
โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

ความก้าวหน้าประจ าเดือนของการด าเนินงานก่อสร้าง
ผลงานเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๓๓ ของการด าเนินโครงการฯ)

วันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ส านักงานสนามส่วนกลางของโครงการฯ (ฝั่งธนบุรี)
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ผลการด าเนินงาน
เริ่มต้นสัญญา :  6 พฤษภาคม 2563
สิ้นสุดสัญญา :  19 กรกฎาคม 2566
ระยะเวลาตามสัญญา :  1,170 วัน
ระยะเวลาที่ด าเนินการแล้ว :  1,029 วัน (ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)
ความก้าวหน้าของงาน • งานเสาเข็มเจาะ Ramp

• งานก่อสร้างฐานราก Main Line & Ramp
•  งานก่อสร้างเสา Main Line & Ramp
•  งานก่อสร้างคานขวาง (Cross Beam, Portal Beam)
•  งานติดตั้งช้ินงาน (Precast Segmental Box Girder, Precast I-Girder, Precast Parapet)
•  งานผลิตช้ินงาน (Precast Segmental Box Girder, Precast I-Girder, Precast Portal Beam, Precast Parapet)
•  งานเทคอนกรีต Deck & Link Slab
•  งานก่อสร้างรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคใต้ดินในพื้นที่โครงการฯ

ความก้าวหน้าประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566
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ความก้าวหน้างานประจ าเดือนกุมภาพันธ์
แผนงาน 1.73 %
ผลงาน                       1.74 %
เร็วกว่าแผน +0.01 %

ความก้าวหน้างานสะสมถึงเดือนกุมภาพันธ์
แผนงานสะสม 63.97 %
ผลงานสะสม              64.90 %
เร็วกว่าแผน               +0.93 %

แผนคาดการณ์ (คร้ังท่ี 2)
RDOE/EXAT/C2-998 (9 ธันวาคม 2565)

ความก้าวหน้างานประจ าเดือนกุมภาพันธ์
1 กุมภาพันธ์ 2566 – 28 กุมภาพันธ์ 2566

แผนงาน                    3.80 %
ผลงาน                      1.74 %
ช้ากว่าแผน                -2.06 %

ความก้าวหน้างานสะสมถึงเดือนกุมภาพันธ์
6 พฤษภาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

แผนงานสะสม            93.22 %
ผลงานสะสม              64.90 %
ช้ากว่าแผน               -28.32 %
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สรุปความก้าวหน้างานที่ด าเนินการในโครงการฯ
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แผนงานตามสัญญา

แผนงานสะสม 93.22 %
ผลงานสะสม 64.90 %
ช้ากว่าแผน -28.32 %
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ความก้าวหน้างานสะสมถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

แผนงานคาดการณ์ (ครั้งที่ 2)
ตามหนังสือ RDOE/EXAT/C2-998

แผนงานสะสม  63.97 %
ผลงานสะสม 64.90 %
เร็วกว่าแผน +0.93 %
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ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ความก้าวหน้างานก่อสร้าง

สรุปก าลังคน (Manpower) เดือนกุมภาพันธ์ 2566

พื้นที่ก่อสร้าง On Site Workers

Zone 1 197

Zone 2 178

Zone 3 222

รวมทั้งหมด 597



งานส ารวจและรื้อย้ายสาธารณูปโภค ระบบประปา

กพ 65มค 65 มคี 65

เมษ 65สค-พค 65กย 65พย 65

เมษ 65

ธค 65 มค 66 กพ-กค 66 19 สค 66

CTBการอนุมตัแิบบ
ทางการประปานครหลวง
ไดอ้นุมตัแิบบระยะที1่และ2

=On Process

=Complete

พจิารณาอนุมตัิ
งบประมาณการก่อสรา้ง
ตามแบบทีไ่ดร้บัการอนุมตัิ

จาก กปน.

แผนการด าเนินการรือ้ยา้ยสาธารณูปโภคแบบ Milestone

=Progress Start

=Handover Start

ด าเนินการรือ้ยา้ย 
ระยะที2่งานกอ่สรา้ง ระยะที2่

งานกอ่สรา้ง ระยะที1่
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แผนงานรื้อย้ายท่อเมนประธาน การประปานครหลวง

Bypass Bypass

Bypass

Bypass

แผนงานประมาณ
การหลงัเซน็สญัญา
ในวนัที ่16 
พฤษภาคม 2565

BP01 BP02 BP03
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ตรวจสอบทรพัยส์นิ แลว้เสรจ็ ตรวจสอบทรพัยส์นิ แลว้เสรจ็ ตรวจสอบทรพัยส์นิ แลว้เสรจ็
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ตัดบรรจบท่อประปาช่ัวคราว
แล้วเสร็จ

ตัดบรรจบท่อประปาช่ัวคราว
แล้วเสร็จ

ตัดบรรจบท่อประปาช่ัวคราว
- ท่อ 800 มม. (แล้วเสร็จ)
- ท่อ 1,200 มม. (แล้วเสร็จ)



งานส ารวจและรื้อย้ายสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า

เริม่การสง่มอบพืน้ทีก่่อสรา้ง

กพ 65มค 65 มคี 65

เมษ 65พค 65มยิ 65กค 65

การไฟฟ้านครหลวงเริม่เขา้ปักเสาพาดสาย

เมษ 65

สค 65 กย 65 ตค 65 ม.ค.66 – ม.ิย.67

CTB

CTB

CTB

การอนุมตัแิบบ
ทางการไฟฟ้านครหลวงได้
อนุมตัแิบบระยะที1่และ2

=On Process

=Complete

พจิารณาอนุมตัิ
งบประมาณการก่อสรา้ง
ตามแบบทีไ่ดร้บัการอนุมตัิ

จาก กฟน.

แผนการด าเนินการรือ้ยา้ยสาธารณูปโภคแบบ Milestone

=Progress Start

=Handover Start

ด าเนินการรือ้ยา้ย 
ระยะที2่

งานก่อสรา้งทอ่รอ้ย
สายไฟฟ้าใตด้นิ ดว้ยวธิ ี
Pipe Jacking ลอดใต้
คลอง

งานกอ่สรา้ง 
ระยะที1่ กฟน. ปักเสา พาดสาย 

แลว้เสรจ็

งานกอ่สรา้ง ระยะที2่
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งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้า

83

งานรื้อ-ย้าย ระบบไฟฟ้าใต้ดิน 
ด าเนินการโดย กิจการร่วมค้า ซีทีบี 
งานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน

งานรื้อย้าย ระยะที1่ งานรื้อย้าย ระยะที2่

งานรื้อ-ย้าย ระบบไฟฟ้าใต้ดิน 
ด าเนินการโดย กิจการร่วมค้า ซีทีบี 
งานออกแบบ (Redesign) HDD
ลอดใต้คลอง รอการอนุมัติแบบจาก 
การไฟฟ้านครหลวง

งานรื้อ-ย้าย ระบบไฟฟ้าใต้ดิน 
ด าเนินการโดย กิจการร่วมค้า ซีทีบี 
งานก่อสร้าง HDD ลอดใต้คลอง
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งานรื้อย้ายสาธารณูปโภค

ด าเนินการใ

กพ 66มค 66 มคี 66

เมษ 66พค 66มยิ 66กค 66

เมษ 66

กค 66 สค 66 กย 66 ตค 66

ด าเนินการเอกสารตามขัน้ตอน เซน็ต์ ครบแลว้

CTB

CTB

=On Process

=Complete

ด าเนินการเอกสารงานสื่อสารใตด้นิตามขัน้ตอน เซน็ต์ ครบแลว้ 25/08/65

ด าเนินการเอกสารงานสายสื่อสารใตด้นิตามขัน้ตอนเสรจ็แลว้ 
Zone 1 NT และ Zone 2 และ NT Zone 3 NT จดัสง่เรยีบรอ้ยรอการ
ตรวจสอบจาก NT ผูค้วบคุมงาน
ไดร้บัแบบจาก NT3.2 แลว้

พย 66

87


	Slide 1
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 41
	Slide 73
	Slide 74
	Slide 81
	Slide 83
	Slide 87

