
W Plan Actual This Week (+/-)

ไฟฟ้า 74.78 77.79% 13.12% 0.15% -64.67%

ประปา 20.58 95.14% 59.09% 0.13% -36.05%

น า้เสีย 4.64 98.47% 39.61% 0.19% -58.86%

Total 100 82.32% 23.81% 0.15% -58.51%

Data Date : 25 Jan. 2018

หมายเหตุ : ความล่าชา้เพ่ิมข้ึน 0.75% จากสปัดาห์ทีแ่ลว้ (ความล่าชา้ปัจจุบนัประมาณ 38 สปัดาห์เทียบจากแผนงาน)
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ความก้าวหน้าสะสมของงานก่อสร้าง CC3 ณ สิ้นเดือนมกราคม 2561



ความล่าช้าเพิ่มขึน้ 0.37% จากเดือนที่แล้ว (ความล่าช้าปัจจุบันประมาณ 9 เดือนเทียบจากแผนงาน) 2

Overall Progress CC3 เดือนมกราคม 2561



W Plan Actual This Week (+/-)

ระบบไฟฟ้า 115 kV 20.22 99.80% 0.00% 0.00% -99.80%

อาคาร MTS2 16.49 90.97% 15.94% 0.00% -75.03%

ระบบไฟฟ้า 24 kV 30.26 60.45% 13.89% 0.38% -46.56%

ระบบ SCADA 7.63 59.17% 36.62% 0.00% -22.55%

ความก้าวหน้างานระบบไฟฟ้า
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Data Date : 25 Jan. 2018
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Progress งานระบบไฟฟ้า เดือนมกราคม 2561



5

งานก่อสร้างอาคาร MTS2

หลังคาชัน้ 1 ชัน้ 2 โครง Truss

งานก่อสร้างอาคารสถานีไฟฟ้าหลัก หลังที่ 2
งาน ปริมาณรวม สะสมสัปดาห์ที่แล้ว ผลงานสัปดาห์นี ้ สะสมสัปดาห์น้ี่

- พืน้ชัน้ท่ี 1 1,640 ตร.ม. 1,615 ตร.ม. - 1,615 ม.
- พืน้ชัน้ท่ี 2 2,088 ตร.ม. 2,076 ตร.ม. - 2,076 ตร.ม.
- ติดตัง้หลงัคา 1,872 ตร.ม. 0 ตร.ม. - 0 ตร.ม.
- ผิวผนงัฉาบปนูเรียบ (อิฐมวลเบา) 5,402 ตร.ม. 2,359 ตร.ม. 48 ตร.ม. 2,407 ตร.ม.
- ผิวผนงัฉาบปนูเรียบ (อิฐมอญคร่ึงแผ่น) 434 ตร.ม. 0 ตร.ม. - 0 ตร.ม.



งานก่อสร้าง DB & MH
ของ 24 kV และ SCADA

ฝ่ัง West & East 

งานก่อสร้าง DB & MH ของ 24 kV และ SCADA ฝ่ังตะวันตก
งาน ปริมาณรวม สะสมสัปดาห์ที่แล้ว ผลงานสัปดาห์นี ้ สะสมสัปดาห์น้ี่

- เทคอนกรีต DB 24kV 4,198 ม. 4,011 ม. - 4,011 ม.

- เทคอนกรีต DB SCADA 4,162 ม. 3,818 ม. - 3,818 ม.

- เทคอบ่อ MH 24kV 48 บ่อ 7 บ่อ 1 บ่อ 8 บ่อ
- เทคอบ่อ MH SCADA 31 บ่อ 6 บ่อ - 6 บ่อ
- ถมทราย DB 24kV 4,198 ม. 491 ม. - 491 ม.
- ถมทราย DB SCADA 4,162 ม. 505 ม. - 505 ม.

งานก่อสร้าง DB & MH ของ 24 kV และ SCADA ฝ่ังตะวันออก
งาน ปริมาณรวม สะสมสัปดาห์ที่แล้ว ผลงานสัปดาห์นี ้ สะสมสัปดาห์น้ี่

- เทคอนกรีต DB 24kV 5,242 ม. 1,334 ม. 330 ม. 1,664 ม.
- เทคอนกรีต DB SCADA 3,409 ม. 949 ม. - 949 ม.
- เทคอบ่อ MH 24kV 57 บ่อ 7 บ่อ - 7 บ่อ
- เทคอบ่อ MH SCADA 29 บ่อ 7 บ่อ - 7 บ่อ
- ถมทราย DB 24kV 5,242 ม. 542 ม. - 542 ม.
- ถมทราย DB SCADA 3,409 ม. 550 ม. - 550 ม.

วนัศกุร์ที่ 26 มกราคม 2561



ฉาบผนังเข้าแบบผนัง MH

DB MH 24kV / SCADA MTS2

เทคอนกรีต DB ผูกเหล็ก MH
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วนัเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 วนัศกุร์ที่ 19 มกราคม 2561 วนัพฤหสับดีที่ 25 มกราคม 2561



W Plan Actual This Week (+/-)

ระบบท่อประธาน 2.41 100.00% 78.66% 0.00% -21.34%

อาคาร WSS2 13.56 92.63% 45.56% 0.20% -47.07%

ระบบท่อจ่ายน า้ประปา 4.53 99.99% 88.39% 0.00% -11.60%

ความก้าวหน้างานระบบประปา
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Data Date : 25 Jan. 2018
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Progress งานระบบประปา เดือนมกราคม 2561
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งานก่อสร้างอาคาร WSS2
งานก่อสร้างถังเก็บน า้ประปาและโรงสูบน า้ประปา หลังที่ 2

งาน ปริมาณรวม สะสมสัปดาห์ที่แล้ว ผลงาน
สัปดาห์นี ้ สะสมสัปดาห์น้ี่
ถังเกบ็น า้ประปา
- งานผนงันอก 2,826 ตร.ม. 2,544 ตร.ม. 249 ตร.
ม. 2,793 ตร.ม.
- งานพืน้บนถงัน า้ 10,288 ตร.ม. 10,036 ตร.ม. -

10,036 ตร.ม.
โรงสูบน า้ประปา
- งานเสา 1,482 ตร.ม. 1,425 ตร.ม.

- 1,425 ตร.ม.
- งานผนงั 2,145 ตร.ม. 0 ตร.ม.

- 0 ตร.ม.
โครงสร้างหลังคา
- งานคาน 312 ม. 156 ม.

- 156 ม.
- งานติดตัง้โครง Truss 73 ชิน้ 0 ชิ้น

- 0 ชิน้
- งานติดตัง้หลงัคา 1,945 ตร.ม. 0 ตร.ม.

- 0 ตร.ม.

วนัพฤหสับดีที่ 25 มกราคม 2561

วนัพฤหสับดีที่ 25 มกราคม 2561



● งานก่อสร้างท่อประปา ฝ่ังตะวันตก
งาน ปริมาณรวม สะสมสัปดาห์ที่แล้ว ผลงานสัปดาห์นีส้ะสม

สัปดาห์น้ี่
- วางท่อ HDPE 3,712 ม. 3,451 ม.

- 3,451 ม.
- ถมกลบัแล้วเสร็จ 3,712 ม. 3,451 ม.

- 3,451 ม.
- วางท่อ เข้า Phase1 168 ม. 120 ม.

- 120 ม.
● งานก่อสร้างท่อประปา ฝ่ังตะวันออก

งาน ปริมาณรวม สะสมสัปดาห์ที่แล้ว ผลงานสัปดาห์นี ้ สะสม
สัปดาห์น้ี่
- วางท่อ HDPE 5,570 ม. 5,480 ม.

- 5,480 ม.

- ถมกลบัแล้วเสร็จ 5,570 ม. 5,480 ม.

- 5,480 ม.
หมายเหตุ งานวางท่อ Steel อาคาร SAT1 ระยะ 1,331 ม. ยงัไมไ่ด้ด าเนินการ

งาน ปริมาณรวม สะสมสัปดาห์ที่แล้ว ผลงาน
สัปดาห์นี ้ สะสมสัปดาห์น้ี่
- งานเช่ือมท่อประธาน (เช่ือมนอก) 3,546 ม.  3,545 ม. -

3,545 ม.
- งานทดสอบท่อประธาน 3,546 ม. 0 ม.

- 0 ม.
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วนัพธุที่ 17 มกราคม 2561
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Material on Site

WSS2

โรงสูบน า้ประปาและทางลงถังเกบ็น า้ประปา 12

วนัเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561

วนัศกุร์ที่ 26 มกราคม 2561

วนัพธุที่ 24 มกราคม 2561 วนัพฤหสับดีที่ 25 มกราคม 2561 วนัพฤหสับดีที่ 18 มกราคม 2561

ท่อน า้ประปา

งานท่อน า้ประปาเดมิ

วนัพฤหสับดีที่ 25 มกราคม 2561



W Plan Actual This Week (+/-)

ถังปรับสภาพ+ถังบ าบัด 2.35 99.35% 7.49% 0.00% -91.86%

บ่อสูบน า้เสีย 0.52 89.94% 24.27% 0.00% -65.67%

ระบบท่อรวบรวมน า้เสีย 1.76 99.82% 86.97% 0.50% -12.85%

ความก้าวหน้างานระบบบ าบดัน า้เสีย
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Data Date : 25 Jan. 2018
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Progress งานระบบบ าบดัน า้เสีย เดือนมกราคม 2561



● งานก่อสร้างบ่อสูบน า้เสีย SPP
- SPP21 ตอกเสาเขม็ 25 ต้น แล้วเสร็จ
- SPP22 งานเทคอนกรีตพืน้ ผนงั พืน้บน และคานเหลก็ แล้วเสร็จ งานสัปดาห์นี ้คานเหลก็แล้วเสร็จ
- SPP23 งานเทคอนกรีตพืน้ ผนงั พืน้บน และคานเหลก็ แล้วเสร็จ งานสัปดาห์นี ้คานเหลก็แล้วเสร็จ

● งานก่อสร้างถงัปรับสภาพและถงับ าบัดน า้เสีย
ขัน้ต้น
- งานโครงสร้างพืน้ถังของทัง้ 2 ถัง แล้วเสร็จ
- งานผนังของทัง้ 2 ถัง แล้ว

เสร็จ
- งานพืน้บนของถังปรับสภาพ

60%*
- งานพืน้บนของถังบ าบัด

80%*
*ไมมี่งานเพิ่มเตมิสปัดาห์นี ้

● งานวางท่อรวบรวมน า้เสีย

งาน ปริมาณรวม สะสมสัปดาห์ที่แล้ว ผลงานสัปดาห์นี ้ สะสม
สัปดาห์น้ี่
- วางท่อ 10,202 ม. 9,240 ม.

100 ม. 9,340 ม.
- งานถมกลบั 10,202 ม. 9,240 ม. -

9,240 ม.

15
วนัพธุที่ 24 มกราคม 2561



Key Dates สถานะ

KD-01 ** ไฟฟ้า - 24 kV / SCADA ฝ่ัง ตต. ก่อสร้าง D  ฺ B พร้อม MH จาก MTS2 ถึง SAT-1
- 24 kV / SCADA ฝ่ัง ตอ. จาก SAT-1 ถึง สถานีดบัเพลิงฝ่ัง ตอ. 

ประปา - ฝ่ัง ตต. ก่อสร้างท่อจ่ายน า้ประปาบริเวณปากอโุมงค์ Utility SAT-1 และ
ท่อแยกถึงจดุเช่ือมต่อท่อน า้ประปา ทิศเหนือ-ใต้ ใกล้สถานีดบัเพลิงฝ่ัง ตต.
- ฝ่ัง ตอ. ก่อสร้างท่อจ่ายน า้ประปาบริเวณปากอโุมงค์ Utility SAT-1 ถึงสถานี
ดบัเพลิงฝ่ัง ตอ.

10-มิ.ย.-60 ล่าช้า 229 วัน

(ค่าปรับ ณ 
ปัจจุบัน 

ประมาณ 59
ล้านบาท)

KD-02 ประปา - งานติดตัง้ท่อประปาประธาน ท่อโครงข่าย งานระบบประปาของถงัเก็บ
น า้ประปาและโรงสบูจ่ายน า้ติดตัง้เคร่ืองสบูน า้และอปุกรณ์ ทดสอบท าความ
สะอาดแล้วเสร็จ พร้อมรองรับน า้ประปาจากการประปานครหลวง

7-ธ.ค.-60 ล่าช้า 49 วัน

(ค่าปรับ ณ 
ปัจจุบัน

ประมาณ 5.5
ล้านบาท)

สถานะ Key Dates ณ วันที่ 25 มกราคม 2561

16



MIlestones สถานะ

MS-01 ก่อสร้างแล้วเสร็จ เม่ือ 10-ก.พ.-60 (ลา่ช้ากวา่สญัญา 30 วนั)

MS-02 ไฟฟ้า - งานโครงสร้าง ผนงัและหลงัคาของ MTS2 แล้วเสร็จ

ประปา - งานโครงสร้าง อาคาร WSS2 แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างรับทอ่ ทอ่น า้ประปาประธานแล้วเสร็จ

น า้เสีย - งานโครงสร้าง EQ & Pretreatment Tank แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างรับทอ่ ทอ่รวบรวมน า้เสีย แล้วเสร็จ

11-พ.ค.-60 ล่าช้า 259 วัน

MS-03 ไฟฟ้า - งานระบบประกอบอาคารและงานสถาปัตยกรรม ของ MTS2 แล้วเสร็จ
- งานตดิตัง้ Pipe Jacking, DB และ MH งาน 115 kV แล้วเสร็จ
- งานตดิตัง้ DB & Manhole งาน 24 kV ระยะท่ี 1 แล้วเสร็จ

ประปา - งานระบบประกอบอาคารและงานสถาปัตยกรรม ของ WSS2 แล้วเสร็จ

น า้เสีย - งานระบบไฟฟ้าเคร่ืองกล EQ & Pretreatment Tank แล้วเสร็จ

23-ก.ย.-60 ล่าช้า 114 วัน

สถานะ Milestones ณ วันที่ 25 มกราคม 2561
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MIlestones สถานะ

MS-04 ไฟฟ้า - งานตดิตัง้อปุกรณ์เคร่ืองจกัรระบบ 115 kV - 24 kV ของ MTS2 แล้วเสร็จ
- งานร้อยสายไฟฟ้าของงานระบบ 115 kV แล้วเสร็จ
- งานตดิตัง้ Cable Ladder & Wire Way งานไฟฟ้า 24 kV ระยะท่ี 1 แล้วเสร็จ 

ประปา - งานวางทอ่น า้ประปา แล้วเสร็จ

น า้เสีย - งานวางทอ่รวบรวมน า้เสีย แล้วเสร็จ

22-พ.ย.-60 ล่าช้า 64 วัน

สถานะ Milestones ณ วันที่ 25 มกราคม 2561
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● ด้านการบริหารจัดการและการวางแผนที่ดี
CC3 ยงัขาดการวางแผนและบริหารจดัการท่ีดี
ซึง่จะเห็นได้ชดัเจนจาก

○ ยงัไม่ได้น าส่ง P6 Recovery Plan 

○ การบริหารจดัการด้านงานเอกสารล่าช้าและผิดพลาด
บ่อยครัง้ ทัง้เอกสารท่ีต้องได้รับอนมุตัิก่อนเร่ิมงาน 
(MAT / MST / SDW) และเอกสารน าส่งต่างๆ   

○ Actual ท่ีผ่านมาต ่ากว่าแผนงานมาโดยตลอด 

○ ความล่าช้าของงานตาม KD และ MS หลายรายการ
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ปัญหาและอุปสรรคของ CC3 
● งานระบบไฟฟ้า

งานระบบไฟฟ้า 115 kV
○ ยงัอยู่ระหว่างขัน้ตอนการขออนญุาตจากหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง อาทิ กฟน. / ทล. 

งานก่อสร้าง MTS2
○ ก่อสร้างล่าช้าและเอกสารยงัอนมุตัิไม่ครบถ้วน
○ ความล่าช้าของ Main Equipment

งานระบบไฟฟ้า 24 kV & SCADA 
○ ยงัไม่ได้ข้อสรุปเร่ืองวสัดถุมกลบับน Duct Bank 

(RFI # 34/ 40)
○ ยงัไม่ได้ข้อสรุปเร่ืองการซอ่มท่อ HDPE ใน Duct Bank

(RFI # 67)
○ พบปัญหาการลาก Dummy ไม่ผ่าน
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ปัญหาและอุปสรรคของ CC3 
● งานระบบบ าบดัน า้เสีย

งานปรับปรุงระบบบ าบัดน า้เสีย
○ ความล่าช้าของงานเอกสารท่ียงัไม่ได้รับอนมุตัิ ท าให้ไม่

สามารถเร่ิมงานก่อสร้างได้ อาทิ
Shop Drawing งานระบบไฟฟา้และสขุาภิบาล
Method Statement การติดตัง้งานระบบ
Material ท่ีเก่ียวข้อง

○ ความล่าช้าของ Main Equipment

● งานระบบประปา

งานท่อประธานประปา
○ ยงัไม่ได้ข้อสรุปเร่ืองวิธีทดสอบรอยเช่ือมท่อประธาน

งานก่อสร้าง WSS2
○ ก่อสร้างล่าช้าและเอกสารยงัอนมุตัิไม่ครบถ้วน
○ ความล่าช้าของ Main Equipment



● วสัดอุปุกรณ์หลกัของ CC3 มีทัง้หมด 30 รายการ ปัจจบุนัได้รับการอนมุตัิ 9 รายการ
- GIS 24 kV Double Bus - 24 kV Dry Type Transformer - Mimic Panel
- GIS 24 kV Single Bus - Overhead Crane - สายไฟฟา้ 115 kV
- GIS 115 kV - Transformer 115 kV / 24 kV - Automatic Transfer Switch

● อยู่ระหวา่งพิจารณา 1 รายการ ( CSC 1 รายการ / ทอท. 0 รายการ)
● รอแก้ไขและน าส่งกลบัใหม่ 19 รายการ      
● ยงัไม่น าเสนอขออนมุตัิ 1 รายการ

ปัญหาเร่ืองความล่าช้าของการส่ังซือ้วัสดุอุปกรณ์หลัก
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