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เร่ือง  ยกระดบัมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานการณ์ COVID-19  
เรียน  ท่านผู้ใช้บริการ UIH 

 สิง่ที่แนบมาด้วย  แผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ กรณี COVID-19 
 

บริษัท ยไูนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จ ากดั (UIH) ขอเรียนให้ลกูค้าและพันธมิตรทกุท่านทราบถงึแผนการ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ BCP (Business Continuity Planning) ในกรณีฉุกเฉินที่จ าเป็นต้องยกระดับในการ
ป้องกันการแพร่กระจายของเชือ้โรค ซึ่งบริษัทฯได้ค านึงถึงความปลอดภัยของลกูค้า พันธมิตร และพนักงานเป็น
หลกัส าคัญ จึงขอแจ้งแผนการท างานภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากทางภาครัฐบาล ที่อาจส่งผลต่อ
การเข้ามาปฏิบติังานตามปกติ โดยทางบริษัทได้จัดเตรียมการด้านความพร้อมในการปฎิบัติงาน โดยมีนโยบายให้
พนกังานสามารถปฎิบติังานจากที่บ้าน (Work from Home) เพื่อยงัคงการให้บริการลกูค้าต่อเนื่องต่อไป  

 
จงึเรียนชีแ้จงมาเพื่อทราบ และขอให้ความมัน่ใจว่า บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการให้บริการเพื่อให้ท่าน

ยงัคงด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้สถานการณ์ไม่ปกตินี ้บริษัทฯ ได้เตรียมทีมงาน และอปุกรณ์ต่างๆ พร้อม
ช่วยเหลอืและเข้าแก้ไขปัญหาให้แก่ลกูค้า รวมถงึ แผนการรับรองเหตุฉกุเฉินที่อาจจะเกิดขึน้ได้จากเหตกุารณ์
ดงักลา่ว เพื่อให้ท่านลกูค้ามีความมัน่ใจในการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
                    Customer Care Department 
                             บริษัท ยไูนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แผนการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ กรณี COVID-19 
 
       แผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ กรณี COVID-19 จดัท าโดย บริษัท ยไูนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จ ากดั  
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวและรับมือในสภาวะฉุกเฉิน เพื่อสามารถให้บริการด าเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่องและเต็มประสิทธิภาพ และจะพยายามอย่างสดุความสามารถในการรับมือและควบคุมสถานการณ์ทัง้ใน
ปัจจุบันและที่คาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต พร้อมกับดูแลสวัสดิภาพของพนักงานอย่างสูงสดุ เพื่อระวังการแพร่
ระบาดอย่างเข้มงวดตามนโยบายของรัฐ  
 
วัตถปุระสงค์ 
1. สร้างความเชื่อมัน่ให้กบัลกูค้าและพนัธมิตรโดยบริษัทฯได้เตรียมมาตรการป้องกนัและรองรับการท างาน

ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน 
2. สร้างความมัน่ใจให้กบัพนักงาน ยดึมัน่ในความปลอดภัย สขุภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและ

ครอบครัว  
 

บริษัทฯ มีความห่วงใยในสถานการณ์ที่อยู่ในภาวะไม่ปกติ และเตรียมพร้อมมาตรการต่างๆเพื่อรองรับสถานการณ์ 
ดงันี ้
 

ด้านพนักงาน 
บริษัทฯได้ปฏิบติัตามแนวทางกระทรวงสาธารณะสขุของประเทศไทยและสอดคล้องกบัองค์กรอนามัยโลกอย่าง
เคร่งครัด เพื่อช่วยป้องกนัและยบัยัง้การแพร่ระบาดของ COVID-19 ดงันี ้
  
 มีจดุตรวจคดักรองวัดอณุหภูมิทัง้กบัพนกังาน และผู้มาติดต่อ รวมทัง้ตรวจวัดอณุหภูมิพนักงานทกุคนอย่าง

น้อย 2 ครัง้ต่อวนั รวมถงึทกุการผ่านเข้า-ออกอาคารตลอดวนั 
 จดัให้มีเจลแอลกอฮอลล์ตามจุดต่างๆ  
 ท าความสะอาด อปุกรณ์ส านักงาน และ จดุเสีย่งต่างๆ เช่น  มือจบั ราวบนัได ด้วยน า้ยาแอลกอฮอลล์  
 ประชาสมัพนัธ์เร่ืองการท าความสะอาด ล้างมือบ่อยๆ และถูกวิธี พร้อมทัง้สวมหน้ากากอนามยัในที่ชมุชนและ

ที่สาธารณะ  
 ประกาศให้พนกังานทกุระดบั ระงบัการเดินทางทัง้ในประเทศและต่างประเทศอย่างเคร่งครัด  
 กกัตัวเพื่อดูอาการ 14 วัน ในกรณีที่อาจมีข้อสงสยัว่ามีความเสี่ยงใดๆ หรือมีอาการใดๆ ไม่ปกติ   และต้อง

รายงานผลสขุภาพให้บริษัททราบทุกวัน หากมีอาการต้องสงสยัให้พบแพทย์ทันที และหากผลตรวจว่าป่วย
ด้วย COVID-19 จะต้องเข้ารับการรักษาตวัจนกว่าจะหายและมีใบรับรองแพทย์ก่อนกลบัเข้ามาท างาน 

 จดักลุม่พนักงานเป็น 2 กลุ่มเพื่อให้ท างานสลบักัน และจัดที่นัง่ปฎิบติังาน ให้มีระยะห่างกนัอย่างน้อย 1 เมตร 
และอนญุาตให้พนกังานบางสว่นท างานที่บ้าน (Work From Home) ได้ เพื่อลดการเดินทาง 

 จดัพืน้ที่รับประทานอาหารในแคนทีน ให้มีระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร และการสลบัเวลาการรับประทาน
อาหารเพื่อลดความหนาแน่นของการใช้สถานที่ 



 

 

แผนด าเนินการกรณีพบพนักงานติดเชือ้ไวรัส COVID-19 
 
1) หากตรวจพบผู้ติดเชือ้ไวรัส COVID – 19 ภายในอาคาร 1 คน 

- ประกาศปิดอาคารเป็นเวลา 48 ชม เพื่อท า Big Cleaning 

- ประกาศปิดชัน้ที่พนักงานดังกล่าวประจ าอยู่  และให้พนักงานในชัน้ดังกล่าวสามารถ Work from 
Home ในช่วงระยะเวลาการกกัตวัเพื่อดอูาการ 

- ชีแ้จงลกูค้าและพันธมิตรกรณีที่พนักงานที่ติดเชือ้ไวรัส COVID-19 หากเป็นฝ่ายที่ต้องติดต่อลกูค้า
และพนัธมิตร จะด าเนินการแจ้งเร่ืองไปยงัผู้ เก่ียวข้องเพือพิจารณาเร่ืองการตรวจสขุภาพ และติดตาม
อาการต่อเนื่องในช่วงกกัตวัเพื่อดอูาการ 14 วนัต่อไป 

     
2) หากตรวจพบผู้ติดเชือ้ไวรัส COVID-19 ภายในอาคารมากกว่า 2 คน 

- ประกาศปิดอาคารเป็นเวลา 14 วนั 

- จดัท า Big Cleaning  

- ชีแ้จงลกูค้าและพันธมิตรกรณีที่พนักงานที่ติดเชือ้ไวรัส COVID-19 หากเป็นฝ่ายที่ต้องติดต่อลกูค้า
และพนัธมิตร จะด าเนินการแจ้งเร่ืองไปยงัผู้ เก่ียวข้องเพือพิจารณาเร่ืองการตรวจสขุภาพ และติดตาม
อาการต่อเนื่องในช่วงกกัตวัเพื่อดอูาการ 14 วนัต่อไป 

- ประกาศให้พนกังานทกุฝ่าย Work from Home  
 

 
ด้าน Technology 
 เตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการท างานให้แก่พนกังาน เพื่อให้บริการและแก้ไขปัญหาให้ลกูค้า

ได้ตลอด 24 ชัว่โมง 
 เตรียมความพร้อมทางด้านระบบการประชุมทางไกล (MS Team, WebEx, Google hangout และ Zoom) 

และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกในการท างาน พร้อมทัง้ตระหนักถึงการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมลูลกูค้าเป็นเร่ืองส าคญั 

 ซ้อมแผน Work from Home กับพนักงาน ในกรณีที่ต้อง Remote Access เข้ามายังบริษัทเพื่อสร้างความ
มัน่ใจว่าการท างานนอกสถานที่จะสามารถปฏิบติัได้เท่าเทียมกบัการท างานในสถานที่ปฏิบติังาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
การเตรียม DR-Site ส ารองส าหรับลูกค้า 

 
เพื่อให้พนกังานฝ่าย Network Operation Services สามารถดแูลระบบในส่วนที่เป็น Core Network 

หลกั และยังสามารถบริการลกูค้าได้ตลอด 24 ชัว่โมง  
 

บริษัทฯ ได้เตรียม DR-Site ส ารองเพื่อให้ท างานได้ทนัที ดงันี ้
1. ระบบ Core Network ให้บริการได้ 2 แห่ง คือ  

- ศนูย์ปฎิบติัการหลกั ถนนก าแพงเพชร 6 และ   

- ศนูย์ปฎิบติัการส ารอง ถนนบางนา-ตราด 
2. ระบบ Internet ให้บริการได้ 2 แห่ง คือ  

- ศนูย์ปฎิบติัการหลกั ถนนก าแพงเพชร 6 และ 

- ศนูย์ปฎิบติัการส ารอง ถนนบางนา-ตราด 
 

ในกรณีที่มีการประกาศฉกุเฉินจากรัฐบาลโดยไม่อนญุาตให้ออกนอกเคหะสถานบริษัทฯจะด าเนินการ
ตามแนวทางที่เหมาะสมตามประกาศของรัฐบาลด้วยมาตรการจ าเป็นโดยให้มีผลกระทบน้อยที่สดุในการให้บริการ 
เพื่อความต่อเนื่องสาหรับทกุธุรกิจของท่านลกูค้า 
 
ติดต่อส านักงานใหญ่ (เวลา 8.30 -17.30 น.) 
โทรศพัท์  (02) 016 5111  
อีเมล: info@uih.co.th   
 
ติดต่อ ฝ่าย Customer Care และฝ่าย Network Operations (24 ชั่วโมง)  
โทรศพัท์  (02) 016 5678 กด 1  โทรสาร (02) 016-5073 
อีเมล: cc_support@uih.co.th 


