
ความก้าวหน้าสะสมของ SCS ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2560

Package
Plan

(ส.ค.-60)
Actual

(ส.ค.-60) Ahead(+) / Delay(-)

% รวมของ SCS 32.86% 21.69% -11.17%



Quality Assurance / Quality Control

2

ทดสอบความหนาแน่นของงานถนนทางเข้า 

CC1/1

ทดสอบหนิคลุก CC1/1

งานกดแท่น PQC, CTB, CC1/1 งานทดสอบทราย C2 , CC3

การทดสอบสายไฟฟ้า 24 kv. XLPEPE ที่โรงงาน BCC ของ CC3



การจัดการด้านความปลอดภยั

จ านวนเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการท างาน

ล าดับ สัญญา จป.หวัหน้างาน จป.เทคนิค จป.เทคนิค

ขัน้สูง

จป.

วิชาชีพ

จป.

บริหาร

รวม

1 CSC 1 1 - 4 - 6

2 CC1/1 12 24 2 3 8 49

3 CC3 4 2 - 3 1 10

รวมทัง้สิน้ 17 27 2 10 9 65
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ภาพกิจกรรมความปลอดภยัฯ ของ CC1/1

กจิกรรมอบรมพนักงาน
ตรวจสอบการท างานที่

สูง
ตรวจสอบผู้ปฏบัิตงิาน 4 ผู้

ตรวสอบอุปกรณ์ตัด

แก๊ส
ตรวจสอบอุปกรณ์การ

ยก

ตรวจอุปกรณ์ตัดแก๊ส

ตรวจเช็คตู้ไฟตรวจบัตรพนักงาน 

การจัดการด้านความปลอดภยั
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ภาพกิจกรรมความปลอดภยัฯ ของ CC1/1

ก่อนแก้ไข ไม่มีการจัดท าราวกันตก ก่อนแก้ไข ไม่มีการจัดเกบ็เศษวัสดุ

หลังแก้ไข จัดเกบ็เศษวัสดุหลังแก้ไข จัดท าราวกันตก

การจัดการด้านความปลอดภยั
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6

การตรวจสอบงานด้านความปลอดภยั

จากการเข้าส ารวจงานในพืน้ที่ก่อสร้าง งานอุโมงค์ ตามก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เม่ือวันที่ 29 พฤศจกิายน 2560
ผู้อ านวยการส่วนก ากับดูแลพืน้ที่โครงการฝ่ายวศิวกรรมก่อสร้างของ ทอท. เจ้าหน้าที่กรมสวัสดกิารและ
คุ้มครองแรงงาน ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัของผู้รับจ้าง ได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบพืน้ที่อุโมงค์
ได้ข้อสรุปว่า พืน้ที่ดังกล่าวเป็นพืน้ที่อับอากาศตามกฎกระทรวง เร่ืองก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จัดการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานในที่อบัอากาศ พ.ศ. 2547 จงึมีค าส่ัง
ให้หยุดงานช่ัวคราว เน่ืองจากไม่มีมาตรการความปลอดภยัในการท างานในที่อับอากาศของพืน้ที่

ดังนัน้ ขอให้ผู้รับจ้างปฏิบัตติามกฎกระทรวงดังกล่าวอย่างเคร่งครัด จงึจะสามารถเข้าพืน้ที่ดังกล่าวได้
เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่อร่างกาย และชีวติของผู้รับจ้าง หรือ บุคคลที่เข้าไปท างานในบริเวณดังกล่าว



ภาพกิจกรรมความปลอดภยัฯ ของ CC3

อบรมความปลอดภัย ตรวจสอบน่ังร้าน
ตรวจเช็คอุปกรณ์

เคร่ืองจักร
ตรวจเช็คถังลมถังแก๊ส

การจัดการด้านความปลอดภยั
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ตดิป้ายเตือน ตรวจเช็คถังดับเพลิง ตรวจ Work Permit กจิกรรม 5 ส



ภาพกิจกรรมความปลอดภยัฯของ CC3

ก่อนแก้ไข ไม่มีป้ายเตอืน ก่อนแก้ไข ถังลมแก๊สจัดวางในสภาพที่ไม่

ปลอดภยั

หลังแก้ไข จัดท าป้ายเตือน
หลังแก้ไข จัดให้ใถังลมแก๊สให้อยู่ในสภาพที่

ปลอดภยั

การจัดการด้านความปลอดภยั
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● ผลตรวจวดัฝุ่ นละออง และเสียง ในช่วงวนัท่ี 9-12 พฤศจิกายน 2560 และในช่วงวนัท่ี 16-19
พฤศจิกายน2560

● - บริเวณพืน้ที่ก่อสร้าง ITD พบวา่ฝุ่ นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชัว่โมง (TSP) และคา่ฝุ่ นละอองขนาดไม่
เกิน 10 ไมครอน เฉล่ีย่ 24 ชัว่โมง (PM10) มีค่าสงูกวา่มาตรฐานก าหนด ในช่วงวนัท่ี 9-11
พฤศจิกายน 2560 แลวระดบัเสียงเฉลี่ย 24 ชวัโมงมีคา่สงูกวา่มาตรฐานก าหนด ในช่วงวนัท่ี 18-19
พฤศจิกายน 2560

- บริเวณโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
● SCS ได้แจ้งผู้ รับจ้าง CC1/1 ให้เพ่ิมจ านวนรถรวมทัง้เพิ่มความถ่ีในการฉีดพรมน า้และก าชบัให้

คนงานก่อสร้างมีการใช้ผ้าปิดจมกูเพ่ือปอ้งกนัฝุ่ น

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
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● ผลตรวจวดัฝุ่ นละออง และเสียง ในช่วงวนัท่ี 2-5 พฤศจิกายน 2560
- บริเวณพืน้ที่ก่อสร้าง SGI พบวา่คา่ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉล่ีย่ 24 ชัว่โมง (PM10) 
มีค่าสงูกวา่มาตรฐานก าหนด ในช่วงวนัท่ี 3-5 พฤศจิกายน 2560
- บริเวณโรงเรียนเทวะคลองตรง มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

● SCS ได้แจ้งผู้ รับจ้าง CC3 ห้เพ่ิมจ านวนรถรวมทัง้เพ่ิมความถ่ีในการฉีดพรมน า้และก าชบัให้คนงาน
ก่อสร้างมีการใช้ผ้าปิดจมกูเพ่ือปอ้งกนัฝุ่ น

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
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