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1. บทนํา 
แผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ฉบับนี้ จัดทําข้ึน  เพ่ือให้กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า หรือท่ีต่อไปนี้จะเรียกว่า “หน่วยงาน” สามารถนําไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะ
วิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ไม่ว่าจะเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุหรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร เช่น 
อุทกภัย อัคคีภัย การก่อการประท้วง การก่อการจลาจล การก่อวินาศกรรม เป็นต้น โดยหน่วยงานสามารถ
รับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีไม่คาดคิด  และทําให้กระบวนการท่ีสําคัญ (Critical Business Process) 
สามารถกลับมาดําเนินการได้อย่างปกติ  หรือตามระดับการให้บริการท่ีกําหนดได้ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อหน่วยงานได ้

วัตถุประสงค ์(Objectives) 
� เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนือ่ง 

� เพ่ือให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์
ฉุกเฉินต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 

� เพ่ือลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดําเนินงานหรือการให้บริการ 

� เพ่ือบรรเทาความเสียหายใหอ้ยู่ระดับท่ียอมรับได ้ 

� เพ่ือให้ประชาชน เจ้าหน้าท่ี และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีความเชื่อม่ันในศักยภาพ
การให้บริการของหน่วยงาน แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทํา
ให้การดําเนินงานต้องหยุดชะงัก 

สมมติฐานของแผนความต่อเนือ่ง (BCP Assumptions) 
เอกสารฉบับนี้จัดทําข้ึนภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี ้

� เหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาสําคัญต่างๆ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานท่ีปฏิบัติงานสํารองท่ี
ได้มีการจัดเตรียมไว ้

� ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสํารองไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศหลัก 

� “บุคลากร” ท่ีถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง เจ้าหน้าท่ีท้ังหมดของหน่วยงาน 
 

ขอบเขตของแผนบริหารความต่อเนื่อง (Scope of BCP) 

แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใช้สําหรับกรณีเกิดสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินในพ้ืนท่ี
สํานักงานของหน่วยงาน หรือภายในหน่วยงาน ประกอบด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้  

� เหตุการณ์อุทกภัย 

� เหตุการณ์อัคคีภัย 

� เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/ จลาจล 

� เหตุการณ์โรคระบาด 
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การวิเคราะห์ทรัพยากรท่ีสําคัญ พิจารณาจากผลกระทบใน 5 ด้าน ดังนี ้

1. ผลกระทบด้านอาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทําให้สถานท่ี
ปฏิบัติงานหลักได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถใช้สถานท่ีปฏิบัติงานหลักได้ และส่งผลให้
บุคลากรไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือระยะยาว  

2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ หมายถึง เหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนทําให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ หรือไม่สามารถจัดหา/จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ท่ี
สําคัญได ้

3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทําให้
ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลท่ีสําคัญไม่สามารถนํามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ตามปกต ิ

4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทําให้บุคลากรหลักไม่สามารถมา
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ  

5. ผลกระทบด้านคู่ค้า / ผู้ให้บริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท่ีสําคัญ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทํา
ให้คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถตดิต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้  

สรุปเหตุการณส์ภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ ์

เหตุการณ์ 
สภาวะวิกฤต 

ผลกระทบ 

ด้านอาคาร/ 
สถานท่ีปฏบิัติงาน

หลัก 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ท่ี
สําคัญ/การจัดหา
จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ท่ี

สําคัญ 

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลท่ีสําคัญ 

ด้านบุคลากร
หลัก 

คู่ค้า/ 
ผู้ให้บริการ/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

1 อุทกภัย 
�  �  �  �  �  

2 อัคคภีัย 
�  �  �  �   

3 ชุมนุมประท้วง/
จราจล 

�    �   

4 โรคระบาด 
�    �   

 

2. การบริหารความต่อเนื่องของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Business Continuity Management) 

2.1 โครงสร้างและทีมงานแผนบริหารความต่อเนื่อง 
เพ่ือให้แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ของหน่วยงานสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล หน่วยงานจึงแต่งตั้งคณะบริหารความต่อเนื่องของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (คําสั่งกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าท่ี ก56/2556 ลงวันท่ี 3 พฤษภาคม 2556) โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ี ดังนี ้
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 (1) องค์ประกอบ  
1) รองอธิบดท่ีีกํากับดูแลสํานักพัฒนาระบบบริหาร หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง 
2) ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนธุรกิจ  คณะบริหารความต่อเนื่อง 
3) ผู้อํานวยการสํานักข้อมูลธุรกิจ   คณะบริหารความต่อเนื่อง 
4) ผู้อํานวยการสํานักธุรกิจการค้าภูมิภาค  คณะบริหารความต่อเนื่อง 
5) ผู้อํานวยการสํานักบริหารคลัง   คณะบริหารความต่อเนื่อง 
6) ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง   คณะบริหารความต่อเนื่อง 
7) ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะบริหารความต่อเนื่อง 
8) ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริหาร  ผู้ประสานงานคณะบริหารความตอ่เนื่อง 

 (2) อํานาจหน้าท่ี 
1) กําหนดโครงสร้างทีมบริหารความต่อเนื่อง 
2) จัดทําแผนบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือกําหนดแนวทางการบริหารความต่อเนื่องในช่วงเกิดสภาวะ

วิกฤต และประกาศให้บุคลากรภายในกรมทราบ 
3) ทบทวน และปรับปรุงแผนเตรียมความพร้อมในสภาวะวิกฤตให้สะท้อนและรองรับกับ                  

ภัยคุกคามท่ีเป็นปัจจุบัน  
4) กํากับติดตามการปฏิบัติงานและการกู้คืนสภาวะวิกฤตในแต่ละส่วนงานให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว 
 

โครงสร้างคณะบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

คณะบริหาร
ความต่อเนือ่ง
และหัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่อง        

สํานักทะเบียน
ธุรกจิ 

คณะบริหาร
ความต่อเนือ่ง
และหัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่อง        

สํานักข้อมูล
ธุรกจิ 

คณะบริหาร
ความต่อเนือ่ง
และหัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่อง        

สํานักธุรกิจ
การค้าภมูิภาค 

คณะบริหาร
ความต่อเนือ่ง
และหัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่อง        

สํานักบริหาร
คลัง 

คณะบริหาร
ความต่อเนือ่ง
และหัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่อง        

สํานักบริหาร
กลาง 

คณะบริหาร
ความต่อเนือ่ง
และหัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่องสํานัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนือ่ง
และหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนือ่ง       

สํานักพัฒนาระบบบริหาร 

หัวหน้าคณะบริหารความตอ่เนื่อง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่อง        
สํานัก
ส่งเสริม

พัฒนาธรุกจิ 

 

หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่อง        
สํานัก

กฎหมาย 

 

หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่อง        

สํานักบริหาร 
การประกอบ
ธุรกจิของคน
ต่างด้าว 

หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่อง

สํานักพัฒนา
บัญชีธุรกิจ 

หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่อง 
สํานัก
พาณิชย์

อิเลก็ทรอนกิส ์

หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่อง        

สํานักกํากับ
บัญชีธุรกิจ 

 

หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่อง

สํานักพัฒนา
ผู้ประกอบ
ธุรกจิ 

หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่อง

สํานักธรรมา 
ภิบาลธุรกจิ 

 

หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่อง      
สํานัก

ตรวจสอบ
ภายใน 
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2.2 การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) 
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากําหนดระดับผลกระทบโดยพิจารณาจากระยะเวลาของการหยุดชะงักท่ีไม่

สามารถให้บริการหรือปฏิบัติงานได ้ดังนี ้ 
สูงมาก  คือ 0 - 2  ชั่วโมง 
สูง  คือ 2 - 4  ชั่วโมง, 1 วัน 
ปานกลาง  คือ 1 - 2  สปัดาห ์
ต่ํา  คือ   1     เดือน 

 สําหรับกระบวนการหลักท่ีต้องให้ความสําคัญและจําเป็นต้องดําเนินงานให้บริการได้หรือฟ้ืนคืนสภาพ
ให้ได้ภายในระยะเวลาตามท่ีกําหนด มีจํานวน 8 กระบวนการหลัก ดังนี ้  

 

กระบวนการหลักและระดับผลกระทบตามช่วงระยะเวลาของการหยุดชะงัก 

 

กระบวนการหลัก 
ระดับ

ผลกระทบ 

ระยะเวลาของการหยุดชะงัก 
หมายเหตุ 
(สํานกั) 

0-2  

ชั่วโมง 

2-4  

ชั่วโมง 

1  

วัน 

1  

สัปดาห์ 

2  

สัปดาห์ 

1  

เดือน 

จดทะเบียนจัดตั้ งห้างหุ้นส่วน บริษัทจํากัด บริษัท
มหาชนจํากัด  

สูงมาก � - - - - - ทธ., ธภ. 

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง/ควบ/แปรสภาพ/เลิก/เสร็จ
การชําระบัญชี ห้างหุ้นส่วน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชน
จํากัด 

สูงมาก � - - - - - ทธ., ธภ. 

บริการออกหนังสือรับรองและจัดทําสําเนาเอกสารทาง
ทะเบียน งบการเงิน รวมท้ังให้บริการตรวจค้นเอกสาร
ธุรกิจแก่ผู้รับบริการ 

สูงมาก � - - - - - ขธ., ธภ. 

กํากับ ควบคุม ดูแลและบริหารจัดการระบบ
คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายสื่อสารของกรม 

สูงมาก � - - - - - ทส. 

ควบคุม ดูแล และบริหารจดัการระบบการจดทะเบียน 
การบริการข้อมูลธุรกิจ การส่งเสรมิและพัฒนาธุรกิจ 
และการสรา้งธรรมภิบาลธุรกิจ ด้วย ICT 

สูงมาก � - - - - - ทส. 

จัดเก็บเงินรายได้ทุกประเภทตามท่ีกฎหมายกําหนด 
และนําเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินให้ครบถ้วน 

       บค., ธภ. 

-  จัดเก็บเงินรายได้ทุกประเภท สูง - � - - - -  

- การนําเงินฝากธนาคาร การนําเงินส่งคลัง ท้ังในส่วน
ของเงินรายได้แผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ 

สูง - - � - - -  

-  การเก็บรักษาเงินคงเหลือประจําวัน และจัดทํา
รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 

สูง - - � - - -  



5 

 

แผนบริหารความต่อเนื่องของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า      
  
 

 

กระบวนการหลัก 
ระดับ

ผลกระทบ 

ระยะเวลาของการหยุดชะงัก 
หมายเหตุ 
(สํานกั) 

0-2  

ชั่วโมง 

2-4  

ชั่วโมง 

1  

วัน 

1  

สัปดาห์ 

2  

สัปดาห์ 

1  

เดือน 

บริหาร จัดเก็บ และสนับสนุนข้อมูลทางธุรกิจ การจด
ทะเบียนพาณิชย์ และการถอนทะเบียนร้าง เพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลในการให้บริการภายในหน่วยงาน 

สูง - - � - - - ขธ., ธภ. 

ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลทางทะเบียนธุรกิจ งบ
การเงิน ให้เป็นข้อมูลธุรกิจ รวมท้ังพัฒนาและจัดทํา
รายงานสารสนเทศทางธุรกิจ 

สูง - - � - - - ขธ. 

 
2.3 การกําหนดกลยุทธ์ความต่อเนื่อง  

กลยุทธ์ความต่อเนื่องในการให้บริการหรือปฏิบัติงานตามกระบวนการหลักโดยต้องจัดหาและบริหาร
จัดการทรัพยากรให้มีความพร้อมเม่ือเกิดสภาวะวิกฤต เพ่ือสามารถให้บริการหรือปฏิบัติงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งพิจารณาทรัพยากรท่ีสําคัญใน 5 ด้าน ดังนี ้

 

การกําหนดทรัพยากรสําคัญท่ีใช้ในการดําเนินงานและการให้บริการ 

ทรัพยากร ลักษณะพื้นฐานของกรม กลยุทธค์วามต่อเนื่อง 

อาคาร/ สถานท่ี
ปฏิบัติงาน 

� สถานท่ีปฏิบัติงานของกรม ประกอบด้วย 
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้าส่วนกลาง (สนามบินน้ํา) 
- สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6 (กทม.) 
- สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า 76 จังหวัด 
- สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า 4 สาขา (อําเภอ) 

- ส่วนกลาง สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง ได้แก่ 
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 1-6  

- ส่วนภูมิภาค สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง ได้แก่ 
สํานักงานของหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์ท่ีตั้งอยู ่            
ในพ้ืนท่ีน้ัน แต่ถ้าในพ้ืนท่ีดังกล่าวได้รับผลกระทบ
เช่นเดียวกัน จะยา้ยไปปฏิบัติงานในสถานท่ีของเอกชน  
ท่ีเป็นพันธมิตรกับกรม เช่น หอการค้าจังหวัด  

วัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ 
/ การจัดหาจัดส่ง

วัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ 

� วัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญของกรม ได้แก่  
- เครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่ข่าย 
- เครื่องคอมพิวเตอร์  
- คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop/Notebook) 
- อุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร 
- เครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร 
- โทรศัพท์, โทรสาร 
- เครื่องฉายภาพ เครื่องถ่ายวีดีโอ 
- ระบบเครือข่ายกระจายเสียงในหน่วยงาน 
- ระบบและอุปกรณ์ประชุมทางไกล (Web Conference)  

- ใช้วัสดุอุปกรณ์ของสถานท่ีปฏบิตัิงานสํารอง 
ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณเ์ครือข่ายสื่อสาร 
เครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์ 
โทรสาร เป็นต้น 

- ย้ายระบบงาน Call Center ไปให้บริการ ณ 
สถานท่ีปฏิบัติงานสํารองในส่วนกลางเพ่ือตอบข้อซักถาม 
และช้ีแจงสถานะการให้บริการของกรม  
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แผนบริหารความต่อเนื่องของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า      
  
 

ทรัพยากร ลักษณะพื้นฐานของกรม กลยุทธค์วามต่อเนื่อง 

เทคโนโลยี 
สารสนเทศและ 
ข้อมูลท่ีสําคัญ 

� ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม มีลักษณะดังนี ้
- มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เช่ือมโยงระหว่าง

ส่วนกลาง สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า 6 เขต และ
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดท่ัวประเทศ 
ผ่านเครือข่ายสื่อสารของกระทรวงพาณิชย ์

- ระบบงานท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่  

•  ระบบงานด้านจดทะเบียนและเอกสารทะเบียนธุรกิจ 
(Image Processing) เช่น ระบบงานจองช่ือนิติบุคคล 
ระบบงานจดทะเบียนนิติบุคคล ระบบงาน
เอกสารทะเบียนธุรกิจ ระบบงานจดทะเบียน
ธุรกิจต่างด้าว ระบบงานจดทะเบียนสมาคมการค้า
และหอการค้า ระบบงานเอกสารงบการเงินนิติบุคคล
และบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น ระบบงานควบคุมการเบิกจ่าย
แฟ้มเอกสารต้นฉบับ เป็นต้น 

•  ระบบงานสนับสนุน Back Office เช่น ระบบงาน
ค่าธรรมเนียม ระบบงานบุคลากร ระบบงาน
วัสดุคงคลัง ระบบงานบริหารข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง 
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงาน
อินทราเน็ต เป็นต้น 

•  ระบบงานด้านงบการเงินนิติบุคคล เช่น ระบบงาน    
งบการเงิน ระบบงานฐานข้อมูลสู่ธุรกิจ ระบบงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ระบบงานผู้ทําบัญชีและ
สํานักงาน ระบบข้อมูลการตรวจสอบบัญชีและ
งบการเงิน เป็นต้น 

•  ระบบงานเพ่ือการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอก 
เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบบ Web Services 
เป็นต้น 

•  ระบบงานด้านส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ เช่น 
ระบบงานเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (DBD Registered) ระบบงาน
ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีได้รับ
เครื่องหมายรับรอง (Trust Mark) 

•  ระบบงานด้านข้อมูลทะเบียนนิติบุคคล เช่น ระบบ
จัดเก็บข้อมูลนิติบุคคล ระบบงานผู้ถือครองหุ้น 
ระบบงานให้บริการถ่ายโอนข้อมูลนิติบุคคล 

1) กรณีเจ้าหน้าท่ีไมส่ามารถปฏิบัติงานใน
สํานักงานหลักได้ แตร่ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศใช้งาน
ได้ ดังนั้น สามารถให้บริการ ณ สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง
ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ และระบบงานได้
ตามปกติ  

  2) กรณีเจ้าหน้าท่ีไม่สามารถปฏิบัติงานใน
สํานักงานหลักได้ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใช้งาน
ไม่ได ้

- ให้บริการด้านจดทะเบียน ออกหนังสือ
รับรอง รับรองสําเนาเอกสารทางทะเบียน ตรวจค้น
ข้อมูลนิติบุคคล จากแฟ้มทะเบียนท่ีจัดเก็บไว้ท่ีศูนย์
เอกสารธุรกิจ 

- จัดทําทะเบียนคุมการรับคําขอ การออกเลข
เอกสาร ออกใบสั่งชําระคา่ธรรมเนียม และ
ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม โดยบนัทึกข้อมูลด้วยมือ 
(Manual) 

- เมื่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้
งานได้ตามปกติแล้วให้บันทึกข้อมูลเข้าสูร่ะบบงานท่ี
เก่ียวข้อง  

3) การสํารองข้อมูล 
- สํารองข้อมูลนิติบุคคล ได้แก่ ช่ือนติิบุคคล 

การแก้ไข เปลี่ยนแปลงเอกสารทางทะเบียนธุรกิจ งบ
การเงิน และสถานท่ีจัดเก็บแฟ้มครั้งล่าสดุ ในรูปแบบ 
Excel หรือ Access ทุกสิ้นเดือน 
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แผนบริหารความต่อเนื่องของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า      
  
 

ทรัพยากร ลักษณะพื้นฐานของกรม กลยุทธค์วามต่อเนื่อง 

ระบบงานตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลสถิต ิ            
นิติบุคคล ระบบข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ ระบบ
หนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ธนาคารพาณิชย ์(e-Certificate/e-Service)  

� ข้อมูลท่ีสําคัญของกรม ได้แก่  
- นิติบุคคล จํานวน 1,140,899 ราย แบ่งเป็นนิติบุคคล
ท่ียังดําเนินกิจการอยู่ 551,074 ราย ไม่ดําเนินกิจการ 
67,304 ราย และสิ้นสภาพ 522,521 ราย  

- สมาคมการค้า/หอการค้า 2,297 ราย แบ่งเป็นสมาคมการค้า 
2,187 ราย หอการค้า 110 ราย 

- การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 6,568 ราย แบ่งเป็น 

คงอยู่ 5,340 ราย เลิก/ถอนใบอนุญาต 1,228 ราย 
- ผู้ทําบัญชี 76,474 ราย ผู้สอบบัญชี 8,760 ราย 
สํานักงานบัญชี 5,144 สํานักงาน  

- ธุรกิจเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนาจากกรม ได้แก่             
ค้าส่งค้าปลีก, แฟรนไชส์, บริการ, ผู้ให้บริการโลจิสติกส ์
และ e-Commerce  

บุคลากรหลัก � บุคลากรหลักของกรม จํานวน 1,360 ราย ประกอบด้วย 
บุคลากรส่วนกลาง 767 คน และภูมิภาค 593 คน แบ่งเป็น 
- ข้าราชการ 616 คน  
- พนักงานราชการ 345 คน  
- ลูกจ้างเหมาจ่าย 313 คน  
- ลูกจ้างประจํา 86 คน  

ให้ใช้บุคลากร ณ สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
ปฏิบัติงานแทน โดยจะพิจารณาจัดสรรบคุลากรจาก
สํานักงานหลักไปเพ่ิมเติมในกรณท่ีีมีปริมาณงานเพ่ิม 
มากข้ึน หรือระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใช้งานไม่ได้  

 

คู่ค้า/ผู้ให้บริการท่ี
สําคัญ/ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

� คู่ค้า ได้แก่ 
- ผู้ประกอบการ เช่น นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 
สมาคมการค้า หอการค้า เป็นต้น 

- ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
- ผู้ประกอบการสํานักงานกฎหมาย/สํานักงานบัญชี 
- หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน  

� ผู้ให้บริการท่ีสําคัญ ได้แก่ 
- ฝ่ายอาคารกระทรวงพาณิชย ์
- ผู้รับจ้างเหมาให้บริการระบบเครือข่าย  
- ผู้รับจ้างเหมาบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 

 -  ประชาชนผู้มารับบริการจากกรม สามารถไป
ขอรับบริการได้ ณ สถานท่ีปฏิบัตงิานสํารอง ท้ังนี้ 
ระยะเวลาในการให้บริการแล้วเสร็จ อาจมีความล่าช้า 
เนื่องจากปริมาณและการกระจุกตวัของผู้มารับบริการ 
การให้บริการในรูปแบบ manual แทนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

- ฝ่ายอาคารกระทรวงพาณิชย์ เปน็ผู้ดูแล
รับผิดชอบเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (Generator) ของ
กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้เช่ือมต่อระบบไฟฟ้าไปท่ีห้อง
คอมพิวเตอร์ (Data Center) ของกรม ถ้าในกรณีท่ี
ระบบไฟฟ้าขัดข้อง เครื่องกําเนิดไฟฟ้าจะทํางานแทน 
โดยใช้นํ้ามันเป็นเช้ือเพลิง ท้ังนี้ มีการบํารุงรักษาเครื่อง
กําเนดิไฟฟ้าเป็นประจาํทุกเดือน เพ่ือให้มสีภาพพร้อมใช้งาน  
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ทรัพยากร ลักษณะพื้นฐานของกรม กลยุทธค์วามต่อเนื่อง 

- ผู้รับจ้างเหมาให้บริการระบบเครือข่ายซึ่ง
กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้จ้างให้กับหนว่ยงานในกระทรวง
พาณิชย์ เป็นผูร้ับผดิชอบในการเช่ือมโยงระบบ
คอมพิวเตอร์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไปยังหน่วยงาน
สาขาในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค  

- ผู้รับจ้างเหมาให้บริการระบบ Call Center ท่ี
กรมเป็นผู้ว่าจ้างดําเนินการ เป็นผูร้ับผิดชอบในการ
ติดตั้งระบบ Call Center ณ สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 

- ผู้รับจ้างเหมาบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบในการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

 

2.4 กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree 

กระบวนการ Call Tree  คือกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในคณะบริหารความต่อเนื่องและทีม
บริหารความต่อเนื่องท่ีเก่ียวข้องตามผังรายชื่อทางโทรศัพท์  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการบริหารจัดการ
ข้ันตอนในการติดต่อพนักงาน ภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตของหน่วยงาน 

จุดเริ่มต้นของกระบวนการ Call Tree จะเริ่มจากหวัหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องแจ้งผู้ประสานงานคณะ
บริหารความต่อเนื่อง โดยผู้ประสานงานฯ จะแจ้งให้หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องรับทราบเหตุการณ์
ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง ตามสายงานการบังคับบัญชาของแต่ละสายงาน จึง
ติดต่อและแจ้งไปยังบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชาของตน  รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้
แผนบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานท่ีได้รับผลกระทบ ตามรายชื่อและช่องทางติดต่อสื่อสารท่ีได้ระบุใน
ตารางรายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) 
 

ในกรณีท่ีไม่สามารถติดต่อหัวหน้าทีมได้ ให้ติดต่อไปยังบุคลากรสํารอง โดยพิจารณา: 

� ถ้าเหตุการณ์เกิดข้ึนในเวลาทําการ  ให้ดําเนินการติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์
ของหน่วยงานเป็นช่องทางแรก 

� ถ้าเหตุการณ์เกิดข้ึนนอกเวลาทําการหรือสถานท่ีปฏิบัติงานหลักได้รับผลกระทบ ให้ดําเนินการ
ติดต่อบุคลากรหลักโดยตดิต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางแรก 

� ถ้าสามารถติดต่อบุคลากรหลักได้ให้แจ้งข้อมูลแก่บุคลากรหลักของหน่วยงานทราบ ดังต่อไปนี้: 

- สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง 
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- เวลาและสถานท่ีสําหรับการนัดประชุมเร่งด่วนของหน่วยงาน สําหรับผู้บริหารของหน่วยงาน
และทีมบริหารความต่อเนื่อง 

- ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือบริหารความต่อเนื่องต่อไป เช่น สถานท่ีรวมพลในกรณีท่ีมีการย้าย
สถานท่ีทําการ 
 

กระบวนการแจ้งเหตุ Call Tree 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

   

    

 

 

 

 

หัวหน้าคณะบริหารความตอ่เนื่อง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนือ่ง
และหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนือ่ง       

สํานักพัฒนาระบบบริหาร 

คณะบริหาร
ความต่อเนือ่ง
และหัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่อง        

สํานักทะเบียน
ธุรกจิ 

คณะบริหาร
ความต่อเนือ่ง
และหัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่อง        

สํานักข้อมูล
ธุรกจิ 

คณะบริหาร
ความต่อเนือ่ง
และหัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่อง        

สํานักธุรกิจ
การค้าภมูิภาค 

คณะบริหาร
ความต่อเนือ่ง
และหัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่อง        

สํานักบริหาร
คลัง 

คณะบริหาร
ความต่อเนือ่ง
และหัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนือ่ง        

สํานักบริหาร
กลาง 

คณะบริหาร
ความต่อเนือ่ง
และหัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่องสํานัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่อง        
สํานัก
ส่งเสรมิ

พัฒนาธรุกจิ 

 

หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่อง        
สํานัก

กฎหมาย 

 

หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่อง        

สํานักบริหาร 
การประกอบ
ธุรกจิของคน
ต่างด้าว 

หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่อง

สํานักพัฒนา
บัญชีธุรกิจ 

หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่อง 
สํานกั
พาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส ์

หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่อง        

สํานักกํากับ
บัญชีธุรกิจ 

 

หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่อง

สํานักพัฒนา
ผู้ประกอบ
ธุรกจิ 

หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่อง

สํานักธรรมา 
ภิบาลธุรกจิ 

หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่อง      
สํานัก

ตรวจสอบ
ภายใน 
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ภายหลังจากได้รับการตอบรับจากบุคลากรหลักครบถ้วนตามผังการติดต่อ (Call Tree) หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่องมีหน้าท่ีโทรกลับไปแจ้งยังผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือรวบรวมสรุปความพร้อม
ของหน่วยงานในการบริหารความต่อเนื่อง รวมท้ังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของหน่วยงานและ
เจ้าหน้าท่ีท้ังหมดในหน่วยงาน 
 

ทีมบริหารความต่อเนื่องมีหน้าท่ีในการปรับปรุงข้อมูลสําหรับการติดต่อให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้
กระบวนการติดต่อพนักงานภายในหน่วยงานสามารถดําเนินได้อย่างต่อเนื่องและสําเร็จลุล่วงภายใน
ระยะเวลาท่ีคาดหวัง ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและมีการประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง  

 


