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กลุมบริษัทในเครือวี-เซิรฟ 

มาตรการปองกันการแพรระบาดและมาตรการฉุกเฉินไวรัสโควิด-19 (ฉบับที่ 4) 

แผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินเคอรฟว 24 ชม. “Office Campus”  

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 
 

 
 

  จากสถานการณในปจจุบันพบวาแนวโนมการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังมีการแพรระบาดที่มากขึ้นจน

รัฐบาลประกาศสถานการณฉุกเฉินหามบุคคลใดออกนอกเคหะสถานระหวางเวลา 22.00 น ถึง 04.00 น.ของวันรุงขึ้น

ทั่วราชอาณาจักร เวนแตเปนผูปฏิบัติงานดานขนสงสินคาอุปโภคบริโภค, ผลผลิตการเกษตร, ยา, เวชภัณฑ, เครื่องมือ

แพทย, หนังสือพิมพ, การขนสงน้ำมันเชื้อเพลิง, การขนสงพัสดุภัณฑและการขนสงสินคาเพื่อการนำเขาหรือสงออก 

อยางไรก็ตามเพื่อใหลูกคามีความมั่นใจในการใหบริการที่ตอเนื่องภายใตสถานการณซึ่ งมีความไมแนนอน              

ทาง V-Serve Group ไดมีการซักซอมจัดทำแผน “Worst Case” กรณีการประกาศเคอรฟว 24 ชม. เพื่อใหรองรับ

การบริการใหลูกคาไดอยางตอเนื่องทางบริษัทฯ จึงไดมกีารเตรียมความพรอมไวดังนี้ 
 

1. รายช่ือพนักงานปฏิบัติการ “Office Campus” โดยแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 

1) Overnight Office Working ทำงานและกินนอนที่สำนักงาน พนักงานปฏิบัติหนาที่ ณ สำนักงาน 

โดยกินนอนอยูที่สำนักงานใหญสุขุมวิท 77 มีอาสาสมัครจำนวน  68 คนจาก 12 หนวยงาน         

(ตามเอกสารแนบทายชุดที่ 1) 

2) Walk to Work เดินมาทำงาน พนักงานปฏิบัติหนาที่  ณ สำนักงาน โดยใชวิธีการเดินเทามา

ปฏิบัติงาน  จำนวน  32 คน จาก  9 หนวยงาน (ตามเอกสารแนบทายชุดที่ 2) 

3) Work From Home พนักงานปฏิบัติหนาที่โดยใชวิธีการทำงานที่บาน 

จำนวน  124 คน จาก  17 หนวยงาน (ตามเอกสารแนบทายชุดที่ 3) 
 

2. กำหนดใหมผีูที่มีหนาที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน  โดยรายชื่อพนักงานกรณีเกิด “Worst Case”                

มรีายละเอียดดังนี้ 

1) ฝายบริการลูกคาขาออก    คุณวีรวรรณ   รุงเรือง 

2) ฝายบริการลูกคาขาเขา    คุณรุงนิภา     ทุนทอง 

3) ฝายตรวจสอบเอกสาร (Inspect)   คุณปุญญพัฒน รติรณกร 

4) สวนงานคียขอมูลใบขนสินคา (EDC)  คุณปุญญพัฒน รติรณกร 

5) ฝายการเงินและแคชเชียร    คุณปรียา จันที 

6) ฝายบัญช ี     คุณกนกวรรณ อาจแกว 

7) ฝายแจงหนี้และจัดเก็บหนี้    คุณออระดี โสอุดร 

8) ฝายตางประเทศ     คุณสาธิต มวงงาม 

9) ฝายสิทธิประโยชนทางภาษี   คุณอารีย ขันดี 

10) ศูนยออกใบกำกับตูและติดตามสถานะ (DCC)   คุณประยุทธ วงษสวาง 

11) ฝายปฏิบัติการขาเขา (ชิปปงขาเขา)  คุณสรุิยันต สุขบวรกุล 
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12) ฝายปฏิบัติการขาออก (ชิปปงขาออก)  คุณอนุกูล โพธิ์พุมเย็น  

13) สวนงานพนักงานรับสงเอกสาร (Messenger) คุณพรชัย จินตปรีดากุล 

14) หนวยงานผูชำนาญการพิกัด   คุณธนากร แสงพิทูร 

15) ฝายทรัพยากรมนุษย (HR)    คุณสุชาทิพย จันทรทอง 

16) ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)   คุณเพชรนิล เพ็ญเนตร 

17) ฝายเฝาระวังติดตามและตรวจสอบการทำงาน(WMC) คุณธนากร แสงพิทูร 

18) สำนักยุทธศาสตรและเลขานุการ   คุณภัชนชา จิ๋วประดิษฐกุล 

19) แผนกแมบานและหนวยงานชางซอมบำรุง  คุณวัชราภรณ ขวัญเสือ 
 

3. ใหฝายทรัพยากรมนุษย (HR) จัดพิมพหนังสือรับรองการเปนพนักงานใหกับพนักงานรับสงเอกสาร 

(Messenger) พนักงานปฏิบัติการ (ชิปปง) และพนักงานขับรถขนสงสินคา-แรงงานที่มีความจำเปนตอง

ปฏิบัติงานในสถานการณฉุกเฉินตามขอยกเวนตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน 
 

4. การจัดเตรียมความพรอมในเรื่องที่พักอาศัย อุปกรณเครื่องนอนสำหรับกรณีเกิด “Worst Case” ใหกับ

พนักงานโดยเบื้องตนไดกำหนดใหสำนักงานใหญสุขุมวิท 77 เปนพื้นที่พักอาศัย  มีดงันี้ 

4.1 กำหนดพื้นที่อาคาร A, B เปนที่พักอาศัยรายละเอียดดังนี้  

1) หองพักอาคาร A ชั้น 3 หองประชุม 3 (ตามทะเบียนควบคุมหอง) 

2) หองพักอาคาร B ชั้น 1 หองพยาบาล, ชั้น 3 หองทำงานคุณธนากรฯ , ชั้น 5 หองโถง  

(ตามทะเบียนควบคุมหอง) 

4.2 ความพรอมในเรื่องอุปกรณเครื่องนอนใหดำเนินการรดังนี ้

1) ใหขึ้นทะเบียนพนักงานที่อยูในเขตพ้ืนที่เดียวกันเพื่อการขนยายอุปกรณท่ีนอนของตนเอง 

2) ใหขึ้นทะเบียนพนักงานที่มีรถยนตแตละหนวยงาน โดยใหผูจัดการฝายเปนผูกำกับดูแลสั่งการ

โดยตรง 

3) ใหระบุรายชื่อบุคคลที่สามารถเดินทางรวมกันในเสนทางเดียวกันอยางนอย 3-4 คนตอคัน 

4) กรณีที่พนักงานอยูนอกเหนือเสนทางบริษัทฯ มีบริการรถรับ- สงตามจุดที่กำหนดไว โดยใหแจง

รายชื่อท่ีผูจัดการฝายที่ตนเองสังกัด 

4.3 มีบริการตูซักผาหยอดเหรียญจำนวน 2 จุดใหบริการ ไดแก หอพัก The Best One, หอพักนวกุล

แมนชั่น     

1) อัตราคาบริการซักตอเครื่อง ราคา 20 บาทและ 40 บาท 

2) อัตราคาบริการอบแหงนาทีละ 1 บาท 
 

5. การจัดเตรียมความพรอมดานอุปโภคบริโภค (อาหาร-เครื่องดื่มและชุดยาสามัญประจำบาน) 

5.1 มอบหมายใหคุณวัชราภรณฯ  มีหนาที่  จัดซื้อสินคาอุปโภคบริโภคเตรียมพรอมไวอยางนอย  1 สัปดาห  

ใหกับพนักงานกรณีฉุกเฉินเคอรฟว 24 ชม. “Office Campus” เชน   

1) ขาวสาร   จำนวน 110 ถุง (ถุงละ 5 กิโลกรัม/ขาวหอมมะลิ 100%) 

2) ปลากระปอง จำนวน  10 แพ็ค (ปลากระปองสามแมครัว) 

3) ไขไก  จำนวน  30 แผง (แผงละ 30 ฟอง) 
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4) เนื้อหม-ูเนื้อไก จำนวน  อยางละ 10 กิโลกรัม (กรณีไมเพียงพอหาซื้อไดที่แมคโคร) 

5) มามา  จำนวน  12 ลัง (ลังละ 40 ซอง) 

6) น้ำดื่ม    จำนวน  154  โหล (วันละ 2 ขวดตอ 1 คน) 
 

5.2 บริษัทฯ จะจัดใหมีการจางใหแมครัวมาบริการปรุงอาหารใหกับพนักงานเปนจำนวน 3 มื้อ  ไดแก มื้อเชา 

มื้อเที่ยงและมื้อเย็น  ให ณ สำนักงานใหญสุขุมวิท 77 

5.3 สำหรับเครื่องดื่มและขนมคบเคี้ยวและของใชที่จำเปนในชีวิตประจำวันมีใหบริการที่ว-ีเซิรฟคลับ  

5.4  สำหรับยารักษาโรคหรือชุดยาสามัญประจำบานประกอบดวย  

1) ยาใชภายใน ไดแก ยาพาราเซตามอล, ยาธาตุน้ำขาว, ยาแกทองเสีย, ยาแกปวดทองประจำเดือน,    

ยาแกแพ ฯลฯ  สามารถเบิกไดที่คุณวัชราภรณฯ 

2) ยาใชภายนอก กลุมยาใสแผล-ลางแผล ไดแก ทิงเจอรไอโอดีน, น้ำเกลือลางแผล, พลาสเตอรปดแผล

ยาดม, ยาหมอง ฯลฯ สามารถเบิกไดที่คุณวัชราภรณฯ 

  

 สำหรับสำนักงานสาขาตึกเอ็มดีทาวเวอร, คลังสินคาทั้ง 3 แหง, ศูนยขนสง, สาขาภาคใต, สำนักงานสุวรรณภูมิ, 

สำนักงานแหลมฉบัง, สำนักงานแมสอด, สำนักงานโคราชและสำนักงานอื่นๆ กำหนดใหกรรมการสายงานและ

ผูจัดการสำนักงานออกมาตรการรองรับตามความเหมาะสมกับสถานที่นั้นๆ   

 


