
 

 

 

 

 

 

BSI-GD-Series-Covid-04R0 Page 1  of  6 

 

 

การบรหิารจดัการท ัว่ไปในกรณีเหตโุควดิ 

 

มารว่มกนัผา่น ชว่งวกิฤตไิปดว้ยกนั 
 

เนือ่งจากการเกดิการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีม่กีารระบาดใหญ ่Pandemic ไปทัว่โลก 

และรวมถงึประเทศไทย  ซึง่สง่ผลกระทบตอ่การใหก้ารรับรองระบบขององคก์รทา่น  
 

เพือ่อ านวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้ใหม้ากทีส่ดุตามกฏการรับรอง ชว่ยใหร้ะบบงานและใบรับรองทา่นมคีวามพรอ้ม
สงูสดุเพือ่ตอบสนองตอ่กลยทุธใ์นการด าเนนิธรุกจิทา่น และลดความเสีย่งตอ่ความพรอ้มในการแขง่ขนัขององคก์รทา่น

เมือ่สถานการณ์นีค้อ่ยๆคลีค่ลาย สถาบนัมาตรฐานองักฤษ (BSI) จงึไดจ้ัดท าแนวทาง บทความความรูน้ีใ้หผู้ท้ ีท่ างาน

ระบบบรหิารโดยหวงัวา่จะเป็นประโยชน์ไมม่ากก็นอ้ย 
 

ลกูคา้ของทางบรษัิทสามารถตอ้งขอเอกสารทีเ่ป็น MS Word ไดจ้ากเจา้หนา้ทีบ่รกิารลกูคา้ หรอืผูใ้หบ้รกิารงาน
สอนหรอืตรวจประเมนิ ใหก้บัทางทา่น   

 

เอกสารนีไ้มม่ผีลผูกพนัธก์บัการตรวจประเมนิไมว่า่ในแงมุ่มใดๆท ัง้ส ิน้ 
 

แนวทางทีเ่กีย่วขอ้ง 

 GD-BSI-CovidSeries-01 การประเมนิสภานการณ์และมาตรการด าเนนิการ (Disease Outbreak Response 

Process) 

 GD-BSI-CovidSeries-02 การจัดการกับผูส้ง่มอบ ผูรั้บเหมาจา้งชว่งกรณีไดรั้บผลกระทบโรคระบาดโควดิ 

 GD-BSI-CovidSeries-03 การจัดการกับระยะหา่งทางกายภาพกบับคุคลอืน่ (Social Distancing) ในสถานที่

ผลติ 

 GD-BSI-CovidSeries-04 การบรหิารจัดการทั่วไปในกรณีเกดิโรคระบาดโควดิ 

 

หลกัการ  
 

ในภาวะการแพร่ระบาดจากไวรัสโควดิ-19  สิง่ส าคญัทีส่ดุคอืสขุภาพและความปลอดภัยของทกุคน ดว้ยภารกจินี้สถาน

ประกอบการมหีนา้ทีใ่นการปกป้องพนักงานจากไวรัสโควดิ ซึง่ท าไดโ้ดยการก าหนดนโยบายการจัดการ 

 

สถานประกอบการตอ้งใชน้โยบายของตวัเองทีเ่หมาะกบับรบิทและความเสีย่งเฉพาะของตน  นอกจากนีปั้ญหาโควดิ 

ยังสามารถกอ่ใหเ้กดิปัญหาจากการขาดแคลนบคุลากรได ้ ภาระกจิหลกัของงานคอืการปกป้องพนักงานจากการ
เจ็บป่วย และร่วมวางแผนการเพือ่รองรับผลกระทบกรณีขาดแคลนแรงงาน   

 

ความเขม้งวดในการป้องกนั เยยีวยาจะแลว้แตป่ระเภทความเสีย่งของกจิการ 
 

 

สว่นที ่1  การจดัการท ัว่ไปตามความเสีย่ง 
 

ความเขม้งวดในการมาตรการป้องกนัมคีวามแตกตา่งกนัของแตล่ะองคก์รตามความเสีย่ง   
ความเสีย่งของกจิการแยกไดต้ามกลุม่ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

ประเภท ค าอธบิาย 

งานความเสีย่งสงู  บคุลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ 

 ผูส้มัผัสตรงกับผูเ้ดนิทางจากประเทศ รวมถงึผูป้ระกอบอาชพีกบัชาวตา่งชาต ิ

https://1drv.ms/b/s!AryaWCNqHGnlndVLX5YQDC5YxLWW_w?e=cOPInS
https://1drv.ms/b/s!AryaWCNqHGnlndVIGUjuoWd1L5LtOA?e=ZgtwRW
https://1drv.ms/b/s!AryaWCNqHGnlndVHYfcnuR02rLCmfw?e=SXyWu3
https://1drv.ms/b/s!AryaWCNqHGnlndVEjqDnjHwsK6yHQg?e=XGlF4L
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งานความเสีย่งปาน

กลาง 

 ผูท้ างานทีม่ักสมัผัสกบับคุคลภายนอกเชน่พนักงานขาย  เป็นอาจารย ์พนักงาน

รา้นคา้ 

งานความเสีย่งต า่  ท างานกับคนทีรู่จ้ัก หรอืพบคนแปลกหนา้นอ้ย  

 

 

แนวทางป้องกนัส าหรบังานความเสีย่งต า่ 
 

ทา่นสามารถเลอืกใชแ้นวปฏบิัตโิดยทั่วไปนี้ได ้ตามความเหมาะสม  

ทา่นสามารถใชเ้อกสารนีใ้นรูปแบบรายการตรวจสอบ (และเป็นบนัทกึ)  เพือ่ใหเ้ห็นวา่องคก์รไดม้กีารพัฒนามาตรการ

อะไร ครอบคลมุสิง่ใดบา้ง อะไรทีไ่ดท้ า อะไรทีค่วรท าเพิม่  

 
 

ประเด็น แนวทางปฏบิตัโิดยท ัว่ไป สิง่ทีไ่ด้

ท า 
ผูท้ า 

การจัดการงาน

บคุคล ธรุการ
โดยรวม 

ประเมนิและเสนอแนวนโยบายการด าเนนิการเกีย่วกับระบบการแพร่

ระบาดในเบือ้งตน้ เพือ่ปกป้องและรักษาพนักงานทกุคน เชน่  

 

 การขอความร่วมมอืในการลดหรอืการไมไ่ปในทีม่คีนหนาแน่น   
 สนับสนุนการประชมุผา่นออนไลน์ แมว้า่อยูใ่นส านักงาน   
 ลดการเดนิทางทีไ่มจ่ าเป็น 
 การลดการใชบ้รกิารขนสง่สาธารณะหรอืนโยบายปรับเวลาให ้

ไมอ่ยูใ่นชว่งชัว่โมงเร่งดว่น หรอื ท าใหเ้กดิความหนาแน่น
ระหวา่งเดนิทาง หรอื ระหวา่งการท างาน 

 จัดท าการเพิม่กะ หรอืปรับวนัท างาน เพือ่ลดจ านวนพนักงาน
ในเวลาเดยีวกนั เพือ่เพิม่ระยะหา่งระหวา่งบคุคล 

 นโยบายและการโปรโมทการลา้งมอืบอ่ยๆ รวมทัง้อปุกรณ์ที่
จ าเป็นตอ้งมพีรอ้มในทกุจุดทีจ่ าเป็นตอ้งใช ้เชน่ สบู ่น ้ายาฆา่

เชือ้ อา่งลา้งมอื แอลกอฮอร ์ถงุมอื จัดหา สบู ่แอลกอฮอล ์
หนา้กากอนามัย ใหเ้พยีงพอและวางไวใ้นจดุทีจ่ าเป็นตอ่การ

ใชง้าน 
 ท าการประชาสมัพันธ ์ตดิป้าย เรือ่งการลา้งมอือย่างถกูตอ้งที่

หอ้งน ้าทกุจุด 
 นโยบายใหพ้นักงานอยูบ่า้นหากป่วย 
 นโยบายใหใ้สห่นา้กากอนามัยเมือ่อยูห่รอืออกจากสถาน

ประกอบการ 
 เพิม่จดุวางกระดาษทชิชูแ่ละถังขนะ 
 จัดท าชัว่โมงท างานทีป่รับเปลีย่นได ้
 จด้ท าระบบ hotline เพือ่ใหข้อ้มลูพนักงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัโค

วดิ 
 ใหก้ารฝึกอบรมกับพนักงานในเรือ่งความเสีย่งของโควดิ และ 

แนวทางการปฏบิัตเิพือ่ระวงัและป้องกนัตัวจากโรค 
 อบรมการใช ้PPEอยา่งถกูตอ้ง ใหก้บัพนักงานทีจ่ าเป็นตอ้งใส ่ 
 อบรมการลา้งมอืทีถ่กูตอ้งใหก้ับพนักงานทั่วไป  
 ลดการใชอ้ปุกรณ์สว่นตัว เชน่โทรศพัท ์ของจุกจกิสว่นตัว 
 ความถีใ่นการท าความสะอาดและฆา่เชือ้ พืน้ทที างาน โต๊ะ

ท างาน ลกูบดิ จดุสมัผัสทัง้หมด 
 ก าหนดแนวทาง ปรับปรุง สลับเวลาพืน้ทีท่ีพ่นักงานตอ้งมา

รวมกนั เชน่ทีท่านอาหารหรอืกาแฟ แยกหอ้งทานอาหาร  
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 ลดการพบเจอซีง่หนา้หากเป็นไปไมไ่ด ้เชน่ หากเป็นการ

ประชมุทีไ่ม่สามารถออนไลน์ไดใ้หเ้ลอืกใชห้อ้งใหญ ่ใหแ้ตล่ะ
คนน่ังหา่งๆ 

 ท าการตดิตามเฝ้าระวงัพนักงานและครอบครัวทีเ่กีย่วกบัความ
กงัวลทางสงัคมและจติใจ 

 ก าหนดนโยบายการจ ากดัการเดนิทางไปยังพืน้ทีใ่นประเทศ
และตา่งประเทศทีไ่ดรั้บผลกระทบ อพยพพนักงานทีท่ างานใน

พืน้ทีห่รอืใกลพ้ืน้ทีท่ีไ่ดรั้บผลกระทบ และใหค้ าแนะน าแก่

พนักงานทีก่ลบัมาจากพืน้ทีท่ีไ่ดรั้บผลกระทบ 
 ตรวจสอบจ านวนพนักงานและครอบครัวทีพ่ึง่พาระบบขนสง่

สาธารณะเพยีงอยา่งเดยีว 
 พจิารณาสิง่ทีค่วรกระท าเพือ่ใหแ้น่ใจวา่พนักงานและ

ครอบครัว ไดรั้บการคุม้ครองและสนับสนุนทางการแพทยห์าก

มเีหตกุารณ์เกดิขึน้ 
 สง่เสรมิและสือ่สาร สขุอนามัยการลา้งมอืและการจัดการเรือ่ง

ไอจามในทีท่ างานโดยทัว่ไป 
 แบง่กลุม่พนักงานในฝ่ายงานส าคญัตา่งๆใหเ้ป็นอยา่งนอ้ย 2 

กลุม่ โดยไมใ่หพ้บปะกนัโดยตรง เพือ่ลดความเสีย่งการตดิ
เชือ้ทัง้กลุม่ แยกกลุม่พนักงานทีม่คีวามเสีย่งสงูเชน่พนักงาน

ขาย ออกจากพนักงานทีม่คีวามเสีย่งต า่กวา่ และ ปรับใช ้

เทคโนโลยเีพือ่ใหพ้นักงานท างานสามารถท างานคนละทีไ่ด ้

เชน่ Video Conference (skype, google hangout) 
และ Collaboration tools (google drive, Microsoft 
team) 

 ใช ้Social Distance”  ระยะของการเขา้สงัคม ทีเ่ป็นไปได ้
ในสถานทีท่ างาน รวมส านักงาน ทางเดนิ ส าหรับสถาน

ประกอบการความเสีย่งต า่ ใหอ้า่นรายละเอยีดใน GD-BSI-
CovidSeries-03 

 

เพิม่เตมิส าหรบั แนวทางป้องกนัส าหรบังานความเสีย่ง
ต า่ 
 

พืน้ทีท่ างานตอ้ง  
 ตดิตัง้อปุสรรคทางกายภาพ เชน่พลาสตกิใสกัน้ละอองไอจาม  

แผน่พลาสตกิคลมุ 
 ใช ้face mask ถงุมอื และ หนา้กากอนามัยตลอดเวลา 
 ลดจ านวนลกูคา้ตอ่พืน้ที ่จ ากัดพืน้ทีเ่ฉพาะส าหรับเจา้หนา้ที ่
 ลด face to face  เชน่การใหบ้รกิาร ท างานผ่านหนา้ตา่ง 

หรอืทางโทรศพัท ์ 
 ใหล้กูคา้ท าการใชแ้อลกอฮอรฆ์า่เชือ้ทีม่อื 
 ท าการฆา่เชือ้เครือ่งมอือปุกรณ์ทกุ 2 ชัว่โมง 
 ก าหนดทมีงานพนักงาน (เชน่ ทมี A & ทมี B) ทีส่ามารถปรับ

ใชใ้นตารางเวลาการท างานทีแ่ตกตา่งกนั (เชน่ ทมี A ที่
ท างานในส านักงาน ในขณะทีท่มี B ท างานทีบ่า้น) ทมีควรจะ
แยกระยะหา่งเพือ่หลกีเลีย่งความเสีย่งของการตดิเชือ้ระหวา่ง

ทมี 
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นโยบายการ

พนักงานเรือ่งการ

ลา 

พัฒนา ด าเนนิการ และสือ่สารเกีย่วกบัการผอ่นปรนและการป้องกนัใน

สถานทีท่ างาน 
 สนับสนุนใหพ้นักงานท างานจากบา้น 
 ผอ่นปรนกฏการลาป่วย และความจ าเป็นของใบรับรองแพทย ์
 นโยบายใหพ้นักงานอยูบ่า้นเพือ่ดแูลสมาชคิในครอบครัวที่

ป่วย หรอืดแูลบตุร 
 ใหพ้นักงานทีม่ญีาตพิีน่อ้งทีป่่วยท างานจากยา้น  
 ใหข้อ้มลูพนักงานเกีย่วกับประกนัสขุภาพในกรณี โควดิ-19 
 ก าหนดนโยบายการสงัเกตกุารลาป่วยและการตดิตามอยา่ง

ใกลช้ดิ กรณีมกีารลาป่วย เพือ่ใหพ้บสิง่ผดิสงัเกตไุดโ้ดย

รวดเร็ว 
 พจิารณาปรับงานใหมใ่หพ้นักงานทีม่คีวามเสีย่งสงูตอ่การเกดิ

ภาวะแทรกซอ้น (ผูส้งูอาย ุผูท้ีป่่วยเป็นเบาหวาน ความดนั
โลหติสงู โรคหัวใจ หรอืปัญหาในการหายใจ) ใหท้ างานที่

บา้นหรอืทีป่ลอดภัย 

  

กระบวนการเฝ้า
ระวงัการเจ็บป่วย 

พัฒนากระบวนการเฝ้าระวงัการเจ็บป่วยของพนักงานทีเ่พือ่ระบแุละ
ด าเนนิการกบัพนักงานมอีาการเจ็บป่วย 

 ท าการระบแุละคดัแยกออกจากลกูคา้ พนักงาน ผูเ้ยีย่มชมโดย
ทนัท ี

 การแจง้ใหพ้นักงาน หัวหนา้งาน และ ผูจ้ัดการทราบเรือ่ง
หนา้ทีใ่นการรายงานเมือ่พบผูเ้จ็บป่วย 

 สนับสนุนใหพ้นักงานทีป่่วยพักอยูบ่า้น 
 

  

กรณีพบพนักงาน
ทีอ่าจป่วย โควดิ 

จัดท าเกณฑด์ าเนนิการกรณีพบพนักงานทีอ่าจป่วย โควดิ รวมถงึการ
ท าความสะอาดและฆ่าเชือ้สถานทีข่องบรษัิททีส่มัผัสกับกรณีทีส่งสยั 

หรอืไดรั้บการยนืยัน (s) ของ COVID-19 
• หากพนักงาน มไีข ้ไอ หายใจถี่ๆ  ใหค้าดเดาวา่อาจะไดรั้บเชือ้ 

ตอ้งรบีด าเนนิการพบแพทยเ์พือ่ตรวจสอบทนัท ีหรอืหาก

พนักงานมอีาการดงัตอ่ไปนี ้ตอ้งด าเนนิการแจง้หัวหนา้งาน

ทราบ เพือ่พจิารณามาตรการตอ่ไป มไีข ้38 C หรอืมากกวา่ 
ไอ หายใจถี่ๆ  

• หากพบพนักงานมผีลตรวจเป็นบวก หรอืมกีารแสดงอาการ ให ้
พนักงานพักรักษาตวัจนกวา่จะหายจงึกลบัมาท างานได ้หรอื

ไดรั้บการรับรองจากแพทยว์า่ปลอดเชือ้แลว้ 
• ใหผู้ป่้วยบงัคับใสห่นา้กากอนามัยโดยทนัท ี
• ผูท้ีเ่ขา้ใกลต้อ้งใสห่นา้กาก N95 พรอ้ม Face shields หรอื 

PPE ทีด่กีวา่ 
• พาไปสถานทีท่ีจ่ัดเตรยีมไวท้ีม่กีารแยกกัน้โดยเฉพาะ 
• จ ากัดพนักงานทีเ่ขา้ใกล ้และท าการแจง้โรงพยาบาล 
• ตดิตามผูใ้กลช้ดิพนักงานทีป่่วย เพือ่เฝ้าระวงั ทัง้กักตวัและ

ตรวจเชือ้เพิม่เตมิ 
• ท าความสะอาดและฆ่าเชือ้ในพืน้ทีท่ีอ่าจเป็นแหลง่แพร่เชือ้ 

จากพนักงานได ้ตามมาตรฐานกรมควบคมุโรค 
• ดแูลสภาวะแวดลอ้มและสิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ ตาม 

SOP ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด เลอืกใชส้ารฆ่าเชือ้ทีข่ ึน้
ทะเบยีนกับ EPA เพือ่ฆา่เชือ้ COVID-19 เนน้ฆา่เชือ้บรเิวณ
ตอ่ไปนีเ้ป็นพเิศษ เชน่ ลกูบดิประต ูหนา้จอสมัผัส, แผง
ควบคมุ, นาฬกิา, โตะ๊, หอ้งพัก break / โรงอาหาร อา่งลา้ง
มอื หอ้งน ้า 
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วนัที ่: ………………….. 

บนัทกึโดย : ………………. 

 

 

 

สว่นที ่2 การจดัการกบัปญัหาการขาดแคลนแรงงาน 
 

มคีวามเป็นไปไดว้า่ทา่นจ าตอ้งเปลีย่นแปลงการด าเนนิงานของสถานประกอบการ เนือ่งจากการขาดแคลนพนักงาน

โดยกระทนัหัน  หรอืจ ากัดการเขา้ถงึพนักงาน ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่การผลติของทา่นได ้ 

ผลกระทบของโควดิอาจท าใหเ้กดิปัญหา เชน่ การเพิม่การขาดงาน การเพิม่ระยะหา่งท าใหพ้นักงานตอ่พืน้ทีผ่ลติ

นอ้ยลง  การลดก าลงัการผลติ การเปิดงานกะ การท างานระยะไกล ได ้

 

แนวทางทีท่า่นสามารถท าได ้เพือ่ลดผลกระทบหากเกดิการขาดแคลนแรงงาน แนวทางในการตระเตรยีมมดีงันี ้ 
 
 

ความเร่งดว่น ตวัอยา่งแนวทางจดัการ สิง่ทีต่อ้งเตรยีมการล่วงหนา้ 

ภายในหนึง่ชัว่โมง ใชพ้นักงานอืน่ๆ ในองคก์รทีม่ทีกัษะ / 
ความสามารถทีต่อ้งการ 

 ท าการอบรมใหพ้นักงานมหีลายทักษะ  

 จัดท าเอกสารกระบวนการทีม่รีายละเอยีด

ในการท างานอยา่งเพยีงพอ 

ใชพ้นักงานในสาขาอืน่ทีไ่ม่ไดรั้บผลกระทบ ที่

มทีกัษะ/ความสามารถทีจ่ าเป็น 

 ท าการอบรมใหพ้นักงานมหีลายทักษะ  

 จัดท าเอกสารกระบวนการทีม่รีายละเอยีด

ในการท างานอยา่งเพยีงพอ 

การวางแผนสบืทอดส าหรับต าแหน่งงานหลกั  มอบหมายและฝึกอบรมเพือ่เตรยีมการ

ทดแทน 

มอบหมายอ านาจใหผู้อ้ ืน่ทีม่อียู ่  เสนอชือ่และมอบอ านาจใหผู้จั้ดการทีไ่ดรั้บ

การเสนอชือ่ 

ภายในหนึง่ชัว่โมง ถา่ยโอนงานไปยังซพัพลายเออรห์รอืคูส่ญัญา  ทรัพยากรทีม่ทีกัษะทีจ่ าเป็นโดยผู ้

ใหบ้รกิาร / ซพัพลายเออรภ์ายนอกอยูใ่น
สถานทีแ่ละสามารถท างานทดแทน 

 
 ตัง้คา่/จัดเตรยีมกระบวนการเพือ่โอนยา้ย

(เอา้ซอรท์) กจิกรรมไปยังบคุคลภายนอก

หรอืซพัพลายเออร ์

ใหค้นภายนอกทีม่ทีกัษะทีจ่ าเป็น  ระบผุูส้ง่มอบภายนอกทีส่ามารถสง่มอบ

ทกัษะทีจ่ าเป็นได ้

ภายในหนึง่วนั ใชพ้นักงานจากสว่นงานอืน่ในสถานทีท่ างาน
จากกจิกรรมทีใ่หห้ยดุท างานนัน้ๆได ้ใหก้าร

ฝึกอบรมกอ่นการเปลีย่นการท างาน 

 พัฒนาสือ่การฝึกสอนส าหรับแตล่ะทกัษะที่

ตอ้งการและใหก้ารฝึกอบรมกบัพนักงานที่
ไดรั้บการเสนอชือ่ 

เสนอชือ่พนักงานจากสาขาอืน่ทีไ่ม่ไดรั้บผล
จากกจิกรรม สามารถหยดุท างานปกตแิละให ้

การฝึกอบรมกอ่นการเปลีย่นการท างาน 

 พัฒนาสือ่การฝึกสอนส าหรับแตล่ะทกัษะที่

ตอ้งการและใหก้ารฝึกอบรมกบัพนักงานที่

ไดรั้บการเสนอชือ่ 
 พัฒนาเกณฑก์ารเลอืกพนักงาน 



 

 

 

 

 

 

BSI-GD-Series-Covid-04R0 Page 6  of  6 

 

 

ภายในหนึง่สปัดาห ์ ตดิตอ่พนักงานเกา่และท าสญัญาท างานระยะ
สัน้ 

 พัฒนาสือ่การฝึกสอนส าหรับแตล่ะทกัษะที่

ตอ้งการและใหก้ารฝึกอบรมกบัพนักงานที่

ไดรั้บการเสนอชือ่ 

 รักษารายชือ่พนักงานเดมิทีม่ทีักษะทีจ่ าเป็น 

คน้หาและหาพนักงานชัว่คราว/สญัญาจา้ง 
ผา่นหน่วยงานภายนอก  

•  พัฒนาสือ่การฝึกสอนส าหรับแตล่ะทกัษะที่
ตอ้งการและใหก้ารฝึกอบรมกบัพนักงาน

เมือ่มาถงึ 

 

 
ภายในสัปดาหห์รอื

เดอืน 

รับสมัครพนักงานทดแทนจากภายนอก Na 

รับสมัครพนักงานทดแทนจากคูแ่ขง่ผ่าน
หน่วยงานภายนอก 

Na 

 
 
 
 
 

สิง่ทีม่าจากใจเรา 
 

ไมว่า่วกิฤตอิะไรก็ตามไมว่า่จะรุนแรงขนาดใดก็ตาม เมือ่ถงึเวลาก็จะคอ่ยๆคลีค่ลาย และถา้ทกุฝ่ายร่วมแรงร่วมใจชว่ยกนั

และอดทนฟันฝ่าสถานการณ์นีไ้ปได ้วกิฤตไิวรัสโควทิ 19 ก็จะเป็นเหมอืนสิง่ทีท่ าใหท้า่นและธรุกจิทา่น แข็งแกร่งมาก

ยิง่ขึน้  

 

สถาบนัมาตรฐานองักฤษในฐานะ Business Partnerจะเร่งจัดท า Guideline และ บรกิารเสรมิ เพือ่ใหท้า่นจัดการผา่น

วกิฤตใินครัง้นีไ้ดอ้ย่างไมต่อ้งกังวลใจ  

 

ขอเอาใจชว่ยทกุทา่นทกุธรุกจิใหฟั้นฝ่าผา่นไปไดด้ว้ยกนั 

 

หากตอ้งการตดิตอ่สอบถามเพิม่เตมิ 
 

ไดโ้ปรดตดิตอ่ดว้ย email หรอืโทรเบอรม์อืถอืทีห่มายเลขตดิตอ่ใน Email Signature ของเจา้หนา้ทีท่ีต่ดิตอ่ทา่นได ้

ตามตอ้งการ 

 

END 


