกิจด้านการพัฒนาศักยภาพ        
การป้องกันประเทศ  

ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

ข้อ ๒  ที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง
กับการบังคับใช้กฎหมาย 

ภารกิจด้านการบังคับใช้กฎหมาย     
และอ านวยความยุติธรรมทางอาญา 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ข้อ ๓  ที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง
กับความม่ันคงอ่ืน ๆ 

   (๑)  ภารกิจด้านการเฝ้าระวัง        
         และการแจ้งเตือนภัยคุกคาม    
         ทีก่ระทบต่อความมั่นคง 
   (๒)  ภารกิจด้านการป้องกันและ 
         แก้ไขปัญหาที่กระทบต่อ 
         ความมั่นคง 

ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ 

 

หมวด ๒ 
ด้านบริการภาครัฐท่ีส าคัญ 

 

ลักษณะหน่วยงาน ภารกิจหรือให้บริการ 
(Critical Services) 

หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล 
(Regulator) 

ข้อ ๑ ที่มีบริการ 
ด้านการเงิน 

   (๑)  บริการที่เก่ียวข้องกับการบริหาร 
         การเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) 

กระทรวงการคลัง 
 

   (๒)  บริการที่เก่ียวข้องกับการ 
         เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ 
         และภาคธุรกิจส าหรับการ    
         น าเข้า - ส่งออกและโลจิสติกส์ 

กรมศุลกากร 

ข้อ ๒  ที่มีการให้บริการ
โดยตรงแก่ประชาชน 

(๑) บริการที่เก่ียวข้องกับ           
การทะเบียนราษฎร 

(๒) บริการที่เก่ียวข้องกับ          
บัตรประจ าตัวประชาชน 

(๓) บริการที่เก่ียวข้องกับ      
ทะเบียนครอบครัว 

(๔) บริการ Linkage Center 
(๕) บริการที่เก่ียวข้องกับ 

การพิสูจน์และยืนยันตัวตน        
ทางดิจิทัล 

กรมการปกครอง 
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ลักษณะหน่วยงาน ภารกิจหรือให้บริการ 
(Critical Services) 

หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล 
(Regulator) 

 (๖) บริการที่เก่ียวข้องกับ           
การตรวจสอบคนเข้าเมือง 

(๗) บริการที่เก่ียวข้องกับ           
การรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

(๘) บริการที่เก่ียวข้องกับการพิสูจน์
และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล  

(๙) บริการที่เก่ียวข้องกับ           
การแลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง
ภาครัฐ 

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) 

ข้อ ๓  ที่มีการให้บริการ      
ที่เก่ียวข้องกับการแจ้งเตือน 

(๑) บริการที่เก่ียวข้องกับ           
การคาดการณ์คุณภาพน้ า          
และการเตือนภัย 

(๒) บริการที่เก่ียวข้องกับ           
การชลประทาน 

(๓) บริการที่เก่ียวข้องกับการ      
แพร่ภาพและกระจายเสียง    
แบบดิจิทัล 

กรมชลประทาน 

 

หมวด ๓ 
ด้านการเงินการธนาคาร 

 

ลักษณะหน่วยงาน 
ภารกิจหรือให้บริการ  
(Critical Services) 

หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล 
(Regulator) 

ข้อ ๑  ที่มีการให้บริการ    
ทางการเงิน 
 

(๑) บริการฝาก - ถอนเงินรายย่อย 
(๒) บริการระบบช าระเงินรายใหญ่

ระหว่างสถาบันการเงิน        
ผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) 

(๓) บริการระบบช าระเงินรายย่อย
ระหว่างสถาบันการเงิน         
ผ่านระบบการหักบัญชีเช็ค    
ด้วยภาพเช็คและระบบ          
การจัดเก็บภาพเช็ค (ICAS) 

(๔) บริการระบบช าระเงินรายย่อย
ผ่านระบบพร้อมเพย์ 
(PromptPay) 

(๕) บริการระบบช าระเงินรายย่อย
ผ่านระบบการโอนเงิน             
ทีละรายการ (Single Payment 
System) 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ลักษณะหน่วยงาน 
ภารกิจหรือให้บริการ  
(Critical Services) 

หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล 
(Regulator) 

ข้อ ๒  ที่มีการให้บริการ      
ที่เก่ียวข้องกับตลาดทุน 

(๑) บริการศูนย์กลางจับคู่ค าสั่ง      
ซื้อขาย 

(๒) บริการศูนย์กลางช าระราคา    
และส่งมอบหลักทรัพย์ 

(๓) บริการศูนย์กลางรับฝาก
หลักทรัพย์ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 

หมวด ๔ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม 

 

ลักษณะหน่วยงาน 
ภารกิจหรือให้บริการ  
(Critical Services) 

หน่วยงานควบคุมหรือก ากับ
ดูแล (Regulator) 

ข้อ ๑  ที่มีการให้บริการ 
โทรคมนาคม 

(๑) บริการโทรศัพท์ประจ าที่
ภายในประเทศ (Fixed-line) 

(๒) บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ภายในประเทศ (Mobile) 

(๓) บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์
ประจ าที่ (Internet) 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

 

หมวด ๕ 
ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ 

 

ลักษณะหน่วยงาน 
ภารกิจหรือให้บริการ  
(Critical Services) 

หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล 
(Regulator) 

ข้อ ๑  ที่มีการให้บริการ
ขนส่งทางบก 

(๑) บริการที่เก่ียวข้องกับ         
การควบคุมการจราจร          
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ข้อ ๒  ที่มีการให้บริการ
ขนส่งทางราง 

(๑) บริการที่เก่ียวข้องกับ         
การควบคุมการเดินรถ        
จากศูนย์กลาง  

(๒) บริการที่เก่ียวข้องกับการส่ง
สัญญาณ การสื่อสาร และ    
การส่งข้อมูล 

(๓) บริการขายตั๋วและส ารองที่นั่ง 
(๔) บริการที่เก่ียวข้องกับ 

การควบคุม ก ากับดูแลและ       
เก็บข้อมูล 

 

กรมการขนส่งทางราง 
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ลักษณะหน่วยงาน 
ภารกิจหรือให้บริการ  
(Critical Services) 

หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล 
(Regulator) 

ข้อ ๓  ที่มีการให้บริการ
ขนส่งทางน้ า 

(๑) บริการที่เก่ียวข้องกับ         
การบริหารจัดการท่าเรือ 

(๒) บริการด้านเรือ สินค้า 
คลังสินค้า เครื่องมือทุ่นแรง 
และใบแจ้งหนี้ค่าภาระต่าง ๆ 

(๓) บริการที่เก่ียวข้องกับการ
จัดการท่าเทียบเรือตู้สินค้า 

(๔) บริการที่เก่ียวข้องกับ 
การควบคุมและลากจูง 

ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

ข้อ ๔  ที่มีการให้บริการ
ขนส่งทางอากาศ 

(๑) บริการจราจรทางอากาศ 
(๒) บริการข่าวสารการบิน 
(๓) บริการที่เก่ียวข้องกับ 

การปฏิบัติการท่าอากาศยาน  
(๔) บริการเครื่องอ านวยความ

สะดวกการเดินอากาศ 
(๕) บริการที่เก่ียวข้องกับบริการ   

สิ่งอ านวยความสะดวก       
และรักษาความปลอดภัย
กิจการการบิน 

(๖) บริการที่เก่ียวข้องกับ
อุตุนิยมวิทยาการบิน 

(๗) บริการสายการบิน  
(๘) บริการที่เก่ียวข้องกับ 

การป้องกันคลื่นวิทยุ (สนามบนิ) 
(๙) บริการที่เก่ียวข้องกับ 

การขนถ่ายสินค้า 
(๑๐) บริการครัวการบินและสิ่ง

อ านวยความสะดวกส าหรับ
ผู้โดยสารบนอากาศยาน 

(๑๑) บริการลานจอด ตรวจสอบ 
และบ ารุงรักษาอากาศยาน 

ส านักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย 

 
  



- ๖ - 
 

 

หมวด ๖ 
ด้านพลังงานและสาธารณูปโภค 

 

ลักษณะหน่วยงาน 
ภารกิจหรือใหบ้ริการ (Critical 

Services) 
หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล 

(Regulator) 
ข้อ ๑  ที่มีการให้บริการ     
ด้านไฟฟ้า 

(๑) บริการผลิตไฟฟ้า  
(๒) บริการสายส่งไฟฟ้า 
(๓) บริการจ าหน่ายไฟฟ้า 
(๔) บริการควบคุมไฟฟ้า 
(๕) บริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

จัดการพลังงานไฟฟ้า  

กระทรวงพลังงาน 

ข้อ ๒  ที่มีการให้บริการ     
ด้านปิโตรเลียมและก๊าซ 

(๑) บริการผลิตปิโตรเลียม 
(๒) บริการขนส่งก๊าซ และน้ ามัน 
(๓) บริการเก็บรักษาและ         

แปรสภาพก๊าซ 

กระทรวงพลังงาน 

ข้อ ๓  ที่มีการให้บริการ     
ด้านประปา 

(๑) บริการที่เก่ียวข้องกับ         
งานควบคุมคุณภาพน้ าประปา 

(๒) บริการที่เก่ียวข้องกับ         
การผลิตน้ า 

(๓) บริการจ าหน่ายน้ า 

การประปาส่วนภูมิภาค 
(เฉพาะบริการส่วนภูมิภาค) 

 

หมวด ๗ 
ด้านสาธารณสุข 

 

ลักษณะหน่วยงาน 
ภารกิจหรือให้บริการ  
(Critical Services) 

หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล 
(Regulator) 

ข้อ ๑  ที่มีการให้บริการ
สุขภาพในโรงพยาบาล 

(๑) บริการทางการแพทย์             
ในสถานพยาบาล และบริการ       
ที่เก่ียวข้องกับงานสนับสนุน  

(๒) บริการที่เก่ียวข้องกับการ   
ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโรค          
ในสถานพยาบาล 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ข้อ ๒  ที่มีการให้บริการ
สุขภาพระหว่างโรงพยาบาล 

(๑) บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน    
นอกสถานพยาบาล 

(๒) บริการทางห้องปฏิบัติการ 
(๓) บริการทางรังสีวิทยา 
(๔) บริการโลหิตและคลังเลือด 
(๕) บริการที่เก่ียวข้องกับ 

การควบคุมโรคติดต่อ 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ลักษณะหน่วยงาน 
ภารกิจหรือให้บริการ  
(Critical Services) 

หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล 
(Regulator) 

ข้อ ๓  ที่มีการให้บริการ    
ด้านยา เวชภัณฑ์ และ
เครื่องมือแพทย์ 

(๑) บริการที่เก่ียวข้องกับการผลิตยา 
(๒) บริการที่เก่ียวข้องกับ            

การผลิตเวชภัณฑ์ 
(๓) บริการที่เก่ียวข้องกับ           

การผลิตเครื่องมือแพทย์ 
(๔) บริการน าเข้า กระจาย และ

จ าหน่ายยา 
(๕) บริการน าเข้า กระจาย และ

จ าหน่ายเวชภัณฑ์ 
(๖) บริการน าเข้า กระจาย และ

จ าหน่ายเครื่องมือแพทย์ 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
และ 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ข้อ ๔  ที่มีการให้บริการ
ตรวจวิเคราะห์ทาง
การแพทย์และรังสีวิทยา 

(๑) บริการที่เก่ียวข้องกับ           
การตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

(๒) บริการทางรังสีวิทยา 
(๓) บริการทางกัมมันตรังสี 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
และ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

ข้อ ๕  ที่มีการให้บริการ
ข้อมูลสุขภาพดิจิทัล 

(๑) บริการด้านการเงินการคลัง
สุขภาพ 

(๒) บริการคลังข้อมูลสุขภาพ 
(๓) บริการที่เก่ียวข้องกับ         

ระบบสุขภาพดิจิทัล 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 


