
ความกา้วหน ้าสะสมของงานกอ่สรา้ง CC3 ณ ส ิน้ เดอืนกมุภาพนัธ ์2560

% 
Weight

Plan
(25-ก.พ.-60)

Actual
(25-ก.พ.-60)

Ahead (+) /
Delay (-)

งานไฟฟ้า 74.78% 5.91% 3.74% -2.17%

งานประปา 20.58% 22.60% 16.55% -6.05%

งานระบบบําบดัน้ํา
เสยี 4.64% 2.52% 2.86% +0.34%

OVERALL 100% 9.19% 6.34% -2.85%



ปัญหาและอปุสรรค

Milestone ปัญหา

MS-02
(11 พ.ค. 

60)

เหลอื 70
วนั

ไฟฟ้า - งานโครงสรา้ง ผนังและหลงัคาของ MTS2 แลว้
เสรจ็

ประปา - งานโครงสรา้งรบัทอ่ ทอ่น้ําประปาประธานแลว้
เสรจ็

- งานโครงสรา้งอาคาร WSS2 ทัง้หมด แลว้เสรจ็

น้ําเสยี - งานคอนกรตีโครงสรา้งของ EQ Tank และ 
Pretreatment Tank แลว้เสรจ็ 

- งานโครงสรา้งรบัทอ่ ทอ่รวบรวมน้ําเสยีแลว้เสรจ็

MTS2 - มโีอกาสล่าชา้ เน่ืองจากความล่าชา้
ทีต่อ่เน่ืองมาจาก MS-01

โครงสรา้งรบัท่อประปาประธาน (310 
ฐาน)
- ยงัไม่สามารถกอ่สรา้งในพืน้ที ่Sky Lane 
ได ้

เน่ืองจาก CC3 ยงัขาดความพรอ้มในการเร ิม่
ดาํเนินงาน 

WSS2 - มโีอกาสล่าชา้กวา่กาํหนด
คอ่นขา้งสูง เน่ืองจากมเีนือ้งานเหลอือยู่เป็น
จาํนวนมาก เมือ่เทยีบกบัระยะเวลาทีเ่หลอือยู่ 70
วนั 
น้ําเสยี - มโีอกาสล่าชา้ เน่ืองจากความ
ล่าชา้ทีต่อ่เน่ืองมาจาก MS-01



ปัญหาและอปุสรรค

Milestone ปัญหา

MS-03
(23 ก.ย. 

60)

เหลอื 
205 วนั

ไฟฟ้า - งานระบบประกอบอาคารและงาน
สถาปัตยกรรม

ของ MTS2 แลว้เสรจ็
- งานตดิตัง้ PJ / DB / MH ของงาน 115 kV
- งานตดิตัง้ DB / MH ของงาน 24 kV ระยะที ่1

ประปา - งานระบบประกอบอาคารและงาน
สถาปัตยกรรม

ของ WSS2 แลว้เสรจ็
- งานโครงสรา้งอาคาร WSS2 ทัง้หมด แลว้เสรจ็

น้ําเสยี - งานเคร ือ่งกลไฟฟ้าของ EQ Tank และ 
Pretreatment Tank แลว้เสรจ็ 

MTS2 - มโีอกาสล่าชา้ เน่ืองจากความ
ล่าชา้ทีต่อ่เน่ืองมาจาก MS-01 และ MS-02

115 kV - ยงัไม่สามารถเร ิม่การกอ่สรา้ง
ได ้ เน่ืองจากตดิปัญหาเร ือ่งการขออนุญาต 
(ตามแผนตอ้งเร ิม่ขดุจม MH ตวัแรกตัง้แต ่
12 ม.ค. 60 ) 

WSS2 - มโีอกาสล่าชา้ เน่ืองจากความ
ล่าชา้ทีต่อ่เน่ืองมาจาก MS-02

น้ําเสยี - มโีอกาสล่าชา้ เน่ืองจากความ
ล่าชา้ทีต่อ่เน่ืองมาจาก MS-01 และ MS-02



ปัญหาและอปุสรรค

● ปัญหาเร ือ่งความล่าชา้ของ Keydate ของ CC3
Key Date ปัญหา

KD-01
(10 ม.ิย. 

60)

เหลอื 100
วนั

ไฟฟ้า - 24 kV ฝ่ัง ตต. กอ่สรา้ง D◌ฺB พรอ้ม MH จาก MTS2

ถงึ SAT-1
- 24 kV ฝ่ัง ตอ. จาก SAT-1 ถงึ สถานีดบัเพลงิฝ่ังตอ. 

- SCADA ฝ่ัง ตต. กอ่สรา้ง D◌ฺB พรอ้ม MH จาก 

MTS2 ถงึ SAT-1
- SCADA ฝ่ัง ตอ. จาก SAT-1 ถงึ สถานีดบัเพลงิฝ่ังตอ. 

ประปา - ฝ่ัง ตต. กอ่สรา้งทอ่จา่ยน้ําประปาบรเิวณปากอโุมงค ์
Utility SAT-1 และทอ่แยกถงึจดุเชือ่มต่อท่อนํ้าประปา 
ทศิเหนือ-ใต ้ใกลส้ถานีดบัเพลงิฝ่ัง ตต.

- ฝ่ัง ตอ. กอ่สรา้งทอ่จา่ยน้ําประปาบรเิวณปากอโุมงค ์
Utility SAT-1 ถงึสถานีดบัเพลงิฝ่ัง ตอ.

● สง่มอบพืน้ที ่Inteface 
ไม่ได ้ตามทีก่าํหนด

● DB และทอ่ประปาฝ่ัง ตต. (4 
ก.ม. รวมพืน้ที ่Inteface) ซึง่
ปัจจุบนัเร ิม่กอ่สรา้งไปเพยีง 
15%

● ไม่สามารถเขา้พืน้ที ่
Airside
เน่ืองจาก CC3 ยงัขาดความ
พรอ้มในการเร ิม่ดาํเนินงาน จงึ
ไม่สามารถเขา้พืน้ทีไ่ดใ้นวนัที ่
20 ก.พ. 60 ตามทีเ่คยวางแผน
ไว ้



ปัญหาและอปุสรรค

● ปัญหาความล่าชา้ของการอนุมตัวิสัดุอปุกรณห์ลกัของโครงการ 
ซึง่ CC3 นําส่งเอกสารการขออนุมตัวิสัดอุปุกรณค์ร ัง้ที ่2 มาให ้CSC พจิารณาตรวจสอบบางส่วน
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