
ความก้าวหน้าสะสมของ SCS ณ สิ้นเดือนพฤศจกิายน 2561

Package Plan Actual Ahead(+) / Delay(-)

% รวมของ SCS 53.55% 34.19% -19.36%



Quality Assurance / Quality Control

2

AOT Audit เรื่อง การตรวจสอบและทดสอบวัสดุก่อนน าไปไช้หน้างาน

งานตรวจเช็ค Bolt  CC1.2ทดสอบแท่นตัวอย่างคอนกรีต อายุครบ 28 วัน CC1.1 



ภาพกิจกรรมความปลอดภัยฯ ของ CC1/1

Morning Talk สวัสดีครับ ประชุมความปลอดภัย ตรวจงานด้านความปลอดภัย

ตรวจตู้ไฟฟ้า ตัวอย่าง Work Permit

ตรวจพนักงานก่อนเข้าอุโมงค์

ตรวจสอบแนวร้ัว5 ส.

กิจกรรมด้านความปลอดภัย
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ภาพกิจกรรมตรวจความปลอดภัยฯ ของ CC1/1

ก่อนแก้ไข ให้เพ่ิมราวกันตกนั่งร้าน

หลังแก้ไข จัดเพิ่มราวกันตกนั่งร้าน

การจัดการด้านความปลอดภัย
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ก่อนแก้ไข ไม่มีฝาครอบสวิตส์ไฟฟ้า

หลังแก้ไข จัดให้มีฝาครอบสวิตส์ไฟฟ้า
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กิจกรรมด้านความปลอดภัย

Morning Talk อบรมพนักงานใหม่ อบรมการท างานที่สูงประชุมความปลอดภัยฯ

ปิดช่องเปิดให้ม่ันคงแข็งแรง

ภาพกิจกรรมความปลอดภัยฯ ของ CC1/2

ตรวจเคร่ืองมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า ตัวอย่าง Work Permit Check list การตรวจเครื่องจักร
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การจัดการด้านความปลอดภัย

ภาพกิจกรรมความปลอดภัยฯ ของ CC1/2 

หลังแก้ไข จัดท าป้ายชี้บ่งพื้นที่การท างานของพนักงาน

ก่อนแก้ไข ให้จัดท าป้ายชี้บ่งพื้นที่การท างานของ
พนักงาน

ไม่มีการด าเนินการแก้ไข

ก่อนแก้ไข ให้เพ่ิมป้ายเตือนระวังศีรษะ

ก่อนแก้ไข แสงสว่างไม่เพียงพอต่อการท างาน



ภาพกิจกรรมความปลอดภัยฯ ของ CC3

Morning Talk ประชุมความปลอดภัยฯ

ตรวจเคร่ืองมือ, อุปกรณ์ กิจกรรม 5 ส.
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อบรมพนักงานใหม่ การตรวจสอบถังดับเพลิง

ตรวจความปลอดภัยพื้นที่หน้างาน ป้ายความปลอดภัย

กิจกรรมด้านความปลอดภัย



ภาพกิจกรรมตรวจความปลอดภัยฯ ของ CC3

หลังแก้ไข จัดท าป้ายเตือนและเบอร์โทรติดตอ่

ของช่าง  
8

การจัดการด้านความปลอดภัย

ก่อนแก้ไข ให้เพ่ิมแนวราวกั้น 2 แนว

หลังแก้ไข จัดเพิ่มแนวราวกั้น 2 แนว

ก่อนแก้ไข เพ่ิมป้ายเตือนและเบอร์โทรติดต่อของช่าง
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กิจกรรมด้านความปลอดภัย

ภาพกิจกรรมความปลอดภัยฯ ของ CC4

Morning Talk ตรวจสอบเครื่องมือ/อุปกรณ์

อบรม 4 ผู้การท างานปั้นจั่น ประชุมความปลอดภัย
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การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

● CC1/1 (ITD) มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3 วัน ต่อเนื่องทุก 3 เดือน ในช่วงการก่อสร้างท่ัวไปโดยมีการตรวจวัดในวันท่ี 1 - 4

พฤศจิกายน 2561 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

● CC1/2 (PCS) จะมีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3 วัน ต่อเนื่องทุก 3 เดือน ในช่วงการก่อสร้างท่ัวไปโดยจะมีการตรวจวัดครั้งตอ่ไป

ในวันทีีี 10-13 มกราคม 2562 อยู่ระหว่างรอการตรวจวัด

● CC3 (SGI) มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3 วัน ต่อเนื่องทุก 3 เดือน ในช่วงการก่อสร้างท่ัวไปโดยมีการตรวจวัดในวันท่ี 1 - 4

พฤศจิกายน 2561 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพอากาศ และระดับเสียง



ภาพกิจกรรมงานด้านสิ่งแวดล้อม CC1/1

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
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ฉีดพรมน้ าในพื้นที่กอ่สร้าง การท าความสะอาดบ่อล้างล้อ การท าความสะอาดถนน

การท าความสะอาดอุโมงค์สูบสิ่งปฏิกูลบริเวณหน้างาน การเก็บขยะในพื้นที่ก่อสร้าง
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การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ภาพกิจกรรมงานด้านสิ่งแวดล้อม CC1/2

ท าความสะอาดอุโมงค์ สูบสิ่งปฏิกูลห้องน้ าในพื้นที่ก่อสร้าง

การท าความสะอาดถนน ก าจัดวัชพืชในทางระบายน้ า ฉีดพรมน้ าในพื้นที่ก่อสร้าง

การเก็บขยะในพื้นที่ก่อสร้าง



13

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ภาพกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม CC3
ฉีดพรมน้ าในพื้นที่ก่อสร้าง การท าความสะอาดถนน จัดเก็บเศษวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้าง

จัดเก็บขยะในพื้นที่ก่อสร้าง จัดเก็บขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ก่อสร้าง ท าความสะอาดอุโมงค์
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การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ภาพกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม CC4
จัดเก็บขยะในพื้นที่ก่อสร้าง

ภาพกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม CC5

กั้นขอบเขตวัสดุก่อสร้าง ท าความสะอาดอุโมงค์

กั้นขอบเขตวัสดุก่อสร้างจัดเก็บขยะในพื้นที่ก่อสร้าง จัดรับส่งคนงานที่มีหลังคาคลุม
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SYSTEMS INTERFACE AND INTEGRATION APPROACH
Weekly Progress:
● Face to face meetings with contractors
- CC3 (CC3 Systems and ICT Network)

- CC1.1 (CC1.1 systems and ICT Network)

● Clarification meetings
- CC5 HLC presentation and interface with MTB

- CC5 Interface issues and pending issues

● Weekly meetings :
- Contractor Systems interfaces and documentation

● Interfaces documentation and templates

- Interface Agreements

- ICD document

- Systems interface plan (design and Implementation phases)
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SYSTEMS INTERFACE AND INTEGRATION APPROACH

Warnings :
● CC1.1 has to provide ICD Ref table by Friday 7/12/2018

● CC3 has to provide soft copy of ICD reference table by max Thursday 6/12.2018

● CC5 has to provide interface matrix and ICD Ref. Table by max Friday 7/12/2018

Identification and documentation status:
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Plan for next steps
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Plan for next steps
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Plan for next steps
ICD Documents :
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Plan for next steps


