ความก้าวหน้าของการดาเนินงาน CC4 ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2561
รายการเอกสาร
แผนการดาเนินงาน
(Work Schedule BL0)

กาหนดส่ ง
ภายในวันที่

9 ธ.ค. 60

สถานะ
(ถึง 26 พ.ค. 61)

IRTV

SCS

ล่าช้ า 38 วัน

7 พ.ค. 61
(แก้ ไขครัง้ ที่ 2)

23 พ.ค. 61

(อยู่ระหว่างการแก้ ไขครัง้ ที่ 3)

(Re.02 แก้ ไขและส่งใหม่)

AOT

-

ประกันภัยของโครงการ (CAR)

19 ธ.ค. 60

ล่าช้ า 94 วัน

23 มี.ค 61

31 มี.ค. 61
(แก้ ไขและส่งใหม่)

AOT สัง่ การให้ IRTV
ไปจัดทา CAR ที่
ครอบคลุม Airside
ด้ วย

แผนการบริ หารโครงการ
(Project Management Plan)

19 ธ.ค. 60

ล่าช้ า 80 วัน

9 มี.ค. 61

19 มี.ค. 61
(แก้ ไขและส่งใหม่)

-

16 เม.ย. 61
(แก้ ไขและส่งใหม่)

-

อยูร่ ะหว่างการ
พิจารณา

-

แผนความปลอดภัย (Safety Plan)

-

-

(อยู่ระหว่างการแก้ ไขครัง้ ที่ 1)

3 เม.ย. 61
(แก้ ไขครัง้ ที่ 2)
(อยู่ระหว่างการแก้ ไขครัง้ ที่ 3)

แผนงานการส่งเอกสาร (Submittal List)

19 ธ.ค. 60

ล่าช้ า 70 วัน

7 พ.ค. 61
(แก้ ไขครัง้ ที่ 1)

1

รายการเอกสารที่จะต้ องส่ งก่ อนได้ รับมอบพืน้ ที่
รายการเอกสารที่จะต้ องส่ งก่ อน
ได้ รับมอบพืน้ ที่

กาหนดส่ ง
ภายในวันที่

สถานะ
(ถึง 26 พ.ค. 61)

IRTV

SCS

AOT

แผนการจัดตังส
้ านักงานและระบบ
สุขาภิบาลชัว่ คราว

-

-

-

-

-

แผนการประชาสัมพันธ์แบบรูปป้าย
ประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ

-

-

-

-

-

แผนการประสานงานสาธารณูปโภค

-

-

-

-

-

2

รายการเอกสารที่จะต้ องส่ งก่ อนได้ รับมอบพืน้ ที่
รายการเอกสารที่จะต้ องส่ งก่ อน
ได้ รับมอบพืน้ ที่

กาหนดส่ ง
ภายในวันที่

สถานะ
(ถึง 26 พ.ค. 61)

IRTV

SCS

AOT

แผนการป้องกันและลดผลกระทบ
สิง่ แวดล้ อม (Environment Plan)

-

-

2 เม.ย. 61

27 เม.ย. 61
(ไม่อนุมตั )ิ

-

แผนการขนส่งวัสดุ

-

-

-

-

-

เสนอชื่อ วิศวกรผู้ตรวจสอบการ
ออกแบบ ค ้ายัน นัง่ ร้ าน และโครงสร้ าง
ชัว่ คราว

-

-

-

-

-

3

ความก้าวหน้าของการดาเนินงาน CC4 ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2561
เอกสารที่ต้องส่งตามสัญญา ของ Milestone

MS Date

PER (30%
progress เมื่อได้ รับ
Code 1 or 2)

IER (65%
progress เมื่อ
ได้ รับ Code 1 or
2)

FER (100%
progress เมื่อ
ได้ รับ Code 1)

1. Guideway

18/1/61

0%

ยังไม่ได้ ส่ง

ยังไม่ได้ ส่ง

ยังไม่ได้ ส่ง

ยังไม่ได้ ส่ง

ยังไม่ได้ ส่ง

ยังไม่ได้ ส่ง

(ขาด Compliance Matrix)
IRTV ส่งมาวันที่ 16/05/2561

2. Vehicle

19/3/61

0%
(ขาด Compliance Matrix)
IRTV ส่งมาวันที่ 15/05/2561

3. Depot Equipment

18/4/61

0%
(ขาด Compliance Matrix)
IRTV ส่งมาวันที่ 21/05/2561

4

ความก้าวหน้าของการดาเนินงาน CC4 ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2561
เอกสารที่ต้องส่งตามสัญญา ของ Milestone

MS Date

PER (30%
progress เมื่อได้ รับ
Code 1 or 2)

IER (65%
progress เมื่อ
ได้ รับ Code 1 or
2)

FER (100%
progress เมื่อ
ได้ รับ Code 1)

4. Power Distribution System (PDS)

18/4/61

0%

0%

IRTV ส่งแล้ ว

IRTV ส่งมาวันที่ 24/05/2561
(SCS อยูร่ ะหว่างการออก
Certificate)

(อยูร่ ะหว่างการ
ดาเนินการ)
(SCS อยูร่ ะหว่างการออก
Certificate)

IRTV นาส่ง 18/04/2561

0%

0%

IRTV ส่งแล้ ว

IRTV ส่งมาวันที่ 24/05/2561
(SCS อยูร่ ะหว่างการออก
Certificate)

(อยูร่ ะหว่างการ
ดาเนินการ)
(SCS อยูร่ ะหว่างการออก
Certificate)

IRTV นาส่ง 18/04/2561

0%

ยังไม่ได้ ส่ง

ยังไม่ได้ ส่ง

KD01- Completed design for PDS including All
requirements of Housekeeping, UPS and Traction
Substation System

18/4/61

5. Station Equipment (PSD)

18/4/61

(ขาด Compliance Matrix)

5

ความก้าวหน้าของการดาเนินงาน CC4 ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2561
เอกสารที่ต้องส่งตามสัญญา ของ Milestone

MS Date

PER (30%
progress เมื่อได้ รับ
Code 1 or 2)

IER (65%
progress เมื่อ
ได้ รับ Code 1 or
2)

FER (100%
progress เมื่อ
ได้ รับ Code 1)

6. Communications (COM)

18/5/61

0%

ยังไม่ได้ ส่ง

ยังไม่ได้ ส่ง

(ขาด Compliance Matrix)
IRTV นาส่ง 17/05/2561

7. Operation Control Center (OCC) System

18/5/61

ยังไม่ได้ ส่ง

ยังไม่ได้ ส่ง

ยังไม่ได้ ส่ง

8. Automatic Train Control (ATC)

17/6/61

0%

ยังไม่ได้ ส่ง

ยังไม่ได้ ส่ง

(ขาด Compliance Matrix)
IRTV นาส่ง 15/05/2561

6

ความก้าวหน้าของการดาเนินงาน CC4 ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2561

PLAN 21.2%
ACTUAL 0%

PLAN อ้ างอิงจากแผนงานก่อสร้ าง/ติดตังที
้ ่ CC4 ส่งมาเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 61 ซึง่ CSC พิจารณาให้
Code 3

7

