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Department Procedure : แผนกสารสนเทศ วนัที3มีผลบงัคบัใช ้ :  20.02.17 
เรื3อง : แผนฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan)  แกไ้ขครัJ งที3  :   - 

           กรณีระบบงานคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใชง้านได ้  (สารบญัหลกั) วนัที3เอกสารชุดเดิม :   - 
 

 

สารบัญหลกั 

   หนา้ 

1.  บทนาํ (Introduction) V 

2. วตัถุประสงค ์(Objective) V 

3. คาํนิยาม (Definitions) V 

4. ขอบเขตของแผน  (Scope) V 

5. ผูที้3เกี3ยวขอ้งและหนา้ที3รับผดิชอบ (Team and Responsibilities) _ 

6. เงื3อนไขเหตุการณ์ (Trigger Event) a 

7. แผนผงัการปฏิบตัิงาน (Work Flow) f 

8. ขัJนตอนการปฏิบติังาน (Procedure) h 

9. การทดสอบแผนฉุกเฉิน  (Disaster Recovery Plan Test) Va 

 

ภาคผนวก 

รายชื3อและหมายเลขโทรศพัทบุ์คคลที3เกี3ยวขอ้ง  Vf 

 

 

 



CHRISTIANI & NIELSEN (THAI) PCL. REF: IT-2 : 5.4 Page  1 / 14 
Department Procedure : แผนกสารสนเทศ วนัที3มีผลบงัคบัใช ้ :  20.02.17 
เรื3อง : แผนฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan) แกไ้ขครัJ งที3  :   - 

            กรณีระบบงานคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใชง้านได ้ วนัที3เอกสารชุดเดิม :   - 
 

แผนฉุกเฉินกรณีระบบงานคอมพวิเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ 
 
 บทนํา (Introduction) 

ในปัจจุบนัมีวกิฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เกิดขึJน ทัJงจากปัจจยัภายนอกบริษทั เช่น การเกิดภยั
ธรรมชาติ (อุทกภยั อคัคีภยั)  หรือ การก่อวนิาศกรรม รวมถึงสาเหตุที3เกิดจากปัจจยัภายในบริษทัเอง เช่น อุปกรณ์ 
Hardware หรือ Software ของระบบงาน IT ที3สาํคญัของบริษทัเสีย เหตุการณ์ต่างๆ เหล่านีJ  ทาํใหไ้ม่สามารถใชร้ะบบงาน
สาํคญัต่างๆได ้ซึ3งส่งผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินงานของบริษทั จึงจดัทาํแผนฉุกเฉิน เพื3อเป็นแนวปฏิบติั
ของผูที้3เกี3ยวขอ้ง ใหส้ามารถรับมือกบัเหตุการณ์ฉุกเฉินที3อาจเกิดขึJน และทาํใหร้ะบบงาน IT ที3สาํคญัสามารถกลบัมาใช้
งานไดต้ามปกติอยา่งรวดเร็ว 

 

วตัถุประสงค์ (Objective) 
เพื3อกาํหนดหนา้ที3ความรับผิดชอบ และแนวทางการปฏิบติังานของผูที้3เกี3ยวขอ้ง เพื3อใหร้ะบบงาน IT ที3

สาํคญัของบริษทักลบัมาทาํงานไดต้ามปกติโดยเร็ว ในเวลาที3เกิดเหตุฉุกเฉินที3ไม่คาดคิดขึJน  
 

คํานิยาม (Definitions) 
 รายละเอียด 

เหตุฉุกเฉิน เหตุการณ์ไม่คาดคิดที3ทาํใหเ้กิดการชะงกัหรือหยดุการทาํงานของระบบงาน IT  
แผนฉุกเฉิน แผนซึ3งอธิบายขัJนตอน วธีิการและบุคลากรที3มีหนา้ที3รับผดิชอบในการกูคื้นระบบให้

สามารถกลบัมาใชง้านไดเ้หมือนปกติ 
ระบบเครื3อง ระบบเครื3องที3ใชใ้นการติดตัJงโปรแกรมระบบงานที3สาํคญัต่างๆ รวมถึง อุปกรณ์ที3ช่วย

ใหผู้ใ้ชง้านสามารถใชร้ะบบงานดงักล่าวได ้เช่น Server, Network และ UPS  
ระบบงาน IT   ระบบงาน IT ที3ใชส้นบัสนุนการดาํเนินงานของบริษทัที3สาํคญั ซึ3งหากไม่สามารถ

ทาํงานหรือเกิดการหยดุชะงกั จะส่งผลกระทบต่อการดาํเนินการธุรกิจของบริษทั 

 

ขอบเขตของแผน (Scope) 
แผนฉุกเฉินนีJ ใชส้าํหรับดาํเนินการในกรณีที3เกิดเหตุฉุกเฉินทาํใหร้ะบบเครื3องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย 

Network และระบบไฟฟ้า UPS ไม่สามารถใชง้านได ้ ซึ3งมีผลต่อการใชร้ะบบงาน IT ที3สาํคญั ของผูใ้ชง้านในบริษทั ซึ3ง
ครอบคลุมอุปกรณ์ระบบเครื3องและระบบงาน ดงันีJ  
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1. อุปกรณ์ระบบเครื3อง (Computer Hardware) 

 
2. ระบบงาน IT (Computer Applications) 

ระบบงาน IT Vendor  การสาํรองขอ้มูล 
ระบบงาน ERP ESS  Tape Backup 
ระบบงาน HR People Plus Tape Backup 
ระบบงาน INTERNAL WEB In House Tape Backup 

 

ผู้ที<เกี<ยวข้องและหน้าที<รับผดิชอบ (Team and Responsibilities) 
1. เจา้หนา้ที3แผนก IT  

� รับผิดชอบตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาเบืJองตน้ที3เกิดขึJนในทนัที 
� ประสานงานกบั ผูจ้ดัการแผนก IT และบุคคลภายนอก รวมถึงตวัแทนจาํหน่าย (Vendor) ที3เกี3ยวขอ้ง 
� จดัการและนาํขอ้มูลระบบ IT ที3ไดรั้บผลกระทบไปติดตัJงเพื3อใหส้ามารถใชง้านไดที้3สาํนกังานสาํรอง 
� ดาํเนินการนาํขอ้มูลจากสาํนกังานสาํรองมาติดตัJงที3ระบบเครื3องของบริษทัที3เกิดเหตุฉุกเฉินปละแกไ้ขให ้

สามารถใชง้านไดต้ามปกติ 
2. ผูจ้ดัการแผนก IT 

� ประเมินระดบัความรุนแรงของความเสียหายที3จะเกิดขึJน 
� ประสานงานในกิจการต่างๆ ระหวา่ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ, ผูจ้ดัการแผนกต่างๆ ที3ใชง้านระบบ   

เจา้หนา้ที3แผนก IT และบุคคลภายนอก รวมถึงตวัแทนจาํหน่าย (Vendor) ที3เกี3ยวขอ้ง 
3. ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

� มีอาํนาจอนุมติัในเรื3องการใชท้รัพยากรและการไดม้าของการบริการและฮาร์ดแวร์ 
� เป็นผูค้วบคุมการดาํเนินงานแผนฉุกเฉินในระหวา่งเกิดเหตุฉุกเฉิน  

4. ผูใ้ชง้านระบบ 
5. ผูจ้ดัการแผนกผูใ้ชง้าน 
6. Vendor ต่างๆ เช่น IBM, DCS, ESS, People Plus, Solution Zone, APC   

 

ระบบเครื3อง รุ่น สถานที3ตัJง Vendor  
เครื3อง Server  iSeries IBM iSeries model rst สาํนกังานใหญ่  บางนา IBM 
เครื3อง ESXi Severs  IBM X3650 M4 

IBM Xvwwt Mx 
สาํนกังานใหญ่  บางนา DCS 

อุปกรณ์ Network  Switch (Cisco) 
Firewall (Watch Guard) 

สาํนกังานใหญ่  บางนา DCS 
Solution Zone 

อุปกรณ์ UPS  APC Smart UPS 10KVA สาํนกังานใหญ่  บางนา Schiedner 
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เงื<อนไขเหตุการณ์ (Trigger Event) 
เมื3อมีเหตุการณ์ต่อไปนีJ เกิดขึJนที3สาํนกังานใหญ่เกี3ยวขอ้งจะตอ้งรีบดาํเนินการตามแผนฉุกเฉินนีJทนัที 

� ระบบ Server ที3สาํนกังานใหญ่ไม่สามารถใชง้านไดใ้นระยะเวลานาน 
� ระบบเครือข่าย Network หยดุชะงกัโดยสิJนเชิงในระยะเวลานาน 
� ระบบไฟฟ้าขดัขอ้งไม่สามารถใชง้านไดเ้ป็นระยะเวลานาน 
� ไม่สามารถเขา้ไปใชอ้าคารไดเ้นื3องจากเหตุภยัพิบติัต่างๆ 
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แผนผงัในการดําเนินการ (Work Flow) 

แจง้ปัญหา
ระบบ Serve, Network หรือ

UPS เสีย
รับทราบปัญหา 

ตรวจสอบหาสาเหตุ 
และแจง้ผูจ้ดัการ IT 

รับทราบปัญหา

สามารถ
แกไ้ขไดเ้อง

อุปกรณ์อยูใ่น
ระยะ MA

แจง้ Vendor 
เพื3อเขา้มาแกไ้ข

ดาํเนินการ
แกไ้ขทนัที

แจง้ Vendor 
เพื3อเขา้มาตรวจสอบ

สรุปแนวทางแกไ้ข 
เสนอผูจ้ดัการ IT

แจง้ Vendor 
เขา้มาแกไ้ข

ตรวจสอบ
ความถกูตอ้ง

ถูกตอ้ง

แจง้ผูจ้ดัการ IT
และผูใ้ชเ้พื3อทราบ

ผูใ้ชง้านรับทราบ
และเริ3มใชง้าน

เกบ็เอกสาร
รายงานปัญหาเขา้แฟ้ม

ทาํรายงานสรุปเสนอ
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ

รับทราบ

รับทราบ

แจง้เจา้หนา้ที3 IT 
เพื3อตรวจรับ

รับทราบเหตุผลและ
หารือผูเ้กี3ยวขอ้งใหม่

รับทราบและเสนอ
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ
เพื3อขออนุมติัดาํเนินการ

รับทราบและแจง้
เจา้หนา้ที3 IT 

อนมุติดาํเนินการ
และค่าใชจ่้าย

อนุมตัิ 
แจง้ผูจ้ดัการแผนก IT

แกไ้ขเรียบร้อย

Vendor 
เขา้มาแกไ้ข

เสนอแนวทางและ
ค่าใชจ่้ายในการแกไ้ข

เขา้มา
ตรวจสอบปัญหา

เขา้มา
ดาํเนินการแกไ้ข

Yes No

No
Yes

ไม่อนุมตัิ 
แจง้ผูจ้ดัการแผนก IT

Yes

Yes

No

No

รับทราบ

เจา้หนา้ที3
แผนก IT

ฝ่ายต่างๆ 
ที3เกี3ยวขอ้ง

ผูจ้ดัการ
แผนก IT

ผูช่้วย
กรรมการผูจ้ดัการ VENDOR

1. แผนฉุกเฉินกรณ ีระบบ Server, Network หรือ UPS เสียหาย

 
 



CHRISTIANI & NIELSEN (THAI) PCL. REF: IT-2 : 5.4 Page  5 / 14 
Department Procedure : แผนกสารสนเทศ วนัที3มีผลบงัคบัใช ้ :  20.02.17 
เรื3อง : แผนฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan) แกไ้ขครัJ งที3  :   - 

            กรณีระบบงานคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใชง้านได ้ วนัที3เอกสารชุดเดิม :   - 
 

รับทราบปัญหา
ห้องคอมพิวเตอร์เสียหาย

จากเหตุภยัพิบติั

สํารวจความเสียหาย
และสรุปรายงาน
แจง้ผูจ้ดัการ IT 

รับทราบปัญหา

สามารถ
แกไ้ขไดเ้อง

อุปกรณ์อยูใ่น
ระยะ MA

แจง้ Vendor 
เพื3อเขา้มาแกไ้ข

ดาํเนินการ
แกไ้ขทนัที

แจง้ Vendor 
เพื3อเขา้มาตรวจสอบ

สรุปแนวทางแกไ้ข 
เสนอผูจ้ดัการ IT

แจง้ Vendor 
เขา้มาแกไ้ข

ตรวจสอบ
ความถกูตอ้ง

ถูกตอ้ง

แจง้ผูจ้ดัการ IT
และผูใ้ชเ้พื3อทราบ

ผูใ้ชง้านรับทราบ
และเริ3มใชง้าน

เกบ็เอกสาร
รายงานปัญหาเขา้แฟ้ม

ทาํรายงานสรุปเสนอ
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ

รับทราบ

รับทราบ

แจง้เจา้หนา้ที3 IT 
เพื3อตรวจรับ

รับทราบเหตุผลและ
หารือผูเ้กี3ยวขอ้งใหม่

รับทราบและเสนอ
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ
เพื3อขออนุมติัดาํเนินการ

รับทราบและแจง้
เจา้หนา้ที3 IT 

อนมุติดาํเนินการ
และค่าใชจ่้าย

อนุมตัิ 
แจง้ผูจ้ดัการแผนก IT

แกไ้ขเรียบร้อย

Vendor 
เขา้มาแกไ้ข

เสนอแนวทางและ
ค่าใชจ่้ายในการแกไ้ข

เขา้มา
ตรวจสอบปัญหา

เขา้มา
ดาํเนินการแกไ้ข

Yes No

No
Yes

ไม่อนุมตัิ 
แจง้ผูจ้ดัการแผนก IT

Yes

Yes

No

No

รับทราบ

เจา้หนา้ที3
แผนก IT

ฝ่ายต่างๆ 
ที3เกี3ยวขอ้ง

ผูจ้ดัการ
แผนก IT

ผูช่้วย
กรรมการผูจ้ดัการ VENDOR

2. แผนฉุกเฉินกรณห้ีองคอมพวิเตอร์เสียหาย
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ติดต่อ Vendor
ขอเช่าบริการระบบ 

Server สาํรอง

สรุปแนวทางแกไ้ข 
เสนอผูจ้ดัการ IT

ทาํการตรวจสอบความถูก
ตอ้งระบบเครื3อง Server 

สาํรอง

ถูกตอ้ง

แจง้ผูจ้ดัการ IT
และผูใ้ชเ้พื3อทราบ

ประสานงานกบัผูจ้ดัการแผนก
ของผูใ้ชง้านระบบ

รับทราบ

ทาํการแกไ้ขระบบ
สาํรองให้ถูกตอ้ง

รับทราบเหตุผลและ
หารือผูเ้กี3ยวขอ้งใหม่

รับทราบและเสนอ
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ
เพื3อขออนุมติัดาํเนินการ

รับทราบและแจง้
เจา้หนา้ที3 IT และ Vendor

อนมุติดาํเนินการ
และค่าใชจ่้าย

อนุมติั 
แจง้ผูจ้ดัการแผนก IT

ติดตัJงเรียบร้อย
แจง้เจา้หนา้ที3 IT 

ทาํการ Restore ขอ้มูลจาก IT 
ลงระบบเครื3อง Server สาํรอง

ไม่อนุมติั 
แจง้ผูจ้ดัการแผนก IT

Yes

Yes

No

No

เตรียมเทปขอ้มูลสาํรองเพื3อนาํ
ไปติดตัJงที3ระบบ Server สาํรอง

เจา้หนา้ที3
แผนก IT

ฝ่ายต่างๆ 
ที3เกี3ยวขอ้ง

ผูจ้ดัการ
แผนก IT

ผูช่้วย
กรรมการผูจ้ดัการ VENDOR

2. แผนฉุกเฉินกรณห้ีองคอมพวิเตอร์เสียหาย

กรณทีี<ระบบเกดิความเสียหายเป็นอย่างมาก (แก้ไขนานกว่า 7 วัน)

Vendor เสนอค่าใชจ่้าย
ระบบสํารอง

ดาํเนินการเตรียมระบบ
เครื3อง Server สาํรอง

วางแผนในการเขา้ใชร้ะบบเครื3อง 
สาํรองที3สํานกังานที3 Vendor

เตรียมไวใ้ห้

ผูใ้ชง้านเขา้ใชง้านยงัสาํนกังานสาํรอง
ที3 Vendor เตรียมไวใ้ห้

ทาํการสาํรองขอ้มูลจาก
ระบบเครื3องสํารองลงเทป

นาํเทปมา Restore ลงระบบเครื3อง 
Server ของบริษทัที3ไดแ้กไ้ขแลว้

ถูกตอ้ง

แจง้ผูจ้ดัการ IT
และผูใ้ชเ้พื3อทราบ

ผูใ้ชง้านรับทราบ
และเริ3มใชง้าน

Yes
No

ประสานงานกบัผูจ้ดัการแผนกของผูใ้ชง้าน
ระบบเพื3อวางแผนให้ผูใ้ชง้านกลบัมาทาํงาน

ที3ระบบเครื3องของบริษทั

รับทราบ

ทดสอบความถูกตอ้ง

เกบ็เอกสาร
รายงานปัญหาเขา้แฟ้ม

ทาํรายงานสรุปเสนอ
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ

รับทราบ

หลงัจากการแก้ไขระบบเดิมเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ตรวจเช็คความถูกตอ้งของ
ระบบเดิมที3แกไ้ขแลว้
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Department Procedure : แผนกสารสนเทศ วนัที3มีผลบงัคบัใช ้ :  20.02.17 
เรื3อง : แผนฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan) แกไ้ขครัJ งที3  :   - 

            กรณีระบบงานคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใชง้านได ้ วนัที3เอกสารชุดเดิม :   - 
 

รับทราบปัญหา
สาํนกังานใหญ่เสียหาย

จากเหตุภยัพิบติั

สํารวจความเสียหาย
และสรุปรายงาน
แจง้ผูจ้ดัการ IT 

รับทราบปัญหา

สามารถ
แกไ้ขไดเ้อง

อุปกรณ์อยูใ่น
ระยะ MA

แจง้ Vendor 
เพื3อเขา้มาแกไ้ข

ดาํเนินการ
แกไ้ขทนัที

แจง้ Vendor 
เพื3อเขา้มาตรวจสอบ

สรุปแนวทางแกไ้ข 
เสนอผูจ้ดัการ IT

แจง้ Vendor 
เขา้มาแกไ้ข

ตรวจสอบ
ความถกูตอ้ง

ถูกตอ้ง

แจง้ผูจ้ดัการ IT
และผูใ้ชเ้พื3อทราบ

ผูใ้ชง้านรับทราบ
และเริ3มใชง้าน

เกบ็เอกสาร
รายงานปัญหาเขา้แฟ้ม

ทาํรายงานสรุปเสนอ
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ

รับทราบ

รับทราบ

แจง้เจา้หนา้ที3 IT 
เพื3อตรวจรับ

รับทราบเหตุผลและ
หารือผูเ้กี3ยวขอ้งใหม่

รับทราบและเสนอ
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ
เพื3อขออนุมติัดาํเนินการ

รับทราบและแจง้
เจา้หนา้ที3 IT 

อนมุติดาํเนินการ
และค่าใชจ่้าย

อนุมตัิ 
แจง้ผูจ้ดัการแผนก IT

แกไ้ขเรียบร้อย

Vendor 
เขา้มาแกไ้ข

เสนอแนวทางและ
ค่าใชจ่้ายในการแกไ้ข

เขา้มา
ตรวจสอบปัญหา

เขา้มา
ดาํเนินการแกไ้ข

Yes No

No
Yes

ไม่อนุมตัิ 
แจง้ผูจ้ดัการแผนก IT

Yes

Yes

No

No

รับทราบ

เจา้หนา้ที3
แผนก IT

ฝ่ายต่างๆ 
ที3เกี3ยวขอ้ง

ผูจ้ดัการ
แผนก IT

ผูช่้วย
กรรมการผูจ้ดัการ VENDOR

3. แผนฉุกเฉินกรณีสํานักงานใหญ่เสียหาย
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Department Procedure : แผนกสารสนเทศ วนัที3มีผลบงัคบัใช ้ :  20.02.17 
เรื3อง : แผนฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan) แกไ้ขครัJ งที3  :   - 

            กรณีระบบงานคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใชง้านได ้ วนัที3เอกสารชุดเดิม :   - 
 

ติดต่อ Vendor
ขอเช่าบริการระบบ 

Server สาํรอง

สรุปแนวทางแกไ้ข 
เสนอผูจ้ดัการ IT

ทาํการตรวจสอบความถูก
ตอ้งระบบเครื3อง Server 

สาํรอง

ถูกตอ้ง

แจง้ผูจ้ดัการ IT
และผูใ้ชเ้พื3อทราบ

ประสานงานกบัผูจ้ดัการแผนก
ของผูใ้ชง้านระบบ

รับทราบ

ทาํการแกไ้ขระบบ
สาํรองให้ถูกตอ้ง

รับทราบเหตุผลและ
หารือผูเ้กี3ยวขอ้งใหม่

รับทราบและเสนอ
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ
เพื3อขออนุมติัดาํเนินการ

รับทราบและแจง้
เจา้หนา้ที3 IT และ Vendor

อนมุติดาํเนินการ
และค่าใชจ่้าย

อนุมติั 
แจง้ผูจ้ดัการแผนก IT

ติดตัJงเรียบร้อย
แจง้เจา้หนา้ที3 IT 

ทาํการ Restore ขอ้มูลจาก IT 
ลงระบบเครื3อง Server สาํรอง

ไม่อนุมติั 
แจง้ผูจ้ดัการแผนก IT

Yes

Yes

No

No

เตรียมเทปขอ้มูลสาํรองเพื3อนาํ
ไปติดตัJงที3ระบบ Server สาํรอง

เจา้หนา้ที3
แผนก IT

ฝ่ายต่างๆ 
ที3เกี3ยวขอ้ง

ผูจ้ดัการ
แผนก IT

ผูช่้วย
กรรมการผูจ้ดัการ VENDOR

3. แผนฉุกเฉินกรณีสํานักงานใหญ่เสียหาย

กรณทีี<ระบบเกดิความเสียหายเป็นอย่างมาก (แก้ไขนานกว่า 7 วัน)

Vendor เสนอค่าใชจ่้าย
ระบบสํารอง

ดาํเนินการเตรียมระบบ
เครื3อง Server สาํรอง

วางแผนในการเขา้ใชร้ะบบเครื3อง 
สาํรองที3สํานกังานที3 Vendor

เตรียมไวใ้ห้

ผูใ้ชง้านเขา้ใชง้านยงัสาํนกังานสาํรอง
ที3 Vendor เตรียมไวใ้ห้

ทาํการสาํรองขอ้มูลจาก
ระบบเครื3องสํารองลงเทป

นาํเทปมา Restore ลงระบบเครื3อง 
Server ของบริษทัที3ไดแ้กไ้ขแลว้

ถูกตอ้ง

แจง้ผูจ้ดัการ IT
และผูใ้ชเ้พื3อทราบ

ผูใ้ชง้านรับทราบ
และเริ3มใชง้าน

Yes
No

ประสานงานกบัผูจ้ดัการแผนกของผูใ้ชง้าน
ระบบเพื3อวางแผนให้ผูใ้ชง้านกลบัมาทาํงาน

ที3ระบบเครื3องของบริษทั

รับทราบ

ทดสอบความถูกตอ้ง

เกบ็เอกสาร
รายงานปัญหาเขา้แฟ้ม

ทาํรายงานสรุปเสนอ
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ

รับทราบ

หลงัจากการแก้ไขระบบเดิมเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ตรวจเช็คความถูกตอ้งของ
ระบบเดิมที3แกไ้ขแลว้
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Department Procedure : แผนกสารสนเทศ วนัที3มีผลบงัคบัใช ้ :  20.02.17 
เรื3อง : แผนฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan) แกไ้ขครัJ งที3  :   - 

            กรณีระบบงานคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใชง้านได ้ วนัที3เอกสารชุดเดิม :   - 
 

ขัWนตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) 
1  แผนฉุกเฉินกรณีระบบคอมพิวเตอร์, ระบบเครือข่าย หรือระบบไฟฟ้า UPS เสียหาย (Down) 

• เมื3อระบบ Server, Network หรือ ระบบไฟฟ้า UPS มีปัญหาไม่สามารถใชง้านไดต้ามปกติ เจา้หนา้ที3
แผนก IT ที3เกี3ยวขอ้ง ทาํการตรวจสอบหาสาเหตุพร้อมแจง้ผูจ้ดัการแผนก IT ทราบ และพิจารณาแกไ้ข 

- ในกรณีที3เจา้หนา้ที3แผนก IT สามารถแกไ้ขไดเ้อง ใหด้าํเนินการแกไ้ขโดยทนัที 
- หากเจา้หนา้ที3แผนก IT ไม่สามารถแกไ้ขไดเ้อง ใหต้รวจสอบสญัญา M/A ของอุปกรณ์ที3เสีย  

- หากยงัอยูใ่นระยะ M/A ใหแ้จง้ Vendor ที3เกี3ยวขอ้งเพื3อเขา้มาแกไ้ขโดยทนัที 
- หากไม่มีสญัญา M/A  

- เจา้หนา้ที3แผนก IT ทาํการแจง้ Vendor ที3เกี3ยวขอ้ง เขา้มาตรวจสอบปัญหาโดยทนัที 
- Vendor เสนอค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขมาใหเ้จา้หนา้ที3แผนก IT ทราบโดยเร่งด่วน 
- เจา้หนา้ที3แผนก IT ทาํสรุปแนวทางแกไ้ขและค่าใชจ่้ายแจง้แก่ผูจ้ดัการแผนก IT  
- ผูจ้ดัการแผนก IT ทาํเรื3องเสนอ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ เพื3อขออนุมติัค่าใชจ่้ายใน

การดาํเนินการแกไ้ขโดยเร่งด่วน 
- ในกรณีที3ไดรั้บอนุมติั ใหแ้จง้บริษทั Vendor เพื3อทาํการแกไ้ขทนัที 
- ในกรณีที3ไม่อนุมติัใหด้าํเนินการ  

- ผูจ้ดัการแผนก IT รับทราบเหตุผล  
- หารือแนวทางแกไ้ขอื3นกบัผูเ้กี3ยวขอ้ง  
- นาํแผนแกไ้ขเสนอผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ เพื3อพิจารณาอนุมติัอีกครัJ ง 

- เมื3อ Vendor แกไ้ขเรียบร้อยแลว้ ใหเ้จา้หนา้ที3แผนก IT ทดสอบความถูกตอ้ง
ของระบบ  

- ในกรณีที3ไม่ถูกตอ้งใหด้าํเนินการแกไ้ขใหม่ ใหถู้กตอ้ง 
- หากถูกตอ้งและใชง้านไดต้ามปกติแลว้ ใหแ้จง้ผูจ้ดัการแผนก IT ทราบ 
- ผูจ้ดัการแผนก IT จดัทาํรายงานสรุปแจง้ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ เพื3อ

ทราบต่อไป 
- เจา้หนา้ที3แผนก IT แจง้ User เพื3อใหใ้ชง้านไดต้ามปกติ 
- เจา้หนา้ที3แผนก IT จดัเก็บเอกสารรายงานสรุปเขา้แฟ้ม 

 
2. แผนฉุกเฉินกรณีหอ้งคอมพิวเตอร์เสียหาย 

• กรณีหอ้งคอมพิวเตอร์เสียหายอนัเกิดจากไฟไหม/้วนิาศภยั ฯลฯ ทาํให ้Server, Network และ ระบบไฟฟ้า 
UPS ไม่สามารถใชง้านไดต้ามปกติ เจา้หนา้ที3แผนก IT ตรวจสอบความเสียหายพร้อมแจง้ ผูจ้ดัการแผนก 
IT ทราบ และพิจารณาแกไ้ข 

- ในกรณีที3เจา้หนา้ที3แผนก IT สามารถแกไ้ขไดเ้อง ใหด้าํเนินการแกไ้ขโดยทนัที 
- หากเจา้หนา้ที3แผนก IT ไม่สามารถแกไ้ขไดเ้อง ใหต้รวจสอบสญัญา M/A ของอุปกรณ์ที3เสีย  

- หากยงัอยูใ่นระยะ M/A ใหแ้จง้ Vendor ที3เกี3ยวขอ้งเพื3อเขา้มาแกไ้ขโดยทนัที 
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Department Procedure : แผนกสารสนเทศ วนัที3มีผลบงัคบัใช ้ :  20.02.17 
เรื3อง : แผนฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan) แกไ้ขครัJ งที3  :   - 

            กรณีระบบงานคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใชง้านได ้ วนัที3เอกสารชุดเดิม :   - 
 

- หากไม่มีสญัญา M/A  
- เจา้หนา้ที3แผนก IT ทาํการแจง้ Vendor ที3เกี3ยวขอ้ง เขา้มาตรวจสอบปัญหาโดยทนัที 
- Vendor เสนอค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขมาใหเ้จา้หนา้ที3แผนก IT ทราบโดยเร่งด่วน 
- เจา้หนา้ที3แผนก IT ทาํสรุปแนวทางแกไ้ขและค่าใชจ่้ายแจง้แก่ผูจ้ดัการแผนก IT  
- ผูจ้ดัการแผนก IT ทาํเรื3องเสนอ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ เพื3อขออนุมติัค่าใชจ่้ายใน

การดาํเนินการแกไ้ขโดยเร่งด่วน 
- ในกรณีที3ไดรั้บอนุมติั ใหแ้จง้บริษทั Vendor เพื3อทาํการแกไ้ขทนัที 
- ในกรณีที3ไม่อนุมติัใหด้าํเนินการ 

- ผูจ้ดัการแผนก IT รับทราบเหตุผล  
- หารือแนวทางแกไ้ขอื3นกบัผูเ้กี3ยวขอ้ง  
- นาํแผนแกไ้ขเสนอผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ เพื3อพิจารณาอนุมติัอีกครัJ ง 

- เมื3อ Vendor แกไ้ขเรียบร้อยแลว้ ใหเ้จา้หนา้ที3แผนก IT ทดสอบความถูกตอ้ง
ของระบบ  

- ในกรณีที3ไม่ถูกตอ้งใหแ้จง้ Vendor เพื3อดาํเนินการแกไ้ขใหม่ ใหถู้กตอ้ง 
- หากถูกตอ้งและใชง้านไดต้ามปกติแลว้  

- แจง้ผูจ้ดัการแผนก IT ทราบ 
- ผูจ้ดัการแผนก IT จดัทาํรายงานสรุปแจง้ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

เพื3อทราบต่อไป 
- เจา้หนา้ที3แผนก IT แจง้ User เพื3อใหใ้ชง้านไดต้ามปกติ 
- เจา้หนา้ที3แผนก IT จดัเก็บเอกสารรายงานสรุปเขา้แฟ้ม 
 

ในกรณีที<ระบบเกดิความเสียหายมาก ต้องใช้เวลาแก้ไขนานเกนิกว่า 7 วนั  
- เจา้หนา้ที3แผนก IT ติดต่อ Vendor เพื3อขอใชบ้ริการเช่า ระบบเครื3องสาํรอง (Server, Network 

หรือระบบ UPS)  ในระยะเวลาที3รอการแกไ้ขอุปกรณ์ที3เสียหายใหเ้ป็นปกติ 
- Vendor เสนอค่าใชจ่้ายในการเช่าใชร้ะบบเครื3องสาํรองมาใหเ้จา้หนา้ที3แผนก IT ทราบโดย

เร่งด่วน 
- เจา้หนา้ที3แผนก IT ทาํสรุปแนวทางแกไ้ขและค่าใชจ่้ายแจง้แก่ผูจ้ดัการแผนก IT เพื3อทราบ 
- ผูจ้ดัการแผนก IT ทาํเรื3องเสนอ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ เพื3อขออนุมติัค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการ

เช่าใชร้ะบบโดยทนัที 
- ในกรณีที3ไดรั้บอนุมติั  

- ผูจ้ดัการแผนก IT แจง้เจา้หนา้ที3แผนก IT และ บริษทั Vendor เพื3อขอเช่าใชร้ะบบ
เครื3องสาํรองทนัที  

- เจา้หนา้ที3แผนก IT เตรียมขอ้มูลสาํรองล่าสุด เพื3อใชส้าํหรับการติดตัJงในระบบ
เครื3องสาํรองที3ขอเช่าใช ้ 
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Department Procedure : แผนกสารสนเทศ วนัที3มีผลบงัคบัใช ้ :  20.02.17 
เรื3อง : แผนฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan) แกไ้ขครัJ งที3  :   - 

            กรณีระบบงานคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใชง้านได ้ วนัที3เอกสารชุดเดิม :   - 
 

- ผูจ้ดัการแผนก IT แจง้และประสานงานกบั ผูจ้ดัการแผนกผูใ้ชง้านที3เกี3ยวขอ้งเพื3อ
ดาํเนินการวางแผนใหผู้ใ้ชง้านเขา้ใชง้านระบบเครื3องสาํรองที3สาํนกังานที3 Vendor 
จดัเตรียมไวใ้ห ้

- ผูใ้ชง้านเขา้ใชง้านที3สาํนกังานสาํรอง 
- ในกรณีที3ไม่อนุมติัใหด้าํเนินการ 

- ผูจ้ดัการแผนก IT รับทราบเหตุผล  
- หารือแนวทางแกไ้ขอื3นกบัผูเ้กี3ยวขอ้ง  
- นาํแผนแกไ้ขเสนอผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ เพื3อพิจารณาอนุมติัอีกครัJ ง 

หลงัจากแก้ไขระบบเครื<องเดมิของบริษัทเรียบร้อยแล้ว  
- ใหเ้จา้หนา้ที3แผนก IT ทดสอบความถูกตอ้งของระบบ  

- ในกรณีที3ไม่ถูกตอ้งใหด้าํเนินการแกไ้ขใหม่ ใหถู้กตอ้ง 
- ในกรณีที3ถูกตอ้งและสามารถใชง้านไดต้ามปกติแลว้  

- ในกรณีที3เช่าเครื3อง Server สาํรองใชง้าน ใหท้าํการสาํรองขอ้มูลจากระบบเครื3อง
สาํรองที3เช่าใชง้านอยูด่งักล่าวลงเทป Backup 

- นาํขอ้มูลจากเทป Backup ที3ไดด้งักล่าว มาทาํการ Restore ลงระบบเครื3อง
คอมพิวเตอร์เดิมของบริษทัที3ไดแ้กไ้ขเรียบร้อยแลว้ 

- ทาํการทดสอบความถูกตอ้งของระบบและขอ้มูล 
- หากถูกตอ้งไม่พบปัญหาใดๆ  

- แจง้ผูจ้ดัการแผนก IT ทราบ 
- ผูจ้ดัการแผนก IT แจง้และประสานงานกบั ผูจ้ดัการแผนกที3

เกี3ยวขอ้งเพื3อดาํเนินการให ้User กลบัมาใชง้านบนระบบเครื3องเดิม
ที3แกไ้ขแลว้ไดต้ามปกติ 

- ผูใ้ชง้านเขา้ใชง้านที3สาํนกังานบริษทั 
- หากไม่ถูกตอ้งใหท้าํการแกไ้ข และทาํการ Restore ขอ้มูลใหม่ 

- ผูจ้ดัการแผนก IT จดัทาํรายงานสรุปแจง้ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ เพื3อทราบต่อไป 
- เจา้หนา้ที3แผนก IT จดัเก็บรายงานสรุปเขา้แฟ้ม 

 
3. แผนฉุกเฉินกรณีสาํนกังานเสียหาย 

• กรณีที3สาํนกังานเสียหาย อนัเกิดจากไฟไหม/้วนิาศภยั ฯลฯ ทาํให ้Server, Network และ ระบบไฟฟ้า 
UPS ไม่สามารถใชง้านไดต้ามปกติ เจา้หนา้ที3แผนก IT ตรวจสอบความเสียหายพร้อมแจง้ ผูจ้ดัการแผนก 
ITทราบ และพิจารณาแกไ้ข 

- ในกรณีที3เจา้หนา้ที3แผนก IT สามารถแกไ้ขไดเ้อง ใหด้าํเนินการแกไ้ขโดยทนัที 
- หากเจา้หนา้ที3แผนก IT ไม่สามารถแกไ้ขไดเ้อง ใหต้รวจสอบสญัญา M/A ของอุปกรณ์ที3เสีย  

- หากยงัอยูใ่นระยะ M/A ใหแ้จง้ Vendor ที3เกี3ยวขอ้งเพื3อเขา้มาแกไ้ขโดยทนัที 
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Department Procedure : แผนกสารสนเทศ วนัที3มีผลบงัคบัใช ้ :  20.02.17 
เรื3อง : แผนฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan) แกไ้ขครัJ งที3  :   - 

            กรณีระบบงานคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใชง้านได ้ วนัที3เอกสารชุดเดิม :   - 
 

- หากไม่มีสญัญา M/A  
- เจา้หนา้ที3แผนก IT ทาํการแจง้ Vendor ที3เกี3ยวขอ้ง เขา้มาตรวจสอบปัญหาโดยทนัที 
- Vendor เสนอค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขมาใหเ้จา้หนา้ที3แผนก IT ทราบโดยเร่งด่วน 
- เจา้หนา้ที3แผนก IT ทาํสรุปแนวทางแกไ้ขและค่าใชจ่้ายแจง้แก่ผูจ้ดัการแผนก IT  
- ผูจ้ดัการแผนก IT ทาํเรื3องเสนอ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ เพื3อขออนุมติัค่าใชจ่้ายใน

การดาํเนินการแกไ้ขโดยเร่งด่วน 
- ในกรณีที3ไดรั้บอนุมติั ใหแ้จง้บริษทั Vendor เพื3อทาํการแกไ้ขทนัที 
- ในกรณีที3ไม่อนุมติัใหด้าํเนินการ 

- ผูจ้ดัการแผนก IT รับทราบเหตุผล  
- หารือแนวทางแกไ้ขอื3นกบัผูเ้กี3ยวขอ้ง  
- นาํแผนแกไ้ขเสนอผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ เพื3อพิจารณาอนุมติัอีกครัJ ง 

- เมื3อ Vendor แกไ้ขเรียบร้อยแลว้ ใหเ้จา้หนา้ที3แผนก IT ทดสอบความถูกตอ้ง
ของระบบ  

- ในกรณีที3ไม่ถูกตอ้งใหแ้จง้ Vendor เพื3อดาํเนินการแกไ้ขใหม่ ใหถู้กตอ้ง 
- หากถูกตอ้งและใชง้านไดต้ามปกติแลว้  

- แจง้ผูจ้ดัการแผนก IT ทราบ 
- ผูจ้ดัการแผนก IT จดัทาํรายงานสรุปแจง้ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

เพื3อทราบต่อไป 
- เจา้หนา้ที3แผนก IT แจง้ User เพื3อใหใ้ชง้านไดต้ามปกติ 
- เจา้หนา้ที3แผนก IT จดัเก็บเอกสารรายงานสรุปเขา้แฟ้ม 
 

ในกรณีที<ระบบเกดิความเสียหายมาก ต้องใช้เวลาแก้ไขนานเกนิกว่า 7 วนั  
- เจา้หนา้ที3แผนก IT ติดต่อ Vendor เพื3อขอใชบ้ริการเช่า ระบบเครื3องสาํรอง (Server, Network 

หรือระบบ UPS)  ในระยะเวลาที3รอการแกไ้ขอุปกรณ์ที3เสียหายใหเ้ป็นปกติ 
- Vendor เสนอค่าใชจ่้ายในการเช่าใชร้ะบบเครื3องสาํรองมาใหเ้จา้หนา้ที3แผนก IT ทราบโดย

เร่งด่วน 
- เจา้หนา้ที3แผนก IT ทาํสรุปแนวทางแกไ้ขและค่าใชจ่้ายแจง้แก่ผูจ้ดัการแผนก IT เพื3อทราบ 
- ผูจ้ดัการแผนก IT ทาํเรื3องเสนอ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ เพื3อขออนุมติัค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการ

เช่าใชร้ะบบโดยทนัที 
- ในกรณีที3ไดรั้บอนุมติั  

- ผูจ้ดัการแผนก IT แจง้เจา้หนา้ที3แผนก IT และ บริษทั Vendor เพื3อขอเช่าใชร้ะบบ
เครื3องสาํรองทนัที  

- เจา้หนา้ที3แผนก IT เตรียมขอ้มูลสาํรองล่าสุด เพื3อใชส้าํหรับการติดตัJงในระบบ
เครื3องสาํรองที3ขอเช่าใช ้ 
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Department Procedure : แผนกสารสนเทศ วนัที3มีผลบงัคบัใช ้ :  20.02.17 
เรื3อง : แผนฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan) แกไ้ขครัJ งที3  :   - 

            กรณีระบบงานคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใชง้านได ้ วนัที3เอกสารชุดเดิม :   - 
 

- ผูจ้ดัการแผนก IT แจง้และประสานงานกบั ผูจ้ดัการแผนกผูใ้ชง้านที3เกี3ยวขอ้งเพื3อ
ดาํเนินการวางแผนใหผู้ใ้ชง้านเขา้ใชง้านระบบเครื3องสาํรองที3สาํนกังานที3 Vendor 
จดัเตรียมไวใ้ห ้

- ผูใ้ชง้านเขา้ใชง้านที3สาํนกังานสาํรอง 
- ในกรณีที3ไม่อนุมติัใหด้าํเนินการ 

- ผูจ้ดัการแผนก IT รับทราบเหตุผล  
- หารือแนวทางแกไ้ขอื3นกบัผูเ้กี3ยวขอ้ง  
- นาํแผนแกไ้ขเสนอผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ เพื3อพิจารณาอนุมติัอีกครัJ ง 

หลงัจากแก้ไขระบบเครื<องเดมิของบริษัทเรียบร้อยแล้ว  
- ใหเ้จา้หนา้ที3แผนก IT ทดสอบความถูกตอ้งของระบบ  

- ในกรณีที3ไม่ถูกตอ้งใหด้าํเนินการแกไ้ขใหม่ ใหถู้กตอ้ง 
- ในกรณีที3ถูกตอ้งและสามารถใชง้านไดต้ามปกติแลว้  

- ในกรณีที3เช่าเครื3อง Server สาํรองใชง้าน ใหท้าํการสาํรองขอ้มูลจากระบบเครื3อง
สาํรองที3เช่าใชง้านอยูด่งักล่าวลงเทป Backup 

- นาํขอ้มูลจากเทป Backup ที3ไดด้งักล่าว มาทาํการ Restore ลงระบบเครื3อง
คอมพิวเตอร์เดิมของบริษทัที3ไดแ้กไ้ขเรียบร้อยแลว้ 

- ทาํการทดสอบความถูกตอ้งของระบบและขอ้มูล 
- หากถูกตอ้งไม่พบปัญหาใดๆ  

- แจง้ผูจ้ดัการแผนก IT ทราบ 
- ผูจ้ดัการแผนก IT แจง้และประสานงานกบั ผูจ้ดัการแผนกที3

เกี3ยวขอ้งเพื3อดาํเนินการให ้User กลบัมาใชง้านบนระบบเครื3องเดิม
ที3แกไ้ขแลว้ไดต้ามปกติ 

- ผูใ้ชง้านเขา้ใชง้านที3สาํนกังานบริษทั 
- หากไม่ถูกตอ้งใหท้าํการแกไ้ข และทาํการ Restore ขอ้มูลใหม่ 

- ผูจ้ดัการแผนก IT จดัทาํรายงานสรุปแจง้ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ เพื3อทราบต่อไป 
- เจา้หนา้ที3แผนก IT จดัเก็บรายงานสรุปเขา้แฟ้ม 

 

แผนการทดสอบแผนฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan Test) 
เพื3อเป็นการเตรียมความพร้อม และสามารถแน่ใจไดว้า่เมื3อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึJน ผูเ้กี3ยวขอ้งจะสามารถ

ดาํเนินการตามแผนที3กาํหนดไดอ้ยา่งไม่มีปัญหา อีกทัJงเพื3อที3จะไดท้ราบปัญหาที3อาจพบในระหวา่งการทดสอบเพื3อจะได้
ทาํการทบทวนและนาํมาใชใ้นการปรับปรุงหรือแกไ้ขวธีิการของแผนปัจจุบนั จึงควรมีการดาํเนินการทดสอบแผนฉุกเฉิน 
1 ครัJ งต่อปีหรือตามระยะเวลาที3เหมาะสม  เพื3อตรวจสอบความพร้อมของแผน  และหลงัจากทดสอบเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
ตอ้งจดัทาํการทบทวนแผนการดาํเนินการและจดัทาํรายงานสรุป เสนอผูบ้ริหารต่อไป 
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Department Procedure : แผนกสารสนเทศ วนัที3มีผลบงัคบัใช ้ :  20.02.17 
เรื3อง : แผนฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan) แกไ้ขครัJ งที3  :   - 

            กรณีระบบงานคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใชง้านได ้ วนัที3เอกสารชุดเดิม :   - 
 

ภาคผนวก 
 

รายชื<อและหมายเลขโทรศัพท์บุคคลที<เกี<ยวข้อง 
 

ลาํดบั ชื3อ – นามสกลุ ตาํแหน่ง ภายใน มือถือ 
� คุณสุรศกัดิ�  โอสถานุเคราะห์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 8100 t��rrv���� 
s คุณสมศกัดิ�  จตุรัตนชยัพร ผูจ้ดัการแผนกสารสนเทศ 8023 t��rrv��s� 
v คุณศุภชยั บุญสมเชืJอ เจา้หนา้ที3วเิคราะห์ระบบ 8028 t�x���wr�� 
x คุณฐิติภทัรา เหมืองพนุ โปรแกรมเมอร์ 8026 t�rttt�rs�  
w คุณกนกพล สบบง โปรแกรมเมอร์ 802� t����v��tw 
� คุณววิรรธน์ ธนะเดชววิฒัน์กลุ เจา้หนา้ที3บริหารเครือข่าย 8024 0�x�t�xtw� 
r คุณปิยะ ธูปเทียนรัตน ์ ช่างเทคนิค IT 8034 t����sss�� 
� คุณชานนท ์นนทช์ารี ช่างเทคนิค IT 8033 t�wvwrx�wt 
� คุณเสรี วาณิชยเ์สริมกลุ พนกังานสโตร์คอมพิวเตอร์ 8025 t�rw��t�tv 
�t คุณธญัญน์ภสั เลิศพนัธ์ทว ี เจา้หนา้ที3ธุรการ IT �tv� t���v�v��� 
�� แผนกบริการ บริษทั IBM  1800-t�ttrx 
�s คุณอรสุธี แซ่โอว้ บริษทั Datapro จาํกดั  95545-4742, 

02-6848334 
�v คุณเกษรา ดาราศรีทอง บริษทั ESS จาํกดั  t����x���r 

02-7145988 
�x แผนกบริการ บริษทั People Plus Software  02-6617888 
�w คุณวชัรากร พฒันรัตน์เจริญ บริษทั Solution Zone 

 
0963942894, 
0814383223 

 


