
 

 

 
 

คําส่ังดําเนินการของโรงไฟฟ้า 
ที่  COO-013/64 

เร่ือง ปรับมาตรการในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 สําหรับผู้รับเหมาไม่ประจําและบุคคลภายนอก  
ที่เข้ามาปฏิบัตงิานในพื้นที่ปฏบิัติการผลิตของกลุ่มบริษัทจีพีเอสซี  

 

 อา้งถึงมติที่ประชุมของคณะท างานเฝ้าระวงัและป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 กลุ่ม
บริษทัจีพีเอสซี เมื่อวนัที่ 10 กันยายน 2564 เพื่อให้แนวปฏิบตัิในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ส าหรับ
ผูร้ับเหมาไม่ประจ าและบุคคลภายนอกท่ีมีความจ าเป็นตอ้งเขา้มาปฏิบตัิงานในพ้ืนท่ีปฏิบตัิการผลิตของกลุ่ม
บริษทัจีพีเอสซีสามารถด าเนินการไดต้ามสถานการณ์ บริษทัฯ จึงปรับมาตรการในการป้องกนัการติดเช้ือไวรัส
โควิด-19 ดงัน้ี   
 
1. ยกเลิกแนวปฏิบัติตามคําส่ังดําเนินการของโรงไฟฟ้าที่ COO-012/64 ลงวันที่ 2 ก.ย. 2564  ดังต่อไปนี้  

1.1 ยกเลิกขอ้ 7.4 เฉพาะวรรค 5) ผูร้ับเหมาไม่ประจ าท่ีจะเขา้ปฏิบตัิงานในบริษทัฯ ตอ้งไดร้ับการพิจารณา
ว่างานนั้นมีความจ าเป็นโดยผูจ้ดัการฝ่ายอาวุโสขึ้นไปของหน่วยงานตน้สังกดั และประสานเจา้ของ
พ้ืนท่ีระดบัผูจ้ดัการฝ่ายอาวุโสเพ่ือขออนุญาตเขา้พ้ืนท่ี กรณีไม่มีผูจ้ดัการฝ่ายอาวุโสให้ผูบ้งัคบับญัชาใน
ระดบัสูงสุดของสายงานมอบหมายผูร้ับผิดชอบในสายบงัคบับญัชาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

1.2 ยกเลิกขอ้ 8 และใชข้อ้ความดงัต่อไปน้ีแทน 
 “8. มาตรการสําหรับบุคคลภายนอก 

8.1 บุคคลภายนอก ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ/หน่วยงานราชการ พนกังาน/เจา้หนา้ท่ีปตท.แก๊ส พนกังาน/

เจา้หนา้ท่ีการไฟฟ้าฯ เจา้หนา้ท่ี/พนกังานเก็บขนและก าจดักากของเสียเทศบาล พนกังานขนส่ง 

เช่น สินคา้/บรรจภุณัฑ ์สารเคมี ขี้ เถา้ ถงับรรจุแก๊ส เป็นตน้ และผูม้าติดต่อ (visitor) ทีไ่ดร้ับ

อนุญาตให้เขา้มาในพ้ืนท่ีไม่เกนิ 1 วนั 

8.2 บุคคลภายนอกที่จะเขา้ปฏิบตัิงานในบริษทัฯ ตอ้งไดร้ับการพิจารณาและอนุญาตจากผูจ้ดัการฝ่าย
อาวุโสขึ้นไปของหน่วยงานตน้สังกดั  กรณีไม่มีผูจ้ดัการฝ่ายอาวุโสให้ผูบ้งัคบับญัชาในระดบั
ถดัไปของสายงานพิจารณามอบหมายผูร้ับผิดชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

8.3 บุคคลภายนอกท่ีจ าเป็นตอ้งเขา้มาในพ้ืนท่ีปฏิบตักิารผลิตของจีพีเอสซีตอ้งผ่านการตรวจเช้ือโควิด-
19 ปฏิบตัิตามมาตรการคดักรองในขอ้ 2 และขอ้ 3 (ตามค าส่ังด าเนินการของโรงไฟฟ้าท่ี COO-
012/64 ลงวนัที่ 2 ก.ย. 2564)   

/ 1) ส าหรับเจา้หนา้ท่ี… 
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1) ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ีภำครัฐ/หน่วยงำนรำชกำร พนกังำน/เจำ้หนำ้ท่ีปตท.แก๊ส และพนกังำน/
เจำ้หนำ้ท่ีกำรไฟฟ้ำฯ เจา้หนา้ท่ี/พนกังานเก็บขนและก าจดักากของเสียเทศบาล พนกังานขนส่ง 
เช่น สินคา้/บรรจภุณัฑ ์สารเคมี ขี้ เถา้ ถงับรรจุแก๊ส เป็นตน้ สำมำรถใชชุ้ดตรวจ ATK แบบ 
Home Use ที่จดุคดักรองของจีพีเอสซี ตำมท่ีก ำหนดในขอ้ 3.3 (ตามค าส่ังด าเนินการของ
โรงไฟฟ้าท่ี COO-012/64 ลงวนัที่ 2 ก.ย. 2564) ได ้โดยไมต่อ้งใชเ้อกสำรรับรองผลกำรตรวจ
จำกตน้สังกดั 

2) ส าหรับพนกังานขนส่ง เช่น สินคา้/บรรจุภณัฑ ์สารเคมี ขี้ เถา้ ถงับรรจุแก๊ส เป็นตน้ สามารถ
แสดงใบรับรองผลการตรวจ ATK ที่มีระยะเวลาการตรวจมาแลว้ไม่เกิน 7 วนั  

8.4 ขณะอยู่ในพ้ืนท่ีบริษทั ตอ้งปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัเช้ือไวรัสโควดิ-19 อย่างเคร่งครัด ไดแ้ก ่
1) สวมหนา้กากอนามยัหรือหนา้กากผา้อย่างถูกวิธี ตลอดเวลาท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีปฏิบตัิการผลิตของจพีี

เอสซี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือตอ้งพบปะหรือปฏิบตัิกิจกรรมร่วมกบับุคคลอ่ืน  
2) เวน้ระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างนอ้ย 1 เมตรในการพูดคุยหรือปฏิบตัิกิจกรรมต่างๆ โดยให้

หลีกเล่ียงการปฏิบตัิงานที่ตอ้งใกลชิ้ดกนันอ้ยกว่า 1 เมตร เกินกว่า 15 นาที ในพ้ืนท่ีปิดหรือ
พ้ืนท่ีมีอากาศถ่ายเทไม่สะดวก โดยให้ใชว้ิธีการท างานอ่ืนที่มีความปลอดภยัแทน  

3) หมัน่ลา้งมือให้สะอาดอยู่เสมอดว้ยน ้าและสบู่อย่างนอ้ย 20 วินาที หรือใชเ้จลลา้งมือที่มี
แอลกอฮอลร์้อยละ 70 ขึ้นไป ทุกครั้ งหลงัปฏิบตัิงานร่วมกบัผูอ่ื้น  

8.5 การส่งเอกสาร และสินคา้ของบุคคลภายนอกให้ด าเนินการดงัน้ี 
1) การส่งใบแจง้หน้ี เอกสาร พสัดุ/หีบห่อหรือพสัดุไปรษณีย ์ให้ติดต่อที่จุดรกัษาความปลอดภยั

หรือบริเวณที่ก าหนด 
2) การส่งเอกสารหรือส่งมอบสินคา้ก าหนดให้มีการฆ่าเช้ือดว้ยแสงยูวี (UV Lamp) หรือวิธีการที่

เหมาะสม” 
 

ทั้งน้ี ให้พนักงานถือปฎิบตัิในทุกพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทัจีพีเอสซี ตั้งแต่วนัท่ี 17 กนัยายน พ.ศ. 
2564 เป็นตน้ไป             
                                                                                             ส่ัง  ณ  วนัท่ี 17 กนัยายน พ.ศ. 2564 

 
 
        (นำยวรวฒัน์ พิทยศิริ)  

ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  
          รักษำกำรประธำนเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบตัิกำร   



 

 

 
 

Plant Operations Standing Order 

No. COO-013/21 

Subject: Adjustment Measures of Preventing COVID-19 Infection  

for Independent Contractors and Third Parties Working in GPSC’s Premises 

 

   
Refer to the meeting conclusion of GPSC Group’s Working Committee for Monitoring and 

Prevention of the Spread of COVID-19 dated 10 September 2021, the Committee adjusted the measures 
according to the situations of preventing COVID-19 infection for independent contractors and third 
parties who have to work in GPSC’s premises as below. 
 
1. Cancel the Measures of Plant Operations Standing Order COO-012/21 dated 2 September 

2021 as follows: 
1.1 Cancel Clause 7.4, only for 5) Independent contractors who have to work in the Company shall 

be considered necessary by SVP of the relevant functions and coordinate with SVP of the Area 
Owner for permission to enter the area. In a case of does not have SVP in the organization, the 
Supervisor at top level of the organization structure shall documented delegate the responsible 
person to perform this action. 

 
1.2 Cancel Clause 8, and use the following statements instead. 

 “8. Measures for Third Parties 

8.1 Third parties include government/government authorities, PTT Gas Staff, Electrical 
Authorities, Municipal Waste Collection and Removal Staff, Transportation Staff such as 
goods/packaging, chemicals, ashes, gas cylinders, etc., and Visitors who have allowed to 

enter the areas for no more than 1 day. 
8.2 Third parties shall comply with the guidelines for third parties given by the Company. Third 

parties who will work in the Company shall be considered and authorized by SVP level up 
of the affiliated companies and coordinate with the Area Owner at SVP level to obtain 
permission to enter the area. In the organization that do not have SVP, the Supervisor at 
the next level of the line will consider documented delegating the responsible person.   

8.3 Third parties who require to entering GPSC's plant operating areas shall have COVID-19 

screening and follow Clause 2 and Clause 3 (see Plant Operations Standing Order COO-
012/21 dated 2 September 2021). 
1) For government/government officials, PTT Gas Staff and Electricity Authorities, 

Municipal Waste Collection and Removal Staff, Transportation Staff such as 
goods/packaging, chemicals, ashes, gas cylinders, etc. can use the Home Use ATK at 
GPSC screening points as defined in Clause 3.3 (see Plant Operations Standing Order 
COO-012/21 dated 2 September 2021) without the need for certification documents 
from the affiliation. 

2) For Transportation Staff such as goods/packaging, chemicals, ashes, gas cylinders, etc. 
can use the ATK testing result that tested no longer than 7 days for screening 
certification. 

8.4 While staying in the Company’s areas, the Third Parties shall strictly follow measures to 
prevent COVID-19 as follows: 

1) Wear surgical mask or cloth mask correctly at all times in the Plant Operating Areas of 
GPSC, especially when meeting or conducting activities with other people. 

2) Maintain at least 1 meter apart for talking or perform activities. Refrain from work 
activities that are closer with others less than 1 meter in confined areas or inadequate 
ventilation. Consider a safe alternative approach. 

3) Always wash your hands with water and soap for at least 20 seconds, or use hand 
sanitizer containing 70% or more alcohol after working with others. 
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8.5 Delivery documents or goods by Third Parties shall follows: 
1) Delivery invoices, documents, shipments, parcels postal parcels shall contact at a 

security point or designated location. 
2) Couriers or delivering goods requires UV lamp sterilization or appropriate means.” 

 

 

 All power plant sites of GPSC Group shall follow this Plant Operations Standing Order from 17 
September 2021 onward. 
      
 
                     Ordered on 17 September 2021. 
 
 
 
 

      (Mr. Worawat Pitayasiri) 

      President and Chief Executive Officer 
      and Acting Chief Operating Officer 

      
 


