
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง  มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๘) : มาตรการเกี่ยวกับการบริหารงานก่อสร้าง 
ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

__________ 
 

 ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ได้มีค าสั่งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เรื่อง พ้ืนที่สถานการณ์ที่ก าหนดเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด 
และพ้ืนที่ควบคุม ตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีผลตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยก าหนด
เขตพ้ืนที่สถานการณ์เป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๒๙ จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด ๓๗ จังหวัดและพ้ืนที่
ควบคุม ๑๑ จังหวัด และก าหนดมาตรการเพ่ือการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้าง
ทั่วราชอาณาจักร โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาน ามาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพ้ืนที่เฉพาะ 
(Bubble and Seal) และมาตรการการเดินทางเคลื่อนย้ายระหว่างที่พักและสถานที่ท างานภายใต้การก ากับ
ควบคุม (Sealed Route) มาใช้บังคับ 
 

 เพ่ือให้การด าเนินการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จึงก าหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) 
เฉพาะมาตรการเกี่ยวกับการบริหารงานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ 
 
 มาตรการคัดกรองก่อนเข้าท างานภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ข้อ 1 ก าหนดให้ผู้รับจ้างในสัญญางานก่อสร้าง ตลอดจนบุคลากรที่เข้าท างานในพ้ืนที่ก่อสร้าง
ภายในจังหวัดอุบลราชธานีต้องปฏิบัติมาตรการคัดกรองบุคคลที่เดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
และพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดตามประกาศที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีประกาศก าหนด 
 ข้อ 2 ก าหนดให้ผู้รับจ้างในสัญญางานก่อสร้าง ตลอดจนบุคลากรที่เข้าท างานในหน่วยงานก่อสร้าง
หรือพ้ืนที่ก่อสร้าง ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด  จัดท าแผน 
การด าเนินงานซึ่งอย่างน้อยต้องระบุช่วงเวลาและแผนก าลังคนที่ชัดเจนเสนอเรื่องต่ออธิการบดี โดยอาจท าเป็น
บัญชีรายชื่อประจ าเดือนที่ระบุชื่อ สกุล พ้ืนที่ที่เดินทางมา และแสดงประวัติการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) หรือประวัติการรับวัคซีน ทั้งนี้ให้เสนอเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้างมายังคณะกรรมตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างเพ่ือพิจารณาเสนออนุมัติต่อไป 
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 ข้อ 3 ในการด าเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างในสัญญางานก่อสร้าง ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด และพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด ให้จ ากัดบริเวณที่ท างานภายในพ้ืนที่ก่อสร้างที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนดให้
อย่างเคร่งครัด ห้ามมิให้เคลื่อนย้าย หรือเดินทางออกนอกบริเวณก่อสร้างโดยเด็ดขาด แต่หากประสงค์จะมี 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่การท างาน ให้เสนอเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านผู้ควบคุมงานก่อสร้างมายัง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างเพ่ือพิจารณาและเสนออนุมัติต่อไป 
 
 มาตรการการคัดกรองบริเวณก่อสร้าง 
 ข้อ ๔ ก าหนดให้ผู้รับจ้างในสัญญางานก่อสร้าง ตลอดจนบุคลากรที่เข้าท างานในหน่วยงานก่อสร้าง 
หรือพ้ืนที่ก่อสร้างที่ก าหนดให้ ต้องจัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรค โดยจัดจุดคัดกรอง 
จุดวัดอุณหภูมิก่อนเข้าในหน่วยงานก่อสร้างหรือพ้ืนที่ก่อสร้าง จัดให้มีการเข้าออกอาคารทางเดียว โดยอนุญาต
เฉพาะผู้ที่สวมหน้ากากเข้าอาคารเท่านั้น ทั้งนี้ต้องจัดให้มีการลงทะเบียนเข้าออกในหน่วยงานก่อสร้างหรือพ้ืนที่
ก่อสร้าง โดยจัดท าเป็นรายงานบันทึกประจ าวันและมีการสรุปเป็นรายสัปดาห์ มีการวางเจลล้างมือในจุดที่มี
การใช้งานร่วมกัน การท าความสะอาดพ้ืนผิวและห้องสุขาและมีการจัดการขยะการจ ากัดจ านวนคนที่เข้า
ปฏิบัติงานในแต่ละช่วงเวลาให้มีความเหมาะสม โดยค านึงถึงการรักษาระยะห่างทางสังคมเพ่ือลดความเสี่ยง
ของการแพร่เชื้อ และจัดให้มีมาตรการ D-M-H-T-T โดยเคร่งครัดสูงสุด ได้แก่ D : Social Distancing 
เว้นระยะห่าง ๑-๒ เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา H : Hand Washing ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ าและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์  T : Testing การตรวจวัด
อุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่ายและ T: Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อน 
เข้า-ออก สถานที่สาธารณะทุกครั้ง 
 ข้อ ๕ ก าหนดให้ผู้รับจ้างในสัญญางานก่อสร้าง ต้องตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานก่อสร้าง 
อย่างสม่ าเสมอ หากพบภาวะเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้รีบแจ้งงานควบคุมโรค 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๕-๓๕๓๙๐๙ ต่อ ๗๐๔๘-๕๐ หรือผ่านทาง 
Official line งานควบคุมโรค รพ.ม.อุบลฯ ID Line : @935qxcsi ทั้งนี้ ในกรณีนี้มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ 
ในการสั่งให้หยุดการก่อสร้างได้ทันท ี
 ข้อ ๖ การขนส่งวัสดุก่อสร้าง การส่งพัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้ผู้รับจ้างในสัญญางานก่อสร้างระบุ
แผนการขนส่งอย่างชัดเจนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน และถือปฏิบัติตามมาตรการในการเดินทางข้ามเขต
จังหวัดตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีประกาศก าหนด 
 ข้อ ๗ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแรงงานและแผนการจัดการของบุคลากรของผู้รับจ้างในสัญญางาน
ก่อสร้าง ให้รายงานข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างโดยเร็ว 
  
 มาตรการการควบคุมด้านการพ านักและที่พักอาศัยระหว่างการก่อสร้าง 
 ข้อ ๘ ก าหนดให้ผู้รับจ้างในสัญญางานก่อสร้าง จะต้องพักนอกเขตพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โดยรายงานต าแหน่งที่พักชั่วคราวที่ชัดเจนของบุคลากรในหน่วยงานก่อสร้าง ให้คณะกรรมตรวจรับพัสดุในงาน
ก่อสร้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเริ่มด าเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗ วัน 
 ทั้งนี้ หากมีการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการสั่งให้หยุด 
การก่อสร้างไดท้ันท ี
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 ข้อ ๙ กรณีที่ผู้รับจ้างในสัญญางานก่อสร้างประสงค์จะให้มีบุคลากรด้านความปลอดภัย (รปภ.) 
มาปฏิบัติงานในหน่วยงานก่อสร้าง ให้ยื่นหนังสือขออนุญาตต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม โดยอย่างน้อยต้องระบุบทบาทหน้าที่และพ้ืนที่ที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมถึงระบุมาตรการจ ากัด
การเคลื่อนทีข่องบุคคลเพ่ือหลีกเลี่ยงการสัมผัสเชื้อโรคมาในค าขอ 
 ข้อ ๑๐ ทั้งนี้ ในกรณีที่การบริหารงานก่อสร้างได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานตามมาตรการ
ป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศนี้ หรือตาม
ประกาศ ข้อก าหนด หรือค าสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ออกตาม
ความในพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือของทางราชการที่เกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการด าเนินโครงการตามสัญญา 
ให้คู่สัญญาเสนอปัญหาและอุปสรรค โดยจัดท าเป็นหนังสือชี้แจงเหตุผลแจ้งต่อคณะกรรมการบริหารสัญญางาน
ก่อสร้างที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริหารสัญญางานก่อสร้างรายงานผลการพิจารณา 
ให้รองอธิการบดฝี่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมทราบ และรายงานผลต่ออธิการบดีเพ่ือสั่งการต่อไป 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่   ๑   เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา) 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 


