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กลุมบริษัทในเครือวี-เซิรฟ 

มาตรการปองกันการแพรระบาดและมาตรการฉุกเฉินไวรัสโควิด-19 (ฉบับที่ 3) 

รองรับแผนปฏิบัติการความตอเนื่องธุรกิจ 

วันศุกรที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 

 
 

  แนวโนมการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 มีการแพรระบาดที่มากขึ้นจนรัฐบาลประกาศสถานการณฉุกเฉิน

ทั่วราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 รายละเอียดตางๆ คงรับรูกันอยูแลว ซึ่งพบวายังไมมีการยกระดับ

เคอรฟวพื้นที่และขนสง เพื่อใหลูกคามีความมั่นใจในการใหบริการที่ตอเนื่องภายใตสถานการณซึ่งมีความไมแนนอน

เกี่ยวของกับการนำเขา-สงออกและกระจายสินคาระหวางประเทศและภายในประเทศ โดยกอนหนานี้ไดมีคำสั่งแตงตั้ง

คณะทำงานติดตามและประเมินผลการแพรระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด-19 มีการออกมาตรการที ่จำเปน เชน          

การควบคุมกักกันการเขา-ออกพื้นที่ของสำนักงานใหญ สุขุมวิท 77 และสำนักงานสาขาตางๆ เชน สาขาสุวรรณภูมิ, 

สาขาแหลมฉบัง, สาขาสงขลาและสาขาสุราษฎรธานี, ศูนยขนสงกิ่งแกว, ศูนยกระจายสินคาบางนา-กิ่งแกว-บางปู 

ฯลฯ  อีกทั้งไดออกมาตรการฉุกเฉินรองรับกรณี Worst Case ดวยการจำลองการปดสถานที่ทำงานบางสวนและ/หรือ

ใหพนักงานไปกักกันตัวอยูที่บานในกรณีที่พบวามีการติดเชื้อของพนักงานบางคน โดยบริษัทฯ ไดมีหนังสือแจงไปถึง

ผูบริหารของบริษัทลูกคาอยางนอย 2 ครั้งแลว  
 

 บริษัทฯ มีความมุงมั ่นที่จะใหการบริการงานโลจิสติกสใหกับลูกคามีความตอเนื่องมากยิ่งขึ ้น จึงไดเพิ่ม

มาตรการใหมีความเขมขนมากยิ่งข้ึนโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 

1. มาตรการ Work from Home  ดวยการขึ้นทะเบียนคอมพิวเตอรพรอมติดสติกเกอรหมายเลขเครื่องที่

เกี ่ยวของกับการใหบริการลูกคารวมกันประมาณ 200 เครื่อง ดวยการติดตั้ง WI-FI USB Adapter       

ใหสามารถลิงคกับโทรศัพทมือถือและคอมพิวเตอรเมื่อไปทำงานนอกสถานที่ยังสามารถเชื่อมโยงกับ 

Main Server ทำใหสามารถเชื ่อมโยงขอมูลออนไลน (ERP.) การทำใบขนสินคาในระบบ Customs 

Paperless และฐานขอมูลลูกคา เชน ERP. Job Planning, Tariff Master Profile, NSW. (เก่ียวของกับ

การขอใบอนุญาตออนไลน), สิทธิประโยชนทางภาษ ีและขอมูลอืน่ๆ ไดอยางไมติดขัด   
 

 การนำรองทำงานที่บานเริ่มตั้งแตวันจันทรที่ 30 มีนาคม 2563 เชน  

- ฝายบริการลูกคาขาเขา (ตามรายชื่อท่ีขึ้นทะเบียนไวใหทำงานที่บาน) 

- ฝายบริการลูกคาขาออก (ตามรายชื่อท่ีขึ้นทะเบียนไวใหทำงานที่บาน) 

- ฝายบัญชี ฝายบิลลิ่ง และติดตามหนี้ (ตามรายชื่อท่ีขึ้นทะเบียนไวใหทำงานที่บาน) 

- ฝายอื่นๆ อยูระหวางการพิจารณา 

- พนักงานปฏิบัติหนาที่ ณ อาคาร MD Tower ชั้น 20 ถนนบางนา-ตราด ใหทำงานเฉพาะ       

วันจันทร-พุธ-ศุกร เทานั้น 

- สำนักงานสาขาใหอยู ในดุลพิน ิจของกรรมการสายงาน ซึ ่งต องทำเร ื ่องเสนอใหกับ           

ฝายทรัพยากรมนุษย 
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2. ขึ้นทะเบียน User เพื่อระบุตัวตนพนักงานที่ใชคอมพิวเตอรแตละเครื่อง ทำใหสามารถควบคุมการ

ทำงานในกรณีที่ตองไปทำงานที่บานไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งไดมีการทดสอบการทำงานจริงโดย

ทั้งหมดจะสามารถใหบริการ “Emergency Work From Home” ไดในวันจันทรที่ 30 มีนาคม 2563 
  

3. มาตรการทำความสะอาดและควบคุมคนเขา-ออก  ตั้งแตมีการระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ และ

สำนักงานสาขาทุกแหงมีมาตรการสุขอนามัยตั้งแตการคัดกรองพนักงานเขา-ออกรวมถึงบุคคลภายนอก

ที่มาติดตองานและมีเครื่องวัดอุณหภูมริางกายไมใหเกิน 37.5 องศาเซสเซียส ผูที่เขาอาคารตองมีการสวม

ใสหนากากอนามัยตลอดเวลาที่อยูในสำนักงานมีการใชเจลแอลกอฮอลเช็ดจุดสัมผัสทุกจุด เชน ลูกบิด,

ประตู, ราวบันได, กระจก, โตะทำงาน, อุปกรณสำนักงานตางๆ โดยมีเช็คลิสตการปฏิบัติตามมาตรการ

ควบคุมอยางเขมงวดและไดมีมาตรการเขมขนโดยการจัดเวรยามอาสาสมัครของพนักงานผลัดเปลี่ยนเวร

ทุก 1 ชั ่วโมงในการคุมการเขา-ออกทั ้ง 4 อาคารทุกวันทำงานตั ้งแตเวลา 07.30 น. – 18.30 น.        

(กอนเวลาเขางานและออกงาน 1 ชั่วโมง) และมีหัวหนาอาคารคอยเดินตรวจเพื่อใหมีการปฏิบัติตาม

มาตรการควบคุมอยางเขมงวด 
 

4. กรณีที่พบวามีพนักงานบางคนมีการติดเชื้อ ดวยลักษณะสถานที่ทำงานของสำนักงานใหญ สุขุมวิท 77 

โดยแยกพื้นที่เปน 4 อาคารใหญที่ไมเชื่อมติดกัน แตละอาคารแบงเปนชั้นและยังแบงเปนหองซึ่งมีประตู

ปดกั้น หากพบวาหองใดมีคนติดเชื้อจะสงตัวไปรักษาและผูที่เหลืออยูในหองจะสงตัวไปทำงานกักตัวอยู 

บานเปนเวลา 14 วันและมีการฉีดพนฆาเชื้อและปดหองทำงาน 
 

5. มาตรการปองกันการปนเปอนของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบดวย 

1) พนักงานรับ-สงเอกสาร (Messenger) รวมถึงเอาทซอรซกอนออกไปปฏิบัติงานพบลูกคาจะตองผาน

การคัดกรอง เชน ลางมือดวยเจลแอลกอฮอล, สวมใสหนากากอนามัย, ตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย

ไมใหเกิน 37.5 องศาเซสเซียส และจะตองสวมใสถุงมือยางและพกเจลแอลกอฮอล 

2) หามไมใหพนักงานรับ-สงเอกสารเขามาในตัวอาคารชั้นใน ดวยการจัดหอง Emergency room for 

Messenger ซึ่งเปนสวนที่อยูนอกอาคารไวเปนที่กักกันเอกสารโดยจัดเตรียมตะกราแยกบงชี้เอกสาร 

สำหรับพนักงานชิปป งที ่ตองออกไปทำงานภายนอกใหเขาเฉพาะชวงเชาและไมตองกลับเขา

สำนักงานหากมีความจำเปนตองผานระบบคัดกรอง 

3) พนักงานขับรถขนสง กอนปฏิบัติหนาที่จะตองผานการคัดกรอง เชน ลางมือดวยเจลแอลกอฮอล, 

สวมใสหนากากอนามัย, ตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย และจะตองสวมใสถุงมือผาหรือยาง พรอมทั้งพก

เจลแอลกอฮอล สำหรับรถบรรทุกกรณีเปนงานแอรพอรตขนสงสินคาภายในประเทศจะมีการฉีดพน

ยาฆาเชื้อบริเวณลอรถและภายในตูสินคารวมถึงหองโดยสาร (กรณีสินคาอาหารจะไมมีการพนในตู)  
 

6. มาตรการปองกันการติดเชื้อของหนวยงานสนับสนุนภายในตางๆ เชน ฝายการเงิน, แคชเชียร, ออกใบ

แจงหนี้-ติดตามหนี้ ฯลฯ  จะตองมีการขึ้นทะเบียนคอมพิวเตอรเพื่อพรอมปฏิบัติงาน Work from 

Home และมีมาตรการปองกันปนเปอนของเอกสารเชนเดียวกับหัวขอท่ีผานมา 
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7. มาตรการที่เกี ่ยวของกับสำนักงานสาขา มีประมาณ 20 สาขาทั่วประเทศ จะตองมีการปฏิบัติตาม

มาตรการและคำสั่งที่ออกมาจากสำนักงานใหญโดยเครงครัดแตสามารถออกมาตรการยอยใหเหมาะสม

กับสภาพการทำงานและพ้ืนที่ของแตละสาขาไดตามความเหมาะสม 
 

8. Covid-19 Call Center สำนักงานใหญ สุขุมวิท 77 ไดจัดศูนยแยกเปนหองตางหาก ลักษณะเปน 

Operation room ซึ ่งมีอ ุปกรณคอมพิวเตอรในการเช ื ่อมโยงควบคุมการทำงานของพนักงานที่         

Work from home โดยมีการกำหนดตัวบุคคลที่ชัดเจนที่ตองมาเขาเวรโดยลูกคาสามารถสอบถาม

รายละเอียดตางๆ ไดที่ Call Center หมายเลข 095-369-0702 (ติดตอคุณปุญญพัฒนฯ) และหลังเลิก

งานเวลา 17.30 น. สามารถติดต อ Call Center 24 hour (ศ ูนย ใบกำก ับและสถานะ 0409)       

โทรศัพท 086-341-2736, 081-801-5389 
 

9. มาตรการประเมินความเสี่ยงตนเองของพนักงานทุกคน (Self Declaration forms) บริษัทฯ ได

จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงตนเองปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดวยการใหพนักงาน

ทุกคนกรอกแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกสในรอบสัปดาห โดยตองสงขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมความเสี่ยงตางๆ 

ทางออนไลนทุกวันจันทรของสัปดาหถัดไป กำหนดใหผูจัดการฝายคัดกรองและสงใหกรรมการสายงาน

กอนเวลา 12.00 น. และใหสงตอใหกับฝายทรัพยากรมนุษยกอน 16.00 น. หากพบการผิดปกติจะตอง

ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด 
 

10. มาตรการคุมเขมพนักงานซึ่งตองไปปฏิบัติงาน ณ โรงงานของลูกคา โดยพนักงานทุกคนจะตองกรอก

แบบฟอรมคัดกรองบงชี้ร ับรองตนเองปลอดจากการเปนพาหะไวรัสโควิด-19 (Covid-19 Safety 

Identified)  ตามแบบฟอรมที่กำหนดโดยมีโลโกของวี-เซิรฟฯ อยูดานบนโดยตองยื่นใหกับพนักงานของ

ลูกคาทุกครั้งกอนท่ีจะปฏิบัติหนาที่ประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี ้

- ดานขนสงทาเรือ คนขับรถบรรทุกเทรลเลอรทุกวันกอนปฏิบัติงานตองกรอกแบบฟอรมคัดกรอง

บงชี้รับรองตนเองปลอดจากการเปนพาหะไวรัสโควิด-19 เชน การวัดอุณหภูมิรางกายประจำวัน, 

สวมหนากากอนามัย, ลางมือดวยเจลแอลกอฮอล, มีเจลพกพา, ถุงมือผาประจำตัว, การทำความ

สะอาดภายในตัวรถยนตและท่ีจับประตูล็อคตู หากเปนรถบรรทุก LCL Consolidated จะมีการ

ฉีดพนฆาเชื้อที่หนาตู ฯลฯ 

- ดานขนสงแอรพอรต คนขับรถบรรทุกกอนปฏิบัติงานตองกรอกแบบฟอรมคัดกรองบงชี้รับรอง

ตนเองปลอดจากการเปนพาหะไวรัสโควิด-19 (เชนเดียวกับขนสงทาเรือ) อีกทั้งรถบรรทุกทุกคัน

จะมีการฉีดพนฆาเชื้อที่ลอ, หนาตู รวมถึงภายในตูยกเวนสินคาที่เปนอาหาร ฯลฯ 

- ดานขนสงกระจายสินคาในประเทศ คนขับรถบรรทุกทุกคันตองกรอกแบบฟอรมคัดกรองบงชี้

ร ับรองตนเองปลอดจากการเปนพาหะไวรัสโควิด-19  (เชนเดียวกับขนสงทาเรือ) อีกทั้ง

รถบรรทุกทุกคันจะมีการฉีดพนฆาเชื้อท่ีลอ, หนาตู รวมถึงภายในตูยกเวนที่เปนอาหาร 
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- ดานแรงงาน แรงงานที่ไปปฏิบัติตามไซตงานตางๆ กอนไปปฏิบัติหนาที่ทุกครั้งจะตองกรอก

แบบฟอรมคัดกรองบงชี้รับรองตนเองปลอดจากการเปนพาหะไวรัสโควิด-19 โดยใหหัวหนาที่

ควบคุมเปนผูลงนามรับรอง หากเปนเอาทซอรซใหผูรับผิดชอบงานเปนผูเซ็นตรับรองพรอมทั้งให

ถายรูปสงไลนมาใหกับแผนกแรงงาน (ศูนยกระจายสินคาบางนา)  
 

11. V-serve Covid-19 Protection App. บริษัทฯ ไดจัดทำแอพพลิเคชั่นแจงสถานะอัพเดตกรมควบคุม

โรครวมถึงมาตรการตางๆ ในการปองกันการแพรระบาดและปนเปอนของไวรัสโควิด-19 ตลอดจนขอมูล

รายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของพรอมทั้งกิจกรรมตางๆ ของสำนักงานใหญและแตละสาขาที่เกี่ยวของกับ

มาตรการไวรัสโควิด-19 โดยลูกคาสามารถเขาไปไดที ่  www.v-servelogistics.com โดยคลิกที่ 

Application 

 


