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1.1(1) เงื่อนไขเฉพาะงาน 

 1. สถานที่ดําเนินการ 

  1.1 งานติดตั้งศูนยAMI Data Center และระบบงานตางๆ ใหติดต้ัง ณ การไฟฟาสวน

ภูมิภาค สํานักงานใหญอาคาร 51 

  1.2 งานติดตั้งมิเตอรและหนวยรับ-สงขอมูล (4G/3GModem) ใหกับผูใชไฟฟารายใหญ

ของการไฟฟาสวนภูมิภาคท่ัวประเทศ ตามรายชื่อที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด จํานวน 70,000 ราย

ดังน้ี 

 

สํานักงานการไฟฟาเขต จํานวนที่ติดต้ังมิเตอรระบบ AMI(ราย) 

กฟน.1 6,000 

กฟน.2 3,000 

กฟน.3 2,500 

กฟฉ.1 5,250 

กฟฉ.2 5,000 

กฟฉ.3 5,250 

กฟก.1 7,000 

กฟก.2 15,500 

กฟก.3 8,000 

กฟต.1 4,000 

กฟต.2 7,000 

กฟต.3 1,500 

รวม 70,000 

 ท้ังนี้ จํานวนมิเตอรในแตละเขตการไฟฟา อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 

 2. รายละเอียด ขอบเขตและปริมาณงาน 

  2.1 ขอบเขตปริมาณโครงการติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะ AMIสําหรับผูใชไฟฟารายใหญ

ประกอบดวยงานตางๆ ดังนี้ 

 งานสวนที่ 1 

   (1) งานติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอร, อุปกรณเครือขาย, ติดตั้งระบบ Head-End 

(HES), ติดตั้งระบบบริหารจัดการขอมูลมิเตอร (Meter Data Management System : MDMS),

ติดต้ังระบบบริหารจัดการมิเตอร (Meter Operation Management System : MOMS) และระบบ 

Softwareตางๆณ ศูนย Data Center 
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   (2) ติดตั้งระบบเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Integration) ซึ่งเปนสวน

เชื่อมโยงระบบปจจุบันของ การไฟฟาสวนภูมิภาค (ระบบSAP, ระบบ SCADA, ระบบ GIS และระบบ

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ) กับระบบ AMI  

   (3) รื้อถอนมิเตอรเดิม และติดตั้งมิเตอรพรอมหนวยรับ-สงขอมูล (4G/3GModem) 

และอุปกรณประกอบจํานวน 70,000 ชุด 

 งานสวนที่ 2  

 ประกอบดวยงานสวนตางๆ ดังน้ี 

 (1) งานเจาหนาท่ีประจําศูนย (Help Desk) 

 (2) งานบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรแมขาย 

 (3) งานบํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอรโนตบุค 

 (4) งานบํารุงรักษาระบบ Softwareตางๆ 

 (5) งานบํารุงรักษามิเตอรและอุปกรณประกอบ 

 (6) งานบริการในการรับ-สงขอมูล (Airtime) ของมิเตอรและคาบริการโทรศัพทแบบ

เหมาจายรายเดือน สําหรับเจาหนาที่การไฟฟาสวนภูมิภาคในโครงการจํานวน 30 เลขหมาย 

   (7) งานฝกอบรม 

  2.2 ผูรับจางจะตองสงมอบงานที่มีรายละเอียดสอดคลองกับความตองการของการไฟฟา

สวนภูมิภาคตามสัญญาทุกประการ ซึ่งรายละเอียดขอบเขตการรับผิดชอบของงานแตและดานให

เปนไปตามรายละเอียดที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาใน 1.1(2) ขอกําหนดทางเทคนิค (Technical 

Specification) หากขอความใดๆ ใน1.1(2) ขอกําหนดทางเทคนิค (Technical Specification) หรือ

รายละเอียดอื่นใดในภาคผนวกขัดแยงกับเง่ือนไขเฉพาะงานฉบับน้ีใหถือวาขอความในเงื่อนไข

เฉพาะงานฉบับนี้ถูกตองเสมอและงานจะถือวาเสร็จสิ้นไมไดหากการไฟฟาสวนภูมิภาคยังไมไดออก

หนังสือรับรองผลงาน (Provisional Acceptance Certificate : PAC) 

  2.3 ผูรับจางตองจัดทําแผนการทาํงาน (Work Schedule) และแผนการเบิกเงินของงาน

ตามระยะเวลาท่ีกําหนดใหแลวเสร็จในการประกวดราคาในรูปแบบ Project Timeline (Gantt 

Chart) และกราฟเสนที่มีรายละเอียดปริมาณงานชวงระยะเวลาการดําเนินการของงานในแตละสวน

อัตราผลงานกาวหนาในแตละเดือนคิดเปนรอยละ โดยเสนอในรูปของ Microsoft Project เปน Soft 

File และเอกสาร จํานวน 3 (สาม) ชุด (ตนฉบับ 1 (หนึ่ง) ชุด) ภายใน 30 วัน (สามสิบวัน) หลังจาก

ผูรับจางไดรับหนังสือสั่งจางรวมทั้งผูรับจางตองจัดประชุมกอนเริ่มดําเนินการ (Kickoff) เพื่อชี้แจง

รายละเอียดของโครงการและวิธีการปฏิบัติงานรวมกับการไฟฟาสวนภูมิภาค 

  2.4 ผูรับจางตองจัดทํารายงาน Monthly Progress Reportและจัดสงใหการไฟฟาสวน

ภูมิภาค ภายในวันที่ 10 ของทกุเดือนจนกระทั่งการไฟฟาสวนภูมิภาครับมอบงานงวดสุดทาย 
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  2.5 ผูรับจางตองจัดทําแผนและดําเนินงานสวนตางๆ ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา

ดังตอไปนี ้

   (1) ระบบ MDMS, ระบบ HES, ระบบฐานขอมูล ภายในระยะเวลา 8 เดือน นับถัด

จากวันที่ลงนามในสัญญา 

   (2) ระบบ Billing พรอมเชื่อมตอกับระบบ SAP ของ การไฟฟาสวนภูมิภาค 

ภายในระยะเวลา 12 เดือน นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา 

   (3) ระบบ Meter and Equipment Installation System (MEIS) พรอม

เชื่อมตอกับ ระบบ SAP ของ การไฟฟาสวนภูมิภาค ภายในระยะเวลา 12 เดือน นับถัดจากวันที่ลง

นามในสัญญา 

   (4) ระบบเกณฑประสิทธิภาพการบริการ (Service Level Agreement : SLA) 

ภายในระยะเวลา 12 เดือน นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา 

   (5) ระบบ Customer Energy Portal และเชื่อมโยงระหวางระบบ Customer 

Energy Portal กับ AMR ตาม 1.1(2) ขอกําหนดทางเทคนิค Book 1 : System Overviewและผูใช

ไฟฟาตองสามารถตรวจสอบการใชไฟฟารายวันและรายเดือนได ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 12 

เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา หลังจากนั้นฟงกชันสวนที่เหลือตาม1.1(2) ขอกําหนดทาง

เทคนิค Book 4 : MOMS System and Customer Energy Portal ตองเสร็จสมบูรณภายใน

ระยะเวลา 18 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 

   (6) ระบบ Meter Inventory Management System (MIMS) ภายในระยะเวลา 

12 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 

   (7) ระบบอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ Help desk ภายใน

ระยะเวลา 12 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 

   (8) ระบบ Meter Exception Monitoring System (MEMS) ภายในระยะเวลา 

15 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 

   (9) ระบบ Meter Maintenance Management System (MMMS) ภายใน

ระยะเวลา 15 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 

   (10) ระบบ Meter Time Management System (MTMS) ภายในระยะเวลา 15 

เดือน นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา 

   (11) ระบบการออกรายงาน ภายในระยะเวลา 18 เดือนนับถัดจากวันที่ลงนามใน

สัญญา 

   (12) การเชื่อมโยงระหวางระบบ MOMS กับ AMR ภายในระยะเวลา 24 เดือน นับ

ถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาตาม 1.1(2) ขอกําหนดทางเทคนิค Book 1 : System Overview 

   (13) ระบบ Meter Preventive Maintenance System (MPMS) ภายใน

ระยะเวลา 24 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 
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   ท้ังนี้ในระบบตางๆ ขางตน หากมีการเชื่อมตอกับระบบสารสนเทศของการไฟฟา

สวนภูมิภาคผูรับจางตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไวขางตน 

  2.6 ผูรับจางจะตองออกแบบระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร (Cyber 

Security) ใหสามารถดําเนินการรวมกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสภาพแวดลอมความมั่นคง

ปลอดภัยทางไซเบอรของการไฟฟาสวนภูมิภาค (PEA Cyber Security) โดยการดําเนินการใหเปนไป

ตาม NISTIR 7628 Rev.1 Guidelines for SmartGrid Cyber Security – September 2014 

หรือ ฉบับท่ีใหมกวา ท้ังน้ีการไฟฟาสวนภูมิภาค ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบและปรับปรุงระบบ 

Cyber Securityดังกลาว ท่ีผูรับจางออกแบบมา โดยผูรับจางตองรับผิดชอบคาใชจายในการปรับปรุง

ระบบ (ถามี) 

  2.7 ผูรับจางตองออกแบบมิเตอรใหมีขนาดที่สามารถติดตั้งเขากับขนาดตามมาตรฐาน

ของแปนรองรับมิเตอรของการไฟฟาสวนภูมิภาค, หนวยรับ-สงขอมูล (4G/3GModem) ทั้ง 2

ผลิตภัณฑตองสามารถติดต้ังอยูภายใน Terminal Cover ของมิเตอรทั้งหมดท่ีนําเสนอได รวมท้ัง

ออกแบบการติดตั้งมิเตอร, หนวยรับ-สงขอมูล (4G/3GModem), เสาอากาศ ใหสามารถติดตั้ง

รวมกับ ตูมิเตอร (Cabinet) ตาม 1.1(2) ขอกําหนดทางเทคนิค (Technical Specification) Book 

3: Smart Meters, Modem and Installations 

  2.8 ผูรับจางตองติดตั้งมิเตอรจํานวน 3 ผลิตภัณฑ สําหรับมิเตอรแรงต่ํา และมิเตอรแรง

สูง โดยสัดสวนของแตละผลิตภัณฑไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนทั้งหมด รายละเอียดตามตาราง

ดานลางนี้  

          ผลิตภัณฑ 

Meter Type 
ผลิตภัณฑ A ผลิตภัณฑ B ผลิตภัณฑ C 

จํานวนรวม 

(เครื่อง) 

แรงสูง A ≥ 20% B ≥ 20% C ≥ 20% 11,000 

แรงต่ํา A ≥ 20% B ≥ 20% C ≥ 20% 58,800 

115kV ไมกําหนดจํานวนขั้นต่ํา โดยสามารถเสนอผลิตภัณฑในกลุม 

A หรือ B หรือ Cหรือไมอยูในกลุมดังกลาวก็ได 

200 

 

และหนวยรับ-สงขอมูล (4G/3GModem) จํานวน 2 ผลิตภัณฑโดยสัดสวนของแตละผลิตภัณฑไม

นอยกวารอยละ 30 ของจํานวนทั้งหมด โดยหนวยรับ-สงขอมูล (4G/3GModem) แตละผลิตภัณฑ

ตองสามารถเชื่อมตอกับมิเตอรทุกผลิตภัณฑท่ีเสนอได (ในการเชื่อมตอกับมิเตอรทุกผลิตภัณฑ ตอง

สามารถเชื่อมตอไดโดยที่ไมตองปรับเปลี่ยนหรือแกไขคาConfiguration ของหนวยรับ-สงขอมูล 

(4G/3GModem) รวมทั้งผูรับจางจะตองสงมอบเครื่องมือในการตรวจสอบการทํางานของหนวยรับ-

สงขอมูล (4G/3GModem) แบบ handheld จํานวนไมนอยกวา 600 ชุด ที่สามารถตรวจสอบการ

ทํางาน และการชํารุดของอุปกรณหนวยรับ-สงขอมูล (4G/3GModem) ไดทั้ง 2 ผลิตภัณฑ โดยมี
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ฟงกชันไดแก การตรวจสอบระดับสัญญาณ ตรวจสอบเครือขายของซิมการด เปนอยางนอย รวมทั้ง

ใหผูรับจางสงมอบ Optical Probe หรืออุปกรณอ่ืนๆ สําหรับอานขอมูลจากมิเตอร จํานวนรอยละ 1 

ของจํานวนมิเตอรแตละผลิตภัณฑ และเอกสารรายการคําสั่งและขั้นตอนการรับสงขอมูลระหวาง

มิเตอรกับหนวยรับ-สงขอมูล (4G/3GModem) ดวย AT Command 

  2.9 ซอฟตแวรฮารดแวรลิขสิทธิ์ซอฟตแวร และ License ท่ีเก่ียวของตางๆ ท่ีนําเสนอ

งานในโครงการนี้จะตองครอบคลุมปริมาณและการทํางานของมิเตอรจํานวน 150,000 ตัว 

  2.10 ผูรับจางจะตองติดตั้งมิเตอรท่ีไดใบรับรอง (Certification) จาก DLMS User 

Association วาไดผานการทดสอบ DLMS/COSEM Conformance Testภายใต Conformance 

Test Tool (CTT) Version3.0 หรือใหมกวาหรือในกรณีที่มีการนําเทคโนโลยีจากเจาของผลิตภัณฑ

มิเตอรที่ไดใบรับรอง (Certification) จาก DLMS User Association มาใช ผลิตภัณฑตองใช

เทคโนโลยี หรือไดรับอนุญาตใหใชเทคโนโลยีจากเจาของผลิตภัณฑที่ไดรับใบรับรอง (Certification) 

โดยใบรับรอง (Certification) ตองไมซ้ํากันในแตละผลิตภัณฑ 

  2.11 อุปกรณของระบบ AMI ทั้งหมด ตั้งแตระบบอุปกรณสื่อสาร และมิเตอรท่ีผูรับจาง

จะใชในการติดตั้ง จะตองรองรับอินเทอรเน็ทโปรโตรคอลเวอรชั่น 4 และ  6 (Internet Protocol 

Version 4 และ 6) 

  2.12 ผูรับจางจะตองดํา เนินการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยให เปนไปตาม 

"SecuritySuite0 AES–GCM–128 authenticated encryption and AES-128 keywrap" หรือ 

SecuritySuite1 AES-GCM-128 authenticated encryption, ECDSAP-256  digital signature, 

ECDHP-256 key agreement, SHA-256 hash, V.44 compression and AES-128 keywrap" 

  2.13 ผูรับจางจะตองพัฒนาระบบท่ีเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบของผู

รับจาง และระบบงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค ตามมาตรฐาน IEC61968/61970 (Common 

Information Model : CIM) หรือตามมาตรฐานที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด ซึ่งประกอบไปดวย

ระบบ SAP, ระบบ SCADA, ระบบ GIS และระบบอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

  2.14 งานปรับปรุงระบบงาน และ Applicationตางๆ ภายหลังจาก 15 เดือน นับถัดจาก

วันลงนามในสัญญา ผูรับจางตองดําเนินการดังน้ี 

   (1) ปรบัปรุงระบบงาน และ Applicationตางๆท่ีใชงานในระบบ AMI ปละ 2 ครั้ง 

ตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด โดยผูรับจางจะตองมี System Analyst (SA) ดําเนินการรวบรวม

ความตองการของผูใชงาน และดําเนินการแจงใหหัวหนาหนวยงานที่รับผิดชอบทราบและเห็นชอบ

เปนลายลักษณอักษร โดยตองแสดงแผนการปรับปรุง ระยะเวลาท่ีดําเนินการ และผลกระทบท่ีจะ

เกิดขึ้นใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคดวย 

   (2) ผูรับจางจะตองมีนักพัฒนา Software ประจําโครงการโดยปฏิบัติงานในเวลา

ราชการ ณ การไฟฟาสวนภูมิภาค จํานวนไมนอยกวา 3 คน ตลอดอายุสัญญา เพื่อปรับปรุงระบบ 

Software และ Application ตางๆที่ใชงานในระบบ AMI 
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  2.15 การไฟฟาสวนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์ใหผูรับจางดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในซิมการด

และหมายเลขโทรศัพทท้ังหมดท่ีใชในโครงการใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคกอนสิ้นสุดสัญญาภายใน

ระยะเวลา 15 วันทําการหลังจากท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคมีหนังสือแจงใหสงมอบ 

  2.16 ในกรณีที่การไฟฟาสวนภูมิภาคประสงคจะนํามิเตอร หรือมิเตอรพรอมระบบ HES 

ผลิตภัณฑใหม เขามาใชงานกับระบบ AMI ในระหวางสัญญา ซึ่งผลิตภัณฑดังกลาวไดผานการทดสอบ

จาก Functional Evaluation Tool (FET) ท่ีเปนผลมาจาก PEA Companion Specification ของ

การไฟฟาสวนภูมิภาคแลว ผูรับจางจะตองรวมกับเจาของผลิตภัณฑใหมพัฒนาหรือปรับปรุงระบบ 

AMIใหสามารถเชื่อมตอกับมิเตอร หรือ มิเตอรพรอมระบบ HES และทํางานไดครบถวนตามฟงกชัน 

และแลวเสร็จในระยะเวลาที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด 

  2.17 ผูรับจางตองสงมอบอุปกรณคอมพิวเตอรโนตบุค ภายในระยะเวลา 2 เดือน นับถัด

จากวันลงนามในสัญญา หรือตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาคเห็นสมควร 

  2.18 ในกรณีที่การไฟฟาสวนภูมิภาคมีความประสงคจะติดตั้งมิเตอรและอุปกรณประกอบ

ที่การไฟฟาสวนภูมิภาคเปนผูจัดหาเพิ่มเติม มากกวา 70,000 ชุด แตไมเกิน 150,000 ชุด ผูรับจาง

ตองยินยอมรับจางติดต้ังมิเตอรและอุปกรณประกอบเพ่ิมเติมระหวางดําเนินโครงการ โดยท่ีผูรับจาง

ยังคงตองปฏิบัติงานตาม ขอ 6 เกณฑประสิทธิภาพบริการ (Service Level Agreement : SLA) 

ยกเวนขอ 6.2 ในสวนของมิเตอรและอุปกรณท่ีจัดหาเพิ่มเติม ทั้งน้ีคาใชจายสําหรับการติดตั้ง 

บํารุงรักษา และคาบรกิารรับ-สงขอมูล สวนท่ีเพิ่มเตมิการไฟฟาสวนภูมิภาคจะเปนผูรับผิดชอบ 

  2.19 ในกรณีที่การไฟฟาสวนภูมิภาคจัดหามิเตอรและอุปกรณประกอบมาเปลี่ยนทดแทน

ที่ชํารุด ผูรับจางตองยินยอมที่จะติดตั้งมิเตอรและอุปกรณประกอบทดแทนเพิ่มเติม โดยที่ผูรับจาง

ยังคงตองปฏิบัติงานตาม ขอ 6 เกณฑประสิทธิภาพบริการ (Service Level Agreement : SLA) 

ยกเวนขอ 6.2 ในสวนของมิเตอรและอุปกรณที่จัดซื้อทดแทน 

  2.20 ผูรับจางตองดําเนินการจัดหาองคกรหรือหนวยงานที่ไดรับการรับรองระบบการ

บริหารจัดการดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 มาทําการ

ตรวจสอบ Cyber Security ตาม Book 6 : Cyber Security Requirements ภายใน 6 เดือนนับถัด

จากวันที่สงมอบระบบงานตามขอ 2.5 ทั้งหมดแลวเสร็จ และตองมีการตรวจสอบปละ 1 ครั้งรวม

ทั้งหมดเปนจํานวน 5 ครั้ง ตลอดอายุสัญญาโดยผูรับจางตองรับผิดชอบคาใชจายในการตรวจสอบ

ทั้งหมด ซึ่งบุคคลากรในองคกรหรือหนวยงานท่ีมาตรวจสอบตองไดรับใบรับรอง Certified 

Information Systems Security Professional (CISSP) หรือ Certified Information System 

Auditor (CISA) หรือ Cybersecurity Analyst (CySA+) เปนอยางนอย 

  2.21 ผูรับจางจะตองใชพัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑที่ผลิตภายในประเทศไมนอยกวา

รอยละ 60 ของมูลคาวัสดุหรือครภุัณฑท่ีจะใชในโครงการน้ี 
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  2.22 ผูรับจางจะตองจัดทําแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไมนอยกวารอยละ 60 

ของมูลคาพัสดุท่ีจะใชในงานจางทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 

 3. ระยะเวลาการดําเนินงาน 

  การไฟฟาสวนภูมิภาค กําหนดระยะเวลาการดําเนินงานเปน 2 สวน ตามขอ 2.1 ดังนี้ 

  3.1 งานสวนท่ี 1 ผูรับจางจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 48 เดือน นับถัดจากวันลง

นามในสัญญา  

  3.2 งานสวนท่ี 2 ผูรับจางจะตองบริหารจัดการและดูแลรักษาระบบนับถัดจากวันลงนามใน

สัญญาและสิ้นสุดลงหลังจากไดรับ หนังสือรับรองผลงาน (Provisional Acceptance Certificate : 

PAC)  จาก การไฟฟาสวนภูมิภาค แลวเปนระยะเวลา 36 เดือน และเปนเวลาอยางนอย 84 เดือนนับ

ถัดจากวันลงนามในสัญญา  

 4. สํานกังานโครงการ (Site office), คลังพัสดุ และ หอง Helpdesk 

4.1 ผูรับจางมีหนาที่จัดใหมีสํานักงานสําหรับผูควบคุมงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
สํานักงานใหญ ซึ่งผูรับจางเปนผูรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้น รวมทั้งคาสาธารณูปโภคทั้งหมด โดยมี
รายละเอียดของอาคารและเครื่องใชสํานักงานดังนี้ 

 (1) พื้นที่ไมนอยกวา 10 ตารางเมตรหรือสถานที่ ที่การไฟฟาสวนภูมิภาคจัดหาให
   (2) ไฟฟา แสงสวาง เครื่องปรับอากาศ  

 (3) โตะคอมพิวเตอร โตะสําหรับปฏิบัติงาน เกาอี้ ตูเก็บเอกสาร 

 (4) คอมพิวเตอร ปริ้นเตอร โทรศัพทพรอมหมายเลขโทรศัพท 

 (5) ระบบอินเตอรเน็ต 

4.2 ผูรับจางจะตองจัดใหมีคลังพัสดุสําหรับเก็บอุปกรณ ซึ่งเปนอาคารหรือสถานที่จัดเก็บ

มิเตอร และหรืออุปกรณประกอบมิเตอร ซึ่งมีหลังคาหรือเพดาน และมีผนังปดท้ัง 4 ดานโดย

ระยะทางระหวางตําแหนงคลังพัสดุและการไฟฟาสวนภูมิภาคสํานักงานใหญ ทั้งขาไปและขากลับ 

ตองไมเกิน 10 กิโลเมตร และตองไดรับความเห็นชอบจากการไฟฟาสวนภูมิภาค รวมทั้งมีอุปกรณ

สําหรับงานคลังพัสดุ ไดแก ชั้นวางพัสดุ, เครื่องสแกน Barcode เปนอยางนอย  

4.3 ผูรับจางตองปรับปรุงสถานที่สําหรับจัดทําหองสําหรับเจาหนาที่ประจําศูนย AMI 

Data Center (Helpdesk) ณ อาคาร 28 การไฟฟาสวนภูมิภาคสํานักงานใหญ (ผังอาคารตาม

เอกสารแนบทาย) โดยตองทําผนังก้ันท้ัง 4 ดาน ปรับปรุงฝา หลังคา พื้น ทาสี ปรับปรุงระบบไฟฟา 

พรอมทั้งจัดหาระบบสื่อสารเครื่องปรับอากาศ อุปกรณสํานักงาน และคอมพิวเตอรใหเพียงพอสําหรับ

ใชในงาน Helpdesk ท้ังนี้ การนําเขาและนําออกอุปกรณทั้งหมดใหปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคง

ปลอดภัยสารสนเทศ ของการไฟฟาสวนภูมภิาค 
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4.4 ผูรับจางตองเชื่อมตอเครือขาย (Network) ระหวางอาคารสํานักงานโครงการ หอง

สําหรับเจาหนาที่ประศูนย AMI Data Center (Helpdesk) และอาคาร 12 กองพัฒนาระบบมิเตอร 

ใหสามารถเขาถึงอุปกรณในระบบ AMI เพื่อบริหารจัดการอุปกรณภายในศูนย AMI Data Center ได

อยางสะดวก โดยผูรับจางตองสํารวจแนวสาย และจัดหาอุปกรณเพ่ิมเติม และติดต้ังอุปกรณ พาดสาย

สําหรับการเชื่อมตอเครอืขายระหวางอาคารใหแลวเสรจ็ 

 5. อัตราคาปรับ 

  5.1 การปรับเน่ืองจากงานลาชา หากผูรับจางไมสามารถสงมอบและติดต้ังระบบให

ครบถวนถูกตอง พรอมที่จะใชงานได ภายในระยะเวลาที่กําหนดตามการสงมอบงานในแตละงวดตาม

เงื่อนไขทั่วไป คาจางและการจายเงิน ขอ 8.1 ผูรับจางจะตองชําระคาปรับใหการไฟฟาสวนภูมิภาค 

เปนรายวันในอัตรารอยละ 0.1 ของราคาคาจางตามสัญญาในแตละงวดการสงมอบ เศษของวันใหคิด

เปน 1 วัน (หน่ึงวัน) จนกวาจะสงมอบครบถวนถูกตอง และใชงานได  

  5.2 การคิดคาปรับและคาชดเชย กรณีผูรับจางขอเปลี่ยนหรือเพิ่มผลิตภัณฑวัสดุอุปกรณ

ตามสัญญา 

   (1) การไฟฟาสวนภูมิภาคจะคิดคาปรับ (PENALTY) 5% ในกรณีตางๆ ดังนี้ 

    - ผูรับจางขอเปลี่ยน หรือเพิ่มผลิตภัณฑ โดยไมไดเปนเหตุตามขอ (2) 

    - ผูรับจางตองการลดพิกัด หรือลดขนาด หรือลดจํานวนโดยสอดคลองกับสภาพ

การใชงานจริง แตยังคงสามารถทํางานไดตามความตองการหลักของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

    ทั้งน้ี อุปกรณที่ขอเปลี่ยน หรือเพ่ิมตองถูกตองตามขอกําหนด (SPECIFICATION) 

ของการไฟฟาสวนภูมิภาค และตองมีคุณภาพและคุณสมบัติเทียบเทาหรือดีกวาอุปกรณในสัญญา แต

หากอุปกรณที่ขอเปลี่ยนหรือเพิ่มดังกลาวขางตน มีคุณภาพและคุณสมบัติดอยกวาอุปกรณในสัญญา

แตยังถูกตองตามขอกําหนดของการไฟฟาสวนภูมิภาคโดยมีคุณภาพและคุณสมบัติอยูในพิกัดท่ี

มาตรฐานกําหนดวาพอจะรับไวใชงานไดผูรับจางยินยอมใหการไฟฟาสวนภูมิภาคคิดคาชดเชยเพ่ิมอีก

ดวย นอกเหนือจากคาปรับ (PENALTY) 5% โดยประเมินจากมูลคาของอุปกรณที่ขอเปลี่ยนหรือ

เพิ่มเติมซึ่งลดลง หรือดอยกวาอุปกรณในสัญญา  

    สําหรับกรณีการขอเพิ่มผลิตภัณฑจากสัญญา ซึ่ง การไฟฟาสวนภูมิภาคไดยินยอม

ใหเพิ่มแลวนั้น ผูรับจางสามารถนําเอาอุปกรณทั้งที่อยูในสัญญาเดิมและอุปกรณท่ีขอเพิ่มเติมแลวมา

ดําเนินการติดตั้งไดแตการไฟฟาสวนภูมิภาคจะไมพิจารณาคืนคาปรับ PENALTY 5% ถึงแมวาผู

รับจางจะใชอุปกรณตามสัญญาเดิม และหากเปนกรณีท่ีอุปกรณที่ขอเพิ่มน้ัน มีมูลคาต่ํากวาอุปกรณใน

สัญญาเดิมและไดมีการคิดคาชดเชยไวแลว แมผูรับจางนําเอาอุปกรณที่อยูในสัญญาเดิม ที่มีมูลคาสูง

กวามาติดตั้งใหก็จะไมพิจาณาคืนคาชดเชยที่ไดหักไวแลวแตอยางใด 
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   (2) การไฟฟาสวนภูมิภาคจะยกเวนการคิดคาปรับ (PENALTY) 5% ในกรณีตางๆ 

ดังน้ี 

    - กรณีนอกเหนือการควบคุมของคูสัญญา เนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือพฤติการณท่ี

คูสัญญาไมตองรับผิดชอบ เชน ผูผลิตเลิกกิจการหรือมีการรวมกิจการกับบริษัทอื่นแลว ยกเลิกการ

ผลิตอุปกรณรุนที่เสนอในสัญญา หรือมีการพัฒนารุนใหมที่ดีกวา 

    - กรณี เปนความตองการของการไฟฟ าสวนภู มิภาค หรือ เปนมติของ

คณะรัฐมนตรี เปนเหตุใหตองขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ 

    - กรณีสัญญามีขอผิดพลาดทางเอกสารที่พิสูจนไดวาไมไดเกิดจากเจตนา เชน รุน

อุปกรณท่ีไมมีการผลิตจริง เปนตน 

   ท้ังน้ี อุปกรณท่ีขอเปลี่ยนตองถูกตองตามขอกําหนด (SPECIFICATION) ของการไฟฟา

สวนภูมิภาคโดยมีคุณภาพและคุณสมบัติเทียบเทาหรือดีกวาสัญญาแตหากอุปกรณที่ขอเปลี่ยนมี

คุณภาพ และคุณสมบัติดอยกวาสัญญา แตยังถูกตองตามขอกําหนดของ ผูวาจาง โดยมีคุณภาพและ

คุณสมบัติอยูในพิกัดที่มาตรฐานกําหนดวาพอจะรับไวใชงานได ก็ใหคิดคาชดเชย โดยประเมินจาก

มูลคาของอุปกรณที่ขอเปลี่ยน ซึ่งลดลงหรือดอยกวาอุปกรณในสัญญาดวย 

 6. เกณฑประสิทธิภาพบริการ (Service Level Agreement : SLA) 

  ผูรับจางตองดูแล บํารุงรักษา แกไขขอบกพรอง แกไขการชํารุด ระบบ AMI ใหเปนไปตาม
เกณฑประสิทธิภาพบริการตลอดอายุสัญญาโดยมีเงื่อนไข ดังน้ี  

  6.1 ผูรับจางตองดูแล บํารุงรกัษา แกไขขอบกพรอง แกไขการชํารุด และ Upgrade ระบบ 

AMI ตลอดระยะเวลาการใหบริการ ใหสามารถอานขอมูลมิเตอรกับกลุมลูกคาของการไฟฟาสวน

ภูมิภาคจํานวน 70,000 (เจ็ดหมื่น) ราย มาจัดเก็บ ณ AMI Database Server โดยกําหนดเกณฑ

ความสําเร็จในการอานคามิเตอร ดังน้ี 

   6.1.1 จํานวนการอานคามิเตอรสําเร็จในแตละวัน จะตองไมตํ่ากวารอยละ 85 ของ

จํานวนที่พึงจะอานคาท้ังหมดในแตละวัน หากจํานวนการอานคามิเตอรสําเร็จในแตละวันต่ํากวา

เกณฑที่กําหนดจะมีสูตรในการคดิคาปรับ ดังน้ี 

     คาปรับ (บาท) = [(รอยละ 85 ของจํานวนที่พึงจะอานคาท้ังหมดในแตละวัน 

– จํานวนการอานคามิเตอรสําเร็จในแตละวัน)/ จํานวน period ในหนึ่งวัน] x 500 

   หมายเหตุ : (1) จํานวนการอานคามิเตอรสําเร็จในแตละวัน หมายถึง การอานคา

มิเตอรสําเร็จและไดขอมูล Load Profile ครบถวนตอเนื่องในแตละ period ของมิเตอรทุกเครื่องและ

ทุก period รวมกันในหนึ่งวัน 

      (2) จํานวนที่พึงจะอานคาท้ังหมดในแตละวัน หมายถึง จํานวนมิเตอรท่ี

ติดต้ังในระบบ AMI แลวในแตละวัน x จํานวน period ในหนึ่งวัน 
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      (3) จํานวน period ในหนึ่งวัน หมายถึง จํานวนรอบที่การไฟฟาสวน

ภูมิภาคกําหนดใหอานขอมูลมิเตอรในหน่ึงวัน เชน การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนดใหอานขอมูลมิเตอร

ทุก 15 นาที จะมีจํานวน period ในหน่ึงวันเทากับ 96 รอบ เปนตน 

   6.1.2 จํานวนการอานคามิเตอรสําเร็จในรอบ 1 เดือน จะตองมีจํานวนไมตํ่ากวารอย

ละ 90 ของจํานวนท่ีพึงจะอานคาทั้งหมดในรอบ 1 เดือน หากจํานวนการอานคามิเตอรสําเร็จในรอบ 

1 เดือนต่ํากวาเกณฑที่กําหนดจะมีสูตรในการคิดคาปรับดังนี้ 

คาปรบั(บาท) = [(รอยละ 90 ของจํานวนท่ีพึงจะอานคาทั้งหมดในรอบ 1 เดือน – จํานวนการอานคา

มิเตอรสําเร็จในรอบ 1 เดือน)/ จํานวน period ในหนึ่งวัน] x 500 

   หมายเหตุ : (1) จํานวนการอานคามิเตอรสําเร็จในรอบ 1 เดือน หมายถึง จํานวนการ

อานคามิเตอรสําเร็จและไดขอมูล Load Profile ครบถวนตอเนื่องในแตละวันรวมกันใน 1 เดือน 

      (2) จํานวนที่พึงจะอานคาท้ังหมดในรอบ 1 เดือน หมายถึง จํานวน

มิเตอรในระบบ AMI ในรอบ 1 เดือน x จํานวน period ในหนึ่งวัน 

      (3) จํานวน period ในหนึ่งวัน หมายถึง จํานวนรอบที่การไฟฟาสวน

ภูมิภาคกําหนดใหอานขอมูลมิเตอรในหน่ึงวัน เชน การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนดใหอานขอมูลมิเตอร

ทุก 15 นาที จะมีจํานวน period ในหน่ึงวันเทากับ 96 รอบ เปนตน 

  6.2 อัตราการชํารุดจากคุณภาพของมิเตอร และหนวยรับ-สงขอมูล (4G/3GModem) 

กําหนดดังนี้ 

   6.2.1 กรณีของมิเตอร ตองมีอัตราการชํารุดรายเดือนไมเกินรอยละ 0.2 (ศูนยจุด

สอง) หากชํารุดเกินอัตราดังกลาว ผูรับจางตองยินยอมใหคิดคาปรับ ตามจํานวนมิเตอรสวนท่ีชํารุด

เกินอัตราดังกลาว เครื่องละ 1,800 (หนึ่งพันแปดรอย) บาท 

   6.2.2 กรณีของหนวยรับ-สงขอมูล (4G/3GModem) ตองมีอัตราการชํารุดราย

เดือนไมเกินรอยละ 0.5 (ศูนยจุดหา) หากชํารุดเกินอัตราดังกลาว ผูรับจางตองยินยอมใหคิดคาปรับ 

ตามจํานวนหนวยรับ-สงขอมูล (4G/3GModem) สวนที่ชํารุดเกินอัตราดังกลาว เครื่องละ 1,000 

(หนึ่งพัน) บาท 

   6.2.3 หากอัตราการชํารุดของมิเตอร มีอัตราเกินรอยละ 4 (สี่) ตอป การไฟฟาสวน

ภูมิภาคขอสงวนสิทธ์ิที่จะใหผูรับจางเปลี่ยนอุปกรณใหมทั้งหมด ท้ังอุปกรณที่ชํารุด และอุปกรณที่ได

ติดตั้งอยูในระบบแลว 

   6.2.4 หากอัตราการชํารุดของหนวยรบั-สงขอมูล (4G/3GModem) มีอัตราเกินรอย

ละ 8 (แปด) ตอป การไฟฟาสวนภูมิภาคขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะใหผูรับจางเปลี่ยนอุปกรณใหมท้ังหมด ทั้ง

อุปกรณท่ีชํารดุ และอุปกรณท่ีไดติดต้ังอยูในระบบแลว 
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  หมายเหตุ : (1) อัตราชํารุดรายเดือนใหนับเดือนตอเดือน และเริ่มนับใหมในเดือนถัดไป 

สําหรับอัตราชํารุดรายป ใหนับอัตราชํารุดสะสมจากอัตราชํารุดรายเดือน จนครบ 12 เดือน 

     (2) การคิดอัตราชํารุดใหคิดแยกแตละผลิตภัณฑทั้งมิเตอรและหนวยรับ-สง

ขอมูล (4G/3GModem) เฉพาะขอ 6.2.3 และ 6.2.4 

     (3) มิเตอรชํารุดคุณภาพ หมายถึง มิเตอรท่ีมีลักษณะการชํารุดอยางใดอยาง

หนึ่ง เชน มดหรือแมลงเขาในตัวมิเตอร/น้ําเขาในตัวมิเตอร/คาความคาดเคลื่อนเกินพิกัดหรือตัว

มิเตอรวัดคาการใชไฟฟาไมถูกตอง/โปรแกรมหรือ Firmware มิเตอรทํางานผิดปกติ/หนาจอชํารุด

หรือไมแสดงคา/Port สื่อสารชํารุด/ฝาครอบมิเตอรเปน ฝา ขุนมัว/เวลาคาดเคลื่อนเนื่องจาก crystal 

clock ชํารุด/ปุมกดมิเตอรชํารุด/Power Supply ชํารุด เปนตน 

     (4) หนวยรับ-สงขอมูล (4G/3G Modem) ชํารุดคุณภาพ หมายถึง หนวยรับ-

สงขอมูล (4G/3G Modem) ท่ีไมสามารถติดตอสื่อสารไดเน่ืองจากการชํารุดโดยคุณภาพของอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส/ชิพ IC ยกเวนการชํารุดทางกายภาพ และ ฟาผา 

     (5) การคิดอัตราชํารุด ใหคิดจากจํานวนของมิเตอรและอุปกรณประกอบ ท่ี

ผูรับจางทําการติดตั้ง สงมอบงาน และ ผานการตรวจรับโดยคณะกรรมการของการไฟฟาสวนภูมิภาค

เรียบรอยแลว ตลอดอายุสัญญา 

  6.3 ผูรับจางตองเคลมมิเตอรและหนวยรับ-สงขอมูล (4G/3GModem) ในขอ 6.2 ใหแลว

เสร็จภายใน 30 วันทําการ นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการจากการไฟฟาสวนภูมิภาค หาก

ไมแลวเสร็จตามกําหนด ผูรับจางยินยอมใหคิดคาปรับวันละ 100 (หน่ึงรอย) บาทตอเครื่อง 

  6.4 กรณีมิเตอรหรืออุปกรณประกอบ ชํารุด หรือติดตอกับระบบ AMI ไมไดเปนระยะเวลา

เกินกวา 12 ช่ัวโมงหรือตามท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด ผูรับจางตองประสานงานกับเจาหนาท่ี

ของผูวาจางในพื้นที่และเขาดําเนินงานแกไขใหแลวเสร็จภายใน 24 (ยี่สิบสี่) ชั่วโมง นับตั้งแตไดรบัการ

นัดหมายจากเจาหนาท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคในพ้ืนที่น้ันๆ ผานระบบเรียบรอยแลว เวนแตเหตุสุดวิสัย 

หรือเหตุอันเกิดจากผูวาจาง ทั้งนี้ หากผูรับจางไมเขาดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกลาว 

ผูรับจางตองยินยอมใหคิดคาปรับวันละ 500 (หารอย) บาทตอเครื่อง 

  6.5 ผูรับจางตองดูแล บํารุงรักษา แกไขขอบกพรอง แกไขการชํารุดของเครื่องระบบ

คอมพิวเตอร, ระบบ Network, ระบบ Facility System ของ AMI Data Center, อุปกรณเครือขาย

สําหรับวงจรเชาระบบสงขอมูล (Leased Line) และอุปกรณเครือขายสําหรับวงจรเชา Internet ให

อยูในสภาพใชงานไดดีอยูเสมอตลอดระยะเวลาที่ผูรับจางรับผิดชอบ รวมทั้งการเปลี่ยนอะไหลและ

แบตเตอรี่ทุกชิ้นสวน รวมถึงซอฟตแวรที่เก่ียวของ ใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลา

ใหบริการ กรณีชํารุดตองแกไขใหแลวเสร็จ หรือสับเปลี่ยนอุปกรณชั่วคราวที่มีคุณสมบัติเทียบเทาหรือ

ดีกวาเดิม ใหสามารถใชงานไดภายใน 24 (ยี่สิบสี่) ชั่วโมงหลังจากที่ไดรับแจงอยางเปนทางการจาก
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การไฟฟาสวนภูมิภาค หากไมสามารถแกไขใหใชงานได ผูรับจางยินยอมใหคิดคาปรับชั่วโมงละ 1,000 

(หน่ึงพัน) บาทตอเครื่อง นับถัดจากชั่วโมงท่ี 24 เปนตนไป เศษของชั่วโมงคิดเปน 1 ชั่วโมง 

  6.6 ผูรับจางตองแจงขอเขาบํารุงรักษาอุปกรณระบบ  AMI (Preventive Maintenance)

ภายในศูนย Data Center อยางนอยปละ 2 (สอง) ครั้ง  โดยระยะเวลาหางกันไมนอยกวา 5 (หา) 

เดือน โดยผูรับจางจะตองอานขอมูลที่ขาดหายไปในชวงระหวางการบํารุงรักษาใหกลับมาอยาง

ครบถวนภายในเวลาไมเกิน 12 (สิบสอง) ชั่วโมง หลังจากการบํารุงรักษาแลวเสร็จ 

  6.7 ในกรณีท่ีระบบไมสามารถสงหนวยการใชไฟฟาประจําเดือนไดตามสัญญาจะตองแจง

ผูวาจางในพื้นท่ีทราบกอนเวลา 12.00 น. ของวันอานหนวยในแตละรอบบิล และผูรับจางตองไป

ดําเนินการอานหนวยการใชไฟฟาเขาสูระบบ AMI พรอมกับพนักงานของผูวาจางในพื้นที่ภายใน 

12.00 น. ของวันถัดไป หากไมสามารถดําเนินการดังกลาวได ผูรับจางยินยอมใหคิดคาปรับมิเตอรละ 

200 (สองรอย) บาท เวนแตเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอันเกิดจากผูวาจาง 

  หมายเหตุ  : สําหรับขอ 6.3 ถึง 6.7 ในกรณีที่เวลาแจงเหตุขัดของของการไฟฟาสวน

ภูมิภาคกับคูสัญญาไมตรงกัน ใหถือเวลาแจงเหตุของการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนหลัก ในการคิดคาปรับ

และคาเสียหาย  

  6.8 ผูรับจางตองดูแล บํารุงรักษา แกไขขอบกพรอง แกไขการชํารุด จากการใชงานปกติ

ของเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก, อุปกรณทดสอบหนวยรับ-สงขอมูล (4G/3GModem) ทุกชิ้นสวนรวม

ถึงซอฟตแวรที่สงมอบ ใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาใหบริการ กรณีชํารุดตอง

แกไขใหแลวเสร็จหรือสามารถนําอุปกรณที่มีคุณสมบัติเทียบเทาหรือดีกวาเพ่ือใชงานทดแทนใน

ระหวางการแกไขไดภายใน 30 วันทําการ นับถัดจากวันที่ไดรับแจงอยางเปนทางการจากการไฟฟา

สวนภูมิภาค หากไมสามารถแกไขใหใชงานได ผูรับจางยินยอมใหคิดคาปรับวันละ 1,000 (หนึ่งพัน)

บาทตอเครื่อง 

  6.9 ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดๆ อันเน่ืองมาจากความผิดหรือความบกพรองของผู

วาจาง หรือพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่ผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือเกิดจากกิจกรรมของ

การไฟฟาสวนภูมิภาคซึ่งทําใหกระทบตอเกณฑการใหบริการ ทําใหผูรับจางไมสามารถดําเนินการ 

ตามเงื่อนไขและเวลาตามเกณฑประสิทธิภาพบริการ (Service Level Agreement : SLA) ผูรับจาง

ตองแจงเหตุ หรือพฤติการณดังกลาว พรอมทั้งหลักฐานเปนหนังสือใหผูวาจางทราบภายใน 15 วันนับ

ถัดจากเหตุนั้นส้ินสุดลง เพื่อพิจารณายกเวนคาปรับตามเกณฑประสิทธิภาพบริการดังกลาว 

  6.10 การไฟฟาสวนภูมิภาคจะหักคาปรับจากการเบิกเงินคาจางที่จะตองจายใหผูรับจางใน

แตละงวด 
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  6.11 การวัดเกณฑประสิทธิภาพบริการ (Service Level Agreement : SLA) ใหมีผล

บังคับใชตามการรับมอบงานในแตละงวดจนสิ้นสุดสัญญา หากไมเปนไปตามเกณฑประสิทธิภาพการ

ใหบริการขอใดขอหนึ่งซึ่งมีผลกระทบตอขออ่ืนใหพิจารณาคาปรับทุกขอที่เก่ียวของ  

 7. การติดตั้งมิเตอรและอุปกรณประกอบมิเตอร 

  7.1 หนาท่ีความรับผิดชอบของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

   (1) การไฟฟาสวนภูมิภาคเปนผูดําเนินการตรวจสอบมิเตอรที่ติดตั้งเดิมกอน ตาม

แบบฟอรมของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

   (2) การไฟฟาสวนภูมิภาคเปนผูดําเนินการ Reset Demand และจดหนวยมิเตอรท่ี

ติดตั้งอยูเดิม ตามแบบฟอรมการอานหนวยมิเตอรของแตละผลิตภัณฑ   

   (3) ในกรณีที่ตองดับไฟฟากอนเขาดําเนินการติดตั้งมิเตอร AMI เจาหนาที่การไฟฟา

สวนภูมิภาคจะเปนผูดําเนินการแจงผูใชไฟฟาและตัดวงจรไฟฟา  

   (4) การไฟฟาสวนภูมิภาคเปนผูดําเนินการตรวจสอบการติดตั้งมิเตอรใหเปนไปตาม

มาตรฐานของการไฟฟาสวนภูมิภาค และบันทึกรายละเอียดในการสับเปลี่ยนมิเตอรตามแบบฟอรม

ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

  7.2 หนาท่ีความรับผิดชอบของผูรับจาง  

   (1) ผูรับจางตองติดตั้งระบบกราวด ตามมาตรฐานของการไฟฟาสวนภูมิภาคตาม

รายละเอียดการติดตั้ง ระบบกราวด ขอ 7.3 

   (2) ผูรับจางตองดําเนินการรื้อถอนมิเตอรพรอมตูมิเตอรของเดิมออกและนําสงใหการ

ไฟฟาสวนภูมิภาค 

   (3) ผูรับจางตองดําเนินการติดตั้งมิเตอรและอุปกรณประกอบ พรอมตูมิเตอร ระบบ 

AMI ตามมาตรฐานการติดตั้งของการไฟฟาสวนภูมิภาค  

   (4) ผูรับจางตองตรวจสอบตูมิเตอรที่ติดตั้ง ในกรณีที่มีชองใหใช Silicone สําหรับใช

งานภายนอกอาคาร อุดชองทั้งหมดใหมิดชิด และปาดผิวใหเรียบรอย ยกเวนในสวนระบายความรอน 

   (5) ผูรับจางตองทําการทดสอบระบบสื่อสารใหสามารถติดตอกับ AMI Data Center 

ได 

   (6) ผูรับจางตองเก็บคาตําแหนงของมิเตอรไดแก ละติจูด และ ลองติจูด ที่มีความ

แมนยําทุกเครื่องใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค  

   (7) ผูรับจางตองทําการบันทึกคาการสับเปลี่ยนมิเตอรตามแบบฟอรมที่ทางการไฟฟา

สวนภูมิภาคกําหนด 

   (8) ผูรับจางมีหนาที่ในการจัดสงมิเตอรและอุปกรณประกอบสําหรับงานติดตั้ง งาน

สับเปล่ียน งานรื้อถอน งานบํารุงรักษา และงานเคลมอุปกรณ 



โครงการติดต้ังระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ                  PEA-AMI-P1/2020 

 

17 
 

   (9) ผูรับจางมีหนาที่ในการสับเปลี่ยนมิเตอรในกรณยีายสถานท่ีติดต้ัง 

   (10) ผูรับจางตองปฏิบัติงานตามระเบียบ วิธีปฏิบัติเก่ียวกับมิเตอรของการไฟฟาสวน

ภูมิภาค ท่ีประกาศใช ณ ปจจุบัน 

  7.3 รายละเอียดการติดตั้งระบบกราวด 

   (1) ผูรับจางตองติดตั้งแทงกราวด ชนิดกลีบมะเฟอง ตามมาตรฐานของการไฟฟา

สวนภูมิภาค 1 แทง ทุกจุดที่ติดตั้งมิเตอร และพวงสายกราวดเขากับระบบกราวดเดิมของการไฟฟา

สวนภูมิภาค (ถามี) พรอมวัดคากราวด ในกรณีที่ผูใชไฟฟาไมยินยอมใหติดตั้งแทงกราวด ผูรับจาง

ถายรูปสภาพโดยรอบรัศมีไมนอยกวา 5 เมตร และจัดทําหนังสือเปนลายลักษณอักษรโดยมีผูใชไฟฟา

ลงนามรับรองใหกับคณะกรรมการตรวจรับเปนผูพิจารณา หากนอกเหนือจากกรณีขางตนใหกรรมการ

ตรวจรบัเปนผูพิจารณา 

   (2) ผูรับจางตองตอกแทงกราวดใหลึกใตผิวดินไมนอยกวา 0.5 เมตร และหางจากเสา

ไฟฟาไมนอยกวา 1 เมตร 

   (3) สายกราวดตองเปนชนิดลวดเหล็กตีเกลียวขนาด 50 ตร.มม. และเดินในทอ PVC 

สีเหลืองใหเรียบรอย 

   (4) ผูรับจางตองเชื่อมตอสายกราวดกับแทงกราวดดวยวิธีเชื่อมดวยความรอน ตาม

มาตรฐานที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด โดยตองแนบรูปถายใหเห็นสภาพแทงกราวดในพื้นดินพรอม

ทําการเชื่อมดวยความรอน กอนและหลังทําการฝงกลบ 

 8. การบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรแมขาย 

  8.1 ผูรับจางจะตองทําการบํารุงรักษา (Preventive Maintenance) อุปกรณที่ศูนย 

Data Center ทั้งหมด อยางนอยปละ 2 ครั้ง โดยระยะเวลาหางกันไมนอยกวา 5 เดือน ตลอด

ระยะเวลาสัญญา นับถัดจากวันลงนามในสัญญาไปแลว 24 เดือน เพื่อใหระบบอยูในสภาพใชงานได

อยางมีประสิทธิภาพตลอดเวลา โดยทําการบํารุงรักษาในเวลาที่ไมกระทบกระเทือนตอการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาค และการดําเนินการใดๆ ตองไดรับความเห็นชอบจาก

การไฟฟาสวนภูมิภาคกอน 

  8.2 ในการเขามาทําการบํารุงรักษาระบบ (Preventive Maintenance) ผูรับจางตอง

แสดงรายละเอียดของข้ันตอนและวิธีการทํางานในการบํารุงรักษาระบบเปนหนังสือ และไดรับความ

เห็นชอบจากการไฟฟาสวนภูมิภาคกอน โดยผูรับจางจะตองใหคําแนะนําเจาหนาที่ดานปฏิบัติการ

ของการไฟฟาสวนภูมิภาคใหมีความเขาใจในวิธีปฏิบัติและรักษาระบบอุปกรณอยางถูกตอง โดยผูรับ
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จางจะตองใหความรวมมือในการใหเจาหนาที่ของการไฟฟาสวนภูมิภาคเขารวมตรวจสอบการ

ทํางานทุกขั้นตอนในระหวางการบํารุงรักษา 

  8.3 ผูรับจางจะตองเสนอแผนงานและรูปแบบการบํารุงรักษาแตละปสําหรับคอมพิวเตอร

และอุปกรณที่เก่ียวของ การเชื่อมโยงเครือขาย (ถามี) โปรแกรมระบบปฏิบัติการ โปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูป รวมท้ังแผนบํารุงรักษาระบบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

  8.4 ผูรับจางจะตองเสนอรูปแบบการสนับสนุนดานเทคนิคอ่ืน ๆ ในกรณีท่ีการไฟฟาสวน

ภูมิภาคตองการปรับปรงุและดูแลระบบเพิ่มเติมท่ีผูรับจางสามารถดําเนินการใหได  

  8.5 ผูรับจางจะตองแจงชื่อ คุณวุฒิ ของเจาหนาท่ีผูควบคุมงานบํารุงรักษาระบบท่ีศูนย 

Data Center ทุกครั้งท่ีเขาดาํเนินการดังกลาว  

  8.6 ผูรับจางตองเสนอแผนการทํางานของจุดรบัแจงเหตุขัดของ (Helpdesk)  ที่การไฟฟา

สวนภูมิภาคสํานักงานใหญ  ตั้งแตการติดตั้งระบบในชวงแรก จนถึงแผนการทํางานในระยะเวลาท่ีอยู

ระหวางการรับประกันคุณภาพ จนสิ้นสุดสัญญา โดยการไฟฟาสวนภูมิภาคสามารถแจงปญหาและ

ขอบกพรองของระบบไดทั้งทางระบบรับแจงเหตุโทรศัพท โทรสาร และ e-mail ได ตลอด 24 ชั่วโมง 

  8.7 ผูรับจางตองทําการบํารุงรักษาโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System) 

โปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management System) และโปรแกรมที่ผูรับจางสง

มอบ โดยเฉพาะซอฟตแวรท่ีเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของระบบ (เชน Firewall, Antivirus) 

ตลอดระยะเวลาที่ผูรับจางรับผิดชอบ 

  8.8 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแกไข ปรับปรุง เพิ่มเติมในลักษณะการ Update Release 

หรือ Version ใหมของแตละผลิตภัณฑซอฟตแวรที่เสนอใหทันสมัยข้ึน สามารถปองกันการละเมิด

สิทธิการใชงานไดดีข้ึน หรือเพิ่มเติมการรักษาความปลอดภัยของขอมูลไดดีข้ึน ผูรับจางจะตองรีบ

แจงให การไฟฟาสวนภูมิภาคทราบในทันที และขอความเห็นชอบจากการไฟฟาสวนภูมิภาคกอน

นํามาติดตั้งให ท้ังน้ี ผูรับจางจะตองมอบสิทธิการใชงานท่ีถูกตอง พรอมทั้งนําเอกสารคู มือ

ประกอบการใชงานมามอบใหการไฟฟาสวนภูมิภาค และตองทําการฝกอบรมเพิ่มเติมใหแก

เจาหนาท่ีของการไฟฟาสวนภูมิภาคดวย 

  8.9 ผูรับจางจะตองจัดเก็บ ควบคุม จัดทํารายงาน ทวนสอบและสอบทานขอมูล CI 

(Configuration Item) ของระบบคอมพิวเตอรแมขาย รวมถึงผังการเชื่อมตอของอุปกรณ 

(Network Diagram) ตางๆท่ีติดตั้งในศูนย Data Center เปนประจําทุกรอบที่เขาทําการ

บํารุงรักษาตามขอ 8.1 หรือเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง Update Release หรือ Version ใหกับการ

ไฟฟาสวนภูมิภาค  
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  8.10 ผูรับจางจะตองจัดเก็บ ควบคุม จัดทํารายงาน ทวนสอบและสอบทานขอมูลผูใชงาน 

ในระบบตางๆ ที่ติดตั้งตามสัญญา เปนประจําทุกรอบที่เขาทําการบํารุงรักษาตามขอ 8.1 ใหกับการ

ไฟฟาสวนภูมิภาค  

  8.11 ผูรับจางตองรับผิดชอบในกรณีที่ตัวแทนชาง หรือลูกจางของ ผูรับจางจงใจ หรือ

ประมาทเลินเลอ หรือไมมีความรูความชํานาญพอ กระทําหรืองดเวนการกระทําใดๆ อันเปนเหตุให

ระบบเสียหาย หรือไมอยูในสภาพที่ใชงานไดตามปกติ โดยไมอาจแกไขได ผูรับจางตองจัดหา

อุปกรณรุนเดียวกัน หรือที่มีประสิทธิภาพในการทํางานเทากัน หรือดีกวามาใหการไฟฟาสวนภูมิภาค

ใชงานชั่วคราวจนกวาผูรับจางจะทําการซอมแซมแกไขใหแลวเสร็จและสงกลับคืนใหการไฟฟาสวน

ภูมิภาค 

  8.12 ในกรณีท่ีอุปกรณคอมพิวเตอร ชํารุด เสียหาย และไมสามารถหาอะไหลทดแทนเพ่ือ

แกไขได เนื่องจากอุปกรณนั้น ไดถูกประกาศภาวะสิ้นสุดการขาย (End-of-Sale) หรือสิ้นสุดการ

บริการ (End-of-Service) ผูรับจางจะตองจัดหาอุปกรณท่ีมีคณุสมบัติเทยีบเทาหรือดีกวาเพ่ือใชงาน

ทดแทนภายใน 30 วันทําการ 

 9. การบํารุงรักษามิเตอร และอุปกรณประกอบ 

  ผูรับจางมีหนาที่บํารุงรักษา ตรวจสอบ ซอมแซมแกไข มิเตอรระบบ AMI และอุปกรณ

ประกอบที่ติดตั้งใหกับผูใชไฟฟารายใหญทั่วประเทศ จํานวน 70,000 ชุด ใหอยูในสภาพใชงานไดดี

อยู เสมอตลอดระยะเวลาท่ีผูรับจางรับผิดชอบ โดยมีเงื่อนไขในการรับผิดชอบตามเกณฑ

ประสิทธิภาพบริการ (Service Level Agreement : SLA) ขอ 6 รวมท้ังการสับเปลี่ยนมิเตอรใน

กรณียายสถานที่ติดตั้ง ตลอดอายุสัญญา 

 10. อปุกรณสํารอง (Spare part) ในระหวางการติดตั้งและใชสําหรับการบริหารโครงการ 

  ผูรับจางตองสํารองอุปกรณตางๆ ในการบริหารโครงการ ดังนี้  

  10.1 มิเตอรแตละประเภท จํานวนรอยละ 3 (สาม) ของจํานวนมิเตอรแตละผลิตภัณฑ

ตามสัญญา 

  10.2 หนวยรับ-สงขอมูล (4G/3GModem) จํานวนรอยละ 4 (สี่) ของจํานวนหนวยรับ-

สงขอมูล (4G/3GModem) แตละผลิตภัณฑตามสัญญา 

  10.3 ตูมิเตอรแตละประเภท จํานวนรอยละ 1 (หนึ่ง) ของจํานวนตูมิเตอรตามสัญญา 

  โดยอุปกรณสํารองท้ังหมดตองเปนผลิตภัณฑ รุน เดียวกันกับที่เสนอในโครงการนี้ และ

จัดสงใหทางการไฟฟาสวนภูมิภาค ณ กองบริหารและจัดการคลังพัสดุ 3 ภายใน 12 (สิบสอง) เดือน

นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  
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 11 รายละเอียดบุคลากร เจาหนาที่ ผูปฏิบัติงาน 

  11.1 ผูรับจางตองจัดสรรบุคลากรสําหรับปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   (1) ผู จั ด กา ร โ ค ร ง กา ร  ต อ ง มี คุณวุฒิ ไ ม ต่ํ า ก ว า ป ริญญา ต รี  ท า ง ด า น
วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร, เทคโนโลยีสารสนเทศ, บริหาร หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ และมี
ประสบการณในการบริหารโครงการเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป ที่มีมูลคางานไมนอยกวา 200 
ลานบาท 
   (2) ผู จั ดการ ระบบ AMI ต องมี คุณวุฒิ ไ มต่ํ า กว า ปริญญาตรี  ท า งด า น
วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร , เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ และมี
ประสบการณในบริหารงานโครงการเกี่ยวกับระบบ AMR หรือ AMI เปนระยะเวลาไมนอย 2 ป 
จํานวนอยางนอย 1 คน 
   (3) ผูเชี่ยวชาญดาน System Integration ตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี 
ทางดานคอมพิวเตอร, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และมีประสบการณในการ
ทํางานเกี่ยวกับระบบ System Integration ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบ ERP เปนระยะเวลาไมนอย 2 ป 

จํานวนอยางนอย 1 คน 
   (4) ผู เชี่ยวชาญระบบ MDMS ตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี  ทางดาน
วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร , เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ และมี
ประสบการณในการทํางานเก่ียวกับระบบ AMI MDMS เปนระยะเวลาไมนอย 2 ป จํานวนอยางนอย 
1 คน 

   (5) ผู เชี่ยวชาญระบบ HES ตองมีคุณวุฒิไมต่ํ ากวาปริญญาตรี  ทางดาน
วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร , เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ และมี
ประสบการณในการทํางานเก่ียวกับระบบ AMI HES เปนระยะเวลาไมนอย 2 ป จํานวนอยางนอย 1 
คน 
   (6) หัวหนาทีมพัฒนาดาน Software Application ตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวา

ปริญญาตรี ทางดานวิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ท่ี
เก่ียวของและมีประสบการณในการทํางานเก่ียวกับ Application Design หรือ Web Design เปน
ระยะเวลาไมนอย 3 ป จํานวนอยางนอย 1 คน 
   (7) Database Administrator ปฏิบัติงานในเวลาทําการ ตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวา
ระดับปริญญาตรี ทางดานวิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่

เก่ียวของ มีประสบการณการทํางานระบบฐานขอมูลที่นําเสนอไมนอยกวา 3 ป และตองมีใบรับรอง
ระบบฐานขอมูล (Database Certificate) ในระบบฐานขอมูลท่ีนําเสนอเปนอยางนอย จํานวนอยาง
นอย 1 คน 

   (8) Network Administrator ปฏิบัติงานในเวลาทําการ ตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวา
ระดับปริญญาตรี ทางดานวิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่
เก่ียวของ และมีประสบการณการทํางานดาน Network and Security ไมนอยกวา 3 ป และตองมี
ใบรับรอง Cisco Certified Network Professional(CCNP) จํานวนอยางนอย 1 คน 
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   (9) ผูเชี่ยวชาญดาน AMI System Test ตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี 
ทางดานวิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ และมี
ประสบการณในการทํางานเก่ียวกับระบบ AMI/AMR Systemหรือทํางานเก่ียวกับการทดสอบระบบ 
AMI/AMR Systemเปนระยะเวลาไมนอย 2 ป จํานวนอยางนอย 1 คน 
   (10) ผูเชี่ยวชาญดาน Document Quality Control and Delivery ตองมีคุณวุฒิ

ไมต่ํากวาปริญญาตรี ทางดานวิศวกรรมศาสตร คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ อักษรศาสตร 
หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เ ก่ียวของมีประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับการดําเนินการ Document 
Quality Control and Delivery เปนระยะเวลาไมนอย 2 ป จํานวนอยางนอย 1 คน 

   (11) ผูจัดการศูนย AMI Data Center ปฏิบัติงานในเวลาทําการ ตองมีคุณวุฒิไม
ต่ํากวาระดับปริญญาตรี ทางดานวิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร, เทคโนโลยีสารสนเทศ, บริหาร หรือ
สาขาอื่น ๆ ที่เก่ียวของ และมีประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของ จํานวนอยางนอย 1 คน 

   (12) เจาหนาท่ีประจําศูนย AMI Data Center (Helpdesk) ปฏิบัติงานในเวลาทํา
การ จํานวนอยางนอย 8 คน และ นอกเวลาทําการ จํานวนอยางนอย 3 คน ตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวา
ระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาไฟฟาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของกับงานจาง โดยผูรับจางจะตองสง
เจาหนาท่ีเขามาประจําศูนยไมเกิน 6 เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

   (13) ทีมงานผูปฏิบัติงานติดตั้งและบํารุงรักษามิเตอรระบบ AMI และอุปกรณ
ประกอบ ตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาระดับ ปวช. สาขาไฟฟา หรือสาขาอื่นที่เก่ียวของกับงานจาง รวมทั้ง
เปนผูมีความรูความชํานาญในงานที่รับจาง จํานวนอยางนอย 30 ทีม แตละทีมประกอบดวย
ผูปฏิบัติงานอยางนอย 2 คน ตลอดระยะเวลาที่ผูรับจางรับผิดชอบ โดยผูรับจางจะตองเสนอ
รายละเอียดบุคลากร ทีมงานผูปฏิบัติงานติดตั้งและบํารุงรักษามิเตอรระบบ AMI และอุปกรณ
ประกอบ พรอมสถานที่ตั้งศูนยบริการในแตละพื้นที่การไฟฟาสวนภูมิภาคทั้ง 12 เขต อยางนอย 25 
ศูนยบริการโดยศูนยบริการตองมีมาตรฐาน ISO20000 ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคทราบภายใน 8 เดือน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจะตองแสดงรายชื่อ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบ
สําเร็จการศึกษาตามคณุวุฒทิี่กําหนดของผูปฏิบัติงานทั้งหมด โดยหัวหนาทีมผูปฏิบัติงานตองผานการ
ฝกอบรมมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและมาตรฐานการติดตั้งมิเตอรจากการไฟฟาสวน
ภูมิภาค โดยผูรับจางเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย 

  หมายเหตุ สําหรับ MDMS และ HES ท่ีเสนอหากเปนผลิตภัณฑเดียวกันผูย่ืนขอเสนอ
สามารถเสนอบุคลากรในขอ 11.1(4) และ 11.1(5) เปนบุคคลเดียวกันได 

  11.2 บุคลากรในทีมงานตองประกอบดวยบุคลากรไทยไมต่ํากวารอยละ 60 โดยหากเปน
บุคลากรตางชาติ การไฟฟาสวนภูมิภาคมีสิทธ์ิที่จะใหบุคลากรตางชาติเขามาปฏิบัติงานหรือให
คําปรึกษา ณ การไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ โดยจะแจงใหผูรับจางทราบลวงหนากอนอยาง
นอย 10 วัน และในกรณีมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงบุคลากรในโครงการตองแจงใหทางการไฟฟา
สวนภูมิภาคทราบเปนลายลักษณอักษร และไดรับความเห็นชอบจากการไฟฟาสวนภูมิภาค 

  11.3 การไฟฟาสวนภูมิภาคมีสิทธิ์ที่จะขอเปลี่ยนตัวผูปฏิบัติงานในทีมงานของผูรับจาง 

หากเห็นวาผูปฏิบัติงานมีคุณสมบัติหรือความรูความสามารถไมเปนไปตามเงื่อนไขและขอกําหนดตาม
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สัญญา ผูรับจางจะตองดําเนินการเปล่ียนตัวผูปฏิบัติงานใหโดยไมคิดคาใชจายเพิ่มเติม หรืออางเปน

เหตุเพื่อขอแกไขสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้ ในกรณีที่ผูรับจางประสงคจะเปลี่ยนตัวผูปฏิบัติงาน

จะตองแจงการไฟฟาสวนภูมิภาครับทราบทุกครั้ง 

 12. การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  

  หากจะตองมีการติดตอประสานงานกับหนวยงานอ่ืน ๆ หรือหนวยงานในสังกัดของ การ

ไฟฟาสวนภูมิภาคเอง การไฟฟาสวนภูมิภาคจะเปนผูดําเนินการติดตอประสานงาน และทําเรื่องขอ

อนุญาตจากหนวยงานที่เก่ียวของให ทั้งนี้ในการดําเนินการขออนุญาตตองมีเอกสารที่ใชประกอบ จะ

เปนรายละเอียดท้ังหมดหรือบางสวนก็ตาม ผูรับจางจะตองดําเนินการจัดเตรียมใหการไฟฟาสวน

ภูมิภาค ดวย โดยไมคิดคาใชจายจากการไฟฟาสวนภูมิภาค แตประการใด 

 13. การตรวจรับระบบ (User Acceptance Test) 

  การตรวจรบัตามสัญญาจะถูกตรวจรบัโดยคณะกรรมการตรวจรับงานจางของ 
การไฟฟาสวนภูมิภาคหรือผูที่ไดรับแตงตั้งใหทําการตรวจรับแทน โดยคณะกรรมการตรวจรับงานจาง

เปนผูนําเสนอแตงตั้งตัวแทนจากผูวาการไฟฟาสวนภูมิภาค และรายละเอียดของการตรวจรับจะตอง
เปนไปตามขอกําหนด ดังนี้ 

  13.1 การตรวจรับอุปกรณและระบบตางๆ 

   (1) ตองแสดงเอกสารการนําเขาตอคณะกรรมการตรวจรับของการไฟฟาสวน

ภูมิภาคสําหรับผลิตภัณฑท่ีตองนําเขาจากตางประเทศ 

   (2) สําหรับระบบ MDMS และ ระบบ HES การไฟฟาสวนภูมิภาคจะสง

ผูปฏิบัติงานจํานวนไมนอยกวา 10 คน เขาทําการทดสอบประสิทธิภาพ (Factory Acceptance Test 

(FAT)) ณ ประเทศผูผลิต (Country of origin) ของระบบ MDMS หรือ ณ ประเทศผูผลิต (Country 

of origin) ของระบบ MDMS และ ระบบ HES โดยผูรับจางเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด โดย

ประกอบดวยคาฝกอบรม คาเดินทาง ทั้งภายในประเทศ และระหวางประเทศ ตลอดจนคาอาหารและ

คาที่พัก โดยอางอิงตาม 1.1(2) ขอกําหนดทางเทคนิค (Technical Specification) Book7 (Non-

functional requirements) 

   (3) สําหรับมิเตอร การไฟฟาสวนภูมิภาคจะสงตัวแทนซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญจํานวน 

3 คน เขาทําการตรวจสอบประสิทธิภาพ (Quality Control) ณ สถานท่ีผลิตมิเตอร และอุปกรณ

ประกอบ โดยผูเสนอราคาเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมดรวมทั้งการจัดหาลวด, ตะก่ัว ตาม

มาตรฐานของการไฟฟาสวนภูมิภาค พรอมทําการตีตรา 

   (4) สําหรับหนวยรับ-สงขอมูล (4G/3GModem) ในการสงมอบอุปกรณครั้งท่ี 1 

จะตองผานการทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของหนวยรับ-สงขอมูล (4G/3G Modem) ใน

สภาพแวดลอมที่กําหนด (Environment Test) ตาม 1.1(2) ขอกําหนดทางเทคนิค (Technical 
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Specification) Appendix G - Environment Test for 4G/3G Modemจึงจะสามารถทําการ

ทดสอบFull Functional Test และสงมอบอุปกรณได 

   (5) คณะกรรมการตรวจรับจะทําการสุมตัวอยางผลิตภัณฑมิเตอร หนวยรับ-สง

ขอมูล (4G/3GModem) และตูมิเตอร (Cabinet) ในแตละครั้งท่ีสงของมาตรวจสอบประสิทธิภาพกับ

หนวยงานภายในของการไฟฟาสวนภูมิภาคกอน และทางการไฟฟาสวนภูมิภาคจะมีเอกสารแสดงวา

ผลิตภัณฑดังกลาวผานมาตรฐาน จึงจะนําเอาผลิตภัณฑดังกลาวไปดําเนินการติดตั้งได 

   (6) การตรวจรับอุปกรณอ่ืนๆ ในโครงการคณะกรรมการตรวจรับจะทําการตรวจ

รับตามขอกําหนดทางเทคนิค 

   (7) การตรวจรับอุปกรณจะตองมีเจาหนาท่ีของผูรับจางเขารวมในการตรวจรับดวย 

  13.2 การทดสอบ Full Functions กอนการติดต้ังใชงานจริง (Full Functional Test) 

   การไฟฟาสวนภูมิภาคจะสงตัวแทนซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน รวมกับ

คณะกรรมการตรวจรับงานจาง เขาทําการตรวจสอบฟงกชั่นการทํางานของระบบ AMI โดยในการ

ทดสอบผูรับจางจะตองแสดงใหเห็นวาระบบ ระบบ AMI ระบบ Software ตางๆและ มิเตอรทั้ง 3 

ผลิตภัณฑตองทํางานไดครบทุกฟงกชั่นรวมทั้งมิเตอรทั้ง 3 ผลิตภัณฑตองสามารถทํางานรวมกับหนวย

รับ-สงขอมูล (4G/3G Modem) ไดครบท้ัง 2ผลิตภัณฑ โดยผูรับจางเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด 

อางอิงตาม 1.1(2) ขอกําหนดทางเทคนิค (Technical Specification) Book7 (Non-functional 

requirements) โดยในการทดสอบ Full Functional Test จะตองทําการทดสอบกอนการทดสอบ

ภาคสนามกอนการติดตั้งใชงานจริง (Site Acceptance Test) 

  13.3 การทดสอบภาคสนามกอนการติดต้ังใชงานจริง (Site Acceptance Test) 

   หลังจากทดสอบ Full Functions ในหัวขอท่ี 13.2 เรียบรอยแลวการไฟฟาสวน

ภูมิภาคจะสงตวัแทนซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญจํานวน 10 คน เขาทําการตรวจสอบประสิทธิภาพ เม่ือทําการ

ติดต้ังมิเตอรในงวดงานแรกครบ 120 ชุด โดยมิเตอรและหนวยรับ-สงขอมูล (4G/3G Modem) ที่

ดําเนินการติดต้ังตองมีจํานวนของแตละผลิตภัณฑ ดังน้ี  

ประเภท

มิเตอร 

จํานวน (เครื่อง) 

ผลิตภัณฑมิเตอร 

A B C Total 

3P3W 10 10 10 30 

3P4W 30 30 30 90 

รวม 40 40 40 120 

และหนวยรับ-สงขอมูล (4G/3G Modem) ทั้งสองผลิตภัณฑ ตองมีผลิตภัณฑละ 60 เครื่อง ซึ่งแตละ

ผลิตภัณฑจะตองติดตั้งรวมกับมิเตอรไมนอยกวารอยละ 40 ตอ ผลิตภัณฑมิเตอร ตอ ประเภทมิเตอร 
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โดยผูรับจางเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด อางอิงตาม 1.1(2) ขอกําหนดทางเทคนิค (Technical 

Specification) Book7 (Non-functional requirements) ท้ังนี้ผูรับจางจะสามารถดําเนินการติดตั้ง

มิเตอรในงวดที่ 1 ตอไดก็ตอเมื่อผานการทดสอบภาคสนามกอนการติดตั้งใชงานจริง (Site 

Acceptance Test) จากการไฟฟาสวนภูมิภาคแลว 

  13.4 การตรวจรับงานติดตั้งมิเตอร 

   (1) คณะกรรมการตรวจรับ หรือตัวแทน จะเปนผูตรวจรับงานการติดตั้งมิเตอรท่ี

หนางาน โดยจะดําเนินการตรวจรับตามงวดงานท่ีสงมอบ 

   (2) คณะกรรมการตรวจรับ หรือตวัแทนจะสุมตรวจรับ จํานวนไมนอยกวารอยละ 5 

ของจํานวนสถานที่ติดตั้งในแตละงวดงาน หากผลการสุมตรวจรับไมผาน ผูรับจางจะตองปรับปรุงแกไข

โดยเร็วภายในระยะเวลาที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด หลังจากนั้นการไฟฟาสวนภูมิภาคจะสุมตรวจ

รับเพิ่มเปนสองเทา หากในการสุมตรวจรับครั้งที่สองไมผาน การไฟฟาสวนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์ในการ

ระงบัการติดต้ังจนกวาผูรับจางจะปรับปรุงแกไขแลวเสร็จ 

   (3) การตรวจรับอุปกรณจะตองมีเจาหนาท่ีของผูรับจางเขารวมในการตรวจรับดวย 

  13.5 การตรวจรับระบบคอมพิวเตอรแมขาย และ อุปกรณเครือขายสื่อสาร ทั้งหมดโดย

มีรายละเอียดแสดงใน Book 5: IT Infrastructure and Minimum Sizing 

   การไฟฟาสวนภูมิภาคสงวนสิทธ์ิที่จะปรับปรุงหรือเพิ่มเติมการตรวจสอบหากเห็น

วาจําเปนเพื่อใหมั่นใจในคุณภาพการทํางานของอุปกรณ โดยจะแจงลวงหนากอนวันนัดตรวจสอบ

เพิ่มเติมไมนอยกวา 3 (สาม) วัน การตรวจสอบจะกระทําภายใน 15 (สิบหา) วัน นับแตวันท่ีแจง โดย

ใหผูรับจางทําหนังสือแจงถึงประธานคณะกรรมการตรวจรับ หากพบวาอุปกรณ ทํางานไมไดตาม

ขอกําหนดในสัญญาหรือมีสาเหตุอันเนื่องมาจากผูเสนอราคา ผูเสนอราคาจะตองปรับปรุงแกไข

โดยเร็ว หากมีชิ้นสวนใดที่ตองเปลี่ยนแปลง ผูเสนอราคาจะตองดําเนินการโดยไมคิดคาใชจายใดๆ 

และตองแสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลง ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคทราบภายใน 15 (สิบหา) วัน วาได

ดําเนินการแกไขขอบกพรองตางๆ แลวอยางไร หรือหากการตรวจรับ    ดังกลาวขางตนไมตรงตาม

ขอกําหนดในขอหนึ่งขอใด โดยไมมีสาเหตุอันควรหรือมิใชความผิดของการไฟฟาสวนภูมิภาค การ

ไฟฟาสวนภูมิภาคมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได ในกรณีเชนน้ีผูเสนอราคาจะตองนําเครื่องกลับคืนไปภายใน 

10 (สิบ) วัน นับแตวันท่ีบอกเลิกสัญญา โดยผูเสนอราคาเปนผูเสียคาใชจายเองทั้งสิ้นถาหากผูเสนอ

ราคาไมนําเครื่องฯ กลับคืนไปภายในเวลาดังกลาว การไฟฟาสวนภูมิภาคจะขยายเวลาใหอีก 7 (เจ็ด) 

วัน เพื่อใหผูเสนอราคานําเครื่องกลับคืนไปอีกครั้งหนึ่ง หากพนกําหนดเวลาแลว การไฟฟาสวน

ภูมิภาคมีสิทธิ์นําเครื่องฯ ออกขายทอดตลาด เงินท่ีไดจากการขายทอดตลาด ผูเสนอราคายอมใหหัก

เปนคาปรับหักเปนคาใชจายและคาเสียหายอื่นๆ 

  13.6 การทดสอบประสิทธิภาพของระบบสมบูรณ (System Performance Test)  

   การไฟฟาสวนภูมิภาคจะสงตัวแทนซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญจํานวน 10 คน เขาทําการ

ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสมบูรณ (System Performance Test) สําหรับระบบ MDMS 
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ระบบ HES ระบบ MOMS ระบบ Customer Energy Portal และ ระบบอํานวยความสะดวกในการ

ปฏิบัติงานของ เจาหนาที่ Help Desk เมื่อทําการติดตั้งมิเตอรไมนอยกวา 85% ของจํานวนมิเตอร

ทั้งหมดที่ตองติดตั้งในโครงการโดยผูรับจางเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด อางอิงตาม 1.1(2) 

ขอกําหนดทางเทคนิค (Technical Specification) Book7 (Non-functional requirements) 

 14. การฝกอบรมผูใชงาน 

  ผูรับจางตองจัดฝกอบรมใหผูเก่ียวของทั้งผูใชระบบ เจาหนาที่พัฒนาระบบ เจาหนาท่ี

ปฏิบัติการ เจาหนาที่ฝายสารสนเทศที่เก่ียวของตลอดจนผูบริหารภายใน 15 วันหลังจากไดรับหนังสือ

จากการไฟฟาสวนภูมิภาค แจงใหทําการฝกอบรม เพื่อใหมีความเขาใจในระบบที่จะนํา 

มาใช ทั้งทางดานกระบวนการปฏิบัติงานและดานเทคนิค รวมท้ังการถายทอดความรูท่ีเกี่ยวของใหแก

เจาหนาท่ีของการไฟฟาสวนภูมิภาคตลอดระยะเวลาการดําเนินการโครงการ ณ สถานที่ตามที่การ

ไฟฟาสวนภูมิภาคเห็นสมควร โดยผูรับจางจะตองจัดทําแผนการฝกอบรม และจัดการฝกอบรม พรอม

เอกสารประกอบการฝกอบรมครบตามจํานวนผูเขาอบรมพรอม Electronic File โดยมีหลักสูตร

ดังตอไปนี ้

  (1) หลักสูตร เก่ียวกับผลิตภัณฑมิเตอรและอุปกรณ จํานวน 1,000  คน 

ประกอบรวมทั้งหลักสูตรการใชงานระบบ 

MOMS, Mobile Application, 

Customer Energy Portal และ Software 

อ่ืน ๆ ที่ใชในโครงการ   

  (2) หลักสูตร Database System   จํานวน 5 คน  

  (3) หลักสูตร Operation System for Server จํานวน    5 คน  

  (4) หลักสูตร Network System   จํานวน    5 คน  

  (5) หลักสูตร เก่ียวกับ HES Software  จํานวน   30 คน 

  (6) หลักสูตร เก่ียวกับ MDMS Software  จํานวน   30 คน 

  (7) หลักสูตรเก่ียวกับ Data Analytics  จํานวน    30  คน 

  (8) หลักสูตร On-the-Job Training (OJT)  จํานวน  5 คน 

ณ. ประเทศผูผลิตระบบ MDMS/HES  

  (9) หลักสูตรอ่ืนๆ ท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคเห็นสมควร     

  ทั้ งนี้  ค า ใชจ ายในการฝกอบรม โดยประกอบดวยคาฝกอบรม คา เดินทาง ท้ัง

ภายในประเทศ และระหวางประเทศ ตลอดจนคาอาหารและคาที่พัก ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบ 

โดยแตละหลักสูตรจะตองรองรับการฝกอบรมใหกับเจาหนาที่ของการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยเปนการ

ฝกอบรมในประเทศ ตามหลักสูตรท่ีกลาวขางตน และ ฝกอบรมในตางประเทศ ณ โรงงานผูผลิตระบบ 

MDMS/HES แบบ On-The-Job Training (OJT) จํานวน 5 คน 
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 15. มาตรฐานการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร 

  ผูรับจางตองติดต้ังอุปกรณและเช่ือมโยงใหสามารถทํางานไดตามขอกําหนดของการไฟฟา

สวนภูมิภาค และขอเสนอของผูรับจาง ในกรณีที่ตองการอุปกรณฮารดแวรหรือซอฟทแวรอ่ืนใด

นอกเหนือจากระบุไวในขอกําหนดนี้เพื่อใหระบบสามารถทํางานไดตามท่ีระบุในเอกสารนี้ ใหผูรับจาง

เสนอราคาอุปกรณเพ่ิมเติมใหครบถวน และผูรับจางตองจัดหาและติดต้ังใหระบบคอมพิวเตอร ทํางาน

ไดตามความตองการอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ในการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร จะตองดําเนินการสิ่ง

ตอไปนี้เปนอยางนอย 

  15.1 ตองสํารวจและเขียนแบบแปลนแสดงตําแหนงที่จะติดตั้งอุปกรณ การวางทอรอย

สาย แนวทอและแนวสายตางๆอยางละเอียด โดยมีอัตราสวนท่ีเหมาะสมรวมทั้งระยะเวลาการติดตั้ง

ระบบคอมพิวเตอร อยางละเอียด และตองเสนอใหการไฟฟาสวนภูมิภาค พิจารณาเห็นชอบกอนจึงจะ

ดําเนินการได การเปลี่ยนแปลงใดๆ ตองไดรบัความเห็นชอบจากการไฟฟาสวนภูมิภาคกอนเสมอ 

  15.2 การตั้งตูอุปกรณตองตั้งไดระดับ และม่ันคง และติดต้ังสายดินกับตูอุปกรณ 

  15.3 ผูรับจางตองจัดการเตรียมทอรอยสายและเดินสายตามแบบที่ไดรับความเห็นชอบ

จากการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยสายทุกเสน (สาย UTP, หรือสายอื่นๆ (ถามี)) ตองมีปาย (label) ท่ี

ปลายทั้งสองและระบุจุดเชื่อมโยงอยางชัดเจน 

  15.4 ผูรับจางตองติดตั้งระบบไฟฟา และสายดิน 

  15.5 ผูรับจางตองใชสาย UTPCat6 และการเดนิสาย UTP ใหเดินสายแบบ Full patch 

ยกเวนการเดินสาย UTP สําหรับอุปกรณเครือขายไรสายนั้นใหเดินสายแบบ half patch คือปลาย

สายดานอุปกรณเครือขายไรสายใหเปนหัวแบบตัวผู สวนปลายสายดานหน่ึงใหติดตั้งเขากับ patch 

panel โดยการเดินสาย UTP นั้นตองเดินอยูในทอโลหะหรือรางโลหะตลอดความยาวสายเพื่อปองกัน

ความเสียหาย 

  15.6 ผูรับจางตองติดตั้งสายใยแกวนําแสง (Fiber Optics) ในสวนของอุปกรณ และ

ระหวางอาคารที่เกี่ยวของใหครบถวน 

  ผูรับจางตองรับผิดชอบความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการติดต้ังรางรอยสาย การวาง

สายและการติดตั้งอุปกรณตางๆ หรือความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของผูรับจาง 

และตองดําเนินการซอมแซมใหอยูในสภาพเดิมโดยเร็ว 

 16. เอกสาร คูมือ และเครื่องมือที่ตองสงมอบ 

  ผูรับจางตองจัดสงเอกสาร คูมือ รวมทั้งเครื่องมือตางๆ ภายในระยะเวลา 24 เดือน หรือ

ตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาคเห็นสมควรอยางนอยจํานวน 2 ชุด โดยจัดทําเปนภาษาไทย ยกเวนคูมือทาง

เทคนิคใหใชเปนภาษาอังกฤษได โดยเอกสารทั้งหมดบันทึกเปน Electronic File ลงบนสื่อ CD-ROM 

อยางนอยจํานวน 5 ชุด ดังนี้ 
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  16.1 เอกสารมาตรฐานของระบบ (Standard &TechnicalDocuments) 

  16.2 เอกสารรายละเอียดกระบวนการปฏิบัติงาน (Operation Process Flowchart) 

  16.3 คูมือในการนําโปรแกรมที่ ไดพัฒนามาใชงานในระบบจริง (Deployment 

Document) 

  16.4 เอกสารรายละเอียดการปรับปรุงและแกไขระบบ (Customization Documents) 

  16.5 เอกสารคูมอืการใชระบบโปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ (UserManuals) 

  16.6 เอกสารคูมอืการปฏิบัติการสําหรับผูใช (UserProcedures)  

  16.7 เอกสารประกอบการฝกอบรม (Training Materials) 

  16.8 เอกสารภาพรวมของระบบ (System Diagrams) 

  16.9 เอกสารภาพรวมของโปรแกรม (Program Flow Diagrams) 

  16.10 เอกสารขอกําหนดของโปรแกรม (Program Specification) 

  16.11 เอกสารรายละเอียดโปรแกรม (Detailed Program Flowcharts) 

  16.12 เอกสารแบบจําลอง Entity Relationship Diagram (ER Diagram) 

  16.13 เอกสารรายละเอียดตาราง (Table) ของแตละระบบงาน  

  16.14 เอกสารโปรแกรมตนฉบับ (Source Program Listing) ในสวนที่ไดทําการแกไข

ระบบโปรแกรม ในรูปแบบท่ีสามารถนํามาใชในการพัฒนาตอไดโดยสะดวก  

  16.15 เอกสารการติดตั้ งระบบเพื่อใช ในการพัฒนาระบบรวมถึงการกําหนดคา

สภาพแวดลอมในการพัฒนาระบบ (Development Installation & Environment Guide) 

  16.16 เอกสารปฏิบัติงานสําหรับระบบ (Operation Manual) 

  16.17 เอกสารการกําหนดคาเริ่มตนในระบบ (Parameter Configuration) 

  16.18 เอกสารการติดตั้งระบบ (System Architecture) 

  16.19 เอกสารการรักษาความปลอดภัยและการกําหนดสิทธ์ิใชงานของระบบ (System 

Security Manual) 

  16.20 เอกสารการปฏิบัติงานระบบบริหารฐานขอมูล (DBMS UserManual) 

  16.21 เอกสารแสดงการปรับแตงโปรแกรม (Application Tuning Guide) 

  16.22 เอกสารการบํารุงรกัษาโปรแกรมระบบ (Application Maintenance Manual) 

  16.23 เอกสารสําหรับแผนสํารองฉุกเฉิน (Disaster Recovery Guide) 

  16.24 เอกสารการฟนฟูระบบ (System Recovery Guide) 

  16.25 เอกสารรายงานความกาวหนาในการดําเนินโครงการ (Monthly Report) 

  16.26 เอกสารขอตกลงใหการไฟฟาสวนภูมิภาคสามารถเขาปรับปรุง และแกไขระบบการ

ทํางานของ AMI ได 
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  16.27 เอกสารการมอบสิทธิในการใชงาน Software ท้ังหมดอยางถูกตองตามกฎหมาย 

และกรณีที่มีบุคคลภายนอกกลาวอาง หรือใชสิทธิเรียกรองใดๆ ในการใชสิทธินี้ คูสัญญาจะตองเปน

ผูรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นท้ังหมด 

  16.28 เอกสารการอธิบายโครงสรางของ Database และระบบการทํางาน 

  16.29 เอกสารแสดงการผานการทดสอบตามมาตรฐานตางๆ ของอุปกรณเครื่องมือตางๆ

อาทิเชน DLMS/Cosem Certificates, เอกสารรับรองจากมอก.สําหรับมิเตอร, Type Test Reports, 

เอกสารรับรองจาก กสทช. สําหรับ หนวยรับ-สงขอมูล (4G/3G Modem), และ Security Key 

Generation Certificate เปนอยางนอย 

  16.30 กําหนดใหคูสัญญาจะตองสงมอบเครื่องมือท่ีใชในการทดสอบระบบ HES, MDMS, 

NMS และระบบ Application อื่น ๆ ที่เก่ียวของเทาที่จําเปนในข้ันตอนของการทดสอบ FFT, SAT 

และ System Performance test พรอมลิขสิทธ์ิการใชงาน ตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาคเห็นสมควร

โดยตองสามารถนําโปรแกรมไปใชงานในระบบจริงได   

  16.31 กําหนดใหคูสัญญาจะตองสงมอบเคร่ืองมือท่ีใชในการพัฒนาระบบ MOMS, ระบบ 

Customer Energy Portal และระบบ Application อ่ืน ๆ ที่เก่ียวของท้ังหมด รวมถึงคอมโพเน็นต 

(Component) ที่ใชในการพัฒนาระบบ และ/หรือ คอมโพเน็นต (Component) ที่ใชในการทํางานบน

ระบบจริง พรอมลิขสิทธิ์การใชงาน (Development Tools) ท้ังน้ี การไฟฟาสวนภูมิภาค ตองสามารถ

นํา โปรแกรมตนฉบับมาใช Compile ไดโดยไมมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น รวมถึงการนําโปรแกรมไปใชใน

ระบบจริงได 

  16.32 เอกสาร Data Flow Diagram และ Interface Detail Design (IDD) กับระบบท่ี 

AMI เชื่อมตอทั้งหมด 

  16.33 เ อ กส า ร ก า ร ท ด ส อบ ต า ม 1.1( 2)  ข อ กํ า ห น ด ท า ง เ ท ค นิ ค  ( Technical 

Specification)Book3:SmartMeters,ModemandInstallation และ Book7 : Non-Functional 

Requirements ซึ่งประกอบดวยเปนอยางนอย Factory Routine Test (FRT), Preliminary Factory 

Acceptance Test (pre-FAT), Factory Acceptance Test (FAT), Full Functional Test (FFT), 

Site Acceptance Test (SAT) และ System Performance Test 

  16.34 เอกสารการออกแบบระบบ MDMS, ระบบ HES, ระบบ MOMS, และ ระบบ 

Customer Energy Portal ซึ่งประกอบดวย Business Solution Requirement (BSR), Business 

Solution Design (BSD), Technical Architecture Design (TAD) และ Application 

Programming Interface (API) การเชื่อมตอกับระบบ AMI ที่เก่ียวของทั้งหมดเปนอยางนอย 

  16.35 เอกสารขอมูล CI (Configuration Item), ผังการเชื่อมตอของอุปกรณ (Network 

Diagram) ในรูปแบบ Physical และ Logical, ผังการจัดวางอุปกรณ (Rack Diagram) ของระบบ

คอมพิวเตอรแมขายท่ีติดตั้งในศูนย Data Center 
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  16.36 เอกสารรายการคําสั่งและขั้นตอนการรับสงขอมูลระหวางมิเตอรกับหนวยรับ-สง

ขอมูล (4G/3GModem) ดวย AT Command 

  16.37 เอกสารรายงานการตรวจสอบดาน Cyber Security Audit (Cyber Security 

Audit Report) 

  16.38 เอกสารอื่น ๆ ทั้งหมด ที่กําหนดใน 1.1(2) ขอกําหนดทางเทคนิค (Technical 

Specification) โดยไดรับความเห็นชอบจากการไฟฟาสวนภูมิภาค 

 17.  การจางชวง 

  ผูรับจางจะตองไมเอางานทั้งหมดหรือบางสวนแหงสัญญานี้ ไปจางชวงอีกตอหนึ่ง เวนแต

การจางชวงงานแตบางสวนท่ีไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากการไฟฟาสวนภูมิภาคแลว การที่การไฟฟา

สวนภูมิภาคไดอนุญาตใหจางชวงงานแตบางสวนดังกลาวนั้น ไมเปนเหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความ

รับผิดหรือพันธะหนาที่ตามสัญญานี้ และผูรับจางจะยังคงตองรับผิดในความรับผิดและความประมาท

เลินเลอของผูรับจางชวงหรือของตัวแทนหรือลูกจางของผูรับจางชวงนั้นทุกประการ 

กรณีผูรับจางไปจางชวงงานแตบางสวนโดยฝาฝนความในวรรคหนึ่ง ผูรับจางตองชําระคาปรับ

ใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 10 ของวงเงินที่จางชวงตามสัญญา 

ในกรณีที่ผูรับจางมีความประสงคจางชวงเปนบางสวน ผูรับจางตองจัดสงเอกสารทั้งหมด

เก่ียวกับผูรับจางชวงใหการไฟฟาสวนภูมิภาคใหความเห็นชอบ ผูรับจางจะตองไดรับความยินยอมเปน

หนังสือจากการไฟฟาสวนภูมิภาคกอนดําเนินการดังกลาว โดยการไฟฟาสวนภูมิภาคจะพิจารณาถึง

ประวัติ ความชํานาญ ผลงาน สถานะทางการเงินของผูรับจางชวงเปนตน ประกอบการพิจารณาให

ความยินยอมดังกลาว แตทั้งนี้ผูรับจางยังคงตองรับผิดชอบท่ีใหจางชวงไปนั้นทุกประการ 

 18. การควบคุมคุณภาพงาน  

  การควบคุมคุณภาพงานเปนความรับผิดชอบของผูรับจางแตเพียงผูเดียว ทั้งในดานงาน

วิศวกรรมออกแบบ คุณภาพของวัสดุอุปกรณที่จัดหา ทักษะการทํางานของบุคคลากรของผูรับจาง 

เครื่องมือเครื่องจักรที่นํามาใช ตลอดจนกระบวนการทํางานและการบริหารโครงการ 

  การใหความเห็นชอบแบบและเอกสาร และ/หรือการตรวจสอบงาน และ/หรือการเขารวม

เปนพยานในการทดสอบตางๆ ของการไฟฟาสวนภูมิภาค หรือตัวแทนที่การไฟฟาสวนภูมิภาคแตงตั้ง 

และ/หรือการทดสอบโดยการไฟฟาสวนภูมิภาค ไมมีผลใหความรับผิดชอบของผูรับจางหมดไป 

  ถาผูวาจางแตงต้ังกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพ่ือควบคุม

การทํางานของผูรับจาง กรรมการตรวจรับงานจาง หรือผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอํานาจ

เขาไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่กําลังติดตั้งไดทุกเวลาและผูรับจางจะตองอํานวยความ

สะดวกและใหความชวยเหลือในการนั้นตามสมควร  
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 การที่มีกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษา หาทําใหผูรับจางพนความ

รับผิดชอบตามสัญญานี้ขอหน่ึงขอใดไม 

  การควบคุมคุณภาพเฉพาะงาน (ถามี) ใหเปนไปตาม1.1(1) เงื่อนไขเฉพาะงานและ 1.1(2) 

ขอกําหนดทางเทคนิค (Technical Specification) 

 19. การเปลี่ยนแปลงแกไขปริมาณงาน 

  หลังจากท่ีผูรับจาง ทําการสํารวจตรวจสอบปริมาณงานเรียบรอยแลว หากมีการ

เปลี่ยนแปลงหรือแกไขปริมาณงานดวยเหตุใดก็ตาม ผูรับจางจะตองเสนอเหตุผล ใหการไฟฟาสวน

ภูมิภาคทราบเปนลายลักษณอักษรโดยเร็วที่สุด และจะกระทําไดเมื่อไดรับอนุญาตจากการไฟฟาสวน

ภูมิภาคแลว 

  ในระหวางการดําเนินงานตามสัญญา หากผูรับจางตองการขอแกไขเปลี่ยนแปลงงานเพื่อให

การติดตั้งสะดวกขึ้น หรือเหตุใดก็ตาม อันเปนเหตุใหมีคาใชจายเพิ่มขึ้น ผูรับจางตองเปนผูออก

คาใชจายเอง โดยการเปล่ียนแปลงดังกลาวจะตองไดรับการเห็นชอบจากการไฟฟาสวนภูมิภาคกอน 

ในระหวางการดําเนินงานตามสัญญา กรณีท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนผูสั่งแกไข หากทําใหคาใชจายใน

การดําเนินงานเพิ่มขึ้น หรือลดลง การตกลงราคาใหคิดราคาตอหนวยตามสัญญา หากไมมีราคาตอ

หนวยใหตกลงราคากัน ณ บัดนั้น 

หากมูลคารวมตามสัญญามีการเปล่ียนแปลงใหดําเนินการกับหลักประกันสัญญา ดังนี้ 

  (1) กรณีมูลคารวมของสัญญาลดลง ผูรบัจางสามารถนําหลักประกันสัญญาฉบับใหม มา

ขอเปลี่ยนกับหลักประกันสัญญาท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคยึดถือไวได หากผูรับจางจะใชหลักประกัน

สัญญาตาม เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส เงื่อนไขทั่วไปขอ 7.2 – 7.4 

ซึ่งมิใชสถาบันการเงินแหงเดียวกันก็สามารถกระทําได 

  (2) กรณีมูลคารวมของสัญญาเพิ่มข้ึน ผูรับจางจะตองดําเนินการเพิ่มมูลคาหลักประกัน

สัญญาใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

เงื่อนไขทั่วไปขอ 7 

 20. การบอกเลิกสัญญาโดยผูวาจาง 

  การไฟฟาสวนภูมิภาคสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางสวน ณ เวลาใดก็ได 

หากเปนไปตามเหตุใดเหตุหน่ึงหรือทั้งหมด ดังนี้ 

  20.1 ผูรับจางแสดงใหเห็นเปนที่กระจางชัดวาไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาได อัน

จะเปนผลเสียหายแกการไฟฟาสวนภูมิภาค 

  20.2 ผูรับจางไมสามารถดําเนินงานใหแลวเสร็จตามแผนงานยอย จนเปนเหตุใหเช่ือไดวา

ผูรับจางไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลารวมของสัญญา อันจะมีผลเสียหายตอ การ

ไฟฟาสวนภูมิภาค 
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  20.3 ผูรับจางไมปฏิบัติตามขอ 17 เง่ือนไขการจางชวง  

  20.4 ผูรับจางหยุดงานโดยไมมีสาเหตุอันควร หรือนําวัสดุอุปกรณการติดตั้งออกจาก

สถานที่ติดตั้งโดยไมมีสาเหตุอันควร 

  20.5 จํานวนเงินคาปรับรวมจะเกินรอยละสิบของวงเงนิคาจางท้ังหมดตามสัญญา 

ในการนี้ เม่ือผูรับจางไดรับเอกสารแจงความจํานงในการบอกเลิกงานตามสัญญาแลว ผูรับจางจะตอง

หยุดปฏิบัติงานที่ถูกบอกเลิกทั้งหมดในทันที ยกเวนงานที่การไฟฟาสวนภูมิภาคเห็นวาจําเปนตอง

ดําเนินตอไป ขณะเดียวกันผูรับจางจะตองยกเลิกพันธะผูกพันในการจัดซื้อวัสดุรวมถึงสิ่งตางๆ ท่ี

เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามสัญญาทั้งหมดในทันที 

ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายซึ่งเกิดจากการที่ผูรับจางไมอาจดําเนินการตามสัญญาหรือ

กระทําผิดเงื่อนไขจนเปนเหตุใหตองยกเลิกสัญญา 

  การไฟฟาสวนภูมิภาคอาจพิจารณาดําเนินการฟองรองเรียกคาเสียหาย หรือปรับลดเงินที่

จะตองชําระใหกับผูรับจาง หรือหักจากเงินค้ําประกัน และอาจใชสิทธิ์บางสวนหรือทั้งหมด เรียก

คาเสียหายตามที่ผูรับจางมีพันธะผูกพันอยูก็ได 

 21. การตัดสิทธิและลงโทษเปนผูทิ้งงาน 

  ในกรณีผูรับจาง ไมปฏิบัติตามสัญญา การไฟฟาสวนภูมิภาคมีสิทธิพิจารณาใหผูรับจางเปน

ผูถูกตัดสิทธิการรับจางจากผูวาจาง และ/หรือการเปนผูทิ้งงานตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบใดๆ ที่

ผูวาจางใชบังคับ 

 22. การงดหรือลดคาปรับ และการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 

  ในกรณีที่ผูรับจางสงมอบงานลาชาไปกวาที่กําหนดไวตามสัญญา แตไมอยูในขายที่จะปรับ

ไดตามกฎหมาย เชน เปนเพราะเหตุสุดวิสัย หรือเปนเพราะความผิด หรือความบกพรองของการไฟฟา

สวนภูมิภาค หรือเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีคูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมายหรือเหตุอื่น

ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ทําใหคูสัญญาไมสามารถสงมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไขและ

กําหนดเวลาแหงสัญญาได ผูรับจางอาจรองขอตอการไฟฟาสวนภูมิภาคใหมีการตออายุสัญญาได  

 ท้ังนี้ ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุน้ันไดสิ้นสุดลง หรือตามที่กําหนดในกฎกระทรวง หาก

มิไดแจงภายในเวลาท่ีกําหนด ผูรบัจางจะยกมากลาวอางเพื่อของดหรือลดคาปรับ หรือขอขยายเวลาใน

ภายหลังมิได เวนแตกรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของการไฟฟาสวน

ภูมิภาค ซึ่งมีหลักฐานชัดแจง หรือการไฟฟาสวนภูมิภาคทราบดีอยูแลว ตั้งแตตน 

 23. การหามโอนสิทธิ์ 

  ผูรับจางจะตองไมโอนสิทธ์ิเรียกรองหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ ที่การไฟฟาสวนภูมิภาคจะตอง

ชําระแกผูรับจางใหบุคคลภายนอก 
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 24. การจัดหาน้ําประปาและไฟฟา 

  ผูรับจางมีหนาที่รับผิดชอบจัดหาน้ําประปาและไฟฟาเพ่ือใชในงานติดต้ังระบบ AMI และ

การดําเนินการที่เกี่ยวของ 

 25. การจัดหาวัสดุอุปกรณ 

  วัสดุอุปกรณที่ใชในการดําเนินงาน ผูรับจางตองเปนผูจัดหาเองทั้งสิ้น โดยตองจัดหาวัสดุ

อุปกรณซึ่งมีคณุภาพไมต่ํากวามาตรฐานท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนดดังนี้ 

  (1) วัสดุอุปกรณสวนท่ีผูรับจางเปนผูจัดหา ตองมีคุณภาพไมตํ่ากวามาตรฐานท่ีการ

ไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนดไวในรูปแบบและรายละเอียดเฉพาะงาน (Drawings & Specifications) ซึ่ง

จะตองเปนของใหมที่ยังไมเคยใชงานมากอนและไดรับการตรวจสอบคุณภาพจากการไฟฟาสวนภูมิภาค

กอนนําไปใชงาน หากเปนรายการท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคบังคับจดทะเบียนผูเสนอราคาตองจัดหาวัสดุ

อุปกรณดังกลาวจากผูผลิตที่ไดรับการจดทะเบียนกับการไฟฟาสวนภูมิภาคแลวเทานั้น และในวันยื่น

ซองผูเสนอราคาตองแนบรายละเอียดผลิตภัณฑและแหลงท่ีมาของอุปกรณท่ีจะนําไปใชงานดวย  

  ในการตรวจสอบคุณภาพขณะทําการผลิตวัสดุอุปกรณสวนท่ีผูรับจางจัดหา การไฟฟาสวน

ภูมิภาคอาจจะเขาไปตรวจกระบวนการผลิต  และการควบคุมคุณภาพท่ีโรงงานไดดวยเมื่อเสร็จสิ้น

กระบวนการผลิตแลวผูรับจางจะตองใหการไฟฟาสวนภูมิภาคทราบและการไฟฟาสวนภูมิภาคจะทํา

การสุมตัวอยางบริภัณฑเพื่อทําการทดสอบ ณ โรงงานท่ีผลิตในประเทศ สําหรับบริภัณฑท่ีผานการ

ทดสอบถูกตองและรับไวใชงานได ผูรับจางจะตองบรรจุหีบหอ  ระบุชื่อ/เลขที่รุน การผลิต วัน เดือน ป 

จํานวนท่ีผลิต  และอ่ืนๆแลวสงไปยังคลังพัสดุรังสิต การไฟฟาสวนภูมิภาค คาใชจายที่เกิดขึ้นตลอด

กระบวนการในหัวขอนี้เปนภาระท่ีผูรับจางตองดําเนินการเองท้ังสิ้น 

  (2) การไฟฟาสวนภูมิภาคสงวนสิทธิที่จะเขาไปดําเนินการสุมตัวอยางวัสดุอุปกรณที่ 

ผูรับจางจัดหามา  ณ  คลังพัสดุของผูรับจางท่ีหนางาน เพื่อทําการตรวจสอบและทดลองคุณภาพตามที่

ผูรับจางรับรองทั้งในทางสามัญและในทางเทคนิคไดทุกประการ ถาปรากฏวาวัสดุอุปกรณที่ผูรับจาง

นํามาใชงานไมตรงตามรายละเอียดที่ระบุไว การไฟฟาสวนภูมิภาคทรงสิทธิที่จะใหผูรับจางรีบนําวัสดุ

อุปกรณนั้นกลับโดยเร็วที่สุดที่จะทําได โดยการไฟฟาสวนภูมิภาคไมตองชดเชยคาเสียหายหรือคาใช 

จายใหแตประการใดท้ังสิ้น  ท้ังน้ีใหดําเนินการทดสอบตามท่ีระบุในขอกําหนดทางเทคนิค 

 26. การจัดหาบุคลากร 

  26.1 ผูรับจางจะตองมีและใชชางผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชาง จากสถานที่

ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน และมาตรฐานกลางของทางราชการ หรือสถาบันเอกชนที่ทาง

ราชการรับรองหรือผูมีวุฒิ บัตรไมนอยกวาระดับ ปวช., ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจาก

สถาบันการศึกษาท่ี กพ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมนอยกวารอยละสิบ ของแตละสาขาชาง 



โครงการติดต้ังระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ                  PEA-AMI-P1/2020 

 

33 
 

และจะตองมวีิศวกรท่ีไดรับใบประกอบวิชาชีพในแตละสาขาเพ่ือควบคุมงานโครงการอยางนอยสาขาละ 

1 คน ดังตอไปนี้ 

   (1) สาขาไฟฟากําลัง 

   (2) สาขาไฟฟาสื่อสาร 

  ทั้งน้ี ผูรับจางจะตองจัดทําบัญชีแสดงจํานวนวิศวกรและชางท้ังหมด โดยจําแนกตามแตละ

สาขา พรอมกับระบุรายชื่อชางผูท่ีผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชาง หรือผูมีวุฒิบัตรดังกลาวในวรรค

แรกนํามาแสดงพรอมหลักฐานตางๆ ตอคณะกรรมการตรวจการจาง หรือผูควบคุมงาน กอนเริ่มลงมือ

ทํางาน และพรอมที่จะใหผูวาจางหรือเจาหนาที่ของผูวาจางตรวจสอบดูไดตลอดเวลาการทํางานตาม

สัญญานี ้

  26.2 ผูรับจางตองจัดใหมีผูเชี่ยวชาญในงาน  โดยเฉพาะอยางยิ่งงานประกอบและติดตั้ง

อุปกรณ งานทดสอบ และงานอ่ืนๆ ที่การไฟฟาสวนภูมิภาคพิจารณาวามีความสําคัญ โดยตองสง

ประวัติและรายละเอียดของผูเช่ียวชาญใหการไฟฟาสวนภูมิภาคใหความเห็นชอบอยางนอย 60 วันกอน

เขาดําเนินการ 

  26.3 ผูรับจางตองมีตัวแทนที่สามารถติดตอประสานงานติดตั้งระบบ AMI ประจํา

สํานักงานโครงการตลอดเวลาการทํางานตามสัญญานี้ 

  26.4 ผูรับจางตองมีผูเชี่ยวชาญหรือผูควบคุมงาน Helpdesk เพื่อใหการไฟฟาสวน

ภูมิภาคสามารถติดตอประสานงานและรับแจงปญหาจากการไฟฟาสวนภูมิภาคตลอดเวลาการทํางาน

ตามสัญญานี้ 

 27. หนาที่ของผูรับจาง 

  27.1 ผูรับจางมีหนาที่ติดต้ังระบบ AMI ตามรูปแบบท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคเห็นชอบ และ

อ่ืนๆ ตามเงื่อนไขสัญญา รวมตลอดถึงการดําเนินการใหสามารถใชงานไดตามเงื่อนไขในสัญญา 

  27.2 ผูรับจางตองใหสิทธ์ิและความรวมมืออันดีกับผูรับจางรายอื่นที่ตองเขาดําเนินงานใน

สถานที่ติดตั้งเดยีวกัน หรือที่ตองดําเนินงานตามโครงการเดียวกัน 

  27.3 ทีมงานผูปฏิบัติงานของผูรับจางตองมีชุดฟอรมสําหรับปฏิบัติงานในรูปแบบเดียวกัน

ทั้งหมด และสวมชุดฟอรมทุกครั้งตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน 

  27.4 พนักงาน Helpdesk ของผูรับจางตองมีชุดฟอรมสําหรับปฏิบัติงานในรูปแบบ

เดียวกันทั้งหมด และสวมชุดฟอรมทุกครั้งตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน 

  27.5 ผูรับจางตองปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ของสํานักงาน กสทช. ในการจัดหา, 

นําเขา, จําหนาย, ใชงาน ของเครื่องวิทยุคมนาคม และอุปกรณ 

  27.6 ผูรับจางมีหนาที่ปฏิบัติตามคําแนะนําของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
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 28. แผนการดําเนินงาน และระยะเวลาโครงการ 

  28.1 ภายใน 30 วัน (สามสิบวัน) หลังจากผูรับจางไดรับหนังสือสั่งจาง ผูรับจางจะตอง

จัดทําแผนการดําเนินงานตามสัญญาโดยละเอียด  และจัดสงใหการไฟฟาสวนภูมิภาค แผนงานนี้จะตอง

ระบุลําดับเวลาที่ผูรับจางคาดวาจะทําการออกแบบ สั่งผลิตอุปกรณ จัดสง ทําการประกอบ ติดต้ัง และ

ทดสอบ ทั้งยังตองระบุวันที่ ซึ่งผูรับจางตองการใหผูวาจางปฏิบัติตามพันธะของสัญญาโดยครบถวน 

(อยางสมควรแกเหตุผล) เพื่อท่ีผูรับจางจะสามารถดําเนินการตามสัญญา โดยเปนไปตามแผนงานและ

บรรลุผลใหงานเสร็จสิ้น จนผานกระบวนการทดสอบ และการตรวจรับงานตามเงื่อนไขของสัญญาได 

ตลอดจนกําหนดวันที่และชวงเวลาอื่นใดที่กําหนดไวในสัญญาอีกดวย 

  28.2 ผูรับจางจะตองปรับปรุงแผนงานใหเปนปจจุบัน และทบทวนปรับเปลี่ยนตามความ

เหมาะสม หรือตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาคสั่ง แตจะตองไมเปลี่ยนแปลงเวลาสิ้นสุดงานตามเงื่อนไข 

การขอทบทวนแผนงานใดๆ ในการน้ีจะตองแจงใหการไฟฟาสวนภูมิภาคทราบ 

  28.3 ในกรณีท่ีผลการดําเนินงานของผูรับจางลาชากวาแผนงานปจจุบัน ผูรับจางจะตอง

ปรับปรุงแผนงานตามขอ 28.2 และเสนอวิธีการที่จะสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จตามแผนงานได ไม

วาจะเปนการเพิ่มจํานวนบุคคลากร การเพิ่มชั่วโมงการทํางาน การเพิ่มจํานวนเครื่องมือเครื่องจักร ฯลฯ 

โดยผูรับจางจะตองรับผิดชอบในคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นท้ังหมด 

  28.4 เพื่อใหงานติดตั้งแลวเสร็จตามกําหนดเวลา และแกปญหาอุปสรรคตางๆ ผูรับจาง

ตองจัดใหมีการประชุมระหวางการไฟฟาสวนภูมิภาค และผูรบัจางตลอดจนผูเก่ียวของ ดังนี้ 

   (1) การประชุมท่ีหนางาน (Site Meeting) หรือในกรณีที่เกิดปญหาอุปสรรค ทํา

ใหงานลาชากวากําหนด 

   (2) ประชุมประจําเดือน (Monthly Progress Meeting) เพื่อติดตาม

ความกาวหนาของงานนั้น โดยกําหนดวันที่แนนอนในแตละเดือน ซึ่งผูรับจางจะตองจัดทํารายงาน

ความกาวหนาประจําเดือนดวย 

 29. การรับประกันคุณภาพผลงาน 

 ผูรับจางจะตองรับประกันคุณภาพผลงานในสวนที่ 1 (ขอ 2.1) รวมทั้งการรับประกันชํารุด

คุณภาพของอุปกรณตางๆที่สงมอบในสัญญานี้ เชน มิเตอร แบตเตอรี่ในตัวมิเตอร หนวยรับ-สงขอมูล 

(4G/3G Modem) ตูมิเตอร คอมพิวเตอรโนตบุค อุปกรณทดสอบหนวยรับ-สงขอมูล (4G/3G 

Modem) เปนตน ตลอดอายุสัญญา 

 30. หนังสือรับรองผลงาน (PAC) 

  ภายหลังจากที่ผูรับจางไดดําเนินการติดต้ังระบบ AMI และอุปกรณตางๆแลวเสร็จทั้งหมด 

รวมท้ังทําการเชื่อมตอกับระบบสารสนเทศของการไฟฟาสวนภูมิภาค และ ทดสอบประสิทธิภาพของ

ระบบสมบูรณ (System Performance Test) ดังแสดงในหัวขอ 13.6 ตามท่ีระบุในสัญญาน้ี ไดอยาง
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สมบูรณถูกตอง การไฟฟาสวนภูมิภาคจะดําเนินการตรวจสอบงานซ่ึงไดดําเนินการแลวเสร็จ หาก

ถูกตองครบถวนตามสัญญาและผานการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับงานจางของการไฟฟา

สวนภูมิภาคแลว การไฟฟาสวนภูมิภาคจะดําเนินการออกหนังสือรับรองผลงานProvisional 

Acceptance Certificate (PAC) ใหกับผูรับจาง 

 31. การทําประกันภัย 

  31.1 ผูรับจางตองทําประกันภัยของระบบคอมพิวเตอรท่ีเสนอทั้งหมดในสวนที่เปน

ฮารดแวรโดยระบุผูรับผลประโยชนเปนการไฟฟาสวนภูมิภาคและสงมอบตนฉบับกรมธรรมประกันภัย 

พรอมหลักฐานการชําระเบี้ยประกันภัยใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค ทั้งนี้ ใหผลคุมครองภัยทุกชนิด  

เชน  ฟาผา อัคคีภัย   อุทกภัย  แผนดินไหว  เปนตน ตลอดระยะเวลาโครงการ  

  31.2 ผูรับจางตองทําประกันภัยอันตราย แกผูปฏิบัติงานของผูวาจางและบุคคลที่ 3 ใน

วงเงินเต็มมูลคางานมีผลตลอดระยะเวลาทํางานจางตามสัญญาจนกวาผูวาจางจะรับมอบงาน (การ

ไฟฟาสวนภูมิภาคไดออกหนังสือ PAC ตามขอ 30 ใหแกผูรับจางแลว)  

  ทั้งน้ีในระหวางท่ีผูรับจางรับผิดชอบ หากระบบ AMI เกิดความชํารุดเสียหายจนเปนเหตุให

เกิดความเสียหายแกทรัพยสินของการไฟฟาสวนภูมิภาคและ/หรือบุคคลใดโดยไมไดเกิดจากความผิด

ของการไฟฟาสวนภูมิภาค ผูรับจางตองรับผิดชอบตอการไฟฟาสวนภูมิภาคและ/หรือบุคคลใดตอความ

เสียหายที่เกิดข้ึนทั้งสิ้น 

 32. หนาที่ความรับผดิชอบดานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 

  32.1 การจัดทําหรือพัฒนาระบบงานดานสารสนเทศใหเปนไปตามระเบียบการไฟฟา

สวนภูมิภาควาดวยการใชงานสารสนเทศ พ.ศ. 2555 และตองปฏิบัติตามประกาศนโยบายความม่ันคง

ปลอดภัยสําหรับสารสนเทศ พ.ศ. 2558 และแนวปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัยสําหรับสารสนเทศ พ.ศ. 

2558 ท่ีมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 เปนตนไป หรือที่ประกาศใหมในอนาคตตามความ

เหมาะสม 

  32.2 ปฏิบัติตามสรปุรายละเอียดนโยบายดานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศสําหรับผู

ใหบริการภายนอก 

  32.3 ผูชนะการจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก ภายใตนิติกรรมสัญญาหรือขอตกลงเปน

หนังสือฉบับนี้ตองรับทราบและลงนามในสัญญาการรักษาขอมูลท่ีเปนความลับ (Non – Disclosure 

Agreement) และการปฏิบัติตามนโยบายดานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยคูสัญญาตองทํา

ความเขาใจกับหนังสือสัญญาโดยละเอียดและลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) 

 33. ความปลอดภัยและการปองกันอันตราย 

  ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ประกาศกระทรวงแรงงานและ

สวัสดกิารสังคม และพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน เกี่ยวกับความปลอดภัยและการปองกันอันตราย
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ในกิจการกอสรางและตองจัดเก็บวัสดุอุปกรณในบริเวณสถานที่กอสรางใหเปนระเบียบเรียบรอย

ตลอดจนรักษาความสะอาดของสถานที่กอสรางอยางสม่ําเสมอ 
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1.1(2) ขอกำหนดทางเทคนิค (Technical Specification) 

Book 1 : System Overview 

  



 
โครงการติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ   PEA-AMI-P1/2020 

 

1 
 

Book 1: System Overview 
 

ในบทนี้จะไดกลาวถึงองคประกอบหลักของขอกําหนดทางเทคนิค ซ่ึงประกอบไปดวยภาพรวมและสถาปตยกรรม

ของระบบตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

1. ระบบมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ ซึ่งประกอบดวย 

1.1 โครงขายและอุปกรณสื่อสารสําหรับระบบมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟาราย

ใหญ 

1.2 ระบบ Head-End System (HES), ระบบ Meter Data Management System (MDMS), 

ระบบ Network Management System (NMS), ระบบ Hardware Security Module 

(HSM), และ Customer Energy Portal 

1.3 มิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ 

2. ระบบ Meter Operation Management System (MOMS) 

3. การเชื่อมโยงระบบตาง ๆ เขาดวยกัน (System Integration) 
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1 AMI for C&I System Overview 

สถาปตยกรรมรวมของระบบมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญแสดงในรูปที่ 1-1 ซึ่ง

ประกอบดวย มิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ โครงขายและอุปกรณสื่อสารสําหรับระบบมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ (AMI) สําหรับ

ผูใชไฟฟารายใหญ ระบบ Head-End System (HES), ระบบ Meter Data Management System (MDMS), 

ระบบ Meter Operation Management System (MOMS), ระบบ Network Management System (NMS), 

ระบบ Hardware Security Module (HSM) และ Customer Energy Portal โดยระบบ MOMS และ Customer 

Energy Portal จะตองอยูในรูปแบบ Software ที่เปน Web Base ระบบตาง ๆ ทั้งหมดดังท่ีกลาวมาขางตนจะตอง

ถูกออกแบบและทํางานรวมกันเพ่ือทําใหฟงกชันตาง ๆ ในระบบมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะสามารถทํางานไดอยาง

สมบูรณ ซึ่งทาํใหเกิดประสิทธิผลกับ การไฟฟาสวนภูมิภาค ในภาพรวมอาทิเชน การบริหารจัดการระบบ Billing ที่

เหมาะสม การวางแผนระบบจําหนายและวิศวกรรมที่เหมาะสม การบริหารจัดการการละเมิดการใชไฟฟา และ การ

บริหารจัดการ Demand Response ระบบมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญนั้นยังสามารถ 

monitor และ บริหารจัดการทรัพยสินตาง ๆ ในระบบไดดวย      

 

รูปที่ 1-1 สถาปตยกรรมรวมของระบบมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ 

(FAN: Field Area Network. HES: AMI for C&I Head-End Data Collection System, NMS: Network 

Management System, MDMS: Meter Data Management System, DR: Demand Response 

Management System), HSM: Hardware Security Module 
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เน้ือหาจากนี้ไปเปนการแสดงภาพรวมในแนวดิ่งของระบบยอยตาง ๆ ท่ีอยูในขอกําหนดทางเทคนคิ โดย

รายละเอียดเชิงลึกสําหรับขอกําหนดทางเทคนิคของระบบมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ (AMI) หรับผูใชไฟฟารายใหญจะ

อยูในบทที่ 2 AMI System สวนรายละเอียดเชิงลึกสําหรับขอกําหนดทางเทคนิคของมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะและ

หนวยรับ-สงขอมูล (4G/3G Modem) จะอยูในบทที่ 3 Smart Meters, Modem and Installation  

ในรูปท่ี 1-1 แสดงถึงสถาปตยกรรมรวมของระบบมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญในเชิง

หลักการซึ่งในทางปฏิบัติแลว ระบบยอยตาง ๆ ที่ผูยื่นขอเสนออาจจะมีความแตกตางออกไปข้ึนอยูกับระบบมิเตอร

ไฟฟาอัจฉริยะ (AMI) ที่นําเสนอในแตละราย  

หลักการสําคัญของสถาปตยกรรมรวมของระบบมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ

ประกอบไปดวย 

A. ผูรับจางจะตองเสนอและจัดหาระบบ Single Head-End System (HES) สําหรับมิเตอรอัจฉริยะทุก

ประเภท และ ทุกผลิตภัณฑ โดยใชโครงขายสื่อสารแบบ Cellular ที่มีมาตรฐานการสื่อสารคือ 4G 

Cellular และ 3G Cellular เปนอยางนอย กับมิเตอรอัจฉริยะทุกประเภท และ ทุกผลิตภัณฑ 

B. ผูรับจางจะตองเสนอและจัดหาระบบ Meter Data Management System (MDMS) ที่สามารถ

เชื่อมตอกับระบบ Single HES ไดหลายผลิตภัณฑ และ รองรับเทคโนโลยีการสื่อสารไดหลายรูปแบบ 

โดยผูรับจางจะตองจัดหา ทดสอบ และ สงมอบ Application Programming Interface (API) ท่ีมี

การ Update ตลอดอายุสัญญา และผูรับจางจะตองทดสอบการทํางานของ API และ จําลองการ

ทํางานของระบบ Single HES อ่ืน ๆ ใหแก การไฟฟาสวนภูมิภาค ตามความตองการไฟฟาสวน-

ภูมิภาคโดยไมมีคาใชจายตลอดอายุสัญญา โดยขอมูลทางเทคนิคเชิงลึกอยูในบทที่ 2 AMI System  

C. ผูรับจางจะตองเสนอและจัดหาระบบ Hardware Security Module (HSM) เพ่ือบริหารจัดการ    

กุญแจการเขารหัสลับ (Security Keys) ที่จําเปนทั้งหมดสําหรับระบบมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ (AMI) 

สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ อาทิเชน Encryption Keys และ Authentication Keys เปนอยางนอย 

โดยจะตองเปนระบบที่อยูใน Data Center ของ การไฟฟาสวนภูมิภาค เทานั้น 

D. ผูรับจางจะตองเสนอและจัดหาระบบ Network Management System (NMS) สําหรับโครงขาย

สื่อสารแบบ Cellular ที่ใชในโครงการ โดยระบบ NMS สามารถนําเอาสวนหนึ่งของระบบ NMS ของ          

ผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีเพื่อแสดงผลการทํางานผาน Web Application และ/หรือ Mobile 

Application ไดเปนอยางนอย โดยขอมูลทางเทคนิคเชิงลึกอยูในบทที่ 2 AMI System 

E. ผูรับจางจะตองเสนอและจัดหาระบบบริหารจัดการศูนยขอมูล AMI Data Center 
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F. ผูรับจางจะตองเสนอและจัดหา SIM Card ที่จะนํามาใชสําหรับมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะทั้งหมดใน

โครงการ และ อุปกรณอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ โดยมีขอกําหนดทางเทคนิคขั้นต่ําดังตอไปนี้ 

F.1 เปน Private SIM Card ท่ีมี Private IP Address แบบ Fixed IP โดยสามารถจํากัดใหใชงาน

ในโครงการติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ ไดเทานั้น 

F.2 เปน Private SIM Card ที่สามารถสื่อสารขอมูลไดแบบ SIM-to-Server แบบสองทิศทาง 

(Two-Way Communication) โดย SIM-to-Server คือ การเช่ือมโยงระบบส่ือสารระหวาง SIM 

และ Server แบบสองทิศทาง ซึ่งไมอนุญาตใหติดตอสื่อสารกันระหวาง SIM และ SIM ดวยกันได 

F.3 เปน Private SIM Card ท่ีสามารถสงขอมูล Load Profile, Billing, Event, Alarm, และ 

ขอมูลอื่น ๆ เชน การทํา Remote Configuration และ Firmware Upgrade เปนตน ทั้งนี้ตอง

สามารถสงขอมูล Load Profile ไดอยางนอย 96 ครั้ง/วัน/มิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ 

G. ผูรับจางจะตองเสนอและจัดหา Customer Energy Portal ซึ่งเปนสวนที่สรางขึ้นโดยแยกออกมาจาก

ระบบ HES และ MDMS ในรูปแบบของ Web Application และ Mobile Application โดยขอมูล

ทางเทคนิคเชิงลึกอยูในบทที่ 4 MOMS System and Customer Energy Portal 

หลักการในการออกแบบระบบมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ จะตองคํานึงถึงประเด็น

ตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

H. ระบบมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญจะตองถูกออกแบบใหมี Data Loss และ 

Latency ต่ําที่สุด โดยที่ความนาเชื่อถือของระบบ (reliability) ที่สูง และ สามารถขยายระบบ 

(scalability) ไดในอนาคต 

I. ระบบมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญจะตองถูกออกแบบใหมีการปกปองขอมูล

ตามหลักการ Cyber Security ที่เหมาะสม 

J. ระบบมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญจะตองถูกออกแบบใหสามารถทําการ 

Remote Upgrade ได เชน มิเตอรอัจฉริยะ และ หนวยรับ-สงขอมูล (4G/3G Modem) เปนตน และ

ผูรับจางอาจจะออกแบบระบบ AMI ใหสามารถรองรับ Application ใหม ๆ ในอนาคตได 

K. ระบบมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญจะตองถูกออกแบบใหเปนไปตาม

มาตรฐานอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสม และ อุปกรณท่ีใชงานบนเครือขายอินเตอรเนตจะตองสามารถ

ทํางานไดทั้ง IPv4 และ IPv6   
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1.1 มิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Meters) 

มิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ (smart meters) เปนอุปกรณ Endpoint ในระบบมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ (AMI) สําหรับ

ผูใชไฟฟารายใหญ ซึ่งจะตองเปนมิเตอรอัจฉริยะแบบ Solid State ที่ไดรับการทดสอบตามมาตรฐานที่กําหนดของ

ประเทศไทย และ การไฟฟาสวนภูมิภาค โดยจะตองถูกผลิตและประกอบใหอุปกรณตาง ๆ ดังตอไปนี้ อยูภายใต

กลองบรรจุมิเตอร (ยกเวน หนวยรับ-สงขอมูล (4G/3G Modem) ที่จะตองอยูที่ฝาครอบ Terminal ของมิเตอร)  

A. มิเตอรอัจฉริยะจะตองมี Microprocessors/Microcontrollers ที่ทําหนาที่ประมวลผลสัญญาณและ

คําสั่งตาง ๆ เพ่ือสรางฟงกชันการทํางานท่ีจําเปนของระบบ AMI อาทิเชน การอานคา Registers ใน

มิเตอรอัจฉริยะ การตรวจสอบระดับแรงดันที่สูง/ต่ํากวาคาท่ีกําหนด การตรวจสอบการทํางานภายใน

มิเตอรและการวิเคราะหสาเหตุของปญหาการทํางานภายในมิเตอรเบื้องตน (Self-Monitoring and 

Diagnostics) ภายในมิเตอรอัจฉริยะ เปนอยางนอย 

B. มิเตอรอัจฉริยะจะตองมหีนวยความจําแบบ Persistent ท่ีสามารถเก็บขอมูลการวัดคาของมเิตอร 

และ Events ตาง ๆ ภายในมิเตอรและไมสูญหายแมจะเกิดเหตุการณไฟฟาขัดของ (ไมมีไฟเลี้ยง

มิเตอร) หรือ เกิดความผิดพลาดในการสื่อสาร เปนตน 

C. มิเตอรอัจฉริยะจะตองม ี หนวยรับ-สงขอมูล (4G/3G Modem) ซึ่งมีโมดูลสําหรับสื่อสารผาน

โครงขาย Cellular เพ่ือสรางการสื่อสารแบบสองทิศทาง (Two-way Communication)  

D. มิเตอรอัจฉริยะจะตองมหีนวยสรางสัญญาณนาฬิกาภายใน (Real Time Clock (RTC)) ท่ีทําหนาที่

จายสัญญาณนาฬกิาท่ีแมนยําและเที่ยงตรงเพ่ือเปนสัญญาญนาฬิกาหลักสําหรับควบคุมการทํางาน

ของมิเตอรอัจฉริยะ และการสแตมปเวลาในการอานคาการวัดของมิเตอรและการตรวจจับ Events 

ตาง ๆ เปนอยางนอย และ จะตองมีหนวยเก็บพลังงานชั่วคราวในรูปแบบของ Battery แบบถอด

เปลี่ยนได (Replaceable) ที่สามารถเลี้ยงวงจรอิเล็กทรอนิกสภายใน RTC ไดอยางเพียงพอ   

1.2 โครงขายและอุปกรณสื่อสารแบบ Cellular (Cellular Communication Network and 

Equipment) 

โครงขายสื่อสารแบบ Cellular ทําหนาที่เชื่อมโยงอุปกรณตาง ๆ ในระบบมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ (AMI) สําหรับ

ผูใชไฟฟารายใหญเขาดวยกันเพื่อทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล/สื่อสารขอมูลระหวางกันไดอยางเหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพ เทคโนโลยีสื่อสารที่กําหนดใหใชในโครงการนี้คือ โครงขายสื่อสารโทรศัพทเคลื่อนที่ตามมาตรฐาน 4G 
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และ 3G ซึ่งอุปกรณสื่อสารตาง ๆ ที่จะนํามาใชในการออกแบบระบบ AMI อาจจะมีความหลากหลายแตกตางกันไป

ขึ้นอยูกับระบบ AMI ที่ผูย่ืนขอเสนอไดนําเสนอเขามาใหการไฟฟาสวนภูมิภาคพิจารณา โดยหลักการพื้นฐานแลว

จะตองประกอบดวยอุปกรณตาง ๆ หรือ โครงขายสื่อสาร ดังตอไปนี้เปนอยางนอย (ชื่อเรียกอุปกรณอาจจะมคีวาม

แตกตางกันในแตละผลิตภัณฑ)  

A. Communication Network Gateway ทําหนาที่เปน Data Hub เพ่ือควบคุมและสั่งการการสื่อสาร

ขอมูลระหวางมเิตอรอัจฉริยะและ โครงขายสื่อสาร Backhaul ในระบบมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ (AMI) 

สําหรับผูใชไฟฟารายใหญนี้ ผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่จะทําหนาที่เปน Communication 

Network Gateway เปนอยางนอย 

B. Wide Area Network (WAN) หรือ Backhaul Communications ทําหนาที่เปนโครงขายสื่อสารที่

เช่ือมโยง Communication Network Gateway (ผูใหบรกิารโทรศัพทเคลื่อนท่ี) เขากับระบบ HES 

ของระบบมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ 

ระบบมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญควรจะถูกออกแบบใหสามารถตอยอดและขยาย

ผลสําหรับรองรับระบบอ่ืน ๆ ในอนาคตไดอาทิเชน การบริหารจัดการมิเตอรน้ํา เปนตน  

1.3 Network Management System (NMS) 

ระบบ Network Management System (NMS) จะตองถูกออกแบบและจัดหาเพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน

และการซอมบํารุงโครงขายสื่อสารของระบบมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญทั้งในสวนของ 

โครงขายสื่อสารสําหรับมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะและระบบ HES และ เครือขายสื่อสารภายในศูนย AMI Data Center 

โดยจะตองมีฟงกชันการทํางานหลักดังตอไปนี้ 

A. การบริหารจัดการโครงขายสื่อสารภาคสนาม (Field Communication Network) 

o ระบบ NMS จะตองสามารถบริหารจัดการ Alarms และ Events ที่เกิดขึ้นในโครงขาย/

ระบบสื่อสาร Cellular และแจงเตือนไปยังผูดูแลระบบหลักไดเปนอยางนอย  

o ระบบ NMS จะตองสามารถแสดง (Monitor) และ วิเคราะห (Analyze) ประสิทธิภาพของ

โครงขาย/ระบบสื่อสาร Cellular อาทิเชน Received Signal Strength และ SIM Card 

Status (Active/Inactive) ตอพ้ืนท่ีใหบริการ และ/หรือ ตออุปกรณ 4G/3G Modem ได

เปนอยางนอย 



 
โครงการติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ   PEA-AMI-P1/2020 

 

8 
 

B. การแสดงสถานะของโครงขาย/ระบบสื่อสารในรูปแบบ Graphic 

o ระบบ NMS จะตองสามารถแสดงสถานะของโครงขาย/ระบบสื่อสารในรูปแบบ Graphic ซึ่ง

มีการแสดงผลประสิทธิภาพของโครงขายสื่อสาร Cellular ไดเปนอยางนอย   

C. การรักษาความปลอดภัยของขอมูล 

o ระบบ NMS จะตองสามารถบริหารจัดการการเขาใชงานระบบ NMS ในรูปแบบของ Role-

Based Access Control หรือ กรรมวิธีอื่น เพ่ือจํากัดสิทธิและหนาที่ของผูใชงานแตละระดับ

ไดเปนอยางนอย ใหเปนไปตาม Cyber Security Policy ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

1.4 ระบบบริหารจัดการศูนยขอมูล AMI Data Center 

A. ระบบบริหารจัดการศูนยขอมูล AMI Data Center จะตองสามารถบริหารจัดการ Configuration 

ของอุปกรณสื่อสาร (Network Equipment) แบบ Automatic หรือ Manual ในรูปแบบ Remote 

ไดเปนอยางนอย 

B. ระบบบริหารจัดการศูนยขอมูล AMI Data Center จะตองสามารถบริหารจัดการ Alarms และ 

Events ที่เกิดขึ้นในโครงขาย/ระบบสื่อสาร และแจงเตือนไปยังผูดูแลระบบหลักไดเปนอยางนอย  

C. ระบบบริหารจัดการศูนยขอมูล AMI Data Center จะตองสามารถบริหารจัดการอุปกรณสื่อสาร 

(Network Equipment) ดวยโปรโตคอล SNMP หรือ ระบบอ่ืน ไดเปนอยางนอย 

D. ระบบบริหารจัดการศูนยขอมูล AMI Data Center จะตองสามารถบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร

แมขาย (Computer Servers) และ ระบบท่ีเก่ียวของทั้งหมด โดยขอมูลทางเทคนิคเชิงลึกอยูในบทที่ 

5 IT Infrastructure and Minimum Sizing 

E. การแสดงสถานะของอุปกรณและเครือขายสื่อสารอินเตอรเนตในศูนยขอมูล AMI Data Center ใน

รูปแบบ Graphic 

a. ระบบบริหารจัดการศูนยขอมูล AMI Data Center จะตองสามารถแสดงสถานะของอุปกรณ

ในศูนยขอมูล AMI Data Center ในรูปแบบ Graphic และ เครือขายสื่อสารอินเตอรเนตใน

ศูนย AMI Data Center (เชน Data Usage, Alarms, Events, etc.) และ ปญหาตาง ๆ ใน

การสื่อสารในรูปแบบของ Graphic User Interface (GUI) ไดเปนอยางนอย   

F. การรักษาความปลอดภัยของขอมูล 
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a. ระบบบริหารจัดการศูนยขอมูล AMI Data Center จะตองสามารถบริหารจัดการการเขาใช

งานระบบ ในรูปแบบของ Role-Based Access Control หรือ กรรมวิธีอ่ืน เพ่ือจํากัดสิทธิ

และหนาที่ของผูใชงานแตละระดับไดเปนอยางนอย ใหเปนไปตาม Cyber Security Policy 

ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

1.5 Head-End System (HES) 

ระบบ Head-End System (HES) สําหรับระบบมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ 

จะตองเปนระบบ Single HES ที่สามารถควบคุมและบริหารจัดการมิเตอรอัจฉริยะในโครงการไดทุกประเภทและ

ทุกผลิตภัณฑผานหนาจอ Graphic User Interface (GUI) เดียวกันเพ่ือทําใหการบริหารจัดการระบบ AMI และ 

มิเตอรอัจฉริยะมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด ระบบ HES จะตองทําหนาที่ควบคุมและประมวลผล

ขอมูลของระบบมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ ในลักษณะ Near Real-Time ซึ่งประกอบ

ไปดวย การอานคาทําบิล การอานคา Registers การอานคา Interval (Load Profile) และ การตรวจจับการละเมิด 

เปนอยางนอย โดยจะควบคุมและประมวลผลขอมูลใหสอดคลองกับหลักการของ Cyber Security ตามขอกําหนด

ของการไฟฟาสวนภูมิภาค ระบบ HES นั้นจะตองทําหนาที่ในการ Provisioning และ Monitoring มิเตอรอัจฉริยะ

ที่ถูกติดตั้งไปแลวดวย เปนอยางนอย 

1.6 Meter Data Management System (MDMS) 

ระบบ Meter Data Management System (MDMS) จะตองทําหนาที่ประมวลผลและวิเคราะหขอมูลในเชิง

ลึกสําหรับระบบมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ ในรูปแบบทั้ง Near Real Time และ Event 

Driven ซึ่งปกติแลวขอมูลที่ไดจากมิเตอรอัจฉริยะจะมีขนาดใหญและมีความซับซอนสูง การประมวลผลและ

วิเคราะหขอมูลในเชิงลึกของระบบ MDMS สําหรับระบบมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ 

โดยทั่วไปจะตองมีคณุลักษณะดังตอไปนี้เปนอยางนอย 

A. ระบบ MDMS จะตองมีความยืดหยุนสูงในการกําหนด Business Rules สําหรับกระบวนการ VEE ซึ่ง

ประกอบไปดวยกระบวนการยอย 3 กระบวนการคือ Validation, Estimation, และ Editing สําหรับ

คาที่อานจากมิเตอรอัจฉริยะทั้งแบบ Register Read และ Interval Read เปนอยางนอย 

B. ระบบ MDMS จะตองมีกระบวนการประมวลผลและกรองเหตุการณ (Events) ท่ีซับซอนได 

C. ระบบ MDMS จะตองสามารถรวบรวม (Aggregate) ขอมูลที่อานจากมิเตอรอัจฉริยะเพ่ือรองรับ

กระบวนการ Joint-Account Billing และ Joint-Load Profiling เปนอยางนอย 
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D. ระบบ MDMS จะตองสามารถกรองสัญญาณ False Alarms (False Alarm คือ Alarm ที่เกิดจาก

การวางแผนในการซอมบํารุงระบบ หรือ การดําเนินงานของการไฟฟาสวนภูมิภาคที่ไดวางแผนไว

แลว โดยการไฟฟาสวนภูมิภาคจะกําหนดรายละเอียดใหผูรับจางภายหลัง) ที่อาจเกิดข้ึนในระบบ

มิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ โดยการพิจารณาขอมูลประกอบ (เชน 

Planned Work) ที่มาจากแหลงขอมูลตาง ๆ  อาทิเชน ระบบ Legacy  Systems (SAP, GIS, SCADA) 

ของการไฟฟาสวน-ภูมิภาค และ MOMS ไดเปนอยางนอย 

E. ระบบ MDMS จะตองสามารถรองรับการทํางานของศูนยควบคุมและปฏิบัติการมเิตอรไฟฟาอัจฉริยะ 

(Smart Meter Operation System: SMOC) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได อาทิเชน การบริหารจัดการ

การติดตั้งและ Provisioning มิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ และ การบริหารจัดการและเฝาติดตาม Alarms 

และ Events ไดเปนอยางนอย 

F. ระบบ MDMS จะตองสามารถเช่ือมตอกับระบบ Single HES ไดหลายหลายผลิตภัณฑ และ รองรับ

เทคโนโลยีการสื่อสารไดหลายรูปแบบ   

2 MOMS System Overview  

ระบบ Meter Operation Management System (MOMS) เปนระบบบริหารจัดการกระบวนงานตาง ๆ ที่

เก่ียวกับระบบมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ โดยมีหลักการทํางานท่ีคํานึงถึงกระบวนงานที่

เปนอยูและกระบวนงานใหมที่เหมาะสมของการไฟฟาสวนภูมิภาค ในภาพรวมของกระบวนงานตาง ๆ ประกอบไป

ดวย การติดตั้ง รื้อถอน สับเปลี่ยน โอน และตัดฝาก มิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ การบริหารจัดการ Meter Exception 

การบริหารจัดการซอมบํารุงระบบมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ การบริหารจัดการพัสดุ 

การบริหารจัดการ Time Synchronization การออกรายงาน และ การจัดทํา Web Application และ/หรือ 

Mobile Application สําหรับกระบวนงานที่กลาวมาขางตนเปนอยางนอย ขอมูลทางเทคนิคใหอางอิงบทที่ 4  

MOMS System and Customer Energy Portal   

3 Conceptual Architectures  

สถาปตยกรรมของระบบมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ สามารถแสดงไดเปน 2 สวน

คือ การเชื่อมโยงของระบบยอยตาง ๆ ในระบบมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ ท้ังระบบใหม

และระบบ Legacy Systems ที่มีอยูแลวของ การไฟฟาสวนภูมิภาค และ การแบงสภาพแวดลอม (Environment) 

การทํางานของคอมพิวเตอรแมขาย (Server) และ อุปกรณ/ระบบตาง ๆ ในระบบมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ (AMI) 



 
โครงการติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ   PEA-AMI-P1/2020 

 

11 
 

สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ ซึง่ประกอบไปดวย Production Environment ซึ่งมี ระบบ Production System อยู

ภายใน และ Non-Production Environment ซึ่งมรีะบบ Staging System และ Development/Training 

System อยูภายใน 

3.1 System Integration Architecture - Data Flow Diagram 

การเชื่อมโยงของระบบยอยตาง ๆ ในระบบมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ ทั้งระบบ

ใหมและระบบ Legacy Systems ท่ีมีอยูแลวของ การไฟฟาสวนภูมภิาค แสดงในรูปท่ี 1-2 โดยรายละเอียดของการ

เชื่อมตอเสนตาง ๆ สามารถดูไดจาก Appendix A (การเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงของระบบยอยตาง ๆ ในระบบ

มิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญจะตองไดรับการเห็นชอบจากการไฟฟาสวนภูมิภาคกอน

เทานั้น และ การไฟฟาสวนภูมภิาคขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการเช่ือมโยงของระบบยอยตาง ๆ ในระบบ

มิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญตามความเหมาะสม) 
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รูปที่ 1-2 การเชื่อมโยงของระบบยอยตาง ๆ ในระบบมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ 
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3.2 Conceptual Technical Architecture 

ในโครงการนี้ ผูรับจางจะตองจัดหา ทดสอบ และสงมอบระบบมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟา

รายใหญ ที่สรางขึ้นในสภาพแวดลอม (Environment) 2 สภาพแวดลอม ประกอบดวย  Production 

Environment และ Non-Production Environment โดยมีระบบ 3 ระบบอยูภายในสภาพแวดลอม 

ประกอบดวย ระบบ Production System, Staging System, และ Development/Training System โดยมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ (รายละเอียดทางเทคนิคเชิงลึกอยูในบทที่ 5 IT Infrastructure and Minimum Sizing) 

ผูรับจางจะตองจัดหา ตั้งคา Customization ทดสอบ และสงมอบ Enterprise Service Bus (ESB) ใน

โครงการนี้ที่สามารถเชื่อมโยงกับ ESB ท่ีมีอยูในปจุบันของการไฟฟาสวนภูมภิาคได โดยจะตองมีคุณสมบัติ

ดังตอไปนี้ 

 A. จะตองรองรับการทํางานแบบ Service Oriented Architecture (SOA) 

 B. จะตองรองรับมาตรฐานทางอุตสาหกรรมเปด เชน Common Information Model (CIM) 

 C. จะตองยินยอมใหระบบ AMI และ Application อื่น ๆ เขาสูขอมลูแบบ Real-Time ได เชน การอาน

ขอมูลแบบ On-Demand Read, Meter Ping, และ Outage Notification  

D. จะตองเชื่อมโยงกับ Applications ตาง ๆ ไดอยางสะดวกและงาย โดยตองไมไปปรับแตง 

Applications ตาง ๆ เหลานั้นแบบ Customization มากจนเกินไป เชน Message Transformation, 

Service Callout, และ Protocol Translation เปนตน 

E. จะตองม ีAdapters มาตรฐานหรือแบบ Custom สําหรับเช่ือมโยงกับระบบภายนอก (3rd Party 

Systems) เชน ระบบ SAP ERP เปนตน 

F. จะตองมคีวามสามารถในการ Logging และ Monitoring 

ผูรับจางจะตองจัดหา ตั้งคา Customization ทดสอบ และสงมอบลิขสิทธ์ิที่ถูกตองตามกฎหมายของ 

Software ในระบบ HES และ ระบบ MDMS ที่ผูรับจางจัดหาในระบบมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟา

รายใหญจํานวนไมนอยกวา 150,000 ลิขสิทธิ์ รวมทั้งระบบ Software หรือ Applications อื่น ๆ (ถามี) และ 

จะตองออกแบบระบบ Hardware ทั้งหมดในระบบมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญตาม
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แนวทางท่ีกําหนดใน บทท่ี 5 IT Infrastructure and Minimum Sizing เพ่ือใหสามารถรองรับจํานวนมิเตอรไฟฟา

อัจฉริยะจํานวนไมนอยกวา 150,000 เคร่ือง ในโครงการนี้  

3.2.1 ระบบ Production System 

ระบบ Production System จะทํางานในสภาพแวดลอมแบบ Production Environment ซึ่งเปน

สภาพแวดลอมจริงที่ระบบมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญทํางานอยู การออกแบบจะตอง

ออกแบบตามหลักการของ High Availability (HA) เพ่ือทําใหระบบมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟา

รายใหญสามารถทํางานไดอยางตอเนื่องและเหมาะสม   

ผูรับจางจะตองออกแบบและจัดหาระบบ ณ ศูนย AMI Data Center ซึ่งประกอบไปดวยเปนอยางนอย 

A. Active-Active Cluster of Redundant สําหรับ Database Servers, Data network, และ 

Power Supplies โดยกําหนดใหคอมพิวเตอรแมขายสํารอง (Redundant Server), Data 

Network สํารอง, และ Power Supplies สํารอง ตองทํางานในทันที (Real Time) หลังจากที่

คอมพิวเตอรแมขายหลัก (Main Server), Data Network หลัก, และ Power Supplies หลัก 

(ตามลําดับ) ไมสามารถทํางานได  

B. Active-Passive Cluster of Redundant สําหรับ Application Servers โดยกําหนดให

คอมพิวเตอรแมขายสํารอง (Redundant Server) ตองทํางานในระยะเวลาไมเกิน 30 นาที หลังจาก

ที่คอมพิวเตอรแมขายหลัก (Main Server) ไมสามารถทํางานได  

3.2.2 ระบบ Staging System 

ระบบ Staging System จะทํางานในสภาพแวดลอมแบบ Non-Production Environment เพ่ือใชในการ

ทดสอบ Software และ Data Updates คร้ังสุดทาย (Final Testing) กอนท่ีจะถูกยกระดับ (Promote) ไปสูระบบ 

Production System ในสภาพแวดลอมแบบ Production Environment ตอไป โดยระบบ Staging System 

จะตองถูกออกแบบและติดตั้งโดยมีระบบ Hardware และ Software รวมถึงการ setup ตาง ๆ  เหมือนกันกับระบบ 

Production System โดยอาจจะมีจํานวน Software License ที่นอยกวาระบบ Production System  

3.2.3 ระบบ Development/Training System 

ระบบ Development/Training System จะทํางานในสภาพแวดลอมแบบ Non-Production 

Environment เพ่ือใชในการพัฒนา ทดสอบ และ อบรมที่เก่ียวของกับ Software และ Applications ตาง ๆ ใน

ระบบมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ 
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3.3 สถาปตยกรรมรวมสําหรับระบบมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ 

3.3.1 ระบบ Production System 

ระบบ Production System จะตองมีการออกแบบดวยหลักการ High-Availability Provision และ Local 

Redundancy โดยติดตั้ง ณ ศูนย AMI Data Center การไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ 
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รูปที่ 1-3 สถาปตยกรรมรวมของระบบ Production System สําหรับ ระบบมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ (AMI)    

สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ  

(HES: AMI for C&I Head-End Data Collection System, NMS: Network Management System, MDMS: 

Meter Data Management System, DR: Demand Response Management System, SMOC: PEA’s 

Smart Meter Operation Center, AMR: PEA’s Automatic Meter Reading System, DMS: PEA’s 

Distribution Management System (SCADA), ESB: Enterprise Service Bus, SAP: PEA’s SAP ERP 

System, GIS: PEA’s Geographic Information Systems, MOMS: Meter Operation Management 

System)   
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3.3.2 ระบบ Staging System 
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รูปที่ 1-4 สถาปตยกรรมรวมของระบบ Staging System สําหรับ ระบบมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใช

ไฟฟารายใหญ  
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3.3.3 ระบบ Development/Training System 

 

 

รูปที่ 1-5 สถาปตยกรรมรวมของระบบ Development/Training System สําหรับ ระบบมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ 

(AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ  
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3.4 AMI and AMR System Integration Requirement  

3.4.1 การเชื่อมโยงระหวางระบบ MOMS กับ ระบบ AMR   

A. ระบบ Meter Maintenance Management System (MMMS) จะตองสามารถเชื่อมโยงเพื่อนํา

ขอมูลระบบ AMR Monitoring System และระบบ AMR Maintenance System ของระบบ 

Automatic Meter Reading (AMR) ระยะที่ 1 และ 2 ตามชองทางการเชื่อมโยงซึ่งการไฟฟาสวน-

ภูมิภาคจัดเตรียมไวให เพ่ือนํามาแสดงผลรวมกันในระบบ Meter Maintenance Management 

System (MMMS) ได เชน สรุปภาพรวมความผิดปกติของมิเตอร การตรวจสอบ และติดตามสถานะ

ใบงาน เปนตน รวมทั้งตองสามารถคัดกรองมิเตอรวาเปนของระบบ AMR หรือ AMI หากเปนมิเตอร

ในระบบ AMR จะตองมีชองทางที่เชื่อมโยงไปยังระบบ AMR Monitoring System และระบบ AMR 

Maintenance System เพื่อบริหารจัดการตอไปได  
B. ระบบ Meter Time Management System (MTMS) จะตองสามารถเชื่อมโยงเพื่อนําขอมูล ระบบ

ตรวจสอบ มิเตอร AMR ที่เกิดเวลาคลาดเคลื่อน (Time Management System) ของระบบ 

Automatic Meter Reading (AMR) ระยะที่ 1 และ 2 ตามชองทางการเชื่อมโยงซึ่ง การไฟฟาสวน-

ภูมิภาคจัดเตรียมไวให เพ่ือนํามาแสดงผลรวมกันในระบบ Meter Time Management System 

(MTMS) นี้ได เชน แสดงขอมูลมิเตอรที่เกิดเวลาคลาดเคลื่อนในรูปแบบรายวัน รายเดือน รายป         

เปนตน 

3.4.2 การเชื่อมโยงระหวาง Customer Energy Portal กับ ระบบ AMR   

A. ระบบ Customer Energy Portal ในระบบมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ

จะตองสามารถเชื่อมโยงเพ่ือนําขอมูลการใชพลังงานไฟฟา และ การยืนยันตัวตนของผูใชงาน ของ

มิเตอร AMR ในระยะท่ี 1 และ 2 ตามชองทางการเชื่อมโยงซ่ึงการไฟฟาสวนภูมภิาคจัดเตรียมไวให 

เพ่ือนํามาใชงานรวมกันในระบบ Customer Energy Portal นี้ได เชน การแสดงผลกราฟและ

เปรียบเทียบขอมูล Load Profile ทั้งแบบกลุมและเฉพาะราย ขอมูลใบอานหนวย เปนตน  

3.4.3 การเช่ือมโยงระหวางระบบ MDMS (ฟงกชัน VEE) กับ ระบบ AMR 

A.  ระบบ MDMS จะตองสามารถเชื่อมโยงเพื่อนําขอมูลจากระบบ Automatic Meter Reading (AMR) 

ระยะที่ 1 และ 2 ตามชองทางการเชื่อมโยงซึ่งการไฟฟาสวนภูมิภาคจัดเตรียมไวให มาทําการ

ตรวจสอบ (Validation) ดวยกระบวนการของ VEE แบบ Manual และ/หรือ Automatic ได 
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List of Acronyms 

4G/3G 
 

The 4th/3rd  Generation mobile 
communication systems 

AMI Advanced Metering Infrastructure 
AMI NMS Network Management System for AMI 

Systems 
AMR Automatic Meter Reading 
API Application Programming Interface 
ARIB 
C&I 

Association of Radio Industries and Businesses 
Commercial and Industrial  

CENELEC European Committee for Electrotechnical 
Standardization 

CIM-XML Common Information Model-Extensible 
Markup Language 

CPP Critical Peak Pricing 
CPU Central Processing Unit 
DLMS/COSEM Device Language Message Specification/ 

Companion Specification for Energy Metering 
DSO Distribution System Operators 
EMC Electromagnetic Compatibility 
EMI Electromagnetic Interference 
EV 
ESB 

Electric Vehicle 
Enterprise Service Bus 

FAN Field Area Network 
FAT Factory Acceptance Test 
FCC Federal Communications Commission 
FLISR Fault Location, Isolation, and Service 

Restoration 
HES Head-End System 
Hz Hertz 
IEEE Institute of Electrical and Electronics 

Engineers 
IEC International Electrochemical Commission 
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IP Internet Protocol 
IPV Internet Protocol Version 
kVAR Reactive Power 
kW Kilowatt 
kWh Kilowatt-hour 
LAN Local Area Network 
MAC Media Access Control 
MDMS Meter Data Management System 
MOMS Meter Operation Management System 
NBTC National Broadcasting and 

Telecommunications Commission 
ONU Optical Network Unit 
PEA Provincial Electricity Authority 
PHY Physical layer 
PON Power Outage Notifications 
PV Photovoltaic 
QA Quality Assurance 
QC Quality Control 
RFP Request for Proposals 
RMON Remote Monitoring 
SAP  SAP SE, an enterprise application software 

company 
SAT Site Acceptance Test 
SDH Synchronous Digital Hierarchy 
SMA Software Maintenance Agreement 
SME Subject-matter Expert 
SNMP Simple Network Management Protocol 
TOD Time of Day 
TOU Time of Use 
VAC Voltage in an alternating current circuit 
VAR Volt-ampere Reactive 
WAN Wide Area Network 
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1 นิยาม  

1.1 ระบบ AMI 

ระบบ AMI หมายถึง ระบบ AMI ที่ประกอบไปดวยมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ หนวยรับ-สงขอมูล (4G/3G 
Modem) โครงขายสื่อสารและอุปกรณสื่อสารของระบบ AMI ระบบ Head-End System (HES) ระบบ Meter 
Data Management System (MDMS) ระบบ Network Management System (NMS)   ระบบ Hardware 

Security Module (HSM)  ระบบ Meter Operation Management System (MOMS)  ระบบ Customer 

Energy Portal และ ระบบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการเชื่อมโยงระบบตาง ๆ ที่กําหนดภายใตความรับผิดชอบ
ของผูรับจาง ระบบ AMI ดังกลาวจะตองทํางานในลักษณะบูรณาการ (Integrated) เพื่อทําใหการทํางานของ
ฟงกชั่นตาง ๆ ที่กําหนดในขอกําหนดทางเทคนิค ทํางานไดอยางสมบูรณและเหมาะสม 

1.2 ความตองการของระบบ AMI 

คําวา “ตอง” หมายถึง ความตองการหลักของระบบ AMI ที่บังคบัใหมี 

คําวา “และ/หรือ” หมายถึง อยางใดอยางหนึ่ง หรือ ทั้งสองอยาง   

คําวา “ควร” หมายถึง ความตองการหลัก และ/หรือ ความตองการรองของระบบ AMI ท่ีไมบังคับ แตผูรับ-

จางควรจะพิจารณาในการออกแบบระบบ AMI 

1 ระบบ AMI จะตองสามารถทํางานไดตามเกณฑฟงกชั่น (Functional Requirements) และ เกณฑ

ประสิทธิภาพ (Performance Requirements) ที่ระบุในบทนี้ และ บทอ่ืน ๆ ทั้งหมดในขอกําหนดทาง

เทคนิคนี้ เพ่ือรองรับมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะจํานวนไมนอยกวา 150,000 เครื่อง และ มีจํานวนของผูใชงาน

ทั่วไปดังแสดงใน Appendix C: User Counts HES NMS MDMS MOMS ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตาม

ความเห็นชอบของ การไฟฟาสวนภูมิภาค 

2 ผูรับจางตองจัดหาพรอมติดตั้งมิเตอรไฟฟา ใหกับผูใชไฟฟารายใหญทั้งหมด 70,000 ราย โดยการไฟฟาสวน-

ภูมิภาคจะเปนผูพิจารณาในสวนของรายชื่อของผูใชไฟฟารายใหญที่จะติดตั้งระบบ AMI  

3 ผูรับจางตองจัดหาพรอมติดตั้งหนวยรับ-สงขอมูล (4G/3G Modem) ระบบคอมพิวเตอร อุปกรณเชื่อมโยง

กับระบบเครือขายคอมพิวเตอรของศูนย AMI Data Center ของการไฟฟาสวนภูมิภาค ระบบปฏิบัติการ

ตางๆ รวมถึงระบบสื่อสารตางๆ 
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4 ผูรับจางตองรับผิดชอบในการสงมอบอุปกรณเครื่องมือตางๆ และรับผิดชอบในการสงขอมูลจากมิเตอร มาที่

ศูนย AMI Data Center ที่ตั้งอยู ณ สํานักงานใหญ การไฟฟาสวนภูมิภาค  

1.3 System Availability 

System Availability หมายถึง ความพรอมใชงานของระบบ AMI ซึ่งสามารถคํานวณเปนรายเดือนได

ดังตอไปนี้  

 System Availability (%) =           System Available Time x 100 

 (Total Time of Reporting Period – Exclusions) 

System Available Time หมายถึง ชวงเวลา (เชน ทุก ๆ 15 นาที สําหรับขอมูล Load Profile และ ทุก ๆ 

เดือน สําหรับขอมูล Billing เปนอยางนอย) ที่ระบบ AMI และ ขอมูลตาง ๆ มีความพรอมใชงาน โดยที่ การไฟฟา-

สวนภูมิภาค สามารถใชงานระบบ AMI ไดอยางปกติ เพ่ือปฏิบัติการและดําเนินกิจการตาง ๆ ไดตามที่กําหนดไวใน

ขอกําหนดทางเทคนิคนี้ 

Total Time of Reporting Period หมายถึง ชวงเวลา (เชน ทุก ๆ 15 นาที สําหรับขอมูล Load Profile 

และ ทุก ๆ เดือน สําหรับขอมูล Billing เปนอยางนอย) ที่ระบบ AMI และ ขอมูลตาง ๆ จะตองถูกการไฟฟาสวน-

ภูมิภาค เรียกใชงานเพ่ือปฏิบัติการและดําเนินกิจการตาง ๆ ไดตามท่ีกําหนดไวในขอกําหนดทางเทคนิคน้ี 

Exclusions หมายถึง ชวงเวลาท่ีไมถูกนํามาคิดคํานวณอันเนื่องมาจากชวงเวลาในเหตุการณดงัตอไปน้ี 

1. ชวงเวลาที่ไดรับการเห็นชอบจาก การไฟฟาสวนภูมิภาค ในการซอม/บํารุงรักษาระบบ AMI ที่ได

วางแผนไวกอนลวงหนา รวมไปถึง ชวงเวลา Downtime ในแตละเดือนของระบบ AMI ที่เปนผลมา

จากการติดตั้งระบบ AMI ไดรับการเห็นชอบจาก การไฟฟาสวนภูมิภาค 

2. ชวงเวลาที่เกิดไฟฟาขัดของ (Outage Time) และ/หรือ ชวงเวลาการดําเนินงานแกไขระบบ AMI

ลาชาของผูรับจาง อันเนื่องมาจากเหตุการณสุดวิสัย (เชน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เปนตน) หรือ การไม

สามารถดําเนินการแกไขระบบ AMI เนื่องจากขอจํากัดของ การไฟฟาสวนภูมิภาค 
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1.4 Available Meters 

Available Meters หมายถึง มิเตอรไฟฟาอัจฉริยะท่ีพรอมใชงาน โดยจะตองเปนมิเตอรอัจฉริยะที่ถูกติดตั้ง

เสร็จเรียบรอยแลว และไดลงทะเบียน (Register) เขาไปในระบบ HES และ สามารถติดตอสื่อสารรับ/สงขอมูลได

เปนปกติผานโครงขายสื่อสาร Cellular ตามมาตรฐาน 4G และ 3G ตามสภาพแวดลอมจริงในการใชงาน เปนเวลา

อยางนอย 24 ชั่วโมง  

1.5 System Response Time 

System Response Time หมายถึง ระยะเวลาที่ตอบสนองของระบบ AMI ลักษณะดังตอไปนี้ 

1. ในกรณีที่ตองการตรวจจับเหตุการณ (Events) ที่เกิดข้ึนแบบอัตโนมัตินั้น ระยะเวลาที่ตอบสนองของ

ระบบ AMI หมายถึง ระยะเวลาที่วัดจากเวลาที่เหตุการณนั้นเกิดข้ึนจนถึงเวลาที่เหตุการณนั้นถูก

ตรวจจับไดโดยผูใชงานระบบ AMI ซึ่งผูรับจางไดจัดหา User Interface มาให เชน ระบบ HES หรือ 

Application ตาง ๆ ที่ตองนําขอมูลไปใชงานผานการเชื่อมโยงระบบ (System Interface) ที่กําหนด 

2. ในกรณีท่ีตองการอานคาจากมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะแบบอัตโนมัติน้ัน ระยะเวลาท่ีตอบสนองของระบบ 

AMI หมายถึง ระยะเวลาที่วัดจากเวลาที่เริ่มอานคาจากมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะจนถึงเวลาที่ขอมูลที่ได

จากการอานคาจากมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะมาถึงผูใชงานระบบ AMI ซึ่งผูรับจางไดจัดหา User 

Interface มาให เชน ระบบ HES หรือ Application ตาง ๆ ที่ตองนําขอมูลไปใชงานผานการ

เชื่อมโยงระบบ (System Interface) ที่กําหนด 

3. ในกรณีที่ผูใชงานระบบ AMI สั่งการเอง (User Requests) นั้น ระยะเวลาท่ีตอบสนองของระบบ AMI 

หมายถึง ระยะเวลาที่วัดจากเวลาที่เริ่มสั่งการผาน User Interface หรือ ระบบที่ผูรับจางจัดหามาให

จนถึงเวลาที่ไดรับการยืนยันการปฏิบัติการควบคุม (Control Action) หรือ เวลาที่ไดรับขอมูลความ

ผิดพลาดในการปฏิบัติการ หรือ เวลาท่ีไดรับขอมูลสมบูรณของผูใชงานระบบ AMI ซึ่งผูรับจางได

จัดหา User Interface มาให เชน ระบบ HES หรือ Application ตาง ๆ ที่ตองนําขอมูลไปใชงาน

ผานการเชื่อมโยงระบบ (System Interface) ที่กําหนด   

ผูรับจางจะตองแสดง (Monitor) และรายงาน System Response Time ที่แสดงถึงประสิทธิภาพโดยรวม

ของ Available Meters ที่ระบุในหัวขอที่ 1.8 โดยแสดงเปนระยะเวลาที่ตอบสนองเฉลี่ยของระบบ AMI ในทุก ๆ 

เดือน 
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1.6 Data Availability 

Data Availability หมายถึง จํานวนรอยละของ Available Meters ที่มีความพรอมของขอมูลสําหรับผูใชงาน

ระบบ AMI ซึ่งผูรับจางไดจัดหา User Interface มาให เชน ระบบ HES หรือ Application ตาง ๆ ท่ีตองนําขอมูล

ไปใชงานผานการเชื่อมโยงระบบ (System Interface) ที่กําหนด โดยมีระยะเวลา System Response Time 

ตามที่กําหนดไว 

1.7 Operating Conditions 

1.7.1 Normal Condition 

ระบบ AMI จะทํางานในสภาวะเสถียรปกติ (Normal Condition) ก็ตอเมื่อเงื่อนไขตาง ๆ เหลานี้คงอยูนาน

กวา 15 นาทีเปนอยางนอย 

1. ระบบ AMI สามารถทํางานทุกฟงกชั่นไดเปนปกติโดยสามารถประมวลผล วิเคราะห และ นําเสนอขอมูล

ที่อานไดจาก Available Meters ทุกเครื่องดังที่ไดออกแบบไว ซึ่งประกอบไปดวย การประมวลผลขอมูล 

Interval การประมวลผล VEE การประมวลผลขอมูลการอาน Billing การ Pings และการอานคามิเตอร

ไฟฟาอัจฉริยะแบบ On-Demand และ การปรับปรุงขอมูลหมายเลข Meter ID หรือ PEA Number 

เปนตน 

2. ผูใชงานระบบ AMI ตามจํานวนที่กําหนดใน Appendix C: User Counts HES, NMS, MDMS, MOMS 

สามารถใชงานไดปกติ 

3. สามารถอานขอมูล Interval ทุก ๆ 15 นาที จาก Available Meters ไดครบทั้งหมด 

1.7.2 Stressed Condition  

ระบบ AMI จะทํางานในสภาวะที่มีภาระโหลดสูงกวาปกติ (Stressed Condition) ซึ่งอาจจะเกิดจากการท่ี

ผูใชงานระบบ AMI ตามจํานวนสูงสุด ที่กําหนดใน Appendix C: User Counts HES, NMS, MDMS, MOMS ได

เขามาใชงานพรอม ๆ กัน สภาวะ Stress Condition จะเกิดข้ึนก็ตอเมื่อเงื่อนไขตาง ๆ เหลานี้เกิดขึ้นในชวงเวลา 

15 นาที และ คงอยูนานกวา 1 ชั่วโมงเปนอยางนอย 

1. ระบบ AMI สามารถทํางานทุกฟงกชั่นไดเปนปกติโดยสามารถประมวลผล วิเคราะห และ นําเสนอขอมูล

ที่อานไดจาก Available Meters ทุกเครื่องดังที่ไดออกแบบไว ซึ่งประกอบไปดวย การประมวลผลขอมูล 
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Interval การประมวลผล VEE การประมวลผลขอมูลการอาน Billing การ Pings และการอานคามิเตอร

ไฟฟาอัจฉริยะแบบ On-Demand และ การปรับปรุงขอมูลหมายเลข Meter ID หรือ PEA Number 

เปนตน 

2. ผูใชงานระบบ AMI ตามจํานวนสูงสุด ที่กําหนดใน Appendix C: User Counts HES, NMS, MDMS, 

MOMS สามารถใชงานไดปกติ 

3. สามารถอานขอมูล Interval ทุก ๆ 15 นาที จาก Available Meters ไดครบทั้งหมด 

1.8 Functional and System Performance Requirements 

1.8.1 ขอกําหนดกอนการทดสอบ   

1. Functional and System Performance Requirements จะถูกทดสอบไดก็ตอเมื่อ กระบวนการและ 

Applications ทุกหัวขอท่ีกําหนดในขอกําหนดทางเทคนิค สามารถทํางานไดปกติตามท่ีไดออกแบบไว 

และ การทดสอบ Full Functional Test (ดูรายละเอียดเชิงลึกในบทที่ 7 Non-functional 

requirements) ไดทําการทดสอบเสร็จสิ้นสมบูรณแลว 

2. Functional and System Performance Requirements จะถูกทดสอบได ก็ตอเมื่ อ มี Available 

Meters ที่ถูกติดตั้งหนางานเสร็จสิ้นสมบูรณแลวและสามารถติดตอสื่อสารได ไมนอยกวา 85% ของ

จํานวน มิเตอรไฟฟาอัจฉริยะทั้งหมดที่ตองติดตั้งในโครงการ 
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1.8.2 System Performance Requirements 

No. 
Data Processing & Analysis 

Functions 

Data Availability Average Response Time 

Normal Stress Normal Stress 

1 
Interval data reads (for meters on 
days when the reads are not needed 
for billing) for at least 10,000 meters 

95% 95% 15 min 15 min 

2 
Billing reads including VEE (for meters 
on days when the reads are needed 
for billing) for at least 10,000 meters 

99% 99% 60 min 120 min 

3 
On Demand Read for at least 100 
meters 

90% -- 1 min -- 

4 
Meter exception alarms (e.g. 
tampering) for at least 100 meters 

90% -- 5 min -- 

ตาราง System Performance Requirements 

 

1. ผูรับจางจะตองทดสอบประสิทธิภาพของระบบ AMI (System Performance Test) เพื่อใหการไฟฟา

ส วนภู มิภาค เห็ นชอบ โดยมีประสิทธิ ภาพอ า งอิ งดั งแสดง ในตาราง  System Performance 

Requirements ทุกหัวขอ   

2. การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ AMI จะตองทดสอบกับกลุมของมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะในสภาวะ 

Normal Condition เทานั้น ตามจํานวนที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด โดย Average Response 

Time หมายถึง เวลาตอบสนองเฉลี่ยของระบบ AMI ที่คํานวณจากกลุมของมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะที่พรอม

ใชงาน (Available Meters) และ มี Data Availability เปนไปตามขอกําหนดในตาราง System 

Performance Requirements  

1.9 AMI System Performance and SLA Monitoring Requirement   

ผูรับจางจะตองจัดหาและติดตั้ง Dash Board ในลักษณะหนาจอแบบ Connected/Augmented ที่เพียงพอ

ในการแสดง ตัวบงชี้ประสิทธิภาพของระบบ AMI (ทุกคาในหัวขอ 1.8 เปนอยางนอย) และ เกณฑประสิทธิภาพ

การใหบริการ (Service Level Agreement) ซึ่งประกอบไปดวยเปนอยางนอย System Availability (%), Data 

Availability ( % ) , System Response Time ( Minute: Second) , Communication Down Times 

(Hour:Minute:Second), Normal/Stressed Condition, ระบบ HES, ระบบ MDMS, ระบบ MOMS, ระบบ 

NMS และ เกณฑประสิทธิภาพการใหบริการท่ีกําหนด (ดูรายละเอียดในเงื่อนไขเฉพาะงาน)  
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2 AMI System Requirements 

2.1 Electric Metering  

2.1.1 Number of Channels 

ระบบ AMI จะตองสามารถรองรับการวัดคาจากมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะแบบ Multi-Channels ได โดยมี

รายละเอียดดังตอไปนี้เปนอยางนอย 

1. Billing History 

มิเตอรไฟฟาอัจฉริยะทั้งชนิด Three-Phase Four-Wire และ Three-Phase Three-Wire จะตองมีชอง 

(Channels) สําหรับวัดคา Billing History ไดไมนอยกวา 38 ชอง ดังตอไปนี้เปนอยางนอย  

Table of Billing History 

Item Description 

1 Current Date 

2 Current Time 

3 Date & Time Last Reset 

4 Number of Reset 

5 Billing total kWh Total Import 

6 Billing total kWh Total Export 

7 Billing total kWh Rate A Import 

8 Billing total kWh Rate A Export 

9 Billing total kWh Rate B Import 

10 Billing total kWh Rate B Export 

11 Billing total kWh Rate C Import 

12 Billing total kWh Rate C Export 
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13 Previous kW demand Rate A Import 

14 Previous kW demand Rate A Export 

15 Previous kW demand Rate B Import 

16 Previous kW demand Rate B Export 

17 Previous kW demand Rate C Import 

18 Previous kW demand Rate C Export 

19 Cumulate kW demand Rate A Import 

20 Cumulate kW demand Rate A Export 

21 Cumulate kW demand Rate B Import 

22 Cumulate kW demand Rate B Export 

23 Cumulate kW demand Rate C Import 

24 Cumulate kW demand Rate C Export 

25 Cumulate kVar demand Total Import 

26 Cumulate kVar demand Total Export 

27 Billing total kVarh Total Import 

28 Billing total kVarh Total Export 

29 Previous kVar demand Total Import 

30 Previous kVar demand Total Export 

31 Previous Time of kW demand Rate A Import 

32 Previous Time of kW demand Rate A Export 

33 Previous Time of kW demand Rate B Import 

34 Previous Time of kW demand Rate B Export 
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35 Previous Time of kW demand Rate C Import 

36 Previous Time of kW demand Rate C Export 

37 Previous Time of kVar demand Total Import 

38 Previous Time of kVar demand Total Export 

ตารางที่ 1 Table of Billing History 

 

2. Load Profile หรือ Interval Data 

    2.1 มิเตอรไฟฟาอัจฉริยะชนิด Three-Phase Four-Wire จะตองมีชอง (Channels) สําหรับวัดคา Load 

Profile หรือ Interval Data ไดไมนอยกวา 20 ชอง ดังตอไปนี้เปนอยางนอย 

Table of Load Profile for 3-Phase 4-Wire Smart Meter 

Item Description 

1 Import Wh Total  

2 Export Wh Total 

3 Import Varh Total 

4 Export Varh Total 

5 Power Factor Total 

6 Voltage Phase A 

7 Voltage Phase B 

8 Voltage Phase C 

9 Current Phase A 

10 Current Phase B 

11 Current Phase C 
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12 THD Voltage Harmonic Ph-A 

13 THD Voltage Harmonic Ph-B 

14 THD Voltage Harmonic Ph-C 

15 THD Current Harmonic Ph-A 

16 THD Current Harmonic Ph-B 

17 THD Current Harmonic Ph-C 

18 Phase Angle Ph-A (captured at the end of interval) 

19 Phase Angle Ph-B (captured at the end of interval) 

20 Phase Angle Ph-C (captured at the end of interval) 

ตารางที่ 2 Table of Load Profile สําหรับมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะชนิด Three-Phase Four-Wire 

 

     2.2 มิเตอรไฟฟาอัจฉริยะชนิด Three-Phase Three-Wire จะตองมีชอง (Channels) สําหรับวัดคา Load 

Profile หรือ Interval Data ไดไมนอยกวา 15 ชอง ดังตอไปนี้เปนอยางนอย  

Table of Load Profile for 3-Phase 3-Wire Smart Meter 

Item Description 

1 Import Wh Total  

2 Export Wh Total 

3 Import Varh Total 

4 Export Varh Total 

5 Power Factor Total 

6 Voltage Phase A - B 

7 Voltage Phase C - B 
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8 Current Phase A 

9 Current Phase C 

10 THD Voltage Harmonic Ph-A 

11 THD Voltage Harmonic Ph-C 

12 THD Current Harmonic Ph-A  

13 THD Current Harmonic Ph-C 

14 Phase Angle Ph-A (captured at the end of interval) 

15 Phase Angle Ph-C (captured at the end of interval) 

ตารางที่ 3 Table of Load Profile สําหรับมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะชนิด Three-Phase Three-Wire 

2.1.2 Cumulative Total Consumption  

1. ระบบ AMI จะตองสามารถวัดและเก็บคา พรอมทั้งสงขอมูล Cumulative Total Consumption ของ

มิเตอรไฟฟาอัจฉริยะทั้งหมดตอรอบบิล (Billing Cycle) ที่วางแผนการอานไวลวงหนา (Scheduled Read) ตาม

กลุม/สายจดหนวย และ วันอานหนวยท่ีกําหนด ซ่ึงจะตองอานคา Cumulative Registers และคาอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ

ทั้งหมดในตารางท่ี 1 Table of Billing History เดือนละ 1 ครั้งดวยกระบวนการ Billing Reset โดยจะตองเริ่ม

กระบวนการอานหนวย ณ. เวลา 0.00 น. จนถึงเวลา 8.00 น. ของวันอานหนวยที่กําหนด โดยปกติแลวระบบ SAP-

ISU จะทําการสง Billing Cycle และ Billing Read Order มายัง ระบบ AMI ผานทาง ESB/System Integration 

มายังระบบ MDMS หรือ ระบบ MOMS จากน้ันขอมูลการอานหนวยของมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะท้ังหมดท่ีอานไดตาม

รอบบิลน้ัน ๆ จะถูกสงกลับไปยังระบบ SAP-ISU เพ่ือประมวลผลบิลตอไป (ขอมูลการเชื่อมโยงดูไดจาก บทท่ี 1 

System Overview และ Appendix A: Interface Requirement Matrix) ตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาค กําหนด 

2.1.3 Demand 

1. ระบบ AMI จะตองสามารถวัดและเก็บคา Demand แบบ Block ที่มีชวงเวลาคงท่ี 15 นาที เปนอยางนอย 

2. ระบบ AMI จะตองสงขอมูล Peak Demand รวมถึงขอมลู วันท่ีและเวลาที่เกิด Peak Demand นั้น ๆ ของ

มิเตอรไฟฟาอัจฉริยะทั้งหมดตอรอบบิล (Billing Cycle) ที่วางแผนการอานไวลวงหนา (Scheduled Read) ตาม

กลุม/สายจดหนวย และ วันอานหนวยที่กําหนด ซึ่งจะตองอานคา Demand Registers และคาอื่น ๆ ที่เก่ียวของ

ทั้งหมดในตารางท่ี 1 Table of Billing History เดือนละ 1 ครั้งดวยกระบวนการ Billing Reset โดยจะตองเริ่ม
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กระบวนการอานหนวย ณ. เวลา 0.00 น. จนถึงเวลา 8.00 น. ของวันอานหนวยที่กําหนด โดยปกติแลวระบบ SAP-

ISU จะทําการสง Billing Cycle และ Billing Read Order มายัง ระบบ AMI ผานทาง ESB/System Integration 

มายังระบบ MDMS หรือ ระบบ MOMS จากน้ันขอมูลการอานหนวยของมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะท้ังหมดท่ีอานไดตาม

รอบบิลน้ัน ๆ จะถูกสงกลับไปยังระบบ SAP-ISU เพ่ือประมวลผลบิลตอไป (ขอมูลการเชื่อมโยงดูไดจาก บทท่ี 1 

System Overview และ Appendix A: Interface Requirement Matrix) ตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาค กําหนด 

2.1.4 Interval Data 

1. ระบบ AMI จะตองสามารถวัดและเก็บคา Interval Data ของ Load Profile และคาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

ทั้งหมดในตารางท่ี 2 Table of Load Profile สําหรับมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะชนิด Three-Phase Four-Wire และ

ตารางที่ 3 Table of Load Profile สําหรับมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะชนิด Three-Phase Three-Wire โดยมีชวงเวลา

คงที่ 15 นาที เปนอยางนอย  

2. ระบบ AMI จะตองสงขอมูล Interval Data ของ Load Profile และคาอื่น ๆ ที่เก่ียวของทั้งหมดในตาราง

ที่ 2 Table of Load Profile สําหรับมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะชนิด Three-Phase Four-Wire และตารางท่ี 3 Table 

of Load Profile สําหรับมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะชนิด Three-Phase Three-Wire ของมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะทั้งหมด

ในโครงการแบบ Near-Real-Time โดยมีชวงเวลาสงคงท่ีทุก ๆ  15 นาที เปนอยางนอย ตามท่ีการไฟฟาสวนภูมภิาค 

กําหนด 

2.1.5 Time of Use (TOU) and Time of Day (TOD) 

1. ระบบ AMI จะตองสามารถรองรับการทํางานแบบ Time-of-Use และ Time-of-Day โดยการทํางานแบบ

บูรณาการของ มิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ, ระบบ HES, ระบบ MDMS, และ ระบบ อื่น ๆ ที่เก่ียวของ โดยมีรายละเอียด

แสดงในหัวขอที่ 2.1.6 และ รองรับ Rate ไดอยางนอย 8 Rates ตอวัน สําหรับ Weekday, Saturday, Sunday, 

และ Holiday ตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาค กําหนด  

2. ระบบ AMI จะตองสามารถเก็บคา kW Demand และ kWh Consumption ไดตาม TOU Rate และ TOD 

Rate ที่ การไฟฟาสวนภูมิภาค กําหนด โดยเมื่อมีการเปลี่ยน Rate ในชวงระหวางเดือนท่ียังไมถึงรอบบิล ระบบ AMI 

จะตองสามารถเก็บคา Registers ที่เก่ียวของในหัวขอที่ 2.1.6 ทั้งหมด ทั้งคาที่อานไดกอนเปลี่ยน Rate และ คาที่

อานไดหลังเปลี่ยน Rate เพ่ือนํามาประมวลผล Billing ในรอบบิลของเดือนนั้น ๆ ได  

3. ระบบ AMI จะตองรองรับการกําหนดชวงเวลาของแตละ Rate ที่มีความละเอียดเปนหนวย นาที เปนอยาง

นอย ตามท่ีการไฟฟาสวนภูมภิาค กําหนด 

4. ระบบ AMI จะตองรองรับ Tariff ไดไมนอยกวา 4 Tariff เปนอยางนอย 
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5. ระบบ AMI จะตองรองรับการเปลี่ยน Tariff ใหมโดยการไฟฟาสวนภูมิภาค สามารถกําหนดท่ีจะให Tariff 

นั้นมีผลบังคับใชลวงหนา ตามวัน เวลา ที่กําหนดได 

6. ระบบ AMI จะตองสามารถวัดและเก็บคา พรอมทั้งสงขอมูล Cumulative Total Consumption และ 

Peak Demand ของมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะทั้งหมดตอรอบบิล (Billing Cycle) ที่วางแผนการอานไวลวงหนา 

(Scheduled Read) ตามกลุม/สายจดหนวย และ วันอานหนวยที่กําหนด ซึ่งจะตองอานคา Cumulative 

Registers และ Demand Registers และคาอื่น ๆ ที่เก่ียวของทั้งหมดในหัวขอที่ 2.1.6 สําหรับ Demand Tariff, 

TOD Tariff, และ TOU Tariff เดือนละ 1 ครั้งดวยกระบวนการ Billing Reset โดยจะตองเริ่มกระบวนการอาน

หนวย ณ. เวลา 0.00 น. จนถึงเวลา 8.00 น. ของวันอานหนวยที่กําหนด โดยปกติแลวระบบ SAP-ISU จะทําการสง 

Billing Cycle และ Billing Read Order มายัง ระบบ AMI ผานทาง ESB/System Integration มายังระบบ 

MDMS หรือ ระบบ MOMS จากนั้นขอมูลการอานหนวยของมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะทั้งหมดที่อานไดตามรอบบิลนั้น 

ๆ จะถูกสงกลับไปยังระบบ SAP-ISU เพ่ือประมวลผลบิลตอไป (ขอมูลการเชื่อมโยงดูไดจาก บทท่ี 1 System 

Overview และ Appendix A: Interface Requirement Matrix) ตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาค กําหนด 

2.1.6 Demand, TOD and TOU Tariffications 

1. Tariff Table 1: Demand Tariff 

Register Total 
numbers 

Active time 

kWh, kvarh,  

Maximum 15 - minute 

kW  Demand,  

Maximum 15 - minute 

kvar  Demand 

 

1 

 

 

                00.00 of the first billing-cycle day to  

                24.00 of the end of billing-cycle day   

 

2. Tariff Table 2: TOD Tariff 

Register Total 
numbers 

Active time 

kWh 1 00.00   to  24.00 
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kvarh 1 00.00   to  24.00 

Maximum 15 - minute 

kW  Demand 

 

3 

  On - peak :    18.30  to  21.30

 Partial - peak :    08.00  to  18.30                   

Off - peak :    21.30  to  08.00 

Maximum 15 - minute 

kvar  Demand 

 

1 

 

Monthly 

 

3. Tariff Table 3: TOU Tariff 

Register Total 
numbers 

Active time 

 

kWh 

 

 

3 

 

On - peak : Monday - Friday 09.00  to  22.00  
Off - peak : Monday - Friday 22.00  to  09.00 
Off - peak : Saturday, Sunday  

                  and Holiday 00.00  to  24.00 

kvarh 1 00.00  to  24.00 

Maximum 15 - minute 

kW  Demand 

 

1 

 

On - peak : Monday - Friday  09.00  to  22.00 

Maximum 15 - minute 

kvar  Demand 

 

1 

 

Monthly 

* Holiday: The meter shall have a memory to be programmed annual holidays in advance 

with no less than 200 days (10 years) 

2.1.7 On Demand Read 

1. ระบบ AMI จะตองรองรับการเรียกดูขอมูลแบบทางไกล (Remote Request) สําหรับ Available Meter 

เครื่องใด ๆ ที่อยูในระบบ AMI ทั้งแบบทีละเครื่อง และ แบบหลายเครื่องได  



 
โครงการติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ   PEA-AMI-P1/2020 

 
 

21 
 

2. ระบบ AMI จะตองสามารถเรียกดูขอมูลแบบทางไกล ณ. ขณะนั้น (On-Demand Read) เพ่ืออานคาจาก 

Available Meter เชน ขอมูล Consumption, ขอมูล Demand, ขอมูล Coincident Demand, ขอมูล Interval 

ของ Load Profile, สถานะของมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ, และ ขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของไดเปนอยางนอย สําหรับ 

Available Meter เครื่องใด ๆ ที่อยูในระบบ AMI ทั้งแบบทีละเครื่อง และ แบบหลายเครื่องได 

3. ระบบ AMI จะตองลงเวลา (Timestamp) ท้ังตอนส่ังการ (Requests) และ ตอนไดรับการตอบสนอง 

(Responses) ในการอาน On-Demand Read ในแตละครั้ง 

4. ในกรณท่ีีการอาน On-Demand Read ไมสําเร็จ (Failed) ระบบ AMI จะตองสามารถระบุถึงสาเหตุในการ

อานที่ลมเหลวนั้นไดเปนอยางนอย เชน การระบุระบบยอยอ่ืน ๆ ท่ีอาจจะเปนเหตุใหการอานคาลมเหลว อาทิเชน 

ระบบสื่อสาร เปนตน 

2.1.8 PEA OBIS Code and Companion Specification  

1. ผูรับจางจะตองย่ืนขอเสนอระบบ AMI และ ระบบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ โดยเฉพาะอยางย่ิงมิเตอรไฟฟา-

อัจฉริยะโดยใหสอดคลองและเปนไปตาม OBIS Code ของ การไฟฟาสวนภูมิภาค ที่มีรายละเอียดแสดงใน

ภาคผนวก Appendix E: PEA OBIS CODE 

2. ผูรับจางจะตองผานการทดสอบมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะทุกชนิดท่ีนําเสนอในโครงการซึ่งเปนงานสวนหนึ่งของ

โครงการที่ผูรับจางจะตองทํา โดยใช Functional Evaluation Tool (FET) ที่เปนผลมาจาก PEA Companion 

Specification และ มิเตอรไฟฟาอัจฉริยะที่นําเสนอตามจํานวนที่ การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด โดยคาใชจายใน

การทดสอบที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดเปนภาระของผูรับจางแตเพียงผูเดียว  

3. การไฟฟาสวนภูมิภาค ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับปรุงขอกําหนดในการทดสอบมิเตอรอัจฉริยะทุกชนิดที่

นําเสนอในโครงการโดยใช Functional Evaluation Tool (FET) ที่เปนผลมาจาก PEA Companion 

Specification ใหเหมาะสมกับความตองการและการใชงานจริงของ การไฟฟาสวนภูมิภาค ตอไป 

2.2 Revenue Management 

2.2.1 Revenue Integrity Monitoring and Event Notification 

1. ระบบ AMI จะตองสามารถสังเกตุการณ (Monitor) โหลดและมิเตอรอัจฉริยะ โดยสามารถแสดง Tamper 

Flags ผานการแจงเตือนอัตโนมัติ (Alerts) หรือ การอานคา On-Demand Read และ สามารถรายงานสภาวะ

ผิดปกติที่อาจจะทําใหเกิดการสูญเสียรายได (Revenue Loss) อันเนื่องมาจากการลมเหลวในการทํางานของ

อุปกรณในระบบ AMI หรือ การผันพลังงาน (Energy Diversion)  
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2. ระบบ AMI จะตองสามารถตรวจจับการไหลยอนกลับของกําลังงาน (Reverse Energy Flow) ในมิเตอร

อัจฉริยะได 

3. ระบบ AMI จะตองสามารถสังเกตุการณ (Monitor) ระดับแรงดัน (Voltage) ตอเฟส, ระดับกระแสไฟฟา 

(Current) ตอเฟส, และ มุมเฟส (Phase Angles) เพื่อใชในการตรวจจับการเรียงลําดับเฟสผิดพลาด (Incorrect 

Phase Sequence) ได 

4. ระบบ AMI จะตองสามารถแจงเตือนอัตโนมัติ (Alerts) เก่ียวกับความสมบูรณของรายได (Revenue 

Integrity) ตอการเกิดเหตุการณ (Event) หนึ่ง ๆ ที่เกิดขึ้น หรือ เมื่อเกินคา Threshold ที่ผูใชงานระบบ AMI 

กําหนดไว หรือ ตอการอานคาที่ไดวางแผนไวลวงหนา (Scheduled Read) ในรูปแบบรายงานสรุปประจําวัน เปน

อยางนอย  

5. ระบบ AMI จะตองสามารถแสดงคาที่ไดจากการสังเกตุการณ (Monitor) ตาง ๆ ดังกลาวขางตน โดยการ

อานคา On-Demand Read ได 

6. ระบบ AMI จะตองสามารถแกไขคุณสมบัติของการสังเกตุการณ (Monitor) และ คา Threshold สําหรับ

การรายงานเหตุการณ ในมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะแบบทีละเครื่อง และ แบบกลุมหลายเครื่อง แบบทางไกล (Remote) 

ได 

2.3 Meter Ping Management 

2.3.1 On Demand Ping 

1. ระบบ AMI จะตองสามารถแสดงสภาวะความพรอมในการใชงาน (Ping) ของมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะที่อยูใน

ระบบจําหนาย เชน สภาวะเชื่อมตอปกติมีไฟฟาและสื่อสารไดหรือไม เปนตนเปนอยางนอย ทั้งในมิเตอรไฟฟา

อัจฉริยะแบบทีละเครื่อง และ แบบกลุมหลายเครื่อง ตามการรองขอ (On Request) ของผูใชงานระบบ AMI ได 

2. ระบบ AMI จะตองลงเวลา (Timestamp) ท้ังตอนส่ังการ (Requests) และ ตอนไดรับการตอบสนอง 

(Responses) ในการ Ping ในแตละครั้ง 
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2.4 Distribution Planning and Engineering Support 

2.4.1 Coincident Demand for Commercial and Industrial Meters 

1. ระบบ AMI จะตองสามารถวัดคา Power Factor หรือ kVar เมื่อเกิดคา kW สูงสุด (Demand Peak) ได 

(หมายเหตุ: Non-Coincident Demand หมายถึง คา Demand สูงสุดของพลังงานที่เกิดจากผูใชไฟฟา หรือ กลุม

ผูใชไฟฟา ที่เกิดในชวงเวลาที่ใดเวลาหนึ่ง  

Coincident Demand หมายถึง คา Demand ของพลังงานท่ีเกิดจากผูใชไฟฟา หรือ กลุมผูใชไฟฟา ท่ีเกิดใน

ชวงเวลาเดียวกันกับ Peak Demand ของระบบจําหนาย  

คา Coincident Demand ของผูใชไฟฟาปกติแลวจะถูกคํานวณจากการอานคามิเตอรไฟฟาในขณะที่คา 

Demand ของระบบจําหนายมีคาสูงสุด โดยปกติแลวคา Coincident Demand อาจจะมคีาตํ่ากวา Non-

Coincident Demand ก็ไดเนื่องจากคา Non-Coincident Demand ของผูใชไฟฟาอาจจะเกิดในชวงท่ีไมใช Peak 

Demand ของระบบจําหนาย  

คา Coincident Demand มีประโยชนมากสําหรับ การวางแผนระบบจําหนายและวิศวกรรม (System 

Planning and Engineering) การบริหารจัดการพลังงานของระบบจําหนาย และ การออกแบบระบบ Demand 

Response Program ในขณะที่คา Non-Coincident Demand ของผูใชไฟฟาจะถูกนํามาคํานวณ Billing เปนหลัก 

ยกตัวอยางเชน โรงงานอุตสาหกรรมหนึ่งม ีคา Peak Load เทากับ 475 kW ในวันท่ี 3 มีนาคม เวลา 14.00 น. และ

มีคา Load เทากับ 350 kW ในวันที่ 8 มีนาคม เวลา 19.00 น. ถาสมมุติให Peak Demand ของระบบจําหนาย

เกิดข้ึนในวันที่ 8 มีนาคม เวลา 19.00 น. จะไดวา คา Non-Coincident Demand ของโรงงานอุตสาหกรรมแหงนี้

มีคาเทากับ 475 kW และ มีคา Coincident Demand เทากับ 350 kW เปนตน) 

 2. ระบบ AMI จะตองสามารถอานคา Coincident Demand ของมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะทั้งหมดได ตาม

รอบบิล หรือ ชวงเวลาท่ีการไฟฟาสวนภูมภิาคกําหนดของมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะท่ีกําหนดได โดยเมื่ออานคา 

Coincident Demand เสร็จสิ้นแลว ระบบ AMI จะตองทําการ Reset คาของ Coincident Demand Register 

ดวย 

 3. ระบบ AMI จะตองสามารถจัดลําดับ (Ranking) ของ Coincident Demand ของมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ

ทั้งหมดได ตามรอบบิล หรือ ชวงเวลาที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนดของมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะที่กําหนดได 

2.4.2 Momentary Interruption Count 

1. ระบบ AMI จะตองสามารถตรวจจับ (Capture) และ นับคา (Count) จํานวนของเหตุการณท่ีเกิดไฟฟา

กระพริบ (Momentary Interruption) ได โดยกําหนดให เหตุการณไฟฟากระพริบ หมายถึง การเกิดไฟฟาขัดของ 
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(Power Outage) นานนอยกวาชวงเวลาที่กําหนดซึ่งจะตองสามารถตั้งคาได (Programmable) อาทิเชน 60 วินาที 

เปนตน 

2. ระบบ AMI จะตองรายงาน (Report) จํานวนของการเกิดเหตุการณไฟฟากระพริบ เปนรายวันได อาทิเชน 

วันละ 1 ครั้ง เปนตน 

2.4.3 Voltage, Current, and Power Quality Monitoring and Reporting 

1. ระบบ AMI จะตองสามารถแสดง (Monitor) คาของ แรงดัน, กระแส, Power Factor, และ คุณภาพ

กําลังไฟฟา (Power Quality) อาทิเชน คา Harmonics สําหรับมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะทุกเครื่องได  

2. ระบบ AMI จะตองสามารถแสดง (Monitor) และ รายงาน (Report) คาแรงดัน และ กระแสที่ปลาย

สายไฟฟาที่มิเตอรไฟฟาอัจฉริยะตออยูได 

3. ระบบ AMI จะตองสามารถตรวจจับ (Detect) ลงวันที่และเวลา (Date and Time Stamp) เหตุการณการ

เปลี่ยนแปลงของระดับแรงดันได อาทิเชน High/Low Voltages และ Sags and Swells โดยที่การไฟฟาสวน

ภูมิภาคจะเปนผูกําหนด Threshold ของระยะเวลา (Duration) และ ขนาดของ Magnitude ในลักษณะที่สามารถ

เปล่ียนแปลงคาได (Programmable)  

4. ระบบ AMI จะตองสามารถประมวลผลคากระแสไฟฟา ตอเฟส ได 

5. ระบบ AMI จะตองสามารถแจงเตือน (Notification) เหตุการณที่เก่ียวกับคุณภาพกําลังไฟฟา (Power 

Quality) ได 

6. ระบบ AMI จะตองสามารถตั้งคา Configurations สําหรับการแสดงคา (Monitoring) และ คา Threshold 

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเหตุการณที่เก่ียวกับคุณภาพกําลังไฟฟา (Power Quality) กับมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะทั้งแบบ

เดี่ยว (Individual Meter) และ กลุม (Batch of Meters) แบบทางไกล (Remotely) ตามที่กําหนดโดยการไฟฟา

สวนภูมิภาคได 

7. ระบบ AMI จะตองสามารถรายงานเหตุการณที่เก่ียวกับคุณภาพกําลังไฟฟา (Power Quality) ตามท่ี

กําหนดโดยการไฟฟาสวนภูมิภาค ท้ังโดยเหตุการณท่ีเกิดขึ้นท่ีมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะเมื่อมรีะดับและชวงเวลาท่ีเกิด

เหตุการณนั้น ๆ เกินกวาคา Threshold ที่กําหนดไว และ โดยรายงานเปนรายวัน ได 

2.5 Demand Response 

1. ระบบ AMI จะตองรองรับระบบและฟงกชั่น Demand Response ได ซึ่งผูรับจางจะตองจัดหา พัฒนา/

ปรับปรุง และ สงมอบเปนสวนหนึ่งของโครงการติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ  
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2. ผูรับจางจะตองจัดหา และ สาธิต ระบบ Demand Response ตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาค กําหนดได โดย

ระบบ Demand Response จะตองสามารถรองรับผูใชไฟฟารายใหญขั้นต่ําไดไมนอยกวา 5,000 ราย โดยการ

เชื่อมตอขอมูลผูใชไฟฟาจากระบบ CIS ของ การไฟฟาสวนภูมิภาค 

2.5.1 Support of Demand Response Rates 

ระบบ AMI จะตองรองรับระบบ Demand Response ที่มี Dynamic Rate แบบ Incentive-Based 

ดังตอไปนี้เปนอยางนอย 

1. Critical Peak Price โดยการทํางานของระบบ Demand Response ภายใตโปรแกรมนี้ ผูใชไฟฟาที่เขา

รวมโปรแกรม Demand Response จะถูกคิดคาใชไฟฟาในอัตราที่ต่ํากวาอัตรากาวหนาที่ใชอยูในปจจุบัน แตจะ

ถูกคิดคาใชไฟฟาในอัตราที่สูงขึ้นกวาปกติเมื่อมีการใชไฟฟาในชวงพีคที่วิกฤต (Critical Peak) ของระบบจําหนาย 

ซึ่งการไฟฟาสวนภูมิภาค จะเปนผูกําหนดตอไป โดยจะมีการแจงเตือนลวงหนาในการปรับอัตราคาใชไฟฟาแบบ 

Critical Peak Price ใหแกผูใชไฟฟาที่เขารวมโปรแกรม Demand Response ตามระยะเวลาที่กําหนดได 

(Configurable) โดยการไฟฟาสวนภูมิภาค ตัวอยางเชน อยางนอย 24 ชั่วโมง  

2. Peak Time Rebate โดยการทํางานของระบบ Demand Response ภายใตโปรแกรมนี้ ผูใชไฟฟาที่เขา

รวมโปรแกรม Demand Response จะถูกคิดคาใชไฟฟาในอัตราที่สูงกวาอัตรากาวหนาที่ใชอยูในปจจุบัน แตจะถูก

คิดคาใชไฟฟาในอัตราท่ีต่ําลงกวาปกติเม่ือลดการใชไฟฟาในชวงพีคท่ีวิกฤต (Critical Peak) ของระบบจําหนาย ซึ่ง

การไฟฟาสวนภูมภิาค จะเปนผูกําหนดตอไป โดยจะมกีารแจงเตอืนลวงหนาในการปรับอัตราคาใชไฟฟาแบบ Peak 

Time Rebate ใหแกผูใชไฟฟาที่เขารวมโปรแกรม Demand Response ตามระยะเวลาท่ีกําหนดได 

(Configurable) โดยการไฟฟาสวนภูมิภาค ตัวอยางเชน อยางนอย 24 ชั่วโมง  

2.5.2 Integration Support for Demand Response Controls 

ระบบ AMI จะตองสามารถเชื่อมโยง (Integrate) กับระบบควบคุมในระบบ Demand Response (Demand 

Response Control System) ตามท่ี การไฟฟาสวนภูมภิาค กําหนด เพ่ือควบคุมและส่ังการการบริการจัดการ 

Demand/พลังงาน (Energy) ดังตอไปนี้เปนอยางนอย 

1. การบริการจัดการ Demand Response แบบ Semi-Automatic ผานทาง SMS หรือ Email หรือ 

Applications บน Smart Devices หรือ Programmable Relay-Contact ท่ีอยูภายในมเิตอรไฟฟาอัจฉริยะ เพ่ือ

ทําการแจงเตือนไปยังผูใชไฟฟา และ/หรือ ผูดูแลและรวบรวมโหลด (Load Aggregator) ของผูใชไฟฟา เพ่ือลดการ

ใชพลังงานไฟฟาในชวงพีคที่วิกฤต (Critical Peak) ของระบบจําหนาย โดยในการบริหารจัดการนี้ การไฟฟาสวน
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ภูมิภาค จะแจงไปยังผูใชไฟฟา และ/หรือ ผูดูแลและรวบรวมโหลด ท่ีไดลงทะเบียนเขารวมโปรแกรม Demand 

Response เพื่อแจงชวงของวันและเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของโปรแกรม Demand Response ลวงหนาเปนเวลา

อยางนอย 24 ชั่วโมง ซึ่งเวลาที่แจงลวงหนานี้ จะตองสามารถปรับเปลี่ยนไดตามที ่การไฟฟาสวนภูมิภาค กําหนด 

2.5.3 Integration Support for Demand Response Program Management 

1. ระบบ AMI จะตองสามารถเชื่อมโยงกับระบบฐานขอมูลลูกคาของการไฟฟาสวนภูมิภาค (Customer 

Information System of PEA) หรือ ระบบบริหารจัดการ Demand Response (Demand Response 

Management System) ตามที่ การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด เพ่ือรองรับการลงทะเบียน (Enrollment) และ การ

ยกเลิกการลงทะเบียน (Disenrollment) ของผูใชไฟฟาที่เขารวมโครงการ ตามโปรแกรม Demand Response ที่ 

การไฟฟาสวนภูมภิาคนําเสนอใหแกผูใชไฟฟาท่ีเขารวมโครงการตาม Dynamic Rate จากนั้นระบบ MDMS        

จะนําเอาขอมูลการลงทะเบียนดังกลาวไปใชในการคํานวณคาใชไฟฟาผานระบบท่ี การไฟฟาสวนภูมิภาค กําหนด 

หรือ ใชในการตรวจสอบ (Validate) คําสั่งท่ีใชในการควบคุมระบบ Demand Response กอนท่ีจะสั่งการผาน

ระบบและโครงขายสื่อสารสําหรับ AMI ตอไป   

2. ระบบ Demand Response จะตองสามารถเปรียบเทียบคา Demand ในชวงเวลากอน เพ่ือนํามาใชใน

การทําเสน Base Line ตามสูตรคํานวณท่ี การไฟฟาสวนภูมิภาค กําหนด และ หลังเวลาท่ีผูใชไฟฟา และ/หรือ 

ผูดูแลและรวบรวมโหลด ลดการใชพลังงานไฟฟาในชวงพีคที่วิกฤต (Critical Peak) ของระบบจําหนาย เพ่ือนําไปใช

ในการคํานวณคาใชไฟฟาผานระบบท่ี การไฟฟาสวนภูมภิาค กําหนด 

3. ระบบ Demand Response จะตองทํางานรวมกับมิเตอรอัจฉริยะเพื่อทําการแจงเตือนไปยังผูใชไฟฟา 

และ/หรือ ผูดูแลและรวบรวมโหลด (Load Aggregator) ของผูใชไฟฟา ในกรณีท่ีการใชไฟฟาเกินกวาเสน Base 

Line ดังกลาวขางตน เพ่ือลดการใชพลังงานไฟฟาในชวงพีคที่วิกฤต (Critical Peak) ของระบบจําหนาย ผาน

ชองทางสื่อสารที่กําหนดในขอ 2.5.2 Integration Support for Demand Response Controls (1) แบบ Near 

Real-Time แตไมเกิน 30 นาทีนับจากเวลาที่มีการใชไฟฟาเกินกวาเสน Base Line 

4. ระบบ Demand Response จะตองสามารถออกรายงาน (Report) ความสําเร็จของระบบได ตัวอยางเชน 

ปริมาณคา Demand ท่ีสามารถลดการใชพลังงานไฟฟาในชวงพีคท่ีวิกฤต (Critical Peak) ของระบบจําหนาย, 

จํานวนและรายชื่อผูใชไฟฟาที่เขารวมโครงการ, ประสิทธิภาพ (Performance) ของระบบ Demand Response, 

และ ความสําเร็จในการลดการใชพลังงานไฟฟาของผูใชไฟฟาที่เขารวมโครงการ เปนตน 
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2.6 System Management 

2.6.1 Device Management 

1. ระบบ AMI จะตองสามารถคนหาโครงขายสื่อสารไดเอง (Self-Discovery) และ ลงทะเบียนอัตโนมัติไดเอง 

(Self-Registration) โดยมิเตอรอัจฉริยะและหนวยรับ-สงขอมูล (4G/3G Modem) เมื่อมีการ Activate SIM Card 

เรียบรอยแลวจะตองสามารถคนหาสัญญาณจากโครงขาย Cellular 4G/3G ไดเอง และ ทําการลงทะเบียนกับ 

ระบบ HES อัตโนมัติไดเอง ซึ่งจะตองผานกระบวนการ Authentication และ Authorization ตามขั้นตอนของ

ระบบ AMI (ดูขอมูลเพ่ิมเติมในหัวขอ 2.7 System Security) 

2. ระบบ AMI จะตองสามารถตรวจเช็คกระบวนการภายในไดเอง (Self-Diagnostics) โดยมิเตอรอัจฉริยะ

และหนวยรับ-สงขอมูล (4G/3G Modem) เม่ือมีการลงทะเบียนกับระบบ HES เรียบรอยแลว จะตองสามารถแสดง 

(Monitor) ระดับคุณภาพสัญญาณของโครงขายสื่อสาร Cellular 4G/3G และ สามารถรายงาน (Report) สิ่ง

ผิดปกติ (Exceptions) ที่เกิดข้ึนภายในตัวระบบเองได เชน Low Memory, Low Battery, และ Software ไมเปน

ปจจุบัน เปนอยางนอย  

3. ระบบ AMI จะตองบริหารจัดการ Firmware Version ที่อยูภายในมิเตอรอัจฉริยะ โดยระบบ AMI จะตอง

ทําให Firmware Version ของอุปกรณดังกลาวขางตน เปนปจจุบันเสมอ 

4. ระบบ AMI จะตองสามารถปรับเปล่ียนคา Configuration และ Firmware Upgrade/Update ได 

ดังตอไปนี้เปนอยางนอย 

  a. มิเตอรไฟฟาอัจฉริยะจะตองสามารถปรับเปลี่ยนคา Configuration และ Firmware 

Upgrade/Update ไดทั้งแบบ Local ผานทาง Local Communication Port และ แบบ Remote ผานทางระบบ 

HES และ/หรือ ระบบ MDMS เทานั้น โดยจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้เปนอยางนอย 

i. สามารถเลือกที่ จะสั่ ง  Remote Configuration Setup Software และ Remote 

Firmware Update กับมิเตอรเพียงหนึ่งเครื่องและเปนกลุมมิเตอรหลายๆ เครื่อง

ตามที่กําหนดได 

ii. สามารถทําการเปลี่ยนคาไดอยางนอยดังตอไปนี้ 

1. Billing Reset Date 

2. วันหยุดพิเศษ 

3. เปลี่ยน Tariff ไดทั้ง Demand, TOD และ TOU 

4. Reset คา TOU 
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5. เปลี่ยน Setup ของ Load Profile 

6. เปลี่ยน Setup ของ Event และ Alarm 

7.   เปลี่ยน Setup ของ Security   

b. หนวยรับ-สงขอมูล (4G/3G Modem) จะตองสามารถปรับเปลี่ยนคา Configuration 

และ Firmware Upgrade/Update แบบ Local ผานทางหนวยรับสงขอมูล (4G/3G Modem) โดยตรงได  

2.6.2 Local Communications at Smart Meters 

1. มิเตอรไฟฟาอัจฉริยะจะตองสามารถเชื่อมตอแบบ Local ในรูปแบบของ Wireless Communication 

Interface หรือ Optical Port Interface ได โดยมีการควบคุม (Provision) เพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดทางดาน 

System Security ในขอกําหนดทางเทคนิคนี้ ซึ่งพอรทสื่อสารจะตองเปนไปตามมาตรฐาน IEC 62056-21 โดย

จะตองสามารถเปลี่ยน Password แบบทางไกล (Remotely) ผานโครงขายสื่อสาร Cellular ได 

2. การเชื่อมตอแบบ Local ทั้งหมด จะตองถูกทําใหเปนความลับ (Secured) และ ปองกัน (Protected) โดย

ใชกระบวนการ Authentication, Authorization, และ Encryption ที่เหมาะสม  

2.7 System Security 

2.7.1 AMI System Security 

1. ระบบ AMI จะตองมีการรักษาความปลอดภัย (Security Provisioning) ในการเขาถึงระบบทุกภาคสวนโดย

สามารถปองกันการเขาถึงระบบ AMI ที่ไมไดรับอนุญาต (Unauthorized Access) ได 

2. ระบบ AMI จะตองมีกระบวนการใหสิทธิ์ (Authorization) แกกระบวนการ (Process), ผูใชงานระบบ 

(User), และ โปรแกรม (Program) ในการเขาถึงขอมูลและทรัพยากรทางดาน IT เฉพาะสวนที่จําเปนในการทํางาน

ของ กระบวนการ (Process), ผูใชงานระบบ (User), และ โปรแกรม (Program) นั้น ๆ ตามลําดับ ได 

3. ระบบ AMI จะตองมีกระบวนพิสูจนสิทธิ์ (Authentication) สําหรับกระบวนการ (Process), ผูใชงานระบบ 

(User), และ โปรแกรม (Program) กอนการเขาถึงขอมูล รับ-สงขอมูล และการเขาใชทรัพยากรทางดาน IT ได 

4. ระบบ AMI จะตองสามารถเก็บขอมูล Log ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง Configuration ของระบบ, การ

เปลี่ยนแปลงเก่ียวกับบัญชีของผูใชงาน (User Account), และ การเขาถึงระบบ AMI ที่สําเร็จและลมเหลว ไดเปน

อยางนอย 
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2.7.2 Data Security, Integrity, and Confidentiality 

1. ระบบ AMI จะตองมีการรักษาความปลอดภัยของขอมูล (Data Security) ตั้งแตมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะไป

จนถึงระบบ HES ไดเปนอยางนอย 

2. ระบบ AMI จะตองสามารถรับรอง (Ensure) ความสมบูรณของขอมูล (Data Integrity) และ การรักษา

ความลับของขอมูล (Data Confidentiality) ในการรับ-สงขอมลูระหวางมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะและระบบ HES ได

เปนอยางนอย 

3. ระบบ AMI จะตองมีการเขารหัสลับขอมูล (Data Encryption) โดยสามารถบริหารจัดการรหัสลับ (Key) ที่

เปนเอกเทศ (Individual) แบบ Dynamic ได โดยรหัสลับ (Key) แบบ Dynamic หมายถึง รหัสลับท่ีใชในการ 

Encryption ที่สามารถเปลี่ยนรหัสไดแบบระยะไกล (Remotely) ตามกําหนดการท่ี การไฟฟาสวนภูมิภาค กําหนด 

หรือ ตามการรองขอของผูใชงานระบบที่มีสิทธิ์ (Authorized User) และ รหัสลับ (Key) ที่เปนเอกเทศ (Individual) 

หมายถึง รหัสลับที่ใชในการ Encryption ขอมูลในมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะที่ไมซ้ําซอนกันกับมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ

เครื่องอื่นในระบบ AMI 

2.7.3 Access Control and Management 

1. ระบบ AMI จะตองสามารถพิสูจนสิทธ์ิ (Authentication) ของขอมูลที่ใชแลกเปลี่ยน/สื่อสารกันในระบบ

ยอยตาง ๆ ภายในระบบ AMI ทุกระบบได 

2. ระบบ AMI จะตองสามารถตรวจจับ (Detect) และ เก็บขอมูล Log สําหรับความพยายามของผูใชงาน 

และ/หรือ ระบบตาง ๆ ที่ไมไดรับการพิสูจนสิทธิ์ (Non-Authenticated) ในการแลกเปลี่ยน/สื่อสารขอมูลภายใน

ระบบ AMI ได 

3. ระบบ AMI จะตองสามารถควบคุมการเขาถึงขอมูลจากระยะไกล (Remote Access Provision) ในระบบ

ยอยตาง ๆ ภายในระบบ AMI ทุกระบบตั้งแตมเิตอรไฟฟาอัจฉริยะจนถึงระบบ HES ไดเปนอยางนอย 

4. ระบบ AMI จะตองเก็บขอมูล Log ในการเขาถึงขอมูล ตัวอยางเชน วันและเวลา ขอมูลของผูใชงานระบบ 

และ ขอมูล หรือ ฟงกชั่นที่เขาไปใชงาน ไดเปนอยางนอย 

5. ระบบ AMI จะตองสามารถแสดง (Monitor) การรักษาความปลอดภัย (Security Provision) ของระบบ 

AMI และ รายงาน (Report) สิ่งผิดปกติ (Abnormality) หรือ การบุกรุกที่นาสงสัย (Suspected Intrusion) ได 
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2.8 Historical Data 

1. ระบบ MDMS จะตองสามารถเก็บ (Store) และ ใหบริการการเขาถึงขอมูล (Access) สําหรับขอมูล

ยอนหลัง (Historical Data) ยกตัวอยางเชน ขอมูลท่ีไดจากการอานมเิตอรไฟฟาอัจฉริยะ โดย การไฟฟาสวน-

ภูมิภาค และ Application อื่น ๆ เปนอยางนอย ภายในระยะเวลาไมนอยกวา 3 ปได   

3 MDMS System Requirements 

3.1 General Functionality 

1. ระบบ Meter Data Management System (MDMS) จะตองทําหนาท่ีเปนศนูยรวมขอมูล (Data Hub) ที่

สามารถเชื่อมโยงกับระบบ HES ไดหลากหลายระบบ (Multiple Head-End System (HES)) เพ่ือทําใหการเขาถึง

ขอมูลตาง ๆ โดยผูใชงานระบบ, ระบบยอยตาง ๆ, และ Application ตาง ๆ มีลักษณะเปนจุดรวมเดียว (Single 

Point) ได    

2. ผูรับจางจะตองจัดหา พัฒนา ปรับปรุง และ สงมอบ Application Programming Interface (API) ทั้งหมด

ที่จําเปนของระบบ MDMS เพื่อใชในการเชื่อมโยงกับระบบ HES ใหมในอนาคตของ การไฟฟาสวนภูมิภาค และ 

จะตองจัดเตรียมและสงมอบคูมือการใชงาน (User Manual) และ เอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวของทั้งหมดของ API 

ดังกลาวมาขางตนใหแก การไฟฟาสวนภูมิภาค 

3. กระบวนการ Validation, Estimation, และ Editing (VEE) 

3.1 ระบบ MDMS จะตองสามารถตรวจสอบ (Validate) ความบกพรองที่อาจจะเปนไปได (Potential 

Errors) ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในขอมูล Interval ของ Load Profile และ ขอมูล Registers ตาง ๆ  ที่กําหนดในขอกําหนด

ทางเทคนิคนี้ ยกตัวอยางเชน Billing Registers เปนอยางนอย โดยการตรวจสอบคาที่เกินชวงที่กําหนด (Out-of-

Range Values) และ ความบกพรองเชิงตรรกะ (Logical Errors) ไดเปนอยางนอย 

3.2 ระบบ MDMS จะตองสามารถประมาณคา (Estimate) ขอมูลท่ีอานมาไมได (Missing Read Data) 

และขอมูลที่ผิดพลาด (Erroneous Data) ดวยกระบวนการประมาณคาแบบตาง ๆ ยกตัวอยางเชน Trending และ 

Linear Interpolation เปนตน 

3.3 ระบบ MDMS จะตองสามารถแจงเตือน (Notification) ไปยังผูรับผิดชอบ (Responsible Staffs) เม่ือ

ชวงเวลาที่ไมสามารถอานคาจากมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะไดมีชวงเวลาเกินกวาชวงเวลาที่ การไฟฟาสวนภูมิภาค 

กําหนดไว และ เมื่อคาความผิดพลาดของขอมูลที่อานมาไดจากมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะมีคาเกินกวาคา Threshold ท่ี 

การไฟฟาสวนภูมภิาค กําหนดไวไดเปนอยางนอย 
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3.4 ระบบ MDMS จะตองสามารถแกไขคา (Editing) ขอมูลที่อานมาไมได (Missing Read Data) และ

ขอมูลที่ผิดพลาด (Erroneous Data) และ สามารถบันทึกขอมูลโดยใหขอมูลใหมท่ีแกไขคาบันทึกแยกจากขอมูลดิบ 

(Raw Data) โดยที่ขอมูลดิบไมสูญหายไป  

3.5 ระบบ MDMS จะตองสามารถนําขอมูลจากระบบ Automatic Meter Reading (AMR) ระยะที่ 1 และ 

2 มาทําการตรวจสอบ (Validation) ดวยกระบวนการ VEE แบบ Manual และ/หรือ Automatic ได 

4. มิเตอรไฟฟาอัจฉริยะเสมือน (Virtual Metering) 

 4.1 ระบบ MDMS จะตองสามารถเก็บ (Collect) และ รวบรวม (Aggregate) ขอมูลท่ีอานไดจากมิเตอร

ไฟฟาอัจฉริยะจริงที่ติดตั้งในระบบ AMI ตามจํานวนมิเตอรที่กําหนดโดยผูใชงานระบบของ การไฟฟาสวนภูมิภาค 

ในรูปแบบของมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะเสมือน (Virtual Metering) ได  

 4.2 มิเตอรไฟฟาอัจฉริยะเสมือน (Virtual Metering) ในระบบ MDMS จะตองรองรับฟงกชั่นการทํางาน

และการวัดคาตาง ๆ ของมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ ตามที่ การไฟฟาสวนภูมิภาค กําหนดได 

5. ระบบ MDMS จะตองสามารถเก็บ (Collect) และ แสดงผล (Display) ขอมูล Load Profile, ขอมูล 

Voltage Profile, ขอมูล Current Profile, และ ขอมูล Profile ตาง ๆ ในขอกําหนดทางเทคนคิน้ี โดยแบงประเภท

ตามฤดูกาล (Season), ตามประเภทของวัน ยกตัวอยางเชน Weekday, Weekend, Holiday เปนอยางนอย, ตาม

อัตราคาใชไฟฟา (Rate Class), ตามประเภทของผูใชไฟฟา (Customer Type), และ ตามกลุมมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ

ที่กําหนด หรือ Virtual Metering ที่กําหนด ไดเปนอยางนอย 

6. ระบบ MDMS จะตองสามารถบริหารจัดการเหตุการณ (Events) และ สัญญาณเตือนภัย (Alarms) ตามที่ 

การไฟฟาสวนภูมภิาค กําหนดไดดังตอไปนี้ 

 6.1   ขอมูล Event Log จะตองถูกเก็บ (Store) และ อานกลับ (Retrieve) ดวยระบบ AMI (ระบบ HES 

และ/หรือ ระบบ MDMS) ตามการเกิดขึ้นจริงของเหตุการณท่ีมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ โดยมรีายการของเหตุการณที่

จะตองเก็บคา Event Log ตามตาราง Event Log ดานลาง เปนอยางนอย 

 

Event Log 

Item Description 

1 Power Down 

2 Power Up  
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3 Time Change 

4 Firmware Change 

5 Username Change 

6 Successful Log On 

7 Unsuccessful Log On 

8 Billing Data Cleared 

9 Log Off 

10 Automatic Billing Reset 

11 Manual Billing Reset 

12 Sag / Swell 

13 Incorrect Phase Rotation 

14 Meter Cabinet Door Open 

15 Configuration Change 

 

หมายเหตุ: คา Threshold และ Settings Parameters ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับตาราง Event Log จะตอง

ถูกกําหนดโดย การไฟฟาสวนภูมิภาค  
 

6.2 ขอมูล Alarm จะตองถูกเก็บ (Store) และ อานกลับ (Retrieve) ดวยระบบ AMI (ระบบ HES และ/

หรือ ระบบ MDMS) ดวยกรรมวิธีแบบ Push Notification อานกลับตามการเกิดขึ้นจริงของเหตุการณที่

มิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ และ/หรือ หนวยรับสงขอมูล (4G/3G Modem), และ/หรือ ตูมเิตอร โดยมีรายการ

ของ Alarm ตามตาราง Alarm ดานลาง เปนอยางนอย 

Alarm 

Item Description 

1 Meter Terminal (Mandatory) and/or Meter Cover(Optional) Open 
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2 Current Unbalance (3P3W Only) 

3 Voltage Tolerance 

4 VT Failure 

5 Reverse Power 

6 Clock Failure 

7 Battery Failure 

8 Memory Failure 

9 Pulsing Output Overflow 

10 Communication Failure 

11 Magnetic Interference Detection 

หมายเหตุ: คา Threshold และ Settings Parameters ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับตาราง Alarm จะตองถูก

กําหนดโดย การไฟฟาสวนภูมิภาค  

7. ระบบ MDMS จะตองสามารถรองรับการอานแบบ On-Demand Read และ การทดสอบระบบเบื้อง

ตนแบบ On-Demand Ping ผานทางการเชื่อมโยงกับระบบ HES ไดเปนอยางนอย โดยระบบ MDMS และ/หรือ 

ระบบ HES จะตองมีสวนเชื่อมโยงกับผูใชงานระบบ (User Interface) เพื่อใชในการอาน และ การ Ping ตามการ

รองขอ (On-Demand) ไปยังมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะที่กําหนด และ สามารถแสดงผล (Display) ที่ไดจากการอาน 

และ การ Ping ตามลําดับได  

      8. ระบบ MDMS จะตองสามารถตรวจจับ (Capture) และ คัดกรอง (Filter) ความผิดปกติ (Exceptions), 

เหตุการณ (Events), และ สัญญาณเตือนภัย (Alarms) ที่อาจจะเกิดข้ึนไดในชวงติดตั้งมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะจํานวน

มาก (Bulk Installation) และ ในชวงติดตั้งมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะปกติ (Normal/Routine Installation) ใน

ลักษณะของงานที่วางแผนไวลวงหนา (Planned Work) เพ่ือลดการสง ความผิดปกติ (Exceptions), เหตุการณ 

(Events), และ สัญญาณเตือนภัย (Alarms) ท่ีเกิดจากการทํางานท่ีไดวางแผนไวลวงหนาแลวได 

9. ผลิตภัณฑ MDMS ที่ผูรับจางนําเสนอจะตองปรากฎอยูใน Gartner’s Market Guide for Meter Data 

Management as of December 2019, Table 1. Representative Vendors in the MDM Market ใน 

Appendix H 
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3.2 Billing 

1. ระบบ MDMS จะตองสามารถเชื่อมโยงกับระบบ SAP ของ การไฟฟาสวนภูมิภาค ผาน Enterprise 

Service Bus (ESB) หรือ FTP หรือ วิธีการเชื่อมโยงระบบแบบอื่น ตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาคเห็นชอบ เพ่ือออก

บิลตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด ได (รายละเอียดดูในบทที่ 1 System Overview และ Appendix A: 

Interface Requirement Matrix) 

2. ระบบ MDMS จะตองสามารถคํานวณ Billing Determinants ตามสูตรที่ การไฟฟาสวนภูมิภาค กําหนด 

และ รองรับการคํานวณอัตราคาใชไฟฟาตาม Rate ที่ การไฟฟาสวนภูมิภาค กําหนดได  

3. ระบบ MDMS จะตองสามารถคํานวณคาการใชพลังงานแบบ Sub-Metering ได โดยนําเอาผลรวมของการ

ใชพลังงานที่อานไดจากมเิตอรไฟฟาอัจฉริยะท่ีกําหนดแตละเคร่ือง ไปลบออกจากคาพลังงานท่ีอานไดจากมิเตอร

ไฟฟาอัจฉริยะประธาน เพ่ือหาสวนตางของพลังงานไฟฟาเพื่อใชประโยชนในการคํานวณและวิเคราะหหาคา 

Technical Loss และ Non-Technical Loss ในระบบจําหนายไดเปนอยางนอย 

4. ระบบ MDMS จะตองสามารถคํานวณคาการใชพลังงานแบบ Net-Metering ได โดยนําเอาคาการใช

พลังงานท่ีอานไดจากมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะท่ีกําหนดขาเขา (Import) ลบกับคาการใชพลังงานขาออก (Export) ใน

มิเตอรไฟฟาอัจฉริยะที่กําหนดเครื่องเดียวกัน และ โดยการนําเอาคาการใชพลังงานท่ีอานไดจากมิเตอรไฟฟา

อัจฉริยะที่กําหนดขาเขา (Import) เครื่องหนึ่ง ลบกับคาการใชพลังงานขาออก (Export) ในมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะที่

กําหนดอีกเครื่องหนึ่ง (ยกตัวอยางเชน มิเตอรไฟฟาอัจฉริยะเคร่ืองหนึ่งถูกใชงานสําหรับโหลด และ มิเตอรไฟฟา

อัจฉริยะอีกเครื่องหนึ่งถูกใชงานสําหรับเซลลแสงอาทิตย) ไดเปนอยางนอย 

5. ระบบ MDMS จะตองสามารถคํานวณคาการใชพลังงานแบบ Summation ได โดยนําเอาหนวยการใช

ไฟฟาและคาพลังงานการใชไฟฟาที่อานไดจากมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะตั้งแต 2 เครื่องขึ้นไป มาคํานวณรวมกันตาม

ตามสูตรที่ การไฟฟาสวนภูมิภาค กําหนด ใหเสมือนเปนมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะเครื่องเดียว 

3.3 Energy Diversion Detection/Revenue Management  

1. ระบบ AMI และ/หรือ ระบบ MDMS จะตองสามารถตรวจจับ (Detect) เหตุการณละเมิด (Tampering 

Events) และ แจงเตือน (Notification) ไปยังระบบ และ/หรือ หนวยงานที่เก่ียวของใน การไฟฟาสวนภูมิภาค 

ยกตัวอยางเชน ศูนยปฎิบัติการมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Meter Operation Center (SMOC)) เปนตน 

2. ระบบ MDMS จะตองสามารถกรอง (Filter) เหตุการณละเมิด (Tampering Events) และ เหตุการณอื่นที่

เก่ียวของ ที่เกิดจากงานที่ไดวางแผนไวลวงหนา (Planned Work) แลวทําใหเกิดเหตุการณละเมิด เพ่ือลดการแจง

เตือนที่ไมจําเปน (False Alarms) ออกไปได 
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3. ระบบ AMI และ/หรือ ระบบ MDMS จะตองรองรับการวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ที่อานไดจาก

มิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ เชน Load Research เปนอยางนอย 

4. ระบบ AMI และ/หรือ ระบบ MDMS จะตองสามารถตรวจจับ (Detect) และ แจงเตือน (Notification) 

เหตุการณละเมิดดังตอไปนี้ไดเปนอยางนอย     

4.1 Meter cover and/or terminal open 

4.2 Meter cabinet door open 

4.3 Magnetic interference detection with magnetic interference withstand up to 0.4 

TESLA 

4.4 Reverse power flow in any phase 

4.5 Current by-passing 

4.5.1 Fully by-passing (3P4W,3P3W): The loss of current in each phase 

longer than PEA’s defined duration threshold.  

4.5.2 Partial by-passing (3P3W): The partial loss of current between phase 

more than a configurable threshold, e.g. 25%, longer than PEA’s defined 

duration threshold. 

3.4 Load Research  

1. ระบบ AMI หรือ ระบบ MDMS จะตองสามารถวิเคราะหรูปแบบ (Pattern Analysis) ของ Load Profile 

เพ่ือคดักรองกลุมผูใชไฟฟาท่ีมีรูปแบบการใชไฟฟาแบบเดียวกันได 

4 AMI Network 

4.1 4G/3G Cellular Network  

1. ผูรับจางจะตองเสนอโครงขายสื่อสาร Cellular ตามมาตรฐาน 4G/3G (กําหนดให 3G เปนมาตรฐานการ

สื่อสารข้ันต่ํา) สําหรับใชในโครงการติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ ในขอเสนอทาง

เทคนิคเทานั้น เนื่องจากมีความนาเช่ือถือสูง และ มพีื้นท่ีครอบคลุมท่ัวประเทศ เหมาะสําหรับการใชงานในสภาพ

พ้ืนที่แบบเมือง ชานเมือง และ นอกเมือง 
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2. ผูรับจางจะตองเสนอมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะจํานวนอยางนอย 3 ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑละไมนอยกวารอยละ 

20 ของจํานวนมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะท้ังหมดในโครงการนี้ ท่ีสามารถสื่อสารบนโครงขายสื่อสาร Cellular ตาม

มาตรฐาน 4G/3G ไดทั้งหมดครบทุกเครื่องในโครงการนี้  

3. ผูรับจางจะตองเสนอหนวยรับ-สงขอมูลจํานวน 2 ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑละไมนอยกวารอยละ 30 ของ

จํานวนหนวยรับ-สงขอมูลทั้งหมดในโครงการนี้ที่สามารถสื่อสารบนโครงขายสื่อสาร Cellular ตามมาตรฐาน 

4G/3G และ ทํางานรวมกับมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะไดท้ังหมดครบทุกผลิตภัณฑ 

4. ผูรับจางจะตองเสนออุปกรณทดสอบหนวยรับ-สงขอมูล (Test Tool for 4G/3G Modem) ที่สามารถใช

งานไดกับทุกผลิตภัณฑของหนวยรับ-สงขอมูล จํานวนไมนอยกวา 600 ชุด 

4.2 Back Haul Communications 

1. ผูรับจางจะตองจัดหา ทดสอบ และ สงมอบระบบสื่อสาร Back Haul ที่สามารถรับ-สงขอมูลจากมิเตอร

ไฟฟาอัจฉริยะทั้งหมดในโครงการนี้ไดทุก ๆ 15 นาที เพื่อใชในการเชื่อมโยงขอมูลจากผูใหบริการโครงขายสื่อสาร 

Cellular 4G/3G (Mobile Operators) มายังระบบ HES ณ. ศูนย AMI Data Center หรือ สถานท่ี ที่การไฟฟา

สวนภูมิภาค กําหนด    

2. ผูรับจางจะตองจัดหา ทดสอบ และ สงมอบอุปกรณเครือขาย (Network Equipment) ท้ังหมดที่มี

คุณสมบัติสอดคลองเปนไปตาม ขอกําหนดทางเทคนิคของการเชื่อมโยงโครงขาย Fiber Optics ของ การไฟฟาสวน

ภูมิภาค (อุปกรณเครือขายของ Mobile Operators ไมตองสงมอบ) 

       3.  ผูรับจางจะตองจัดหาวงจรเชา จํานวน 2 วงจรตอผูใหบริการโครงขายสื่อสารหนึ่งราย โดยวงจรเชาทั้ง 

2 วงจรจะตองแยกเสนทางกัน เพ่ือเชื่อมโยงขอมูลระหวางผูใหบริการโครงขายสื่อสาร Cellular 4G/3G (Mobile 

Operators) มายังศูนย AMI Data Center ใหมีขนาดไมต่ํากวาวงจรละ 20 Mbps เพ่ือรองรับการเรียกเก็บ

ขอมูลทุกๆ 15 นาที กับจํานวนผูใชไฟฟารายใหญทั้ง 70,000 ราย  

        4. ผูรับจางจะตองรับผิดชอบคาใชจายในการจัดหาบริการ Internet สําหรับรองรับการเขาถึงขอมูลของ

ผูใชไฟฟารายใหญท้ังหมด 70,000 ราย จํานวน 2 วงจร วงจรละไมต่ํากวา 100 Mbps Domestic และ 50 

Mbps International ในระดับ Enterprise Grade พรอม Public IP จํานวน 64 หมายเลข 

5 Network Management System (NMS) 

1. ผูรับจางจะตองจัดหา พัฒนา/ปรับปรุง และ สงมอบระบบ Network Management System (NMS) 

สําหรับระบบ AMI ให การไฟฟาสวนภูมิภาค เพ่ือใชในการบริหารจัดการโครงขายสื่อสาร Cellular 4G/3G ซ่ึง 
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ระบบ NMS สามารถเปนสวนหนึ่งของระบบ MDMS หรือ ระบบ HES หรือ ระบบ MOMS หรือ ระบบ/

Application อื่น ที่นํามาเชื่อมโยงกับระบบ AMI ยกตัวอยางเชน ระบบ NMS ที่ผูใหบริการโครงขายสื่อสาร 

Cellular (Mobile Operator) ใหบริการ เปนตน 

2.  ระบบ NMS จะตองสามารถเรียกดูสถานะของ SIM Card ที่ติดตั้งภายในหนวยรับสงขอมูล (4G/3G 

Modem) ในลักษณะ Polling ยกตัวอยางเชน สถานะ Up, สถานะ Down, สถานะ Warning หรือ อื่น ๆ, สามารถ

เรียกดูคาประสิทธิภาพของโครงขายสื่อสาร Cellular 4G/3G ยกตัวอยางเชน คา Received Signal Strength 

Indicator (RSSI), ขอผิดพลาดตาง ๆ (Errors), และ อื่น ๆ ที่เก่ียวของ, สามารถเรียกดูปริมาณขอมูลที่ใชตอเดือน 

(Monthly Data Usage), และ สามารถแสดงรายชื่อผูใหบริการโครงขายสื่อสาร ได 

3. ระบบ NMS จะตองสามารถรายงานปญหาในการใหบริการของโครงขายสื่อสาร Cellular 4G/3G 

(Problem Reporting Services) ได 

4. ระบบ NMS จะตองสามารถแสดง Log ของการใหบริการของโครงขายสื่อสาร Cellular 4G/3G ได 

5. ระบบ NMS จะตองสามารถพิสูจนสิทธิ์ (Authentication) และ ใหสิทธิ์ (Authorization) กับผูใชงาน

ระบบ NMS ในรูปแบบของ Role-Based ได 

6. ระบบ NMS จะตองสามารถเก็บขอมูลยอนหลัง (Historical Data) ไมนอยกวา 3 ป ได 

7. ระบบ NMS จะตองมี Graphic User Interface (GUI) ท่ีสามารถแสดงตําแหนงของมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ

บนแผนที่แบบ Geographic Map ดวยผลิตภัณฑแผนที่ที่ใชงานอยางแพรหลายและถูกกฎหมาย อาทิเชน ESRI 

ArcGIS Land-Based Data ของ การไฟฟาสวนภูมิภาค เพ่ือแสดงสถานะของโครงขายสื่อสาร Cellular 4G/3G 

ของระบบ AMI และ ปญหาในการใชงาน ตาง ๆ (Exceptions) ได ในกรณีท่ีผูรับจางใชงานผลิตภัณฑแผนท่ีท่ีตอง

มีลิขสิทธิ์ ผูรับจางจะตองจัดหา พัฒนา/ปรับปรุง และ สงมอบลิขสิทธิ์ที่ถูกกฎหมายในการใชงานผลิตภัณฑแผนที่

นั้นให การไฟฟาสวนภูมิภาค ดวย 

8. ระบบ NMS จะตองสามารถออกรายงาน (Report) ประสิทธิภาพของโครงขายสื่อสาร Cellular 4G/3G 

และ อุปกรณสื่อสารและอุปกรณอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของที่ได 

6 Implementation and Support Service 

ผูรับจางจะตองออกแบบ พัฒนา และสงมอบระบบ AMI ท่ีสามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพซึ่งตรง

ตามขอกําหนดทั้งหมดที่มีรายละเอียดครบถวนในขอกําหนดทางเทคนิคนี้ 

ผูรับจาง และผูรับจางในระบบเดิมของการไฟฟาสวนภูมิภาค จะตองรวมมือในการดําเนินการออกแบบระบบ

มิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ ซึ่งทางการไฟฟาสวนภูมิภาคจะทําหนาที่กํากับดูแล ในขณะที่ผู
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รับจางจะตองรับผิดชอบแบบเบ็ดเสร็จเพ่ือรับประกันคุณภาพและการสงมอบโครงการติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะ 

(AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ ในองครวมทั้งหมด 

6.1 Project Management 

ผูรับจางจะตองรายงานและรับผิดชอบในการบริหารจัดการผูรับจางชวง ผูผลิต และคอยประสานงานกับการ

ไฟฟาสวนภูมภิาค 

ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในการบริหารจัดการในดานตาง ๆของโครงการตามคําอธิบายดังนี้ 

a) แผนโครงการ : ผูรับจางตองพัฒนาและบํารุงรายละเอียดโครงการ ประกอบไปดวยหมายกําหนดการ

โครงการ ความตองการทรัพยากร งานท่ีตองพ่ึงพากัน การสงมอบและเนื้อหาของงานสงมอบ เหตุการณ

สําคัญและจุดตรวจ และอื่น ๆ ผูรับจางจะตองสงรายละเอียดแผนงานโครงการใหการไฟฟาสวนภูมิภาค

อนุมัติในชวงเริ่มตนของโครงการและปรับปรุงกําหนดการของโครงการรายอาทิตยตลอดระยะเวลาของ

โครงการ 

b) การจัดการขอบเขตงาน : ผูรับจางจะตองบริหารจัดการขอบเขตงานของโครงการนี้ตามกระบวนการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

c) การจัดการความเสี่ยงและการพ่ึงพา : ผูรับจางจะตองพัฒนาแผนประเมินและบรรเทาความเสี่ยงเริ่มตน
ของโครงการ ผูรับจางจะตองปรับปรุงและบํารุงแผนงานประเมินและบรรเทาของความเสี่ยงและการ
พ่ึงพาตลอดทั้งระยะเวลาโครงการ รวมทั้งแผนประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวของกับการสงมอบและนํา
ผลิตภัณฑของผูรับจางมาใชงานในแผนบรรเทาความเสี่ยงนี้ดวย 

d) การจัดการคุณภาพ : ตลอดระยะเวลาของโครงการผูรับจางจะตองจัดหาและบริหารจัดการสวนบันทึก
ปญหาของโครงการ การดําเนินการ และวิธีแกปญหา จากผูที่มีสวนเก่ียวของทั้งหมด 

e) การจัดการสื่อสารโครงการ : ผูรับจางจะตองสนับสนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคในการพัฒนาแผนการสื่อสาร
โครงการและจัดหาขอมูลนําเขาแกการสื่อสารโครงการเปนระยะตามแผนการสื่อสารโครงการ 

PROJECT MANAGEMENT TASK DELIVERABLES: 

1. แผนโครงการ 

2. กําหนดการของโครงการและระยะเวลาอัปเดต 
3. สวนบันทึกปญหาของโครงการ การดําเนินการ และวิธีแกปญหา 
4. การประเมินความเสี่ยงเบื้องตนและขอแนะนําในการบรรเทา 
5. แผนประเมินและบรรเทาความเสี่ยง 
6. ขอมูลนําเขาสถานะโครงการ 
7. แผนสื่อสารโครงการ 
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6.2 System Requirements 

ผูรับจางตองรับผิดชอบตอความสมบูรณ ความสอดคลอง และคุณภาพโดยรวมของความตองการของระบบ 

การไฟฟาสวนภูมิภาคจะรับผิดชอบในสวนของการทบทวนและอนุมัติความตองการของระบบทั้งหมด 

a) ขอกําหนดดานธุรกิจและประสิทธิภาพ : ผูรับจางตองพัฒนาและจัดทําเอกสารเก่ียวกับหนาท่ีงานทาง
ธุรกิจ ความตองการทางดานเทคนิคและประสิทธิภาพสําหรับโครงการ ระบบสารสนเทศ และการรวม
ระบบ ผูรับจางตองจัดหาคูมือมาตรฐานและคูมือการใชงานใหการไฟฟาสวนภูมิภาค 

b) ขอกําหนดการกําหนดคาและการปรับแตงของผลิตภัณฑ : ผูรับจางตองพัฒนาและจัดทําเอกสารใหไดตาม
ความตองการทางดานธุรกิจ ผูรับจางตองจัดหาเคร่ืองมือกําหนดคามาตรฐานพรอมเอกสารท่ีเก่ียวของ 

c) ขอกําหนดดานการแปลงขอมูล : ผูรับจางตองพัฒนาและจัดทําเอกสารเก่ียวกับความตองการแปลงขอมูล
สําหรับการแปลงขอมูลที่สําคัญจากแหลงเก็บขอมูลเดิมไปยังระบบ AMI 

d) ขอกําหนดดานบูรณาการโดยรวม : ผูรับจางตองพัฒนาและจัดทําเอกสารรายละเอียดการบูรณาการระบบ 
รวมทั้งการแปลงขอมูลที่จําเปน ความถี่หรือกลไกการเรียก (invocation mechanism) ขอกําหนดความ
ลาชา (latency requirement) ขอกําหนดการจัดการขอยกเวน (exception handling) และอ่ืน ๆ 

e) ขอกําหนดดานการปรับปรุงระบบเดิมของการไฟฟาสวนภูมิภาค : ผูรับจางตองนําเสนอรายละเอียดที่
จะตองปรับปรุงระบบเดิมของการไฟฟาสวนภูมิภาค อาทิเชน ระบบ ERP เพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนด
ดานธุรกิจและประสิทธิภาพ ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคเห็นชอบกอนจะดําเนินการปรับปรุงตอไป 

f) ขอกําหนดดานการบริหารและสนับสนุนระบบ : ผูรับจางตองแจกแจงรายละเอียดขอกําหนดดานการ
บริหารและสนับสนุนระบบ ซึ่งรวมถึง การจัดการผูใชงาน การจัดการความปลอดภัย การจัดการ
ฐานขอมูล ระบบสํารองและกูคืน การจัดการประสิทธิภาพระบบ และอื่น ๆ ผูรับจางตองจัดหาคูมือใชงาน
มาตรฐานระบบดวย 

SYSTEM REQUIREMENTS SPECIFICATIONS TASK DELIVERABLES: 

1. การทํางานโดยรวม เทคนิค และขอกําหนดดานประสิทธิภาพ 
2. ขอกําหนดการบูรณาการระบบ 
3. คูมือมาตรฐานและการฝกอบรมการใชงาน 
4. คูมือการใชงานมาตรฐาน 
5. คูมือการใชงานบริหารระบบ 
6. เครื่องมือและคูมือการตั้งคาระบบ 
7. ขอกําหนดดานระบบและการบริหารฐานขอมูลและระบบสนับสนุน 
8. คูมือมาตรฐานการบริหารและสนับสนุนระบบ 
9. คูมือมาตรฐานการบริหารจัดการฐานขอมูล 
10. ขอกําหนดการตั้งคาและการปรับแตงระบบ 
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11. ขอกําหนดการแปลงขอมูล 
12. ขอกําหนดการปรับแตงระบบลาสมัยเดิม 

6.3 System Design 

ผูรับจางตองรับผิดชอบตอความสมบูรณ ความสอดคลอง และคุณภาพโดยรวมของการออกแบบระบบ การ

ไฟฟาสวนภูมภิาคจะทบทวนและอนุมตัิความการออกแบบระบบท่ีทําโดยผูรับจางอีกที 

a) การออกแบบสถาปตยกรรมของระบบ : ผูรับจางตองออกแบบและจัดทําเอกสารสถาปตยกรรมดาน
ตรรกะ เทคนิค และทางกายภาพของระบบท่ีบูรณาการใหตรงกับความตองการการทํางาน เทคนิคและ
ประสิทธิภาพโดยรวมของท้ังระบบ 

b) การออกแบบการตั้งคาและการปรับแตงผลิตภัณฑ : ผูรับจางตองพัฒนาและจัดทําเอกสารในการออกแบบ
การตั้งคาและการปรับแตงผลิตภัณฑที่เก่ียวของใหตรงกับขอกําหนดความตองการการใชงาน เทคนิค และ
ประสิทธิภาพที่การไฟฟาสวนภูมภิาคตองการ 

c) การออกแบบการแปลงขอมูล : ผูรับจางตองออกแบบและจัดทําเอกสารเก่ียวกับเครื่องมือการแปลงขอมูล
สําคัญและกระบวนการใหตรงกับขอกําหนด ผูรับจางตองจัดทําเอกสารอธิบายโครงสรางฐานขอมูล
มาตรฐาน (standard database schema) และเครื่องมือในการโหลด 

d) ขอกําหนดการออกแบบการบูรณาการระบบ : ผูรับจางตองออกแบบและจัดทําเอกสารการเชื่อมโยง 
(system interface) ของแตละระบบ ประกอบไปดวย ขอมูลอินพุต/เอาตพุต การแปลงแปลงขอมูล การ
จับคูขอมูล ความถี่และความลาชา อัตรา transaction ที่คาดหวัง การตรวจสอบขอมูล และการรับมือ
ขอผิดพลาด และอื่น ๆ ตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด 

e) การออกแบบการดัดแปลงระบบดั้งเดิมของการไฟฟาสวนภูมิภาค : ผูรับจางจะตองชวยการไฟฟาสวน

ภูมิภาคออกแบบและทําเอกสารที่จําเปนสําหรับการดัดแปลงระบบสารสนเทศดั้งเดิมใหตรงขอกําหนดที่

สามารถบูรณาการกับระบบ AMI ได  

SYSTEM DESIGN DELIVERABLES: 

1. สถาปตยกรรมตรรกะ เทคนคิ และกายภาพของระบบ AMI ที่ไดบูรณาการมา 
2. เอกสารระบบควบคุม interface สําหรับทุก interface ที่ตองการ 
3. ขอมูลนําเขาสถาปตยกรรมระบบ 
4. การออกแบบการตั้งคาและปรับแตงผลิตภัณฑ 
5. โครงสรางฐานขอมูลมาตรฐานและเอกสารเครื่องมือท่ีใชนําเขาขอมูล 
6. การออกแบบการดัดแปลงระบบดั้งเดิม 
7. ขอกําหนดการแปลงขอมูล 
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6.4 AMI Communication Network 

6.4.1 Field Area Network 

ผูรับจางตองรับผิดชอบในเรื่องขอกําหนดทางเทคนิคของโครงขายการสื่อสารของระบบ AMI โดยรวม 

โครงขายการสื่อสาร AMI และ การต้ังคาและทดสอบอุปกรณ รวมถึงจัดหาอุปกรณ  

AMI COMMINICATION NETWORK DELIVERABLES: 

1. ขอกําหนดโครงขายการสื่อสารของระบบ AMI 

2. การทดสอบและตั้งคาโครงขายการสื่อสารของระบบ AMI 
3. การจัดเตรียมอุปกรณสื่อสารของโครงขายการสื่อสารของระบบ AMI 

6.5 Software Configuration and Installation 

ผูรับจางจะตองรับผิดชอบการติดต้ังและตั้งคา configuration ของ software ทั้งหมดในโครงการติดตั้งระบบ

มิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ 

6.5.1 AMI Data Collection Head-End 

6.5.1.1 Configuration & Enhancements 

a) การตั้งคา software : ผูรับจางตองตั้งคา configuration ของแตละผลิตภัณฑตามรายการในเอกสาร

ขอกําหนดและการออกแบบ 

b) การตั้งคาและปรับปรุง : ผูรับจางตองพัฒนาการตั้งคาและปรับปรุง software ตามในรายการเอกสาร

ออกแบบ และสงมอบ software ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนสวนหนึ่งของระบบโดยรวม 

6.5.1.2 Software Installation 

a) สภาพแวดลอมการพัฒนา/ทดสอบ (Development/Test environment) : ผู รับจางตองติดตั้ ง

สภาพแวดลอมการพัฒนา/ทดสอบ ที่การไฟฟาสวนภูมิภาค ในสภาพแวดลอมนั้นควรประกอบไปดวย 

software จําลอง, ระบบ interface stubs และเครื่องมือติดตามประสิทธิภาพ ตามที่ตองการเพ่ือให

ระบบทํางานและบูรณาการได 

b) สภาพแวดลอมสาธิต (Staging environment) : ผูรับจางตองติดตั้งสภาพแวดลอมสาธิตที่การไฟฟาสวน

ภูมิภาค 
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c) สภาพแวดลอมผลิตภัณฑ (Production environment) : ผูรับจางตองติดตั้งสภาพแวดลอมผลิตภัณฑที่

การไฟฟาสวนภูมิภาค 

SOFTWARE CONFIGURATION AND INSTALLATION TASK DELIVERABLES: 

1. Head-End software ท่ีรวบรวมขอมูล AMI สําหรับการตั้งคาและปรับแตงท่ีผานการทดสอบ 

2. ติดตั้งสภาพแวดลอมการพัฒนา/ทดสอบ สภาพแวดลอมสาธิต และสภาพแวดลอมผลิตภัณฑ ที่การไฟฟา

สวนภูมิภาค 

6.5.2 Meter Data Management System 

6.5.2.1 Configuration & Enhancements 

a) การตั้งคา software : ผูรับจางตองตั้งคา configuration ของแตละผลิตภัณฑตามเอกสารขอกําหนดและ

ออกแบบ  

b) การปรับแตงและปรับปรุง software : ผูรับจางตองพัฒนาตัว software ปรับแตงและปรับปรุงที่ตองการ

ตามเอกสารออกแบบและสงมอบใหการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนสวนหนึ่งของระบบ AMI  

6.5.2.2 Software Installation 

a) สภาพแวดลอมการพัฒนา/ทดสอบ (Development/Test environment) : ผู รับจางตองติดตั้ ง

สภาพแวดลอมการพัฒนา/ทดสอบ ที่การไฟฟาสวนภูมิภาค ในสภาพแวดลอมนั้นควรประกอบไปดวย 

software จําลอง, ระบบ interface stubs และเครื่องมือติดตามประสิทธิภาพ ตามที่ตองการเพ่ือให

ระบบทํางานและบูรณาการได 

b) สภาพแวดลอมสาธิต (Staging environment) : ผูรับจางตองติดตั้งสภาพแวดลอมสาธิตที่การไฟฟาสวน

ภูมิภาค 

c) สภาพแวดลอมผลิตภัณฑ (Production environment) : ผูรับจางตองติดตั้งสภาพแวดลอมผลิตภัณฑที่

การไฟฟาสวนภูมิภาค 

AMI SYSTEM SOFTWARE TASK DELIVERABLES: 

1. Meter Data Management software สําหรับการตั้งคาและปรับแตงท่ีผานการทดสอบ 

2. ติดตั้งสภาพแวดลอมการพัฒนา/ทดสอบ สภาพแวดลอมสาธิต และสภาพแวดลอมผลิตภัณฑ ที่การไฟฟา

สวนภูมิภาค 
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6.6 System Integration 

a) การบูรณาการโดยรวมทั้งหมด : ผูรับจางตองรับผิดชอบในการจัดหาเอกสารการตั้งคาการบูรณาการที่

เหมาะสม, การแปลงขอมูล, การจับคูขอความ การจัดการขอผิดพลาดและอ่ืนๆ 

b) การบูรณาการกับระบบดั้งเดิม : ผูรับจางตองประสานงานกับผูผลิตอุปกรณระบบดั้งเดิมเพื่อจัดทํา API ที่

จําเปน ซึ่งรวมถึงเอกสารในแตละการออกแบบระบบโดยการไฟฟาสวนภูมิภาคจะเปนผูกํากับดูแล ผูรับ

จางจะตองปรับ API ใหสามารถใชงานไดกับระบบ AMI 

c) การดําเนินการของการปรับแตงระบบดั้งเดิม : ผูรับจางตองประสานงานกับผูผลิตอุปกรณระบบดั้งเดิม

เพ่ือการปรับแตงระบบเดิมที่จําเปนใหตรงกับรายละเอียดในขอกําหนดและการออกแบบในขอกอนหนา 

d) การแปลงขอมูลจากฐานขอมูล/ไฟลระบบเดิม : ผูรับจางตองจัดหาเคร่ืองมือท่ีจําเปนเพ่ือนําขอมูลเขา

ระบบ โดยผูรับจางตองจัดหาเอกสารสําหรับการแยก/แปลงขอมูล 

SYSTEM DEVELOPMENT TASK DELIVERABLES: 

1. บูรณาการระบบโดยรวมทั้งหมด 

2. Program การแยก/แปลงขอมูล รวมถึงเอกสารคูมือการใชงาน 

3. Software ปรับแตงและตั้งคาที่ผานการทดสอบแลววาใชงานได 

4. API และเอกสารสําหรับผลิตภัณฑ AMI ตามที่ออกแบบการบูรณาการไว 

6.7 Hardware and Infrastructure 

6.7.1 Data Center Infrastructures, LAN/WAN, Servers and Workstations 

ผูรับจางตองรับผิดชอบในการจัดหาอุปกรณท่ีจําเปนทั้งหมด การจัดการติดตั้ง และประสานงานกับการไฟฟา

สวนภูมิภาค 

a) คุณสมบัติทางเทคนิค (Technical Specification) : ผูรับจางตองระบุและปฏิบัติตามขอกําหนดขั้นต่ําดาน 

hardware และ software ที่กลาว ถึงใน book 5 สวน computer hardware, ระบบปฏิบัติการ , 

LAN/WAN และขอกําหนดสถาปตยกรรมอ่ืน ๆ เพื่อรับรองตามขอกําหนดดานเทคนิคและประสิทธิภาพ

ขอมูลสารสนเทศของระบบ AMI ที่ ไดบูรณาการมา คุณสมบัติทางเทคนิคนี้ตองครอบคลุมถึ ง

สภาพแวดลอมสําหรับ production, staging และ development/testing ตามที่กลาวใน book 1 ซึ่ง

ประกอบไปดวยฐานขอมูล, application server, user workstation, LAN/WAN และอื่นๆ 
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b) การครอบครอง : ผูรับจางตองจัดหา computer hardware และสถาปตยกรรมเพ่ิมเติมตามคุณสมบัติ

ทางเทคนิค 

c) การติดตั้ง : ผูรับจางตองติดตั้ง computer hardware และสถาปตยกรรมเพ่ิมเติมตามคุณสมบัติทาง

เทคนิคขางตน 

d) การตั้งคาและการควบคุมเวอรชั่นของ ระบบปฏิบัติการ, IP สําหรับการจัดการฐานขอมูล, การสื่อสารไปยัง

อุปกรณและสถาปตยกรรม software อื่น ๆ: ผูรับจางตองสงการตั้งคาที่แนะนําใหการไฟฟาสวนภูมิภาค

อนุมัตกิอนดําเนินการตามท่ีขอ 

DATA CENTER INFRASTRUCTURES, SERVER & WORKSTATIONS DELIVERABLES: 

1. ขอกําหนดความตองการของ hardware และสถาปตยกรรมและตารางความเห็นพองที่ตรงกับความ

ตองการ IT hardware และ software ขั้นต่ําตาม book 5   

2. ติดตั้ง computer hardware และสถาปตยกรรมตามคุณสมบัติทางเทคนิค 

3. การจัดการการตั้งคาและการควบคุมเวอรชั่น 

6.7.2 Smart Meter Installation 

ผูรับจางตองรับผิดชอบการติดต้ัง การตั้งคาอุปกรณ ทดสอบ และ การเตรียมอุปกรณ การไฟฟาสวนภูมิภาคมี

สิทธิ์ในการอนุมัติเสนทางและแผนการติดตั้ง และคัดเลือกอุปกรณตัวอยางเพ่ือทดสอบ 

SMART METER INSTALLATIONDELIVERABLES: 

1. การติดตั้งมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะและสวนควบคุมการสื่อสาร 

2. การตั้งคาและทดสอบมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะและสวนควบคุมการสื่อสาร 

6.8 Implementation and Rollout 

6.8.1 Process Engineering 

ขอกําหนดกระบวนการทางวิศวกรรมตองครอบคลุมถึงการทํางานในแตละสวนของ AMI : การดําเนินงานของ

ระบบจําหนาย การปฏิบัติงานภาคสนาม วิศวกรรมระบบจําหนาย การจัดการสินทรัพย การจัดการความตองการ

พลังงานและการบริโภค งานบริการลูกคา การจัดการรายได และการปฏิบัติงานดาน ICT 

a) กระบวนการทํางานมาตรฐานระบบ AMI : ผูรับจางตองจัดเตรียมเอกสารของกระบวนการทํางาน

มาตรฐานระบบ AMI 
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b) ตนแบบกระบวนการธุรกิจปรับปรุง : ผูรับจางตองออกแบบกระบวนการธุรกิจปรับปรุงของระบบโดย

ภาพรวม 

c) กระบวนการธุรกิจโดยรวม : ผูรับจางตองรับผิดชอบในการพัฒนากระบวนการธุรกิจโดยรวมที่ใชงานโดย 

ระบบ AMI และระบบ MDMS 

PROCESS ENGINEERING TASK DELIVERABLES: 

1. กระบวนการทํางานระบบ AMI มาตรฐาน 

2. ตนแบบกระบวนการธุรกิจปรับปรุง 

3. กระบวนการธุรกิจโดยรวมที่ใชงานโดยระบบ AMI และระบบ MDMS 

6.8.2 Change Management 

ผูรับจางตองพัฒนาแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงรวมเชน กระบวนการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง สายการ

ประเมินผลกระทบธุรกิจ การประเมินการเตรียมความพรอมการเปลี่ยนแปลง แผนการจัดการการเปลี่ยนแปลง 

แผนการสื่อสาร คําอธิบายหนาที่ และแผนการเปลี่ยนถายพนักงาน 

CHANGE MANAGEMENT TASK DELIVERABLES: 

1. แผนการจัดการการเปลี่ยนแปลง 

6.8.3 Factory Acceptance Test (FAT) 

ผูรับจางตองรับผิดชอบการทดสอบเพ่ือตรวจรับงาน ณ โรงงาน (อางอิงถึง book 7) ตามนี้ 

แผนทดสอบ : ผูรับจางตองพัฒนาแผนการทดสอบเพ่ือตรวจรับงาน ณ โรงงานสําหรับโครงการใหเทียบเทากับ

ขอกําหนดของการไฟฟาสวนภูมิภาคโดยตองผานการปรึกษาและอนุมัติจากการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยในแผนนั้น

ตองมีการทดสอบครอบคลุม hardware และ software, ขอมูลทดสอบ, แหลงทรัพยากรทดสอบ และ เกณฑการ

ยอมรับ  

ขั้นตอนการทดสอบ : ผูรับจางตองพัฒนาขั้นตอนการทดสอบแบบบูรณาการ รวมทั้งการทดสอบเฉพาะอยางที่

ระบุในแผนทดสอบและไดผลตามคาดหวังในแตละการทดสอบ อยางนอยข้ันตอนการทดสอบตองครอบคลุมการ

ทดสอบ functional โดยสามารถปรึกษากับการไฟฟาสวนภูมิภาคตามความจําเปน และตองมีการตรวจสอบ

ยอนกลับไดระหวางการทดสอบและความตองการการทํางาน เทคนิค และประสิทธิภาพทั้งหมดได ผูรับจางระบบ 

AMI ตองทํางานรวมกับผูรวมระบบเพ่ือจัดหาระบบกลไกการติดตามที่จะยืนยันไดวาขอกําหนดการทํางานไดถูก

ทดสอบเรียบรอยแลว 
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การทดสอบเพ่ือตรวจรับงาน ณ โรงงาน : การไฟฟาสวนภูมิภาคจะสังเกตการณการทดสอบเพ่ือตรวจรับงาน 

ณ โรงงานของผูรับจาง โดยผูรับจางจะตองรับผิดชอบในการติดตั้ง การทดสอบ และการพิสูจนความสมบูรณของ

การทดสอบและผลการทดสอบสําหรับระบบ HES และระบบ MDMS พรอมการหารือและอนุมัติจากการไฟฟา

สวนภูมิภาค พรอมท้ังเอกสารผลการทดสอบท้ังหมด 

 

FACTORY ACCEPTANCE TEST TASK DELIVERABLES: 

1. แผนการทดสอบเพ่ือตรวจรับงาน ณ โรงงาน 

2. ขั้นตอนการทดสอบเพ่ือตรวจรับงาน ณ โรงงาน 

3. ตัวควบคุมการทดสอบ เชน simulation/stubs สําหรับระบบงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

4. ดําเนินการทดสอบเพ่ือตรวจรับงาน ณ โรงงาน 

5. ผลการทดสอบการทดสอบเพ่ือตรวจรับงาน ณ โรงงานสําหรับระบบ HES และระบบ MDMS 

6.8.4 System Testing & Commissioning 

ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในการทดสอบและการทําใหระบบทั้งหมดมีความพรอมในการใชงาน รวมทั้งการ

ทดสอบการใชงาน การทดสอบระบบรวม ประสิทธิภาพและการทดสอบเพ่ือตรวจรับงาน Full Functional Test  

(FFT) และการทดสอบที่ไซตงาน Site Acceptance Test (SAT) ดังตอไปนี้ 

แผนการทดสอบ : ผูรับจางตองพัฒนาแผนการทดสอบระบบทั้งหมดของโครงการใหเปนไปตามขอกําหนดทาง

เทคนิคของการไฟฟาสวนภูมิภาคและความจําเปนในการบูรณาการระบบ พรอมการพิจารณาและการเห็นชอบจาก

การไฟฟาสวนภูมิภาค โดยแผนการทดสอบนั้นตองครอบคลุมการทดสอบระบบขั้นต่ํา การทดสอบระบบรวม การ

ทดสอบประสิทธิภาพ การทดสอบภาวะวิกฤติ การทดสอบความพรอมใชงาน การทดสอบความปลอดภัย และ

กระบวนการทดสอบการตรวจรับข้ันสุดทาย และในแผนตองมีการทดสอบท่ีจําเปนตองใช hardware และ 

software ขอมูลทดสอบ แหลงทรัพยากรทดสอบ และเกณฑการตรวจรับงาน 

ขั้นตอนการทดสอบ : ผูรับจางตองทํางานรวมกับผูรวมระบบเพ่ือพัฒนาขั้นตอนการทดสอบรวมระบบ รวมทั้ง

การทดสอบเฉพาะอยางที่ระบุในแผนการทดสอบและผลท่ีคาดหวังของแตละการทดสอบ โดยอยางนอย ขั้นตอน

การทดสอบนั้นตองครอบคลุมการทดสอบการทํางาน การบูรณาการ การทดสอบกระบวนการธุรกิจ/ปฏิบัติงาน 

การทดสอบประสิทธิภาพ การทดสอบความพรอมใชงาน การทดสอบความยืดหยุนและภาวิกฤติ และการทดสอบ

ความปลอดภัย โดยสามารถพิจารณารวมกับการไฟฟาสวนภูมิภาคตามสมควร โดยท้ังนี้ตองสามารถตรวจสอบ

ยอนกลับไดระหวางการทดสอบและความตองการการทํางาน เทคนิค และประสิทธิภาพ ผูรับจางระบบ AMI ตอง
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ทํางานรวมกับผูรวมระบบเพื่อจัดหาระบบกลไกการติดตามเพื่อยืนยันไดวาการขอกําหนดการทํางานทุกอยางไดถูก

ทดสอบเรียบรอยแลว 

ขอมูลทดสอบ : การไฟฟาสวนภูมิภาคอาจรวบรวมขอมูลที่จําเปนสําหรับการทดสอบตามแผนการทดสอบ 

ผูรับจางตองจัดเตรียมตัวอยางขอมูล มาตรฐานขอมูลทดสอบหากขอมูลจากการไฟฟาสวนภูมิภาคยังไมพรอมใน

การทดสอบ 

การทดสอบระบบ : ผูรับจางจะตองทําการทดสอบโดยไดรับความชวยเหลือจากการไฟฟาสวนภูมิภาคเทาท่ี

จําเปน การไฟฟาสวนภูมิภาคจะมีสิทธิ์ตามสมควรในการดําเนินการทดสอบระบบบางสวนหรือทั้งหมดดวยการ

สนับสนุนจากผูรับจาง 

การทดสอบการทํางาน : การทดสอบการทํางานจะเริ่มหลังจากการทดสอบระบบเสร็จสมบูรณ ผูรับจางตอง

รับผิดชอบในการติดตั้ง จัดเตรียมและดําเนินการทดสอบการทํางานที่การไฟฟาสวนภูมิภาค 

การทดสอบรวมระบบ : การทดสอบรวมระบบจะเริ่มหลังจากการทดสอบระบบเสร็จสิ้น ผูรับจางตองติดตั้ง 

จัดเตรียม และดําเนินการการทดสอบการรวมระบบท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาค การไฟฟาสวนภูมิภาคจะสนับสนุน

ขอมูลที่เก่ียวของกับ utility information ที่มีอยูสําหรับการทดสอบรวมระบบนี้ 

การทดสอบประสิทธิภาพ : หลังจากการทดสอบระบบเสร็จสิ้นแลว การทดสอบประสิทธิภาพจะรวมไปถึง การ

ทดสอบการตอบสนองของระบบ ความพรอมใชของระบบและขอมูล ความปลอดภัย ความยืดหยุน และภาวะ

วิกฤติ ผูรับจางตองรับผิดชอบในการติดตั้ง จัดเตรียม และความสมบูรณของการทดสอบประสิทธิภาพที่การไฟฟา

สวนภูมิภาค โดยการไฟฟาสวนภูมิภาคจะดําเนินการทดสอบพรอมดวยการสนับสนุนจากผูรับจาง 

การทดสอบเพ่ือตรวจรับงาน Full Functional Test (FFT) : การไฟฟาสวนภูมิภาคจะดําเนินการการทดสอบ

เพ่ือตรวจรับงานเพ่ือใหมั่นใจวาระบบพรอมที่จะทํางานตามขอกําหนดทางเทคนิคที่เหมาะสม สําหรับชุดแรก

จํานวน 15 เครื่อง ซึ่งประกอบไปดวยมิเตอรจํานวน 5 เครื่องตอผลิตภัณฑ (มิเตอรประกอบ CT แรงต่ํา จํานวน 3 

เครื่อง มิเตอรประกอบ CT-VT แรงสูง จํานวน 2 เครื่อง) และหนวยรับ-สงขอมูล (4G/3G Modem) จํานวน 15 

ชุด ซึ่งประกอบไปดวย หนวยรับ-สงขอมูล (4G/3G Modem) จํานวน 5 ชุดตอผลิตภัณฑ อางอิง เ ง่ือนไข

เฉพาะงาน หัวขอท่ี 13.2 และ Book 7 Non-Functional Requirments ผูรับจางจะตองสนับสนุนในการ

ทดสอบ 

การทดสอบเพ่ือตรวจรับงานท่ีไซตงาน (SAT) : การไฟฟาสวนภูมิภาคจะดําเนินการการทดสอบเพ่ือตรวจรับ

งานเพ่ือใหมั่นใจวาระบบพรอมที่จะสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจตั้งแตตนจนจบสําหรับชุดแรกจํานวน 120 

เครื่อง อางอิง เงื่อนไขเฉพาะงาน หัวขอท่ี 13.3 และ Book 7 Non-Functional Requirments ผูรับจาง

จะตองสนับสนุนในการทดสอบ 



 
โครงการติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ   PEA-AMI-P1/2020 

 
 

48 
 

SYSTEM TESTING & COMMISSIONING TASK DELIVERABLES: 

1. แผนทดสอบระบบ AMI 

2. ขั้นตอนการทดสอบระบบ AMI 

3. กลไกการติดตามการยืนยันวาเปนตามขอกําหนด 

4. สภาพแวดลอมทดสอบการทํางานและรายงาน 

5. สภาพแวดลอมการรวมระบบและรายงาน 

6. สภาพแวดลอมการทดสอบประสิทธิภาพและรายงาน 

7. ระบบตั้งแตตนจนจบและรายงานทดสอบกระบวนการธุรกิจ 

8. รายงานการทดสอบระบบทั้งหมด 

6.8.5 Data Migration 

ผูรับจางตองพัฒนา software สําหรับการนําเขา แยก และการแปลงของขอมูลเขาสูระบบ AMI ผูรับจางตอง

รับผิดชอบตอความสําเร็จในการยายขอมูลจากระบบเกามายังระบบใหม 

DATA MIGRATION TASK DELIVERABLES: 

1. Software สําหรับการแยกและแปลงขอมูล 

2. Software สําหรับนําเขาขอมูลสูระบบ AMI 

3. การยายขอมูล 

6.8.6 Training 

อางอิงถึง เงื่อนไขเฉพาะงาน หัวขอที่ 14 และ book 7 Non-functional requirements ตองมีอยาง

นอยดังตอไปนี้ 

1. พัฒนาแผนฝกอบรม 

2. สงมอบเนื้อหาการฝกอบรมมาตรฐานและปรับแตงใหเขากับสภาพแวดลอมระบบ การตั้งคา และ

กระบวนการธุรกิจของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

3. จัดเตรียมการฝกอบรมสําหรับกลุมผูใชงานอยางนอยดังนี้ 

a. ผูดูแลระบบ 

b. การปรับแตงระบบ 

c. ระบบสนับสนุนแอพพลิเคชั่น 

d. ตัวแทนผูบริหารลูกคา 
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e. พนักงาน metering และ billing 

f. ผูใชงานที่ไมสามารถแกอะไรได 

4. พัฒนาคําถามที่ถูกถามบอยกับผูใชงาน 

6.8.7 Documentation 

ขอกําหนดโดยทั่วไปสําหรับเอกสารนั้น อางอิงถึงเง่ือนไขเฉพาะงานหัวขอท่ี 16 และ book 7 Non-

functional requirements  

DOCUMENTATION TASK DELIVERABLE:  

1. System interface control document for all required interfaces system interface control 

สําหรับทุกๆ interface ที่กําหนด 

2. เอกสารจัดการการตั้งคา/เวอรชั่น ปรับปรุงตามสมควร 

3. คูมือผูใชงานมาตรฐาน 

4. คูมือการใชงานมาตฐาน 

5. คูมือบริหารและสนับสนุนระบบมาตรฐาน 

6. เครื่องมือและคูมือการตั้งคาระบบ 

7. คูมือการจัดการฐานขอมูลมาตรฐาน 

8. คูมือการจัดการฐานขอมูลของระบบ AMI มาตรฐาน 

9. เอกสารและเครื่องมือนําเขาขอมูลและ schema ฐานขอมูล 

10. เอกสารการแยก/แปลงคูมือ 

11. เอกสารสําหรับผลิตภัณฑระบบ AMI ตามรายการออกแบบการบูรณาการระบบ 

12. คูมือฝกอบรมมาตรฐาน 

13. คูมือการพัฒนาระบบ รวมทั้ง เครื่องมือการตั้งคาของระบบ การออกแบบและการใชงาน API การทํางาน

และประวัติ ของ schema ฐานขอมูลของระบบ AMI และอ่ืนๆ 

14. เอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

6.8.8 Configuration/Version Management 

ก) แผนการจัดการการตั้งคา/เวอรชั่น : ผูรับจางตองมอบและทําเอกสารแผนและกระบวนการใหการไฟฟา

สวนภูมิภาคสําหรับเก็บรักษาการตั้งคาและเวอรชั้นของ hardware software และเอกสารที่ไดรับใน

ระหวางการพัฒนาและติดตั้งตลอดท้ังโครงการ การตั้งคา hardware ตองรวมไปถึง application server, 

database server และ user workstation รวมทั้ง สถาปตยกรรมเครือขาย software version และ 
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การจัดการการตั้งคานั้นรวมไปถึง periodic software patched, new release และการปรับปรุงแตละ

สวนใน software ของระบบ AMI รวมทั้ง sever และ client application จากแตละผูผลิตที่เก่ียวของ 

เอกสารนี้ยังรวมถึงการปรับปรุงคูมือระบบ คูมือผูใชงาน คูมือฝกอบรม โครงสรางฐานขอมูลและ

ความหมาย แผนทดสอบ ขั้นตอนทดสอบ และอื่น ๆ 

ข) Application software: ผูรับจางตองจัดหา software ปรับปรุงตามสมควรตลอดอายุสัญญา 

ค) เอกสาร : ผูรับจางตองปรับปรุงเอกสารตามสมควรตลอดทั้งโครงการ ตั้งแตขอกําหนด การออกแบบ การ

รวมระบบจนถึงการผลลัพธสุดทาย  

CONFIGURATION/VERSION MANAGEMENT TASK DELIVERABLES: 

 แผนการจัดการการตั้งคา/เวอรชั่น 

 Software patch และการปรับปรุงตามสมควร 

 การปรับปรุงเอกสารตามสมควร 

 จัดการเวอรชั่นทั้งหมดเพ่ือใหแนใจถึงการทํางานรวมกัน 

6.8.9 Production/Acceptance/Transition 

a) แผนการรวมระบบ เปลี่ยนถาย และนําออกใชงาน (Implementation, Transition and Rollout plan): 

ผูรับจางตองพัฒนาแผนการรวมระบบ การเปลี่ยนถาย และการนําออกใชงานเพื่อเปนแนวทางใหการ

ไฟฟาสวนภูมิภาคตลอดทั้งชวงผลสําเร็จ, การเปลี่ยนแปลง, การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ, และชวงนําออก

ใชงานของระบบสารสนเทศ AMI 

b) การแปลง/โอนถายขอมูล (Data conversion/migration) : ผูรับจางตองดําเนินการแปลงขอมูลจาก

ระบบงานดั้งเดิมไปยังระบบสารสนเทศ AMI ตามแผนการรวมระบบ/เปลี่ยนถาย/ออกใชงานขางบน 

c) นําระบบออกใชงาน (System Rollout) : ผูรับจางตองจัดเตรียมการสนับสนุนตามความจําเปนตามลําดับ

การรับรองและขอตกลงการบํารุงรักษาและสนับสนุนอยางตอเนื่องที่ไดตกลงไวในชวงนี้ 

d) การสนับสนุนผลิตภัณฑ (Production support) : ผูรับจางตองจัดเตรียมการสนับสนุนผลิตภัณฑขั้นตน

พรอมทั้งพนักงานที่มีประสบการณตลอดทั้งสัญญา 

e) ฝกอบรมพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค (Training of PEA Support Team) : ในชวงการสนับสนุน

ผลิตภัณฑผูรับจางตองจัดเตรียมการฝกอบรมในขณะปฏิบัติงานจริงใหกับพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค 

f) การสนับสนุนการเปลี่ยนผาน (Transition Support) : หลังสิ้นสุดสัญญา ผูรับจางตองสนับสนุนตอเนื่อง

ไปอีก 30 วันใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค 
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PRODUCTION/ACCEPTANCE/TRANSITION TASK DELIVERABLES: 

 แผนงานการรวมระบบ, เปลี่ยนผาน และนําออกใชงาน 

 การฝกอบรมขณะปฏิบัติงานจริงใหกับพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคในชวงระยะเวลาสนับสนุนผลิตภัณฑ 

 การสนับสนุนข้ันตนเปนระยะเวลา 30 วันในชวงหลังเปลี่ยนผาน 

 การสนับสนุนผลิตภัณฑและการเปลี่ยนผานตามสมควร (เปนสวนหนึ่งของขอตกลงการบํารุงรักษาและ
สนับสนุนอยางตอเนื่อง) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1(2) ขอกำหนดทางเทคนิค (Technical Specification) 

Book 3 : Smart Meters, Modem and Installation 
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List of Acronyms 

4G/3G 
 

The 4th/3rd Generation mobile communication 
systems, in which 4G is a primary mobile 
cellular network with the fallback to 3G as a 
backup mobile cellular network 

A Ampere 
AMI  Advanced Metering Infrastructure 
ARIB Association of Radio Industries and Businesses 
BPSK 
C&I 

Binary Phase Shift Keying 
Commercial and Industrial 

CENELEC European Committee for Electrotechnical 
Standardization 

CESI Centro EletrotecnicoSperimentaleItaliano 
CIS 
CSQ 

Customer Information Systems 
Cellular Signal Quality 

CT Current Transformer 
DCS Digital Cellular System 
DCU Data Concentrator Unit 
DLMS/COSEM Device Language Message Specification/ 

Companion Specification for Energy Metering 
EGAT Electricity Generating Authority of Thailand 
EMC Electromagnetic Compatibility 
EMI Electromagnetic Interference 
FCC 
FET 

Federal Communications Commission 
Functional Evaluation Tool (FET) for PEA 
Companion Specification 

FSK Frequency-shift keying 
FTP File Transfer Protocol 
GHz Giga Hertz 
GPRS General Packet Radio Service 
GPS Global Positioning System 
GSM Global System for Mobile Communications 
JEMIC Japan Electric Meters Inspection Corporation 
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IEEE Institute of Electrical and Electronics 
Engineers 

IPV Internet Protocol Version 
Kbps Kilobits per second 
kVAR  Reactive Power 
kW Kilowatt 
LCD Liquid-Crystal Display 
IPV Internet Protocol Version 
IEC International Electrotechnical Commission  
IP Internet Protocol 
ISM Industrial, Scientific, and Medical 
ISO International Organization for Standardizaton 
M Meter 
MDMS Meter Data Management System 
MOMS Meter Operation Management System 
MTTF Mean Time to Failure 
NBTC National Broadcasting and 

Telecommunications Commission 
OFDM Orthogonal Frequency-division Multiplexing 
ONU Optical Network Unit 
PEA  Provincial Electricity Authority 
PGP Pretty Good Privacy 
r.m.s. Root mean squared 
RFP Request for Proposal 
RS Recommended Standard 
SAP  SAP SE, an enterprise application software 

company 
S-FSK Spread Frequency Shift Keying  
TCP Transmission Control Protocol 
TIS Thailand Industry Standard 
TISI Thai Industrial Standards Institute 
TOD Time of Day 
TOU Time of Use 
UL Underwriters Laboratories International 
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UMTS Universal Mobile Telecommunications System 
UV Ultraviolet 
V Voltage 
VAC Voltage in an alternating current circuit 
VT Voltage Transformer 
WCDMA Wideband Code Division Multiple Access 
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(1) Smart Meter and Modem Technical and Engineering Specifications 

1 Overview 

1.1 Scope 

These specifications cover three-phase C&I smart meters using in PEA’s Advanced Metering 

Infrastructure (AMI) for C&I System for measuring and recording electrical energy and demands for 

billing and measuring and recording other electrical quantities completed with their functions, 

communications and accessories. Total number of new C&I smart meters and associated AMI 

devices are provided in บัญชีแสดงรายละเอียดรายการอุปกรณและราคา (Price Schedule). 

1.2 Standards 

The C&I smart meters shall be manufactured and tested in accordance with the latest edition of 

the following standards: 

 Thailand Industrial Standard (TIS)(For 0.5S class only (both CT-operated and transformer-

operated C&I smart meters)) 

o TIS 1030-2552: Electricity metering equipment (a.c.) – General requirements, tests 

and test conditions 

o TIS 2544-2555: Electricity metering equipment (a.c.) – Particular requirements – 

Static meters for active energy (classes 0.2S and 0.5S) 

 International Electrotechnical Commission (IEC)(For both 0.2S and 0.5S classes (both CT-

operated and transformer-operated C&I smart meters)) 

o IEC 62052-11: 2003 Electricity metering equipment (a.c.) – General requirements, 

tests and test conditions – Part 11: Metering equipment 

o IEC 62053-22: 2003 Electricity metering equipment (a.c.) – Particular requirements 

– Part 22: Static meters for active energy (classes 0.2S and 0.5S) 

o IEC 62053-23: 2003 Electricity metering equipment (a.c.) – Particular requirements 

– Part 23: Static meters for reactive energy (classes 2 and 3) 

o IEC 62056 Parts 46 and 53 - Electricity Metering Data Exchange for Metering, Tariff 

and Load Control. 
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 All other relevant standards, unless otherwise specified in these specification. The bidder 

and awarded contractor please lists these standards. 

PEA will also accept the C&I smart meters tested in accordance with the later edition of the above 

standards. 

2 Electric Meter Technical Requirements    

2.1 Service and Installation Conditions     

The C&I smart meters (provided, acquired, and installed by the contractor under PEA approval) 

shall be weatherproof and dustproof designed and constructed for outdoor installation in a 

cabinet (provided, acquired, and installed by the contractor under PEA approval) for operation 

under the following conditions:   

 Altitude     : up to 1,000 m above sea level  

 Ambient air temperature   : up to 55°C   

 Average relative humidity in any one year : up to 95%   

 Climatic condition    : tropical climate   

2.2 Ratings and Characteristics 

The minimum requirements of ratings and characteristics of the C&I smart meters shall be 

according to Table 1. The bidder and awarded contractor shall submit the C&I smart meter test 

reports for PEA approval. 
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Table 1 Ratings and characteristics of the C&I smart meters 

Ratings and characteristics unit 
Requirements(1) 

3-phase C&I smart meters 
3-phase 4-wire 3-phase 3-wire 

Operating voltage     
  -    for CT operated meters 
  - for transformer (CT and VT) 
operated meters 

V AC 
 

V AC 

230/400   ± 10% 

 
66.4/115  ± 10% 

- 

 
110  ± 10% 

Current rating(2)    

  - for CT operated meters, In(Imax) A 
5(6) or 1(10) or 
2.5(10) or 5(10) 

5(6) or 1(10) or 
2.5(10) or 5(10) 

Reference frequency Hz 50 
Accuracy class    
  - active energy    
      -   for CT operated meters - 0.5S - 
      - for transformer (CT and VT) 
operated meters 

 
- 

 
0.2S 

 
0.5S 

  - reactive energy - 2 2 
Protective class - II 
Degree of protection - IP54 
Maximum operating temperature °C up to 70 

 

Note: (1) Requirements for each item of the smart meters are specified in “บัญชีแสดงรายละเอียด

รายการอุปกรณและราคา (Price Schedule)” 

(2) The bidder and awarded contractor shall submit the type-test reports of the proposed 

rating.   

(3) The C&I smart meters shall consume power from the main line power supply. For three-

phase meters, the smart meter shall be able to measure and operate in the case of missing of 

any single phase or two phases of the power supply or missing of neutral line. 
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(4) Power Supply: Operating range voltage input for the meter connected through 
instrument transformers shall be 3 x 100 to 3 x 415 V (three-phase 3-wire) or 3 x 58/100 to 3 x 
240/415 V (three-phase 4-wire) or better. 

(5) For class 0.2S, the C&I smart meter shall have the auxiliary AC/DC power supply input 
of 100 – 240 V for maintaining the real-time clock (RTC) in the meter.   

2.3 Constructional Requirements 

The C&I smart meters shall have constructional requirements as follows:   

2.3.1 Mounting 

The meters shall be arranged for three-point mounting. Mounting holes shall accommodate 

5.0mm mounting screws. The upper mounting hole should be external to the body; and the two 

(2) lower mounting holes shall be on both sides of the meter-base bottom part which is holding 

terminal block, and the two (2) lower mounting holes shall be within the area of the perpendicular 

projection of the terminal cover. 

2.3.2 Meter Base 

Meter base shall be made of UV-resistance, high impact-resistance and self-extinguishing 

polycarbonate. Color of the meter base is preferable grey.  

2.3.3 Meter Cover 

The meter cover shall be made of UV-resistance, high impact-resistance and self-extinguishing 

polycarbonate. If the meter cover is not permanent seal design, provision for security sealing shall 

be provided and in this case the gasket of the meter cover is used for protecting the meters 

against moisture, dust and insects; the gasket shall be of weather and aging resistant material 

such as neoprene or equivalent. 
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2.3.4 Terminal and Terminal Block 

All Terminals and screws shall be made of high-conductivity solid brass with nickel plated or tin 

plated and suitable for using with Copper insulated cables having dimensions according to Table 

2. The terminals shall be the bottom-connected type and grouped in a terminal block. 

Table 2 Dimensions of cables used with C&I smart meters 

Current rating (A) 

Cables (1) 
Cross section 

area 
 (mm2) 

Conductor 
diameter  

(mm) 

Overall diameter  
(mm) 

In(Imax) 5(6) 6 – 10 2.9 – 4.2 5.7 – 7.2 
 

Note:(1) Terminals and terminal block of the proposed C&I smart meters shall be designed for 

using with whole range of the cable sizes as specified in the Table above. 

2.3.5 Terminal Cover 

The terminal cover shall be made of UV-resistance, high impact-resistance and self-extinguishing 

polycarbonate and suitable for cables incoming and outgoing vertically from the bottom, and 

shall have provision for security sealing. 

The connection diagram of the meters shall be shown on the terminal cover. Color of the terminal 

cover is preferable grey.  

2.3.6 Nameplate 

The inscription on nameplate shall be marked in English according to the relevant standard, and 

marked with three (3) additional marks as follows: 

1. SUPPLIED BY PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 

2. PEA: (The number to be marked on the nameplate shall be given by PEA after the final of 

bid consideration.) 
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3. Barcode: (The number to be marked shall be the same as PEA number mentioned in Item 

(2). The barcode symbology shall be Code 128 according to ISO/IEC 15417.) 

The example of the nameplate is shown in Figure 5-1. 

 

Figure 5-1: Example of meter’s nameplate 

The nameplate shall be placed inside the meter cover or with a separate transparent cover for 
environment protection or a laser marking on the meter cover. In case of using the laser 
marking, the awarded Contractor shall produce the new meter cover with nameplate upon the 
request of PEA throughout the contract.  

2.3.7 Measured Values and Register Unit 

Minimum requirements of quantities measured and displayed by the smart meters are shown as 

the followings: 

1. Current date and time  

2. kWh (import, export and absolute)(1)  

3. kvarh (import, export and absolute)(1) 

4. Maximum kW demand (import and export)  

5. Cumulative kW demand (import and export)  

6. Maximum kvar demand (import and export)  

7. Cumulative kvar demand (import and export)  

8. Instantaneous active power in kW(1) 

9. Instantaneous reactive power in kvar(1) 

10. Instantaneous voltage in V r.m.s. (1) 
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11. Instantaneous current in A r.m.s. (1) 

12. Instantaneous power factor(1) 

13. Instantaneous phase angle(1) 

Note:(1) Per-phase values and total values shall be required for 3-phase meters, except 

instantaneous voltage, instantaneous current, and instantaneous phase angle only per-phase 

values are required. 

Each above quantity shall be displayed with at least three (3) digits identification code. The 

identification code shall be specified by PEA.  

The display shall have symbols for indicating the operations of the meters, meter statuses, and 

also both import and export directions of measured values. 

The display shall be able to indicate a unit of measure and the symbol of TOU rates. 

The register unit shall be solid-state microprocessor based register with internal memory of 

programmable and reprogrammable type. The internal memory shall be non-volatile semi-

conductor type. 

The display shall be at least 8-digit LCD display with three (3) decimal points for power and 

demand and two (2) decimal points for energy. The decimal points shall be programmable. 

The size of the LCD display shall not be less than 16 cm2 and the height of each digit showing 

the measured quantities shall not be less than 8 mm. 

The register unit shall have the following display operating modes, in which the mode switching 

shall be achieved by both the push button at the meter and the software tool provided by the 

bidder and awarded contractor: 

1. Scrolling mode, the data such as kWh, kvarh and other measuring data will be shown on 

the display in sequence automatically. The scrolling time shall be programmable up to 

15 seconds.  

2. Manual mode, the push button or switch on the meter’s panel shall be used for starting 

the display sequence and showing various stored data.   
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2.4 Maximum Demand Reset 

The meter shall have manual billing reset (i.e. the maximum demand reset) by a sealable 
demand reset button. The button placed outside the meter cover is preferable. 

2.5 Input and Output Ports 

All type of meters specified in Table 1 shall have, at least, one input port that is used to 
support a detection of the meter cabinet door open. For the transformer-operated smart meter 
(Class 0.2S) only, the meter shall have, at least, two output ports that are used to support the 
future application.  

3 Meter Communications 

3.1 Local Communication 

1. The smart meters shall have local wireless communication interfaces (any type) or optical 
port interface with provisions for meeting the system security requirements specified in 
the security requirements of this RFP. The physical port shall be compliant to IEC 62056-
21 with the password changeable locally or remotely through the AMI network. The data 
communication via the local port shall be according to DLMS/COSEM standard. 
Downloading all 45-day load profile data via the local port shall be completed within 15 
minutes. 

2. All local connections shall be secured and protected by appropriate authentication, 

authorization, and encryption procedures. 

4 4G/3G Modem 

4.1 Remote Communication 

4G/3G modems shall be provided for supporting remote communication between meters and 

AMI HES system. The smart meters shall be designed to support and operate with the external 

4G/3G modem, with the details described below, without degradation of meter’s degree of 

protection. The meters shall monitor and record all electrical quantities and events correctly 

although the 4G/3G modem has failed. 
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The 4G/3G modem shall comply the following requirements: 

1. 4G/3G Cellular Modem is the cellular modem for communication between the C&I smart 

meters and AMI HES system via 4G/3G cellular networks, in which 4G is a primary mobile 

cellular network with the fallback to 3G as a backup mobile cellular network. The general 

requirements are as follows, 

a. Meter interface: RS232 via RJ45 port or other ports with RJ45 port adapter as 
follows,  
 

Table 3 Meter interface definition for RS-232 via RJ45 port or other ports with RJ45 

port adapter 

Terminals 
Definition 

Descriptions Full Details 
TB 10-1 Vcc Power Supply Voltage 
TB 10-2 - - 
TB 10-3 - - 
TB 10-4 GND Ground 
TB 10-5 RX Receive Data 
TB 10-6 TX Transmit Data 
TB 10-7 - - 
TB 10-8 - - 

 
b. Status indicator: LED 
c. Operating temperature: up to 55 Degree Celsius 
d. Power supply (Vcc): auto-range 5–15 V DC or better (i.e. a lower voltage level is 

less than 5V and an upper voltage level is more than 15V) and not more than 8 
W at the peak power, supplied from meter via communication interface 

e. The 4G/3G modem shall provide the replaceable slot/socket for easy 
maintenance and battery replacement if the battery is used.  

Complete with: 
f. Communication cable with connector for connecting the Modem to the meter 
g. Detached antenna with not less than 5 dBi gain complete with wires and 

connector 
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h. Instruction manual 
i. Other accessories according to manufacturer’s design and auxiliary equipment 

necessary to complete. 
j. The 4G/3G modem shall be configured completely and successfully with the 

necessary and sufficient parameters by the bidder and awarded contractor.  
2. 3G cellular communication requirement  

a. Baud rate: at least 3G (384 kbps for upstream)  

b. Frequency:  

 Multi band (850 MHz, 900 MHz, 2,100 MHz) 

c. Maximum output power: under NBTC regulation  

d. Standard: 3GPP Release 5, or higher  

e. Operating mode: data and SMS, or more  

f. Protocol: support embedded TCP/IP and UDP stack 

g. Operating command: support AT command and graphic user interface (GUI). 

3.   4G cellular communication requirement   

h. Baud rate: at least 4G LTE (5 Mbps for upstream)  

i. Frequency:  

 Multi band (850 MHz, 900 MHz, 1,800 MHz, 2,100 MHz, 2,300 MHz) 

j. Maximum output power: under NBTC regulation   

k. Standard: 4G LTE-FDD or 4G LTE-TDD, or higher  

l. Operating mode: data and SMS, or more  

m. Protocol: support embedded TCP/IP and UDP stack 

n. Operating command: support AT command and graphic user interface (GUI).  

4.    Note 

a. The 4G/3G Modem shall be dust-proof type and suitable for installation in the 
meter’s terminal cover. In addition, the 4G/3G modem shall be installed completely 
and properly within the meter’s terminal cover with the fixture holding the 4G/3G 
modem firmly.  
b. Each Modem shall have manufacturer’s barcode. 
c.  The Modem shall be packed in suitable package. 
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d. ผูเสนอราคาตองไดรับหนังสือรับรองการใหบริการและซอมแซมบํารุงรักษาผลิตภัณฑที่นําเสนอใน
โครงการตลอดอายุสัญญาจากเจาของผลิตภัณฑภายในประเทศ เวนแตเปนผลิตภัณฑตางประเทศ ซึ่ง
ไมมีตัวแทนจําหนายในประเทศ จึงจะใหใชหนังสือรับรองจากเจาของผลิตภัณฑจากตางประเทศได
โดยตรง 

4.2 Test Tool for 4G/3G Modem 

The bidder and awarded contractor shall acquire, develop/modify, and deliver the handheld 
hardware test tool for the 4G/3G modem, in which the received signal strength (CSQ), the mobile 
operator network status associated with the SIM card (i.e. 4G or 3G network with the operator 
name), the IP address of the SIM card, the SIM card status (i.e. Up/OK or Down/Failed/NA), and 
the voltage and current consumed by the 4G/3G modem are being measured and tested, at least 
but not limited to. The hardware test tool shall be able to measure and test all brands of 
delivered 4G/3G modems by the single test tool. PEA will not accept multiple test tools that are 
tied with the specific delivered 4G/3G modem brands. 
 

5 Communications Protocol  

5.1 Communications Protocol for Both Local and Remote Communications 

1. Data type, interface classes and protocol stacks including application layer and other 

relevant layers of data communications of the smart meters shall be according to 

DLMS/COSEM standard suit (IEC 62056 standard series) 

2. The smart meters with DLMS/COSEM certification are required. The bidder and awarded 

contractor shall submit the DLMS/COSEM certification for all type of smart meters together 

with the proposal to PEA for consideration. 

3. Meters shall support remote upgrading. The ability to add applications and edge 

processing at any level of the network is preferable. 

4. The bidder and awarded contractor shall submit documentation showing detail of the 

communication protocol and relevant data such as data type, interface classes, OBIS 

codes, etc. of the proposed meters to PEA for consideration. 

5. OBIS Code  
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a. Bidders and the awarded contractor shall comply with a PEA's OBIS code included 

in Appendix E: PEA OBIS Code.  

b. The awarded Contractor shall comply all type of smart meters with the PEA 

Companion Specification via the Functional Evaluation Tool (FET) testing after the 

project contract signed as part of the project. In addition, all costs associated with 

the FET test will be solely under the responsibility of the awarded Contractor. PEA 

reserves all right to define the testing criteria and procedure in the Functional 

Evaluation Tool (FET) testing after the project contract signed.  

6 Security Provisions 

6.1 Local Communication 

1. The smart meters shall have a sophisticated security system to prevent fraudulent 

interference i.e. changing the tariff data or changing the meters reading via local 

communication. 

2. The meter's security shall be compatible with software and network including a set of 

asymmetric/symmetric keys for authentication and non-repudiation functions as well as a 

set of asymmetric/symmetric keys for confidential message transmission.  

3. The system, including smart meters and endpoint devices should have "end dating" 

functionality for passwords and certificates, in which "end dating" means that the 

passwords and certificates shall be expired after the given date and time, managed by the 

AMI system, e.g. HES, or MDMS. 

4. There shall be at least three (3) groups of accessible password as follows: 

 Group 1: Password for administrators to write the software and set the system of the 

meters  

 Group 2: Password for programmers to program the operating functions of the meters  

 Group 3: Password for readers to read the stored data, including to correct the time 

of the meters  
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6.2 Remote Communication 

1. The smart meters should be password-protected for authentication and authorization for 

remote communications. 

2. The smart meters shall support symmetrical or asymmetrical 128-bit data encryption 

depending on data access levels for meter’s remote communication. 

3. Meters and 4G/3G modem shall be independently paired to ensure that the 4G/3G 

modem can be removed and attached to another meter with the appropriate 

authorization and authentication from the security systems. 

4. All data including security data (encryption keys, passwords, certificates) shall be 

encrypted. 

5. Minimum security implementation shall follow "DLMS/Cosem Security Suite 0 AES-GCM-

128; DLMS UA 1000-2 Ed 8.1 2015" or better 

6. The Bidder and awarded contractor shall submit documentation showing detail of meter’s 

security system to PEA for consideration. 

7 Device Power and Storage 

7.1 Internal Memory 

The smart meters shall contain internal, persistent memory to store the configuration data 

permanently, and store all meter interval reads for at least 45 days and log of all events (e.g. 

power outage/restoration, tampering, self-diagnostics, etc.) for at least 200 records. 

7.2 Main Power Supply 

The smart meters shall consume power from the main line power supply for the CT-operated 

C&I smart meter, and from VT transformers for the transformer-operated C&I smart meters.  

7.3 Backup Power Supply for Real-Time Clock 

For the real-time clock (RTC) backup battery, the socket-type replaceable (Lithium-Ion) battery 

installed under meter’s terminal cover or meter’s front without opening the meter cover shall 

be provided.  
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8 AMI-Enabling Functions 

8.1 Supporting the AMI Head-End Software 

Supporting and AMI Head-End Data Collection Software shall comply with Book 2 of this RFP  

8.2 Meter Reading 

8.2.1 Automatic Meter Reading 

The smart meters shall transmit measured quantities as specified in “Measured values and register 

unit” and “Load profile data” to AMI HES system automatically. The transmission shall be 

managed by AMI HES system and the transmission period shall be programmable. 

8.2.2 Time-of-Use Metering 

The smart meters shall have the ability to support Time-of-Use (TOU) with different rates of up 

to 8 TOU rate buckets per day for weekday, Saturday, Sunday/holiday. The smart meters shall 

keep different registers for each bucket so that the kW demand, kVar demand, and kWh 

consumption can be calculated for the TOU bucket. In case the TOU rate is changed within a 

billing cycle, the meter shall record the registers at the time of switching to the new rates such 

that kW and kWh can be calculated for each bucket before and after the rate change in the billing 

cycle. The start and end time of each bucket can be configurable and programmable, e.g. 30 

minutes, hour, etc.; the configuration shall be changeable remotely over the AMI network.  

The smart meters shall be able to be configured the tariff and created the new tariff (i.e. a future 

tariff) based on the requirement of PEA such that PEA is able to specify the advance/future 

activation date and time, i.e. the specific date and time that the new tariff will be activated in the 

desired future schedule.    

8.2.3 Remote On-Demand Read 

The smart meters shall allow remote read of the current power status (on/off), current register 

read, and user-selected data from the meter memory (interval data, event log, etc.) remotely on-

demand via the AMI system.  
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8.2.4 Load Profile Data 

The smart meters shall be able to record 15-minute three (3) decimal points load profile data 

with not less than thirty-two (32) channels for C&I meters, consisting of total import kW, total 

export kW, total import kVar and total export kVar demand and other data. 

The C&I meter data channels are listed in Section 8.6.1 below. 

The load profile data shall be stored in non-volatile memory. The storage capacity of the memory 

shall be able to store the data of each channel for not less than 45 days. 

8.3 Meter Provisioning 

8.3.1 Self-Registration 

After the SIM activation of the 4G/3G modem, either manually or automatically, the smart meters 

shall be registered with AMI System (MDM system, AMI Head -End System and relevant systems 

and accessories) automatically. This registration permits AMI System to create or update the 

meter’s record with validated information, ensuring accurate and automated record entries. 

8.3.2 Self-Discovery 

Upon the meter and modem installation, activation, and connection, the smart meters shall be 

able to discover the AMI network, connect to it automatically, and automatically send the meter 

ID and configuration data to the AMI System for authentication and authorization. 

8.4 Revenue Management Functions 

8.4.1 Demand Reset 

The smart meters shall allow reset of demand measurement both locally via the sealable 

demand reset button and remotely via the AMI System. 
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8.4.2 Tamper Detection 

The smart meters shall detect and record attempted tampering event and also show alarm signal 

on the panel. The tampering events shall be sent to AMI System. In addition, the smart meters 

shall be able to maintain an accuracy and operate in the following tampering events. 

The tampering events detected by the meters shall be, at least, the followings: 

1. Terminal and/or meter cover removal detection  

2. Meter cabinet door open 

3. Magnetic interference detection with magnetic interference withstand up to 0.4 TESLA  

4. Reverse power flow in any phase  

5. Other tampering events according to manufacturer’s design 

8.4.3 Net Metering 

The smart meters shall have the ability to support net consumption of each interval read 

subtracting power-out from power-in channels. The smart meters shall have the ability to support 

for measurement and collection of net energy use, demand, and interval data, and TOU per 

requirements for specific electric meters (based on the PEA's tariff). 

8.5 Electric Network and Momentary Interruption Management Functions 

8.5.1 Momentary Interruptions 

The smart meters shall be able to capture and maintain a count of momentary outages. 

Momentary outages are defined as the reduction of line-side voltage for less than a configurable 

number of continuous seconds (e.g., 60 seconds). Momentary interruption counts shall be 

reported during daily reads.  

8.5.2 Demand Response 

The smart meters with demand response function shall be able to set kW and kvar demand and 

duration threshold remotely from AMI System and from local communication. When the demand 
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and the duration is over the threshold values, the smart meters shall be programmable to send 

the alarm to AMI System for demand response management.  

8.6 3-phase C&I Meters 

8.6.1 Meter Reading and Data Communication 

The 3-phase C&I smart meters shall be configured to monitor and record power quality events, 

real and reactive power, etc. with no fewer than 32 channels.  

The 3-phase C&I meters shall be able to record 15-minute three (3) decimal points load profile 

data as specified in Table 4. Note: Table 3 lists 20 channels, the other 12 channels are reserved 

for future applications such as PV and EV monitoring. 
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Table 4: Load profile data for 3-phase C&I meters 

No. 
Additional load profile data for transformer (CT and VT) operated 3-

phase meters 
3-phase 4-wire 3-phase 3-wire 

1 Total import Wh Total import Wh 
2 Total export Wh Total export Wh 
3 Total import VARh Total import VARh 
4 Total export VARh Total export VARh 
5 Total power factor Total power factor 
6 Phase A voltage Phase A-B voltage 
7 Phase B voltage Phase C-B voltage 
8 Phase C voltage Phase A current 
9 Phase A current Phase C current 
10 Phase B current Phase A-B THD voltage 
11 Phase C current Phase C-B THD voltage 
12 Phase A THD voltage Phase A THD current 
13 Phase B THD voltage Phase C THD current 
14 Phase C THD voltage Phase A phase angle  
15 Phase A THD current Phase C phase angle  
16 Phase B THD current - 
17 Phase C THD current - 
18 Phase A phase angle  - 
19 Phase B phase angle  - 
20 Phase C phase angle  - 

 

8.6.2 Power Quality Monitoring 

The power quality events monitored and recorded by the meters shall be, at least, the followings: 

1. Voltage unbalance  

2. Voltage sag and swell detection with configurable time threshold  

3. Long and short outage detection with configurable time threshold  
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4. Phase loss  

5. Total Harmonic Distortion (THD) of voltage and current (up to 16th) 

8.7 Meter Device Management 

8.7.1 Barcodes/ Radio-Frequency Identification 

PEA intends to deploy barcode (mandatory) and/or Radio-frequency identification (RFID) 

technology (optional) to the electric meters for automated asset tracking through the supply 

chain. The barcode symbology shall be Code 128 according to ISO/IEC 15417. The RFID shall 

follow ISO/IEC 18000-6C (EPC Class 1 Gen 2) with frequency between 920-925MHz. 

8.7.2 Functional Self-Checking 

The smart meter shall be able to check its functional failures and display them on the meter’s 

LCD, and shall be able to record and send them as events or alarms, if applicable, to AMI System. 

The functional failures checked by the meter itself are as follows: 

1. Self-checking alarms 

a. Clock failure 

b. Memory failure 

c. Battery failure 

d. Communication failure 

2. Self-checking events 

a. Low battery (if the battery is used)  

3. Visual inspection 

a. Display self-checking 

4. Other functional checking according to manufacturer’s design. 

8.7.3 Real time Clock and Calendar 

The smart meters shall have an internal real time clock and/or a crystal-controlled time clock for 

providing calendar functions (i.e. the time of day, date, weekday, weekend, holiday, year, etc.). 

The accuracy of the clock shall be ± 2.0 seconds per day, or better. The real time clock shall be 
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powered by a back-up battery. The expected life of the battery shall not be less than 10 years, 

and the details of battery lifetime test shall be provided to PEA.  

8.7.4 Time Synchronization 

The clock shall be automatically synchronized at PEA configurable frequencies (e.g. once daily, 6 

times per day, hourly, etc.) with reference clock provided by AMI System when the meters 

connected to the system. The clock difference threshold between the smart meter and the AMI 

system shall be configurable by PEA.  

8.7.5 Remote Firmware Upgrade and Configuration 

The smart meters shall be designed to support remote firmware upgrade as well as remote 

configuration from AMI System. While the meters downloading firmware or configuring, the 

measurement and display functions of the meters shall not be disturbed. If meter firmware 

upgrade or meter configuration is failed, the meters shall be able to continuously operate with 

former firmware version and configuration. 

9 Meter Accessories 

9.1 Handheld and/or Mobile Application 

The Contractor shall provide handheld devices and/or mobile applications which can be used by 

field technicians to configure and read the smart meters via local communications, which need 

to be handed over to PEA after the project finished, with some additional units for testing purpose. 

The number of handheld and/or mobile applications shall be complied with บัญชีแสดงรายละเอียด

รายการอุปกรณและราคา (Price Schedule). 

10 Delivery and Quality Assurance 

10.1 Packing 

Each unit of the smart meter and accessory shall be packed only one meter per package in a 

suitable corrugate-paper package to avoid damage during transportation. 
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The smart meters of the same item shall be packed in a suitable wooden case in units of 10 or 

50 for 3-phase meters. 

The wooden case shall be designed to be movable by a forklift truck in such a manner that the 

truck’s forks can be inserted at any side of the bottom of the case. 

If the wooden case is made of rubber wood (Yang-para or Heveabrasiliensis), the wooden parts 

shall be treated with wood preservative. 

Plastic foam shall not be accepted. 

10.2 Tests and Test Reports 

The smart meters shall pass the manufacturer’s standard routine tests and shall pass all relevant 

items of the type tests in accordance with the TIS or IEC standards as specified in “Standards”. 

All items of the type tests shall be conducted by the acknowledged independent testing 

laboratories. 

The following independent testing laboratories are accepted by PEA: 

 KEMA: KEMA Laboratories (HOLLAND) 

 CESI: Centro Elettrotecnico SperimentaleItaliano (ITALY) 

 JEMIC: Japan Electric Meters Inspection Corporation (JAPAN) 

 Parkside Laboratories (NEW ZEALAND) 

 UL: Underwriters Laboratories International (NEW ZEALAND) 

 TISI: Thai Industrial Standards Institute (THAILAND) 

 EEI:   Electrical and Electronics Institute (THAILAND) 

 PTEC: Electrical and Electronic Products Testing Center (Thailand) 

The Bidder and awarded contractor are at liberty to quote the meters which are tested by the 

other independent testing laboratories not mentioned above, but have to be subjected to 

approval of PEA before the tests are proceeded and before the bid closing date. 
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The type test certificate or type test reports shall be submitted with the bid or within five (5) 

calendar days after the bid closing date. The Item offered without submitting the type test reports 

shall be rejected. 

The cost of all tests and reports, including the tests and reports for acceptance inspection, shall 

be borne by the Bidder and awarded Contractor. 

10.3 Material and Packing data to be Given by the Contractor 

10.3.1 Performances 

The Contractor shall submit the following guarantee performances and details: 

1. Catalogue, rating and characteristics of the smart meters, cellular modem and accessories  

2. Description of materials, surface treatment, and surface finishing of the component parts 

3. Details and drawings, with dimensions in mm, of the smart meters, cellular modem and 

accessories 

4. Description of the supplied cellular modem and supporting software 

5. List of routine tests 

6. Documents such as calculation sheets, test reports, etc. showing the Mean Time to Failure 

(MTTF) of the proposed smart meters is equal or more than 10 years. 

7. Packing details 

a. Packing method (shown by drawing(s), and describe packing materials, wooden 

case only) Dimensions of each package in cm 

b. Gross weight of each package in kg Net weight of each package in kg 

c. Number of packages in each wooden case Volume of each wooden case in m3 

Gross weight of each wooden case in kg Number of wooden cases 

d. Type of storage facility required (indoor, outdoor) 

10.3.2 Documentation 

1. The Contractor shall supply the following documents in English and/or Thai in both hard 

and soft copies, before shipment/delivery, for each type of the ordered meters and 

accessories.  
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a. Reports of type tests and routine tests  

b. Twelve (12) copies of complete installation, operation, and maintenance 

instructions.  

c. Twelve (12) copies of complete part lists. 

d. Six (6) copies of instruction of the communication protocol and security system.  

e. Six (6) copies of software handbooks for users and programmers. 

10.3.3 Meter Provisioning Data File 

With each shipment, the Contractor shall provide an electronic data file containing the meter IDs 

(or serial numbers) and other configuration information, which the AMI System can use to 

authenticate meters connecting to the network. 

11 Meter Cabinet 

11.1 ตูมิเตอรประกอบ ซีที แรงต่ํา และ ตูมิเตอรประกอบ ซีที และ วีที แรงสงู พรอมอุปกรณ

ประกอบ 

11.1.1 รายละเอียดตูมิเตอรประกอบ ซีที แรงตํ่า และตูมิเตอรประกอบ ซีที และ วีที แรงสูง พรอมอุปกรณ

ประกอบ โดยผูรับจางตองจัดทําตูบรรจุมิเตอร โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

 11.1.1.1 มีขนาด, การใชวัสดุและการล็อกรักษาความปลอดภัยอยางเหมาะสมกับตัวงาน ผาน
การตรวจสอบและไดรับความเห็นชอบจากการไฟฟาสวนภูมิภาค 

 11.1.1.2 ลักษณะของตูบรรจุมิเตอรตองเปนไปตามแบบที่ทางการไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด 
 11.1.1.3 ดานหนาตูมิเตอรตองพิมพสัญลักษณ พรอมคําเตือนตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาค

กําหนด 
 11.1.1.4 ผูรับจางจะตองสงตูมิเตอรประกอบ ซีที แรงต่ํา และตูมิเตอรประกอบ ซีที และ วีที แรง

สูง ตนแบบใหการไฟฟาสวนภูมิภาคพิจารณาใหความเห็นชอบกอน ดําเนินการผลิต 

11.1.2 รายละเอียดทางดานเทคนคิประกอบการจัดซื้อแปนรองมิเตอร 

11.1.2.1 สําหรับผูรับจางที่มีความประสงคเสนอขายผลิตภัณฑประเภทไมตองแจงรายละเอียด

ประกอบ ดังนี้ 

 11.1.2.1.1 ชนิดไมตามมาตรฐานของ กฟภ. ที่จะใชทําแปนรองมิเตอร ตองเปนไม
ดังตอไปนี้ 
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 11.1.2.1.1.1 ไมเต็ง  (Shorea obtuse) 

11.1.2.1.1.2 ไมรัง  (Pentacme siamensis) 

11.1.2.1.1.3 ไมตําเสา หรือ กันเกรา (Fagrea fragans) 

11.1.2.1.1.4 ไมบุนนาค หรือ นากบุตร (Mesua ferrea) 

11.1.2.1.1.5 ไมตีนนก หรือ ไมสวอง (Vitex limonifolia wall) 

11.1.2.1.1.6 ไมมะคาแต (Sindora  siamensis) 

11.1.2.1.1.7 ไมมะคาโมง (Afzelia xylocarpa) 

11.1.2.1.1.8 ไมแอก (Shorea glauca) 

11.1.2.1.1.9 ไมตะเคียนทอง (Hopea odorata) 

11.1.2.1.1.10 ไมหลุมพอ (Intsia bakeri) 

11.1.2.1.1.11 ไมประดู (Pterocarpus macrocarpus) 

11.1.2.1.1.12 ไมแดง (Xylia dolabriformis) 

11.1.2.1.1.13 ไมตะเคียนชันตาแมว (Balanocarpus heimii) 

11.1.2.1.1.14 ไมซาก (Erythrophleum SPP.) 

11.1.2.1.1.15 ไมเขลง หรือ นางดํา หรือ หยี (Dialium cochinchinense) 

 11.1.2.1.2 ขนาด  เมื่อไสกบตกแตงผิวเรียบรอยแลวมีขนาด ดังนี้ 

 11.1.2.1.2.1 ความหนา 2 ซม.ความกวาง 20 ซม.ความยาว 20 ซม. 

  11.1.2.1.2.2 ความหนา 2 ซม.ความกวาง 20 ซม.ความยาว 58 ซม. 

  11.1.2.1.2.3 ความหนา 2 ซม.ความกวาง 20 ซม.ความยาว 80 ซม. 

11.1.2.1.2.4 ความหนา 2 ซม.ความกวาง 20 ซม.ความยาว 120 ซม. 

    โดยยินยอมใหมีความคลาดเคลื่อนได ดังนี้ 

 11.1.2.1.2.4.1 ความหนา   2  มิลลิเมตร 

 11.1.2.1.2.4.2 ความกวาง   5  มิลลิเมตร 

           11.1.2.1.2.4.3 ความยาว   10  มิลลิเมตร 

 11.1.2.1.3 คุณภาพ  ไมแปนรองมิเตอรที่จัดสงตองมีคุณภาพ ดังนี้ 

11.1.2.1.3.1 ตองไมแตก, ราว, ผุ, ช้ํา และไมมีตา และโพรง 

  11.1.2.1.3.2 เนื้อไมตองเปนเนื้อเดียวกันทั้งแผน คือ ไมเปนกาบที่จะลอนหลุด  

                                   ออกจากกันไดภายหนา, ติดกระพ้ีไดไมเกินรอยละ 10 และลึกจาก 

                                   ขอบไมเกิน 2 ซม. 
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  11.1.2.1.3.3 ตองเปนแผนตรง ไมโกง-คด-งอ-บิด และขนาดเทากันตลอดแผน 

11.1.2.1.3.4 ตองเปนไมเล่ือยดวยเครื่องจักร ไสกบตกแตงเรียบรอย ท้ัง 4 ดาน 

                                          11.1.2.1.3.5 ตองเปนไมถูกตองตามกฎหมาย 

11.1.2.2 สําหรับผูรับจางที่มีความประสงคเสนอขายผลิตภัณฑประเภทไมอัดนํ้ายา ตองแจง

รายละเอียด ดังนี้ 

11.1.2.2.1 ขนาด  เม่ือไสกบตกแตงผิวเรียบรอยแลว  ใหมขีนาดเปนไปตามท่ีกําหนดใน

ขอ 11.1.2.1.2 

 11.1.2.2.2 คุณภาพ  ไมแปนรองมิเตอรที่จัดสงตองมีคุณภาพ  ดังนี้ 

11.1.2.2.2.1 ตองไมแตก, ราว, ผุ, ช้ํา และไมมีตา และโพรง 

  11.1.2.2.2.2 เนื้อไมตองเปนเนื้อเดียวกันทั้งแผน  และไมเปนกระพี้  ไมเปนกาบ 

                                  ที่จะลอนหลุดออกจากกันไดภายหลัง 

  11.1.2.2.2.3 ตองเปนแผนตรง ไมโกง-คด-งอ-บิด และขนาดเทากันตลอดแผน 

11.1.2.2.2.4 ตองเปนไมเล่ือยดวยเครื่องจักร ไสกบตกแตงเรียบรอย ท้ัง 4 ดาน 

11.1.2.2.2.5 ตองเปนไมถูกตองตามกฎหมาย 

11.1.2.2.3 รายละเอียดอื่นๆ  เปนไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมไมอัดน้ํายา  ซีซีเอ.  

           มาตรฐานเลขที่ มอก. 516 สําหรับชั้นคณุภาพเปนไปตาม ซีซีเอเอ. 8 

11.1.2.2.4 การไฟฟาสวนภูมิภาค  จะตรวจสอบความเขมขนของน้ํายารักษาไมเปนครั้ง- 

             คราว เพ่ือควบคุมความเขมขนของน้ํายารักษาไมใหถูกตอง 

11.1.2.3 สําหรับผูเสนอราคาที่มีความประสงคเสนอขายผลิตภัณฑประเภทพลาสติก ตองแจง

รายละเอียดประกอบ ดังนี้ 

11.1.2.3.1 ขนาด  เมื่อตกแตงผิวเรียบรอยแลว  ใหมีขนาดเปนไปตามท่ีกําหนดในขอ  

11.1.2.1.2 

 11.1.2.3.2 คุณภาพ  แปนมิเตอรพลาสติกตองมีคุณภาพ  ดังนี้ 

11.1.2.3.2.1 ตองไมแตก  ราว  ช้ํา  บิ่น  เยิน 

  11.1.2.3.2.2 เน้ือพลาสติกตองเปนเนื้อเดียวกันทั้งแผน  และไมมีสะเก็ดท่ีจะ 

                                   ลอนหลุดออกจากกันได 

  11.1.2.3.2.3 ตองเปนแผนตรง ไมโกง-คด-งอ-บิด และขนาดเทากันตลอดแผน 

11.1.2.3.2.4 ตองรับประกันคุณภาพ  เปล่ียนใหใหมโดยไมคิดคาใชจายใดๆ      

               ภายในกําหนดเวลา 5 ป  นับจากวันที่ทํา  หรือมากกวา 

11.1.2.3.3 แปนมิเตอรท่ีสงมอบตอ การไฟฟาสวนภูมิภาค ตองผลิตไมเกิน 6 เดือน 
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11.1.2.4 เครื่องหมายและฉลาก 

ที่แปนมิเตอรทุกชิ้น  อยางนอยตองมีเลข  อักษร  หรือเครื่องหมายแสดงขอความตอไปนี้ใหเห็น

ไดงาย  ชัดเจน  คงทนไมลบเลือนโดยอาจทําเปนรอยจมในเนื้อพลาสติก 

11.1.2.4.1 ขอความ “การไฟฟาสวนภูมิภาค” 

 11.1.2.4.2 ชื่อผูทํา  หรือโรงงานที่ทํา  หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน 

11.1.2.4.3 หมายเลขรุน (LOT NO.)  และ/หรือหมายเลขลําดับ  ที่ผูทํากําหนด 

 11.1.2.4.4 เดือน และปที่ทํา 

11.1.2.4.5 เดือน และปท่ีส้ินสุดการรับประกันคุณภาพ (ไมนอยกวา 5 ป) 

11.1.2.5 การทดสอบ 

แปนมิเตอรพลาสติกตองผานเกณฑคุณภาพ  เม่ือผานการทดสอบ  โดยใหชักตัวอยางแปนมิเตอร

พลาสติกขนาดความยาวที่สุดในการสงมอบแตละคราวโดยวิธีสุมสําหรับทดสอบเปนจํานวน 2 แผน และสํารองอีก 

2 แผน ใหสุมตัวอยางในคราวเดียวกัน หากตัวอยางเปนขนาด 20 ซม.  ก็ใหใชเปนชิ้นทดสอบได แตหากตัวอยาง

เปนขนาด 60 ซม. หรือขนาด 120 ซม. ใหตัดเหลือความยาว 50 ซม. สําหรับใชเปนชิ้นทดสอบหากการทดสอบมี

ชิ้นทดสอบใดไมผานเกณฑคุณภาพ ใหใชตัวอยาง 2 แผน ที่สํารองนํามาทดสอบซ้ําเฉพาะการทดสอบที่ไมผาน

เกณฑคุณภาพ ในการทดสอบซ้ํา ทุกชิ้นทดสอบตองผานเกณฑคุณภาพ จึงถือไดวาแปนมิเตอรพลาสติกในการสง

มอบคราวนั้นผานเกณฑคุณภาพ 

11.1.2.6 วิธีการทดสอบ 

11.1.2.6.1 ตอกตะปูหัวเหล็กกลมแบนขนาดความยาว 25 มิลลิเมตร ลึก 20 มิลลิเมตร 

(ปลายแหลมของตะปูโผลอีกหนาของแปนพอดี)  จํานวน 4-6  ตัว  แตละตัวหางกันไมนอยกวา 50 มลิลิเมตร และ

หางจากขอบแปน  5-10  มิลลิเมตร 

 11.1.2.6.2 อบในเตาอบ  หรือตมในน้ํา  ท่ีอุณหภูมิ  65   5  องศาเซลเซียส  ติดตอกันเปน

เวลา 30-40 นาที  แลวใหถอนตะปูขณะที่ช้ินทดสอบอยูในเตาอบ  หรือขณะตม  ดวยแรงท่ีดึงคงตัว  และตั้งฉากกับผิว

แปน  50   5  กิโลนิวตัน  เปนเวลา 1 นาที  ตองไมมีตะปูตัวใดหลุดออกจากแปน 

หมายเหตุ  หากไมสามารถถอนตะปูขณะที่ชิ้นทดสอบอยูในเตาอบ หรือขณะตมได ใหเอาชิ้น

ทดสอบออกจากเตาอบ หรือน้ํา  แลวถอนตะปูดวยแรงท่ีดึงคงตัว และตั้งฉากกับผิวแปนทันทีดวยแรง  50   5 กิโล

นิวตัน  เปนเวลา 1 นาที 

11.1.2.6.3 ใหคว่ําแปนที่โกงลงกับพื้นเรียบภายในเวลา 1 นาที หลังจากที่เอาออกจากเตาอบ 

หรือน้ําวัดความโกง สันหลัง ขอบที่สูงที่สุดตองสูงจากพ้ืนไมเกิน 2.5 ซม. 

11.1.3 รายละเอียดทางดานเทคนคิของอุปกรณประกอบตูมิเตอร 
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11.1.3.1 สลักเกลียว (Bolt) M16 สําหรับยึดตูมิเตอรจํานวน 2 ชุด ตอ 1 ตูมิเตอร มีรายละเอียด 

          และสวนประกอบดังนี้ 

11.1.3.1.1 สลักเกลียว (Bolt) ทําจากเหล็กชุบสังกะสี 

 11.1.3.1.2 สลักเกลียว (Bolt) มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 16 มม. และมีความยาว 300  

                       มม. 

11.1.3.1.3 สลักเกลียว (Bolt) 1ชุด จะประกอบดวย นัท (Nut) จํานวน 1 ตัว และแหวนสี่เหลี่ยม 

            แบน(Washer) ขนาด 52x52x4.5 มม. จํานวน 2 ตัว 

11.1.3.2 ยู-แคลมป สลักเดี่ยว M8 พรอมนัท สําหรับยึดสายกราวดชนิดลวดเหล็กตีเกลียวขนาด  

          50/7 ต.มม. 

11.1.3.3 ลิมิตสวิตช (Limit switch) พรอมสายไฟเชื่อมตอมิเตอร 
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                  ดานหนาตูมิเตอรตองพิมพสัญลักษณ พรอมคําเตือนตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

หามเปดฝาตู 
การเปดฝาตูหรือทําลายตราตะก่ัว 

รวมถึงอุปกรณตางๆ ของมิเตอรระบบ AMI 

ถือเปนความผิดตามกฎหมาย 

 

AMI Logo 



 
โครงการติดตั้งระบบมิเตอรอจัฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ      PEA-AMI-P1/2020 

 
 

37 
 

 



 
โครงการติดตั้งระบบมิเตอรอจัฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ      PEA-AMI-P1/2020 

 
 

38 
 

 



 
โครงการติดตั้งระบบมิเตอรอจัฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ      PEA-AMI-P1/2020 

 
 

39 
 

 



 
โครงการติดตั้งระบบมิเตอรอจัฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ      PEA-AMI-P1/2020 

 
 

40 
 

 



 
โครงการติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ      PEA-AMI-P1/2020 

 
 

41 
 

11.2 ตูมิเตอรสําหรับผูใชไฟฟาระบบ 115 เควี พรอมอุปกรณประกอบ  

11.2.1 ขอบขาย 

ลักษณะรายละเอียดน้ีกําหนดความตองการสําหรับตูเหล็กสําหรับใชติดต้ังมิเตอรใหกับผูใชไฟฟาในระบบ 115 

เควี พรอมอุปกรณประกอบ 

11.2.2 คุณสมบัติและรายละเอียดที่ตองการ 

11.2.2.1 ตูมิเตอร 

11.2.2.1.1 ต ูมิเตอร ท าํด วยเหลก็แผ นอาบสังกะส ีเหมาะสมสาํหรับต ิดต ั้งใช งานภายนอก 

              อาคาร ผน ังหร ือบนเสาคอนกร ีต 

11.2.2.1.2 มิต ิ และรายละเอ ียดของต ูมิเตอรต องเป ็นไปตามแบบที่การไฟฟาสวนภูมิภาค 

              กําหนด 

11.2.2.1.3 ต ูมิเตอร จะต องมีการท ําเคร ื่องหมายช ื่อบริษัทผูผล ิตหรือเคร ื่องหมายการค า  

              ของบริษัทผูผลิต 

11.2.2.2 แปนรองมิเตอร (Fixed auxiliary panel) 

11.2.2.2.1 แปนรองมิเตอรทําจากไม ไมอัดน้ํายา หรือพลาสติก 

11.2.2.2.2 ขนาดเมื่อตกแตงผิวเรียบรอยแลว มีขนาดความหนา 2 ซม. ± 2 มม. ความ 

             กวาง 30 ซม. ±5 มม. ความยาว 50 ซม. ±10 มม. 

11.2.2.2.3 แปนรองมิเตอร ตองมีคุณภาพดังนี้: 

           - ต องไมแตก ราว ผ ุช้ํา ไมมีตาและโพรง 

         - เป ็นแผนตรง ไมโก ง คด งอ หรือ บ ิด และขนาดเทาก ันตลอดแผน 

         - กรณีที่เปนไม หรือไมอัดน้ํายา ตองเลื่อยดวยเครื่องจักร ตกแตงเรียบ- 

           รอย ทัง้   4 ดาน และตองเปน ไมที่ถูกตองตามกฎหมาย 

 

11.2.2.3 อ ุปกรณ ประกอบต ูม ิเตอร 

11.2.2.3.1 พ ุก (Stud bolt anchors) ทําจากเหล็กอาบสังกะสี ขนาดเสนผานศูนย กลาง  

            6.5 มม. ความยาว 40 มม. จํานวน 4 ช ุด ต อ 1 ต ูมิเตอร สาํหรับใช ย ึดต ูก ับผน ัง- 

             คอนกร ีต 

11.2.2.3.2 สลักเกลียว (Bolts) ขนาด M 6 พรอมนัท (Nuts) จํานวน 6 ชุด ตอ 1 ตู- 

            มเิตอร สําหรับใชยดึสายดินกับกราวดบาร (Ground bar) 
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11.2.3 การบรรจุ 

ต ูมเิตอรสําหรบัผูใช ไฟฟ าระบบ 115 เคว ี พรอมอ ุปกรณ ประกอบแต ละต ูจะต องถูกบรรจ ุในบรรจุภ ัณฑ ที่

เหมาะสม และแต ละบรรจุภ ัณฑ จะต องหอหุมด วยแผ นพลาสต ิกใส 
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(2) Meter Installation Requirements 

12 Qualifications 

12.1 Required Competencies 

All workers employed or contracted by the Contractor shall comply with the minimum 

competencies necessary provided in Meter Installer Qualifications and Competencies to 

accomplish the specific task or work requirement presented in this RFP. Meter Installer 

Qualifications and Competencies will be provided only to the winning Contractor. 

The Contractor shall represent to PEA that the Contractor and its subcontractors, suppliers and 

agents are properly licensed, fully experienced and qualified to perform the class and type of the 

Services as specified in this RFP and all appendices attached herein, in addition to being properly 

insured, equipped, organized, staffed and financed to handle such Services.  

The Contractor shall use prudent business practices in its relationships with subcontractors, 

suppliers and agents. The Contractor shall outline how their employees will meet these minimum 

competencies and indicate any requested exceptions.   

12.2 AMI Meter Installation Training 

The Contractor shall install meter endpoint devices for one AMI technology using 4G/3G cellular 

communication media and meters, and should have the requisite knowledge and skill sets to 

perform installation functions for AMI systems in an acceptable manner.  

12.3 Safety 

PEA Safety Objectives. The PEA provides safe products and services to the PEA’s customers. Safety 

is one of the PEA’s corporate values and in all that the PEA does; we are committed to deliver 

products and services safely. The smart meter installer including the supervisor and the team 

leader shall be trained by PEA for the safety issues. The Contractor shall comply with applicable 

international and local health and safety laws and requirements.  
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13 Scope, Schedule, and Project Management 

13.1 AMI for C&I Project Meter Installation Scope 

The Contractor shall install new meters and associated AMI devices on the segments detailed in 

บัญชีแสดงรายละเอียดรายการอุปกรณและราคา (Price Schedule). The Contractor shall establish 

communications with the AMI network corresponding with the type and level of AMI 

communications to be employed.   

13.2 Meter Installation Logistics 

13.2.1  Special AMI Meter Installation & Configuration Tools 

The Contractor shall identify special purpose equipment needed for all installations. The 

Contractor will be responsible to locate necessary equipment, and will provide appropriate 

training on equipment use. 

13.2.2  Transportation, Installation Tools, and Worker Uniform 

The Contractor shall provide for all transportation, computers, tools, equipment, offices, 

warehouses, vehicles, and worker uniform, etc. required for a successful AMI meter deployment. 

13.2.3  AMI Meter Installation Flyers 

The Contractor shall collect flyers/door hangers/brochures/multimedia presentation regarding the 

AMI and smart meter installation programs from PEA, and reproduce them for delivery to 

customers during the meter exchange process. The Contractor shall submit the soft copy of the 

designed flyers/door hangers/brochures/multimedia presentation to PEA. 

13.3 Work Scheduling 

The Contractor shall propose work schedule to PEA. The proposed work schedule shall be 

approved by PEA. 
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13.4 Deployment Plan 

The Contractor shall provide a detailed meters deployment schedule that coincides with the final 

approved AMI system deployment plan(s).  This schedule shall be provided to PEA for approval 

at an agreed on interval at least 7 days prior to the start of system deployment. PEA may provide 

input concerning installation priorities that must be included in the Contractor’s detailed 

deployment schedule. 

13.5 Project Reporting 

The awarded Contractor shall provide detailed Project Reports for completed and forecasted 

meter installations on a weekly or more frequent basis, and compare progress to the work plan. 

Installation progress shall be reported, and shall include numbers and percentages of meters 

installed, attempts to complete the installation process, appointments scheduled and 

completed, and other pertinent installation data.   

13.6 Auditing Requirements 

PEA may periodically audit the installation Vendor’s data management processes, and may 

recommend or require changes to conform with PEA’s data processing requirements. 

14 Meter Exchange 

14.1 Meter Exchange Work Order 

Through automated means, the Contractor shall record all appropriate meter change information 

and provide the data for upload into PEA’s SAP-ISU and MDM/MOMS as early as possible (no later 

than 12:00 am) the following working day.  The Contractor shall ensure that meter change outs 

occur outside of the billing window so that customer bills are not adversely affected. 

The Contractor's work order management system shall accept PEA’s Service Order ID. Provide the 

minimum list of customer and premise information that PEA will need to supply along with PEA’s 

service order number.  
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14.2 Meter Exchange Data Collection 

14.2.1  Basic Meter Exchange Data 

The Contractor shall capture and transfer the additional data elements listed below: 

 PEA Service Order ID   

 ID of the installer (up to 8 characters) 

 Date the order is completed  

 Read from the removed meter  

 Read from the meter being set  

 Meter number of the meter being installed  

 AMI device ID attached to the meter (this will be dependent on the type of electric meter 

selected) 

 PEA follow-up flag due to incorrect data found in the field 

 Comment section to include the incorrect versus correct data found 

 PEA’s defined data (e.g. phasor diagram, etc.) 

14.2.2  Global Positioning System (GPS) 

The Contractor shall capture and provision the GPS spherical (latitude, longitude, and altitude) 

coordinates for each electric meter location with an accuracy not to exceed +/- 3 meters. The 

Contractor may also suggest an alternate accuracy if an accuracy of +/- 3 meters is not 

appropriate.  

14.2.3  Barcode Data 

The Contractor shall extract data from a meter tagged with a barcode or RFID and integrate that 

data with the other data elements requested from PEA during the installation process. Barcode 

or RFID data elements include stock number, meter number, manufacturer, and alphanumeric 

characters that describe the electrical and physical characteristics of the meter. 



 
โครงการติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ      PEA-AMI-P1/2020 

 
 

48 
 

14.3 Other Work Requirements During Meter Installation 

14.3.1  Revenue Protection/Tampering Observations 

The Contractor shall review electric metering facilities for obvious signs of tampering including, 

but not limited to: jumpers, tampered meters, un-metered load on the line side of the meter, 

damage caused by apparent attempts to open the meter, etc.   

The Contractor shall provide means of reporting revenue protection/tampering situations to PEA.   

14.3.2  Visual Safety Inspections 

The Contractor shall review metering facilities for unsafe situations that may cause harm to 

individuals. 

a) The Contractor shall provide means of reporting unsafe situations.  

b) The Contractor will be authorized to mitigate or repair the unsafe condition if it can be 

accomplished in less than 1 hour of labor.  

15 Inventory Management 

15.1 Meter Inventory Requirements 

The Contractor shall be responsible for managing the meter change out process and for ensuring 

that removed meters are transferred to the Contractor for retrofit purposes or to PEA for 

retirement.  New and retrofitted meters must be processed through use of an automated system 

such that meter changes are smoothly completed and PEA meter records and the SAP-ISU are 

updated via PEA’s meter data management system on a daily basis. 

15.2 Meter Warehousing and Transfer 

PEA will receive all meter and network equipment into inventory system (SAP). PEA will have the 

electric meters shipped to a central Contractor facility for Contractor receipt and deployment 

staging. The Contractor shall assume custodial responsibility upon receipt for the weather 

protection and safeguarding of all PEA assets at all facilities established by the Contractor 
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throughout the project. Contractor shall provide sufficient areas for the assembly line for smart 

meter and modem paring and other related assembly works based on PEA’s customer database 

in only one Contractor’s factory nearby PEA’s headquarter. 

15.3 Meter Received Data 

PEA shall require from the installation Contractor, upon the receipt of the meter, to create a 

“Received” file that contains the meter number and date of receipt. The Contractor shall transfer 

the data to PEA in accordance with the Section 15: Security Provisions of this document.   

16 Testing 

16.1 Meter Sample Testing 

PEA will work with the electric meter manufacturer according to PEA's regulation.   

16.2 Installation Testing 

The Contractor shall complete a post installation meter communications check prior to leaving 

the site to ensure that the AMI meter and other installed system devices are communicating with 

the AMI system properly.  Test plans shall be developed by the contractor, and approved by PEA. 

17 Security Provisions 

17.1 Data Exchange 

The sensitive nature of the customer information contained in the data files requires the 

Contractor to ensure the customer data remains private.  Data security requirements are the 

following:  

a) Data Transfer. Basic Meter Exchange Data shall be secured in transmission and at rest.  

Data transfer shall be over an encrypted tunnel from PEA and the Contractor site. The 

data transferred shall also be encrypted and stored on the Contractor's servers in 

encrypted form until usage of the data is required. 
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b) Pretty Good Privacy (PGP) Keys.  The Contractor shall provide PEA with the Contractor's 

public PGP key.  PEA shall provide the Contractor with PEA public PGP key. Data transferred 

from PEA to the Contractor will be encrypted with the Contractor's public PGP key.  Data 

transferred from the Contractor to PEA will be encrypted with PEA's public PGP key. 

c) FTP Server. The Contractor shall provide PEA with a secure FTP server for transfer of Basic 

Meter Exchange Data between PEA and the Contractor.  A secure FTP server shall be 

accessible from Windows 10/8/7/Vista/XP64-bit & 32-bit. 

17.2 Handheld Device Security 

a) The Contractor shall protect all the data that will be contained in the Contractor's 

handheld device to perform the new meter installation.  

b) The Contractor shall protect the data while transferring the information from the handheld 

device to the Contractor's servers.   

c) The Contractor shall protect the data stored in the Contractor’s servers and computer 

networks and network via firewalls, host and network based intrusion detection systems, 

authentication/passwords, regular log monitoring, etc. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1(2) ขอกำหนดทางเทคนิค (Technical Specification) 

Book 4 : MOMS System and Customer Energy Portal 
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List of Acronyms 

A/C Air Conditioning 

AMI 

AMR 

Advanced Metering Infrastructure 

Automatic Meter Reading  

API Application Programming Interface 

AVL Automated Vehicle Location 

CIM-XML 

 

CMMI-DEV 

Common Information Model-Extensible 

Markup Language 

Capability Maturity Model Integration-

Development 

FAT Factory Acceptance Test 

GIS Geographic Information System 

GPS 

HES 

Global Positioning System 

Head-End System 

LAN Local Area Network 

MDMS 

MEIS 

MEMS 

MIMS 

MMMS 

MPMS 

MTMS 

Meter Data Management System 

Meter and Equipment Installation System 

Meter Exception Management System 

Meter Inventory Management System 

Meter Maintenance Management System 

Meter Preventive Maintenance System 

Meter Time Management System  

MOMS Meter Operation Management System 

PEA  Provincial Electricity Authority 

QA Quality Assurance 

QC Quality Control 

SAT Site Acceptance Test 

SME Subject-matter Expert 
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VPN Virtual Private Network 

WAN Wide Area Network 
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Book 4: Meter Operation Management System and Customer 

Energy Portal 

Contents 

1 ความตองการทางดานเทคนิคของ Meter Operation Management System (MOMS) ........................... 5 

1.1 ความตองการพื้นฐานทางดานเทคนิค ........................................................................................................ 5 

1.1.1 การเชื่อมตอกับระบบตาง ๆ .......................................................................................................... 5 

1.1.2 การบริหารจัดการหลักสําหรับผูดูแลระบบ .................................................................................... 6 

1.2 ระบบยอยภายในระบบ MOMS ................................................................................................................ 7 

1.2.1 ระบบ Meter and Equipment Installation System (MEIS) ................................................... 7 

1.2.2 ระบบ Meter Exception Monitoring System (MEMS) ........................................................... 9 

1.2.3 ระบบ Meter Maintenance Management System (MMMS) ............................................. 10 

1.2.4 ระบบ Meter Inventory Management System (MIMS) ...................................................... 12 

1.2.5 ระบบ Meter Time Management System (MTMS) ............................................................ 12 

1.2.6 ระบบ Meter Preventive Maintenance System (MPMS) ................................................... 13 

1.2.7 ระบบการออกรายงาน ............................................................................................................... 14 

1.2.8 ระบบรายงานเกณฑประสิทธิภาพการใหบริการ Service Level Agreement (SLA) ................ 14 

2 ความตองการทางดานเทคนิคของ Customer Energy Portal .................................................................. 15 

2.1 ความตองการพื้นฐานทางดานเทคนิค ..................................................................................................... 15 

3 ความตองการทางดานเทคนิคของระบบอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ เจาหนาที่ Help Desk . 17 

3.1 ความตองการพื้นฐานทางดานเทคนิค ..................................................................................................... 17 

4 Implementation and Rollout ............................................................................................................... 18 

4.1.1 System Testing & Commissioning ...................................................................................... 18 

4.1.2 Data Migration ........................................................................................................................ 20 

4.1.3 Training .................................................................................................................................... 21 



 
โครงการติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ PEA-AMI-P1/2020 

 
 

4 
 

4.1.4 Documentation ...................................................................................................................... 21 

4.1.5 Configuration/Version Management .................................................................................. 22 

4.1.6 Production/Acceptance/Transition .................................................................................... 23 

 

  



 
โครงการติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ PEA-AMI-P1/2020 

 
 

5 
 

1 ความตองการทางดานเทคนิคของ Meter Operation Management System (MOMS) 

Meters Operation Management System (MOMS) เปนระบบบริหารจัดการมิเตอรและอุปกรณประกอบ 

ไดแก ตูมิเตอร, หนวยรับ-สงขอมูล (4G/3G Modem), ซิมการด โดยระบบรองรับการทํางานตั้งแตการทดสอบกอน

การติดตั้ง, การประกอบมิเตอรกับอุปกรณ, การเตรียมขอมูลผูใชไฟฟากอนการติดตั้ง, การติดตั้ง, การตรวจสอบ

ความผิดปกติ, การซอมบํารุงตามกระบวนงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค และ การออกรายงานตาง ๆ ตามความ

ตองการของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

1.1 ความตองการพื้นฐานทางดานเทคนิค 

ระบบ หมายถึง ระบบ Meters Operation Management System (MOMS) 

1.1.1 การเชื่อมตอกับระบบตาง ๆ 

1.1.1.1 ระบบจะตองสามารถเชื่อมตอและทํางานรวมกับระบบ Head-End System (HES) หรือ ระบบ

Meter Data Management (MDM) ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.1.1.2 ระบบจะตองสามารถเชื่อมโยง (Integration) และทํางานรวมกับระบบอ่ืน ๆ ที่มีอยูในปจุบัน ของ

การไฟฟาสวนภูมภิาค ซึ่งประกอบไปดวย ระบบ SAP, ระบบ DMS และ ระบบ GIS โดยการเช่ือมโยงผาน 

Enterprise Service Bus (ESB) 

1.1.1.3 ระบบจะตองมี ESB ที่สามารถเชื่อมโยงกับ ESB (TIBCO) ที่มีอยูในปจุบันของการไฟฟาสวนภูมิภาค

ได โดยจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

 1.1.1.3.1 จะตองรองรับการทํางานแบบ Service Oriented Architecture (SOA) 

 1.1.1.3.2 จะตองรองรับมาตรฐานทางอุตสาหกรรมเปด เชน Common Information Model (CIM) 

 1.1.1.3.3 จะตองยินยอมใหระบบ AMI และ Application อื่น ๆ เขาสูขอมูลแบบ Real-Time ได เชน 

การอานขอมูลแบบ On-Demand Read, Meter Ping, และ Outage Notification  
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1.1.1.3.4 จะตองเชื่อมโยงกับ Applications ตาง ๆ ไดอยางสะดวกและงาย โดยตองไมไปปรับแตง 

Applications ตาง ๆ เหลานั้นแบบ Customization มากจนเกินไป เชน Message Transformation, 

Service Callout, และ Protocol Translation เปนตน 

1.1.1.3.5 จะตองมี Adapters มาตรฐานหรือแบบ Custom สําหรับเชื่อมโยงกับระบบภายนอก (3rd 

Party Systems) เชน ระบบ SAP ERP เปนตน 

1.1.1.3.6 จะตองมีความสามารถในการ Logging และ Monitoring 

1.1.1.3.7 จะตองรองรับ Complex Event Processing (CEP) สําหรับการใชงานในอนาคตได 

1.1.1.4 ระบบจะตองสามารถเชื่อมโยง (Integration) และทํางานรวมกับระบบฐานขอมูลของระบบ AMR 

ระยะที่ 1 และ 2 ได  

1.1.1.5 ระบบจะตองถูกออกแบบตามกระบวนงานและวิธีปฏิบัติซึ่งตองไดรับความเห็นชอบ จากการไฟฟา-

สวนภูมิภาค 

1.1.2 การบริหารจัดการหลักสําหรับผูดูแลระบบ 

1.1.2.1 ระบบจะตองมีการบริหารจัดการหลักสําหรับผูดูแลระบบสําหรับการจัดการคาเริ่มตนตาง ๆ เชน การ

กําหนดสิทธิ์ผูใชงานตามพ้ืนท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคทุกระดับชั้นพ้ืนท่ี, การกําหนดวันหยุดประจําปของการ

ไฟฟาสวนภูมภิาคเพ่ือใชในการออกรายงานของ Customer Energy Portal และโปรแกรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ, 

การกําหนดเง่ือนไขตาง ๆ เพ่ือใชในการวิเคราะหหรือออกรายงาน, การกําหนดขอมูลประกาศขาวสาร, การ

กําหนดขอมูลที่จะใหผูใชงานดาวนโหลดไปใช เชน คูมอืการใชงานระบบงาน เปนตน โดยจะตองมีหนาจอ 

Interface เพ่ือใหเจาหนาท่ีการไฟฟาสวนภูมภิาคสามารถเขาไปปรับแกไขได 

1.1.2.2 ระบบจะตองมีการบริหารจัดการหลักสําหรับผูดูแลระบบสําหรับการบริหารจัดการขอมูลหลักของ

มิเตอรและอุปกรณประกอบ 

1.1.2.3 ระบบจะตองมีการบริหารจัดการหลักสําหรับผูดูแลระบบสําหรับการ Log In เขาระบบ ซ่ึงจะตองเปน

ลักษณะ Log In ดวย User เดียวที่สามารถใชงานไดทุกระบบภายใตระบบหลักของ MOMS 

1.1.2.4 ระบบจะตองมีการบริหารจัดการหลักสําหรับผูดูแลระบบสําหรับการกําหนดสิทธ์ิผูใชงาน ซึ่งจะตอง



 
โครงการติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ PEA-AMI-P1/2020 

 
 

7 
 

สามารถกําหนดสิทธิ์การใชงานไดทุกระดับชั้นของพ้ืนที่การไฟฟาสวนภูมิภาคและระดับบุคคล โดยผูใชงาน

นั้นมีสิทธิ์ดูขอมูลภายใตพ้ืนที่รับผิดชอบเทานั้น 

1.1.2.5 ระบบจะตองมีการบริหารจัดการหลักสําหรับผูดูแลระบบสําหรับรองรับการเปลี่ยนระดับชั้นของ

ผูใชงาน กรณีการไฟฟาสวนภูมิภาคมกีารยกระดับฐานะของพ้ืนท่ี หรือปรับเปล่ียนระดับช้ันของพ้ืนที่ เปนตน 

ซึ่งรวมถึงขอมูลและใบงานตาง ๆ ที่เก่ียวของทั้งหมด  

1.1.2.6 ระบบจะตองมีการบริหารจัดการหลักสําหรับผูดูแลระบบโดยมีระบบ User Management และมี

หนาจอ Interface เพื่อใหเจาหนาที่การไฟฟาสวนภูมิภาคสามารถเขาไปปรับแกไขได 

1.1.2.7 ระบบจะตองรองรับการคนหาขอมูล โดยมีการกรองจากขอมูลตาง ๆ ตามความเหมาะสมของแตละ

ระบบงาน เปนอยางนอย ดังนี้ ชื่อผูใชไฟฟา, ประเภทผูใชไฟฟา, บัญชีผูใชไฟฟา, หมายเลขมิเตอร และ พ้ืนที่

การไฟฟา 

1.1.2.8 ระบบจะตองมีระบบเก็บ Log ของผูใชงาน และกิจกรรมการใชงาน (User Log and Activity Log) 

1.1.2.9 ระบบจะตองรองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

1.1.2.10 การออกแบบและพัฒนาระบบ MOMS จะตองไมมีผลกระทบตอการทํางานของระบบ AMR ระยะ

ที่ 1 และ 2 ของการไฟฟาสวนภูมิภาค ในปจจุบัน 

1.1.2.11 ผูรับจางจะตองจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณประกอบ และลิขสิทธิ์ซอฟทแวร ที่

จําเปนใหเพียงพอในการพัฒนาระบบ MOMS 

1.1.2.12 ผูรับจางจะตองปรับระบบ MOMS รวมถึงระบบยอยท้ังหมด ปละ 2 คร้ังตามท่ีการไฟฟาสวน-

ภูมิภาคกําหนด  

1.2 ระบบยอยภายในระบบ MOMS 

ระบบ MOMS ประกอบดวย ระบบยอยตาง ๆ ดังนี้ 

1.2.1 ระบบ Meter and Equipment Installation System (MEIS) 

ระบบ หมายถึง ระบบ MEIS ซึ่งเปนระบบรองรับกระบวนการติดตั้งมิเตอรและอุปกรณประกอบ โดยตอง

สามารถเชื่อมตอขอมูลตั้งตนจากระบบ PEA SAP โดยมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
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1.2.1.1 จะตองมกีารบริหารจัดการ ขอมูลหลักของมิเตอรและอุปกรณประกอบอ่ืนๆ เชน ตูมิเตอร, หนวย

รับ-สงขอมูล (4G/3G Modem), ซิมการด เปนอยางนอย โดยมีฟงกชั่นหลัก ดังนี้เปนอยางนอย 

1.2.1.1.1 นําเขา และจัดเก็บขอมูลหลัก 

1.2.1.1.2 บริหารจัดการขอมูลหลักคือสามารถเพิ่ม,ปรับปรุงและลบ ได 

1.2.1.1.3 สามารถเชื่อมโยงขอมูลมิเตอรกับขอมูลอุปกรณประกอบได 

1.2.1.1.4 สามารถเชื่อมโยงขอมูลมิเตอรและขอมูลอุปกรณกับขอมูลผูใชไฟฟาจากระบบฐานขอมูล

ของ ระบบมิเตอรอัจฉริยะ AMI สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ ได 

1.2.1.1.5 เรียกดูขอมูลหลักในรูปแบบตางๆ ไดดังนี้เปนอยางนอย คือ เรียกดูจากหมายเลขมิเตอร, 

อุปกรณประกอบ, ผูใชไฟฟา, เรียกแยกตามกลุมขอมูล เชน กลุมมิเตอรประกอบ CT แรง

สูง/ต่ํา, กลุมขนาดของผูใชไฟฟา และตองสามารถจัดเรียงลําดับขอมูลที่แสดงผลตามที่

ตองการได 

1.2.1.2 ระบบจะตองสามารถรองรับกระบวนการทํางาน และตรวจสอบสถานะความเคลื่อนไหวของ

มิเตอรและอุปกรณประกอบ ภายใตกระบวนการทํางานของการไฟฟาสวนภูมิภาค เชน การติดตั้งมิเตอร

ใหม, การสับเปลี่ยนมิเตอร, การตัดฝากมิเตอร, การยกเลิกการใชหรือรื้อถอน, และ การติดตั้งหรือ

สับเปลี่ยนเพื่อทดแทนรายเดิม 

1.2.1.3 ระบบสามารถแสดงจํานวนมิเตอรตามพื้นที่การติดตั้ง, สถานะของการติดตอ โดยสามารถแสดงใน

รูปแบบ ขอมูล และแผนภาพที่มีตําแหนงการติดตั้งของมิเตอร (Meter Location) บนแผนที่แบบ

Geographic Map ดวยผลิตภัณฑแผนที่ที่ใชงานอยางแพรหลายและถูกกฎหมาย อาทิเชน ESRI ArcGIS 
Land-Based Data ของ การไฟฟาสวนภูมิภาค และผูรับจางจะตองจัดหา พัฒนา/ปรับปรุง และ สงมอบ
ลิขสิทธิ์ที่ถูกกฎหมายในการใชงานผลิตภัณฑแผนท่ีนั้นให การไฟฟาสวนภูมิภาค ดวย   
1.2.1.4 ระบบสามารถรองรับกระบวนการแกไขปรับปรุงขอมลูผูใชไฟฟา โดยใหมีข้ันตอนการ Request 

และข้ันตอนการ Approve จาก Authorized Person 

1.2.1.5 ระบบจะตองสามารถเชื่อมโยง (Integration) กับระบบอ่ืน ๆ ของการไฟฟาสวนภูมิภาค เพ่ือนําเขา

ขอมูลตั้งตนสําหรับการติดตั้งมิเตอรจํานวนมาก (Bulk Meter Installation) ในชวงดําเนินโครงการได 

1.2.1.6 ระบบจะตองสามารถแสดงสถานะของการติดตั้งมิเตอรใหม ยกตัวอยางเชน Install Complete, 

Install Incomplete, Waiting for Installation, และ Commissioning Success  
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1.2.1.7 ระบบจะตองสามารถแสดงรายงานสรุปผลการติดตั้งมิเตอรใหม โดยใหเปรียบเทียบ ผลลัพธตาม

แผน และ ผลลัพธที่ไดจริง เปนอยางนอย 

1.2.1.8 ระบบจะตองรองรับการทํางานแบบ Web-based Application โดยผูใชงานสามารถกรอกขอมูล

การติดตั้งมิเตอรจากหนางาน (Field Site) และอื่น ๆ ดังนี้เปนอยางนอย วันที่ติดตั้ง, ขอมูลติดตอของผูใช

ไฟ เชน ชื่อ ที่อยู เปนตน, ขอมูลของมิเตอรและหนวยรับ-สงขอมูล (4G/3G Modem), Latitude และ 

Longitude (กรอกแบบอัตโนมัติโดยใชตําแหนงจาก Smart Device), คาความตานทาน Ground, ระดับ

ความเขมของสัญญาณท่ีรับไดจากโครงขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี 4G/3G (Received Signal Strength), ลําดับ

เฟส (Phase Sequence: RST/TSR), ภาพถายการติดตั้งมิเตอรและอุปกรณประกอบกอนและหลังการ

ติดตั้ง แบบ on line ได โดยระบบตองสามารถรองรับการทํางานแบบ Responsive Web Mobile หรือ 

Mobile Application 

1.2.2 ระบบ Meter Exception Monitoring System (MEMS) 

ระบบ หมายถึง ระบบ MEMS ซึ่งเปนระบบการติดตามเฝาระวังความผิดปกติท่ีเกิดขึ้นกับมิเตอรและอุปกรณ

ประกอบ โดยระบบสามารถเชื่อมตอกับระบบ MDM, ระบบ Meter Maintenance Management System 

(MMMS) และระบบ Customer Energy Portal โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1.2.2.1 ระบบจะตองสามารถแสดงสถานะการทํางานของมิเตอรและอุปกรณอื่น ๆ ที่ผิดปกติ (Alarm) ได 

ดังตอไปน้ีเปนอยางนอย Terminal Cover Open ท่ีมิเตอร, Limit Switch Open ที่ตูมิเตอร, Clock 

Failure, Memory Failure, Battery Failure, VT Failure, Unbalance Current (3P3W Only), 

Reverse Power, Current By-passing, Incorrect Phase Rotation เปนตน 

1.2.2.2 ระบบจะตองสามารถแสดงสถานะของ Event ดังตอไปนี้ Received Signal Strength ต่ํากวาคา 

Threshold โดยคา Threshold สามารถกําหนดได เปนอยางนอย 

 1.2.2.3 ระบบจะตองสามารถระบุตัวมิเตอรที่มีความผิดปกติตามนิยาม/กรรมวิธีตรวจสอบของการไฟฟา-

สวนภูมิภาค จากขอมูล Load Profile ได  

 1.2.2.4 ระบบจะตองสามารถแสดงขอมูล Event และ Alarm ตามท่ี การไฟฟาสวนภูมภิาคกําหนด ใน

รูปแบบที่แสดงบน Dashboard ได 



 
โครงการติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ PEA-AMI-P1/2020 

 
 

10 
 

 1.2.2.5 ระบบจะตองสามารถปรับปรุงสถานะ (Update Status) เมื่อ Event หรือ Alarm ที่เกิดขึ้นมาได

กลับเขาสูสภาวะปกติแลว 

 1.2.2.6 ระบบจะตองสามารถแสดงคาความสําเร็จ (Success Rate) ในการสื่อสารได 

 1.2.2.7 ระบบจะตองสามารถแสดงสถานการณการทํางานที่ผิดปกติในปจจุบัน และสามารถเรียกดูประวัติ

การทํางานที่ผิดปกติยอนหลังได 

1.2.2.8 ระบบจะตองสามารถเชื่อมตอกับ Work Order สําหรับการบํารุงรักษา (Maintenance) โดย

สามารถกําหนดใหเปดงานจาก Event และ/หรือ Alarm ที่สงมาจากมิเตอรที่ผิดปกติได 

1.2.2.9 ระบบจะตองสามารถเชื่อมตอกับ Customer Energy Portal เพ่ือแสดงผลการวิเคราะหหาสาเหตุ

ของ Alarm ที่เกิดขึ้นจากมิเตอรที่ผิดปกติได 

1.2.2.10 ระบบจะตองสามารถตั้งคาเง่ือนไขการตรวจสอบความผิดปกติของมิเตอรได 

1.2.2.11 ระบบจะตองสามารถ Export ขอมูลในรูปแบบของไฟล PDF และ Microsoft Excel ได 

1.2.2.12 ระบบจะตองรองรับการทํางานแบบ Web-based Application และจะตองรองรับการทํางาน

แบบ Responsive Web Mobile หรือ Mobile Application ได 

1.2.3 ระบบ Meter Maintenance Management System (MMMS) 

ระบบ หมายถึง ระบบ MMMS ที่รองรับกระบวนการซอมบํารุงมิเตอรและอุปกรณประกอบของผูรับจางและ

การไฟฟาสวนภูมภิาค โดยตองรองรับกระบวนการทํางาน (Work Flow) ตามท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด โดย

ระบบสามารถเชื่อมตอกับระบบ Meter Exception Monitoring System (MEMS) และระบบ Customer Energy 

Portal โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

   1.2.3.1 มรีะบบเปดและปดงานซอม แบบ Manual และแบบอัตโนมัติ โดยการเช่ือมโยงขอมูลกับระบบ 

Meter Exception Monitoring System (MEMS) โดยระบบเปดและปดงานซอมแบบอัตโนมัตินั้น

สามารถกําหนดใหเปดงานจาก Event และ/หรือ Alarm ที่สงมาจากมิเตอรที่ผิดปกติได 

1.2.3.2 ตองติดตามและแสดงสถานะ การดําเนินการซอม เชนเปดงาน ปดงาน จะตองเปดงานตั้งแต

ไดรับใบสั่งงาน (Work Order) หรือ อยูระหวางการดําเนินการ เปนอยางนอย 

  1.2.3.3 ระบบจะตองรองรับกระบวนการซอมบํารุงมิเตอรและอุปกรณประกอบของการไฟฟาสวน

ภูมิภาค โดยสามารถสงใบงานไปยัง เจาหนาที่ของการไฟฟาสวนภูมิภาคและผูรับจาง ที่มีหนาที่

รับผิดชอบและไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ ดําเนินการตอไป 
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  1.2.3.4 ระบบจะตองสามารถปรับปรุงสถานะ (Status Update) ของใบงานที่ไดถูกสงไปตามลําดับ 

  1.2.3.5 ระบบจะตองสามารถแจงนัดหมาย (Appointment) ระหวางผูรับจางและการไฟฟาสวน-

ภูมิภาค สําหรับงานซอมบํารุงมิเตอรและอุปกรณหนางาน 

  1.2.3.6 ระบบจะตองสามารถเชื่อมโยงกับ Application อ่ืนที่ใชในการนําทาง (Navigation) โดยใช

แผนที่แบบ Geographic Map ดวยผลิตภัณฑแผนที่ที่ใชงานอยางแพรหลายและถูกกฎหมาย ไปยัง

ตําแหนงของมิเตอรและอุปกรณประกอบท่ีตองการซอมบํารุง โดยจะตองรองรับผูใชงานท่ีเขามาพรอม ๆ 

กัน (Concurrent Users) จํานวนไมนอยกวา 100 คน 

  1.2.3.7 ระบบจะตองสามารถแสดงสถานะสําหรับงานซอมบํารุงมิเตอรและอุปกรณประกอบ โดย

สามารถคนหาขอมูลโดยใชขอมูลดังตอไปนี้สําหรับคนหา เชน วัน เวลา, เลขที่บัญชีผูใชไฟฟา (Contract 

Account Number), รหั สมิ เ ตอร  (PEA Number), รหั สหน วยรั บ -ส งข อมู ล  (4G/3G Modem), 

หมายเลขพื้นที่การไฟฟาสวนภูมิภาค, และ Event และ Alarm เปนอยางนอย 

  1.2.3.8 ระบบจะตองสามารถเชื่อมโยง (Integration) กับระบบ SAP ในปจุบัน ของการไฟฟาสวน-

ภูมิภาค ผานทาง Enterprise Service Bus (ESB) เพื่อสงผานขอมูลระหวางกัน ในเร่ืองที่เก่ียวกับ  ใบสั่ง

งาน การซอมบํารุงมเิตอรและอุปกรณประกอบ และ ขอมูลอ่ืน ๆ ที่จําเปน 

  1.2.3.9 บันทึกงานแจงซอม โดยมีขอมูลการบันทึก อยางนอย ดังนี้ ผูแจง, ผูรับแจง, ผูปฏิบัติงาน,   

  วิธีการปฏิบัติ, วันท่ีแจงและวันที่ปฏิบัติงานโดยสามารถแนบไฟลประกอบได 

 1.2.3.10 เก็บประวัติงานซอมบํารุง และเรียกดูยอนหลังได 

 1.2.3.11 บริหารจัดการ การจัดกลุมพ้ืนที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกับพื้นที่การใหบริการซอมบํารุงของผู 

รับจาง 

 1.2.3.12 สามารถพิมพรายงานตามแบบฟอรมที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด 

 1.2.3.13 ระบบจะตองสามารถ Export ขอมูลในรูปแบบของไฟล PDF และ Microsoft Excel ได 

 1.2.3.14 ระบบตองติดตามและวัดผลการซอมบํารุงในแตละใบงานเพ่ือใชในการประเมนิผลการ 

ใหบริการของผูรับจาง 

1.2.3.15 รองรับการใหบริการกับผูใชงานของการไฟฟาสวนภูมิภาคทั่วประเทศ 

  1.2.3.16 ระบบจะตองรองรับการทํางานแบบ Web-based Application และจะตองรองรับการ

ทํางานแบบ Responsive Web Mobile หรือ Mobile Application ได โดยสามารถนําเขาขอมูลการ

ใหบริการหนางานแบบ on line ได 
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1.2.4 ระบบ Meter Inventory Management System (MIMS) 

ระบบ หมายถึง ระบบ MIMS ซึ่งเปนระบบรองรับกระบวนการบริหารจัดการพัสดุมิเตอรและอุปกรณประกอบ 

โดยตองสามารถเชื่อมตอขอมูลจากระบบ Meter Maintenance Management System (MMMS) โดยมี

คุณสมบัติ ดังนี้ 

1.2.4.1 ระบบจะตองสามารถรองรับกระบวนการเบิกจาย มิเตอรและอุปกรณ ในกรณีตางๆ ดังตอไปนี้เปน

อยางนอย การติดตั้งมิเตอร, การสงซอม, การสับเปลี่ยน, การเคลื่อนยาย (ติดตามสถานะการจัดสงของ

มิเตอรและอุปกรณประกอบ)  

1.2.4.2 ระบบจะตองสามารถแสดงขอมูลประวัติยอนหลัง การเคลื่อนไหว, การเคลื่อนยายของมิเตอรและ

อุปกรณประกอบท่ีเช่ือมโยงตอเน่ืองกัน, ประวัติการชํารุดของมเิตอรและอุปกรณประกอบ  

1.2.4.3 ระบบจะตองสามารถติดตามและตรวจสอบการสงซอม/เปล่ียนมิเตอรและอุปกรณประกอบไปยังผู

รับจางในระยะเวลาประกันมิเตอรและอุปกรณประกอบ 

1.2.4.4 ระบบจะตองสามารถเก็บรวบรวมสถิติการชํารุดของมิเตอรและอุปกรณประกอบ โดยระบุสาเหตุ

ทั้งจากคุณภาพและไมไดมาจากคุณภาพ จํานวน และ รอยละการชํารุด เปนอยางนอย และสามารถแสดง

คาสถิติโดยเลือกแสดงตาม สาเหตุทั้งจากคุณภาพและไมไดมาจากคุณภาพ ชวงเวลา ประเภทของมิเตอร 

เปนอยางนอย โดยสามารถแสดงในระดับเขตการไฟฟา เปนอยางนอย 

        1.2.4.5 ระบบจะตองแจงพัสดุชํารุดแบบ Manual ได 

        1.2.4.6 ระบบจะตองสามารถจัดคิวสงพัสดุมิเตอรและอุปกรณประกอบ โดยการไฟฟาสวนภูมิภาค  

        สามารถกําหนดลําดับคิวได  

 1.2.4.7 สามารถพิมพรายงานตามแบบฟอรมที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด 

 1.2.4.8 ระบบจะตองสามารถ Export ขอมูลในรูปแบบของไฟล PDF และ Microsoft Excel ได 

 1.2.4.9 รองรับการใหบริการกับผูใชงานของการไฟฟาสวนภูมิภาคทั่วประเทศ 

 1.2.4.10 ระบบจะตองรองรับการทํางานแบบ Web-based Application และจะตองรองรับการทํางาน

แบบ Responsive Web Mobile หรือ Mobile Application ได โดยสามารถนําเขาขอมูลการใหบริการ

หนางานแบบ on line ได 

1.2.5 ระบบ Meter Time Management System (MTMS) 

ระบบ หมายถึง ระบบ MTMS ซึ่งเปนระบบบริหารจัดการมิเตอรที่เวลาคลาดเคลื่อนจากเวลามาตรฐาน โดย

ตองสามารถเชื่อมตอกับระบบ Meter Maintenance Management System (MMMS) ได โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
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1.2.5.1 ระบบจะตองสามารถตรวจสอบเวลาคลาดเคลื่อนของมิเตอรทั้งแบบกลุม และ แบบเดี่ยว โดย

จะตองสามารถแสดงระยะเวลาคลาดเคลื่อนระหวางมิเตอรเทียบกับเวลามาตรฐาน   

1.2.5.2 ระบบจะตองรองรับกระบวนการซอมบํารุงมิเตอรและอุปกรณประกอบของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

โดยสามารถสงใบงานไปยัง เจาหนาที่ของการไฟฟาสวนภูมิภาคและผูรับจาง ที่มีหนาที่รับผิดชอบและ

ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ ดําเนินการตอไป 

1.2.5.3 ระบบจะตองสามารถแสดงขอมูลประวัติยอนหลังเวลาของมิเตอรท่ีคลาดเคล่ือนในแตละวัน  

1.2.5.4 ระบบจะตองสามารถเชื่อมโยงกับ Event Log และ Load Profile เพื่อใชในการปรับปรุงคาใช

ไฟฟาได  

        1.2.5.5 สามารถพิมพรายงานตามแบบฟอรมที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด 

        1.2.5.6 ระบบจะตองสามารถ Export ขอมูลในรูปแบบของไฟล PDF และ Microsoft Excel ได 

        1.2.5.7 รองรับการใหบริการกับผูใชงานของการไฟฟาสวนภูมิภาคทั่วประเทศ 

        1.2.5.8 ระบบจะตองรองรับการทํางานแบบ Web-based Application และจะตองรองรับการทํางาน

แบบ Responsive Web Mobile หรือ Mobile Application ได โดยสามารถนําเขาขอมูลการใหบริการหนา

งานแบบ on line ได 

1.2.6 ระบบ Meter Preventive Maintenance System (MPMS) 

ระบบ หมายถึง ระบบ MPMS ซึ่งเปนระบบบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) มิเตอร

และอุปกรณประกอบ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1.2.6.1 ระบบจะตองสามารถแจงและเปดใบงานเพื่อตรวจสอบมิเตอรและอุปกรณประกอบตามวาระทั้ง

ในรูปแบบ Manual และ Automatic เพ่ือใชสําหรับการซอมบํารุงและวางแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกัน 

(Preventive Maintenance)   

1.2.6.2 ระบบจะตองสามารถเก็บประวัติการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ของมิเตอรเพ่ือใชสําหรับการซอมบํารุง

และวางแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance)   

1.2.6.3 สามารถพิมพรายงานตามแบบฟอรมท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด 

        1.2.6.4 ระบบจะตองสามารถ Export ขอมูลในรูปแบบของไฟล PDF และ Microsoft Excel ได 

        1.2.6.5 รองรับการใหบริการกับผูใชงานของการไฟฟาสวนภูมิภาคทั่วประเทศ 

        1.2.6.6 ระบบจะตองรองรับการทํางานแบบ Web-based Application และจะตองรองรับการทํางาน

แบบ Responsive Web Mobile หรือ Mobile Application ได โดยสามารถนําเขาขอมูลการใหบริการ

หนางานแบบ on line ได 
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1.2.7 ระบบการออกรายงาน 

รายงาน หมายถึง รายงานสรุปผลขอมูลยอนหลัง, รายงานสถิติ และรายงานสรุปผลรวมตางๆ โดยสามารถ

เลือกแสดงผลเปน รายวัน, รายสัปดาห, รายเดือน, รายป และตามชวงเวลา และสามารถ Export รายงาน

ออกมาในรูปแบบ PDF และ MS Excel โดยเลือกการกรองเงื่อนไขออกรายงานจากขอมูลตางๆ ดังนี้เปนอยาง

นอย 

1.2.7.1 เลือกตามพ้ืนท่ีการไฟฟา 

1.2.7.2 เลือกตามชนิดของมิเตอร, อุปกรณ, กลุมผูใชไฟฟาตางๆ, ขนาดการใชไฟฟา และชนิดการเกิด

ความผิดปกติของมิเตอร เปนตน 

1.2.7.3 เลือกระบุเฉพาะรายที่ตองการ 

1.2.7.4 รายงานขอมูลประวัติการใชไฟฟายอนหลัง kW, kWh, kVar, kVarh, Voltage, Current และ 

Power Factor 

1.2.7.5 รายงานขอมูลผลรวมการใชไฟฟา kW, kWh, kVar, kVarh 

1.2.7.6 รายงานประวัติการสับเปลี่ยน และการซอมบํารุง ของมิเตอรและอุปกรณประกอบ 

1.2.7.7 รายงานสถิติการสับเปลี่ยน และการซอมบํารุง ของมิเตอรและอุปกรณประกอบ 

1.2.7.8 รายงานประวัติ และสถิติของการทํางานผิดปกติของมิเตอร 

1.2.7.9 รายงานประวัติ และสถิติมิเตอรอานหนวย เชน จํานวนมิเตอรในแตละรอบการอานหนวยทั้งที่อาน

ไดและไมได โดยสามารถระบุสาเหตุแบบแยกรายการได เชน อยูระหวางการรอมิเตอรและอุปกรณประกอบ 

การรอเจาหนาที่เขาตรวจสอบ และ อื่น ๆ เปนอยางนอย 

1.2.7.10 รายงานสรุปแสดงจํานวนมิเตอรตามพื้นที่การติดตั้ง, สถานะการติดตอ โดยสามารถแสดงใน

รูปแบบ ขอมูล และแผนภาพ 

1.2.7.11 ทั้งนี้รายงานตางๆ ดังกลาวขางตน การไฟฟาสวนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์ในการกําหนดรูปแบบ 

1.2.8 ระบบรายงานเกณฑประสิทธิภาพการใหบริการ Service Level Agreement (SLA) 

 1.2.8.1 ระบบจะตองสามารถแสดงเกณฑประสิทธิภาพการใหบริการ ตาม 1.1 (1) เงื่อนไขเฉพาะงานขอ 6 
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        1.2.8.2 สามารถพิมพรายงานตามแบบฟอรมที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด 

        1.2.8.3 ระบบจะตองสามารถ Export ขอมูลในรูปแบบของไฟล PDF และ Microsoft Excel ได 

        1.2.8.4 ระบบจะตองรองรับการทํางานแบบ Web-based Application  

2 ความตองการทางดานเทคนิคของ Customer Energy Portal 

ผูรับจางจะตองจัดทํา Customer Energy Portal ในรูปแบบของ Web Application ที่สามารถเชื่อมตอกับ 

ระบบงานตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาคเห็นสมควร และ รองรับระบบปฏิบัติการทั้งแบบ Windows ผาน

คอมพิวเตอรสวนบุคคล และ Mobile Application ที่รองรับระบบปฏิบัติการ Android version ลาสุด และ 

iOS version ลาสุด ผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี Smart Phone และ Tablet ตามท่ี การไฟฟาสวนภูมิภาค กําหนด 

โดยตองมีคณุสมบัติดังนี้ 

2.1 ความตองการพื้นฐานทางดานเทคนิค 

2.1.1 ผูรับจางจะตองจัดทํา Customer Energy Portal ในรูปแบบของ Web Application และ Mobile 

Application ที่สามารถเชื่อมตอกับระบบ AMI และ/หรือ ระบบอื่นของ การไฟฟาสวนภูมิภาคไดเปนอยางนอย 

2.1.2 ผูรับจางจะตองจัดหา และ ติดตั้งคอมพิวเตอรแมขาย (Servers) และ ระบบอื่น ๆ ที่เก่ียวของ สําหรับ 

Customer Energy Portal ณ AMI Data Center การไฟฟาสวนภูมิภาค 

2.1.3 Customer Energy Portal จะตองมีความพรอมในการใชงาน (Availability) ไมนอยกวา 99% เม่ือมี

ผูใชงานพรอม ๆ กัน (Concurrent Users) เขามาในระบบ ตามที่กําหนดไวในขอกําหนดทางเทคนิคนี้ (ดูขอมูล

เพ่ิมเติมใน Appendix C User Counts HES NMS MDMS MOMS) 

2.1.4 Customer Energy Portal จะตองสามารถแสดงความเชื่อมโยง (Linkage) ระหวางขอมูล Load 

Profile และ ขอมูล Billing ได  

2.1.5 Customer Energy Portal จะตองสามารถเชื่อมโยงกับ AMR Power Plus ของระบบอานหนวย

มิเตอรอัตโนมัติ (Automatic Meter Reading: AMR) ระยะที่ 1 และ 2 โดยผูใชงานสามารถเขาสู ระบบ 

Customer Energy Portal โดยใชหนาจอ User Interface เดียวกัน และมี การยืนยันตัวตนของผูใชงาน การ

แสดงผลและเปรียบเทียบขอมูล Load Profile ท้ังแบบกลุมและเฉพาะราย ขอมูลใบอานหนวย เปนอยางนอย   
2.1.6 มีระบบการจัดการสิทธิ์ของผูใชในการเขาถึงขอมูลการใชไฟฟา โดยถูกกําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูล

จากระบบการจัดการสิทธิ์จากสวนกลาง 

2.1.7 การเขาระบบ (User Login) ตองมีรายละเอียดดังนี้ 
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2.1.7.1 กําหนดใหตองมีการใส User ID และ Password กอนเขาระบบทุกครั้ง 

2.1.7.2 ระบบสามารถจดจํา User ID และ Password โดยใชเทคโนโลยีการ Authentication ผาน 

Touch ID/Face ID เมื่อใชงานระบบผาน Mobile Application 

2.1.7.3 ผูใชสามารถกําหนดหรือเปลี่ยนรหัสผานไดเอง 

2.1.8 การเลือกรูปแบบการแสดงผลของขอมูลการใชไฟฟา 

2.1.8.1 Load Profile  

2.1.8.1.1 สามารถเลือกคาบเวลา (Period) ที่ตองการแสดง เปน ราย 15 นาที, รายวัน, 

สัปดาห, เดือน และป โดยสามารถเลือกชวงเวลา (Duration) ในการแสดงผล โดย การไฟฟาสวน

ภูมิภาค สามารถกําหนดจํานวน record ที่ใชในการแสดงผลของแตละประเภท Period ได 

2.1.8.1.2 สามารถเลือกดูคาขอมูลการใชไฟฟา ได ดังนี้ 

2.1.8.1.2.1 Demand kW (Import and Export), Demand kVar (Import and 

Export) 

2.1.8.1.2.2 kWh (Import and Export), kVarh (Import and Export) 

2.1.8.1.2.3 Current, Voltage 

2.1.8.1.2.4 Phasor Diagram 

2.1.8.2 Billing History  

2.1.8.2.1 สามารถเลือกคาบเวลา (Period) ที่ตองการแสดง เปน รายเดือน และป โดยสามารถ

เลือกชวงเวลา (Duration) ในการแสดงผล  

2.1.8.1.2 สามารถเลือกดูคาขอมูลการใชไฟฟา ได ดังแสดงในตาราง Book 2: Table of 

Billing History 

2.1.9 สามารถแสดงผลในรูปแบบตางๆ ดังนี้ 

2.1.9.1 ตองมีรูปแบบการแสดงผล มีทั้งรูปแบบตารางขอมูล และรูปแบบกราฟ โดยสามารถเลือก

แสดงเปนกราฟเสน และกราฟแทงได 

2.1.9.2 สามารถแสดงผลการเปรียบเทียบขอมูลการใชไฟฟา โดยสามารถเลือกแสดงขอมูล

เปรียบเทียบเปน วัน, สัปดาห, เดือน และป 

2.1.9.3 สามารถแสดงผลรวมของขอมูลการใชไฟฟา โดยสามารถเลือกแสดงผลรวมของกลุมผูใชไฟฟา, 

กลุมประเภทธุรกิจ, กลุมขนาดกิจการ และ กลุมพ้ืนที่การไฟฟา เปนอยางนอย 

2.1.9.4 แสดงขอมูลใบจดหนวยการใชไฟฟาทุกรอบการอานหนวยในรอบเดือน โดยสามารถเลือกดู

เดือนยอนหลังได, แสดงขอความเตือนกรณีมิเตอรรายนั้นไมสามารถติดตอไดในรอบการอานหนวย
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นั้น และรองรับผูใชไฟฟาในรายที่มีการติดตั้งมิเตอรแบบ Summation โดยสามารถเลือกแสดง

ขอมูลทั้งในผลรวมทุกวงจร และ แสดงขอมูลแยกแตละวงจร 

2.1.9.5 สามารถเรียกดูขอมูลการใชไฟฟา ยอนหลังได ไมนอยกวา 3 ป 

2.1.9.6 ตองมีการออกแบบ การแสดงหนาจอในขนาดที่เหมาะสมกับ โทรศัพทเคลื่อนท่ีชนิด Smart 

Devices (Smart Phone and Tablet) ที่รองรับระบบปฏิบัติการ Android และ iOS 

2.1.9.7 ผูรับจางจะตองจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณประกอบ และลิขสิทธ์ิซอฟทแวร 

ที่จําเปนใหเพียงพอในการพัฒนาระบบ Web Application และ Mobile Application ที่รองรับ

การเขาถึงขอมูลดวย โทรศัพทเคล่ือนท่ีชนิด Smart Devices (Smart Phone and Tablet) 

2.1.9.8 ผูรับจางจะตองพัฒนาระบบ Web Application และ Mobile Application ที่รองรับทั้ง

ขอมูล Load Profile และ Billing ทั้ง Export และ Import โดยการไฟฟาสวนภูมิภาคสามารถ

กําหนดสิทธิ์ผูใชไฟใหเขาใชงานไดทั้ง Export และ Import หรือ บางสวน 

2.1.9.9 ผู รั บ จ า ง ต อ งป รั บป รุ ง  (Customization) ร ะบ บ  Web Application แล ะ  Mobile 

Application ที่รองรับการเขาถึงขอมูลดวย โทรศัพทเคล่ือนท่ีชนิด Smart Devices (Smart 

Phone and Tablet) ซ่ึงตองไดรบัการอนุมัติจาก การไฟฟาสวนภูมิภาค 2 คร้ังตอป  

2.1.10 Customer Energy Portal จะตองสามารถดูขอมูล Load Profile ที่เปนปจุบันแบบ Near Real-

Time แตไมเกิน 30 นาที 

3 ความตองการทางดานเทคนิคของระบบอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ เจาหนาที่ 

Help Desk 

ผูรับจางจะตองจัดทําระบบอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ Helpdesk โดยใชงานผาน

ระบบ HES และ/หรือ ระบบ MDMS และ/หรือ ระบบ MOMS โดยระบบอํานวยความสะดวกจะตองมีหนาจอ 

User Interface สําหรับอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี Helpdesk โดยมีฟงกชั่นตางๆ ดังนี้

เปนอยางนอย 

3.1 ความตองการพื้นฐานทางดานเทคนิค 

3.1.1 สามารถตรวจสอบสถานะ การทํางานของผูรับจาง เชน อยูระหวางดําเนินการ, ดําเนินการเสร็จ

สมบูรณ และเกิดความผิดปกติ เปนอยางนอย 
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3.1.2 สามารถตรวจสอบจํานวนมเิตอรตามเงื่อนไขตางๆ ได เชน จํานวนมิเตอรในแตละรอบบิล, จํานวน

มิเตอรที่อานหนวยไมไดในรอบบิลนั้น เปนอยางนอย และสามารถ Export ใหอยูในรูปแบบ MS Excel ได 

3.1.3 สามารถส่ังใหระบบทํางาน Re-generate ในบางขั้นตอนกรณท่ีีเกิดปญหา หรือมีบางมิเตอรท่ีอานหนวย

ไมไดในวันรอบบิลนั้น โดยไมตองเริ่มตนใหมทั้งหมด และจะตองไมกระทบกับงานที่เสร็จสมบูรณไปแลว โดย

สามารถเลือก Re-generate แบงไดตามระบบงานยอย, ตามการไฟฟาเขต และการไฟฟาหนางาน เชน Re-

generate เฉพาะบางรายงาน ในการไฟฟาหนางานนั้นๆ ได เปนอยางนอย 

3.1.4 มีระบบในการนํา Voice of Customer (VOC) มาใชในการวิเคราะหปญหาการรองเรียน และพัฒนา

กระบวนการในการใหบริการของเจาหนาท่ี Help Desk และ นํา Chat Bot มาใชในการตอบปญหาขอ

รองเรียนตาง ๆ จากผูใชไฟฟา 

3.1.5 มีระบบการกําหนดสิทธิ์ของผูใชงาน 

3.1.6 ระบบตองรองรับผูใชงานไดไมนอยกวา 100 ราย 

4 Implementation and Rollout 

4.1.1 System Testing & Commissioning 

Refer to Book 7 Non-functional requirements. The Contractor shall be accountable for overall 

System Testing & Commissioning, including functional tests, integration tests, performance and 

availability tests, and site acceptance tests (SAT) as follows.  

Test plan: Contractor shall develop the overall system test plan for the project to meet PEA 

specific and integration needs with the consultation and approval of PEA. The test plan must 

cover as a minimum system tests, integration tests, performance tests, stress tests, availability 

tests, security tests, and final end-to-end process acceptance tests. The plan must also include 

for each test the required hardware and software, test data, test resources, and the acceptance 

criteria.  
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Test procedures: Consulting with PEA as needed, Contractor shall develop integrated test 

procedures, including all tests specified in the test plan and the expected results of each test. As 

a minimum, the test procedures need to cover functional tests, integration, business process – 

operational tests, performance tests, availability tests, scalability and stress tests, and security 

tests.  

There must also be traceability between the tests and all functional, technical, and performance 

requirements. Contractor shall provide a requirements tracking mechanism to verify that every 

functional, integration, and performance requirement has been tested. 

Test data: PEA shall collect the data required for the tests according to the test plan. Contractor 

shall provide sample, standard test data where PEA data is not readily available.  

System tests: Contractor shall be responsible for the setup, staging, and completion of the system 

tests at PEA. PEA at its option may choose to perform certain tests with assistance from Contractor. 

Functional tests: Functional tests will commence after successful completion of the system tests. 

Contractor shall be responsible for the setup, staging, and execution of functional testing at PEA 

facilities.  

Integration tests: Integration tests will commence after successful completion of the system tests. 

Contractor shall be responsible for the setup, staging, and performance of the integration tests at 

PEA facilities. PEA may provide some of the test resources and drive the existing utility information 

systems for the integration tests. PEA will complete and signoff the tests. Contractor shall facilitate 

PEA in driving the MOMS and Customer Energy Portal System applications for these tests as 

needed.  

Performance Tests: After successful completion of the integration tests, the performance tests 

will cover system response time, system and data availability, security, scalability and stress tests. 

Contractor shall be responsible for the setup, staging, and completion of these performance tests 
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at PEA. PEA may choose to perform some of the tests with assistance from the MOMS and 

Customer Energy Portal System Contractor instead of the Contractor. 

Final acceptance (SAT): PEA will perform the final system acceptance test to ensure readiness of 

the system to support the to-be business processes end-to-end. Contractor shall help coordinate 

the tests.  

SYSTEM TESTING & COMMISSIONING TASK DELIVERABLES: 

1. MOMS and Customer Energy Portal System test plan 

2. MOMS and Customer Energy Portal System test procedures 

3. Requirements verification tracking mechanism 

4. Functional test environment and report 

5. Requirements verification tracking mechanism 

6. Integration test environment and report 

7. Performance test environment and report 

8. Overall system test report 

4.1.2 Data Migration 

The Contractor shall develop software for loading, extraction and transformation of data into 

MOMS and Customer Energy Portal System. The Contractor shall be accountable for successful 

migration of data from legacy systems to new systems. 

DATA MIGRATION TASK DELIVERABLES: 

1. Software for data extraction and transformation 

2. Software for loading data into MOMS and Customer Energy Portal System 

3. Data migration 
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4.1.3 Training 

Refer to Book 7 Non-functional Requirements. The following outlines the minimum training 

requirements. 

1. Develop training plan. 

2. Deliver standard training materials and tailor them for the PEA system environment, 

configurations, and business processes. 

3. Provide training to the following user groups as a minimum: 

a. System administrators 

b. System configuration 

c. System and application support 

d. Area office users 

e. Read-only users such as management 

4. Develop cheat sheets and Frequently Asked Questions to users 

4.1.4 Documentation 

General requirements for documentation refer to Book 7 Non-functional requirements. The 

following recaps the documentation requirements of the other tasks. 

DOCUMENTATION TASK DELIVERABLE: 

1. System interface control document for all required interfaces 

2. Configuration/Version Management document updates as needed 

3. Standard user manual 

4. Standard application guide 

5. Standard system administration and support manual 

6. System configuration tools and manual 

7. Standard database management manual 
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8. Standard MOMS and Customer Energy Portal database management manual 

9. Standard database schema and data loading tools documentation 

10. Data extraction/conversion Documentation 

11. Documentation for the MOMS and Customer Energy Portal products per the system 

integration design 

12. Standard training manuals 

13. System development manual, including the use of supplied system configuration tools, 

the design and use of all supplied Application Programming Interfaces (API), MOMS and 

Customer Energy Portal operational and historical database schemas, etc. 

14. Configuration/Version Management document updates as needed 

4.1.5 Configuration/Version Management 

a) Configuration/Version Management Plan: The Contractor shall devise and document the 

plan and processes for PEA to maintain the configurations and versions of hardware, 

software, and documents received over the project development and deployment 

lifecycle. Hardware configurations shall include application servers, database servers, 

user workstations, as well as the networking infrastructures. Software version and 

configuration management shall include periodic software patches, new releases, and 

upgrades of individual system components of the MOMS and Customer Energy Portal 

System software, including server and client applications from their respective 

Contractors. Documents shall include updated system manuals, user manuals, training 

manuals, database schema and dictionaries, test plan and test procedures, etc. 

b) Application Software: The Contractor shall provide the software updates as needed 

during the project lifecycle.  
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c) Documentation: The Contractor shall provide updates to the documents as needed 

during the project lifecycle, from requirements and design to system implementation 

and final production. 

CONFIGURATION/VERSION MANAGEMENT TASK DELIVERABLES: 

 Configuration/version management plan 

 Software patches and updates as needed 

 Document updates as needed 

 Manage all versions to ensure interoperability 

4.1.6 Production/Acceptance/Transition 

a) Implementation, Transition and Rollout plan: The Contractor shall develop a production 

implementation, transition and rollout plan to guide PEA through the production, 

conversion, business transition and rollout stages of the MOMS and Customer Energy 

Portal System information systems implementation. 

b) Data conversion/migration: The Contractor shall convert or migrate the data from legacy 

systems to the MOMS and Customer Energy Portal System information systems per the 

Implementation/Transition/Rollout plan developed above.  

c) System Rollout: The Contractor shall provide support as required according to the 

respective warranty and ongoing maintenance and support agreements during this 

period. 

d) Product support: The Contractor shall provide the product support and experienced 

staff throughout the entire contract.  

e) Training of PEA Support Team: During the production support period, the Contractor 

shall provide on-the-job training to PEA support team. 
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f) Transition Support: After the contracted period, The Contractor shall continue to provide 

an additional 30 days of support to PEA.  

PRODUCTION/ACCEPTANCE/TRANSITION TASK DELIVERABLES: 

 Implementation, transition and rollout plan 

 Primary support for an additional 30 days of transition support period 

 On-the-job training for PEA support team during the production support period 

 Production and transition support as needed (part of ongoing maintenance and support 

agreement) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1(2) ขอกำหนดทางเทคนิค (Technical Specification) 

Book 5 : IT Infrastructure and Minimum Sizing 
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List of Acronyms 
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ESB 

Advanced Metering Infrastructure 

Enterprise Service Bus 

HES 
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IT 

Head-End System 

Intrusion Prevention System 

Information Technology 

LAN 

NMS 

Local Area Network 

Network Management System 

MDMS 

MOMS 

Meter Data Management System 

Meter Operation Management System 

PEA  Provincial Electricity Authority 

VM Virtualized Machine 

WAN Wide Area Network 
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1 ความตองการพื้นฐานทางดานเทคนิค 

ในบทนี้จะกลาวถึงความตองการทางดาน IT Infrastructure และ ขนาดขั้นต่ํา (Minimum Sizing) ของ

อุปกรณทางดาน IT และ คอมพิวเตอรแมขายที่จะนํามาใชงานสนับสนุนระบบ AMI และ ระบบสนับสนุนซึ่ง

ประกอบไปดวยระบบ HES, ระบบ MDMS, ระบบ NMS, ระบบ ESB, ระบบ MOMS และ Applications ตาง ๆ

เปนตน 

สภาพแวดลอม (Environment) ในการทํางานของระบบ AMI แบงเปน 2 สภาพแวดลอม ซึ่งประกอบดวย 

สภาพแวดลอม Production และ สภาพแวดลอม Non-Production โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 สภาพแวดลอม Production ประกอบไปดวย ระบบ MDMS, ระบบ HES, ระบบฐานขอมูล, ระบบ

NMS, ระบบ ESB, ระบบ MOMS และ Application ตางๆ ซึ่งในระบบที่มีความสําคัญมาก เชน 

ระบบ MDMS และระบบฐานขอมูล จะตองมีการทํา Local Redundancy โดยการใช Active-

Active High Availability Cluster ซึ่งจะตองมีคอมพิวเตอรแมขายจํานวนอยางนอย 2 ชุดแยกจาก

กันในทางกายภาพแตมีการทํางานที่เหมือนกันในกรณีคอมพิวเตอรแมขายตัวใดตัวหนึ่งใน Cluster 

ที่เกิดการทํางานลมเหลวและถูกตรวจจับได ระบบ MDMS และระบบฐานขอมูล จะตองทํางานได

อยางตอเนื่อง และไมกระทบการทํางานในระบบงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ เพ่ือที่จะทําใหเกิดความ

ตอเนื่องของการทํางานของกลุมคอมพิวเตอรแมขายตอไป 

 ส ภ า พ แ ว ด ล อ ม  Non-Production ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด ว ย  Staging System แ ล ะ 

Development/Training System 

 

การใชงานระบบ Virtualized Machine (VM) สําหรับระบบ IT เปนที่ตองการในโครงการนี้ ซึ่งผูรับจาง

จะตองจัดหาและสงมอบระบบคอมพิวเตอรแมขายที่รองรับ VM และการทํางานของระบบ HES, ระบบ MDMS, 

ระบบ NMS, ระบบ ESB, ระบบ MOMS และ Applications ตาง ๆ ที่กําหนด โดยการตรวจรับระบบ IT จะตอง

รวมเอาการทดสอบความพรอมของระบบ VM ดวย รูปที่ 7-1 แสดง Virtual Server Configuration 
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รูปที่ 7-1 แสดง Virtual Server Configuration 

ทั้งนี้ ผูรับจางตองจัดหาระบบปฏิบัติการ ที่ถูกลิขสิทธิ์ และมีจํานวนที่เพียงพอตอการใชงานในการติดตั้ง

ระบบ AMI ครั้งนี้ รวมทั้งจัดหา Digital Certifacate สําหรับติดตั้งบนระบบ Customer Engergy Portal, ระบบ

MOMS และ Hardware Security Module ตลอดระยะเวลาของสัญญา 

2 สถาปตยกรรมของระบบ IT (IT System Architecture) 

2.1 IT System Configuration 

2.1.1 ระบบHES, ระบบ MDMS, ระบบ NMS, ระบบ ESB, ระบบ MOMS และ Applications ตาง ๆ

จะตองถูกสรางขึ้นท้ังในสภาพแวดลอม Production และ Non-Production ดังตอไปนี ้

2.2 Production System 

2.2.1 ขนาดขั้นต่ําของระบบ IT Infrastructure สําหรับ Production System จะตองรองรับมิเตอร

จํานวนอยางนอย 150,000 ตัว โดยระบบ HES, ระบบ MDMS, ระบบ NMS, ระบบ ESB, ระบบ MOMS และ 

Applications ตาง ๆ จะตองสามารถทํางานไดตามขอกําหนดที่วางไว และผูรับจางจะตองสงมอบ Software 

License สําหรับระบบ HES, ระบบ MDMS จํานวนไมนอยกวา 150,000 Licenses สําหรับระบบ NMS และ

ระบบ ESB ตองสงมอบ License ที่รอบรับการทํางานของมิเตอรจํานวนไมนอยกวา 150,000 เครื่อง และระบบ 

MOMS และ Applications ตาง ๆ จะตองมี Licenses ที่รองรับจํานวนของผูใชงานไมนอยกวา 1,000 Licenses 

2.2.2 ระบบ Production System จะตองถูกออกแบบใหสามารถปรับเพ่ิม/ลดขนาดไดทั้งในแนวกวาง 

(Horizontal) และ แนวลึก (Vertical) 
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2.2.3 ระบบ HES, ระบบ MDMS, ระบบ NMS, ระบบ ESB, ระบบ MOMS และ Applications ตาง ๆ 

ที่ติดตั้งในระบบ Production System จะตองติดตั้งอยูในพ้ืนที่ AMI Data Center การไฟฟาสวนภูมิภาค หรือ

พ้ืนที่อ่ืนที่ การไฟฟาสวนภูมิภาคเห็นชอบ 

2.2.4 ระบบ MDMS, ระบบฐานขอมูลที่ติดตั้งใน ระบบ Production System จะตองมีระบบสํารอง

แบบ Local Redundancy ที่ทํางานแบบ Active-Active โดยระบบสํารองแบบ Local Redundancy จะตองถูก

ออกแบบและติดตั้งบนคอมพิวเตอรแมขายที่แยกออกจากกันในทางกายภาพอยางเหมาะสม 

2.3 Staging System 

2.3.1 ระบบ Staging System จะตองถูกออกแบบและติดตั้งในสภาพแวดลอม Non-Production ซึ่ง

ไมมีระบบสํารองแบบ Local Redundancy 

2.3.2 ระบบ Staging System จะตองถูกออกแบบและติดตั้งสําหรับการทดสอบการทํางานของระบบ 

HES, ระบบ MDMS, ระบบ NMS, ระบบ ESB, ระบบ MOMS และ Applications ตางๆในระยะสุดทายกอนที่จะ

ถูกยกระดับไปสูระบบ Production System ตอไป 

2.3.3 ระบบ Staging System จะตองถูกออกแบบและติดตั้งโดยมีการเชื่อมโยงกับระบบสื่อสารจริงใน

รูปแบบเดียวกันกับระบบ Production System 

2.3.4 ระบบ Staging System จะตองถูกออกแบบและติดตั้งโดยมีระบบ Hardware และ Software 

รวมถึงการ setup ตาง ๆ เหมือนกันกับระบบ Production System และ ผูรับจางจะตองสงมอบ Software 

License สําหรับระบบ HES, ระบบ MDMS จํานวนไมนอยกวา 5,000 Licenses สําหรับระบบ NMS และระบบ 

ESB ตองสงมอบ License ที่รอบรับการทํางานของมิเตอรจํานวนไมนอยกวา 5,000 เครื่อง และระบบ MOMS 

และ Applications ตาง ๆ จะตองมี Licenses ที่รองรับจํานวนของผูใชงานไมนอยกวา 1,000 Licenses 

2.3.5 ระบบ Staging System จะตองถูกออกแบบและติดตั้งโดยสามารถใชทดสอบฟงกชันการทํางาน, 

ทดสอบประสิทธิภาพ, และ ทดสอบทางดานความปลอดภัยทาง Cyber (Cyber Security) ของระบบ HES, ระบบ 

MDMS, ระบบ NMS, ระบบ ESB, ระบบ MOMS และ Applications ตาง ๆ โดยการใชขอมูลจําลอง 

(Simulated Data) และ ขอมูลจริงที่จับเขามา (Snap-Shot) จากระบบ Production System แบบ Real-Time 

ได 
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2.3.6 ระบบ HES, ระบบ MDMS, ระบบ NMS, ระบบ ESB, ระบบ MOMS และ Applications ตาง ๆ

ที่ติดตั้งในระบบ Staging System จะตองติดตั้งอยูในพ้ืนที่ AMI Data Center การไฟฟาสวนภูมิภาค หรือ พ้ืนที่

อ่ืนที่ การไฟฟาสวนภูมิภาคเห็นชอบ 

2.4 Development/Training System 

2.4.1 ระบบ Development/Training System จะตองถูกออกแบบและติดตั้งสําหรับใชในการพัฒนา

และอบรมเกี่ยวกับระบบ HES, ระบบ MDMS, ระบบ NMS, ระบบ ESB, ระบบ MOMS และ Applications ตาง 

ๆ 

2.4.2 ระบบ Development/Training System จะตองถูกออกแบบและติดตั้งในสภาพแวดลอม Non-

Production ซึ่งไมมีระบบสํารองแบบ Local Redundancy 

2.4.3 ระบบ Development/Training System จะตองถูกออกแบบและติดตั้งโดยมีฟงกชันตาง ๆ 

ทั้งหมดของระบบ HES, ระบบ MDMS, ระบบ NMS, ระบบ ESB, ระบบ MOMS และ Applications ตาง ๆ 

เหมือนกันกับระบบ Production System รวมทั้งการเชื่อมโยงกับระบบสื่อสารและ ผูรับจางจะตองสงมอบ 

Software License สําหรับระบบ HES, ระบบ MDMS จํานวนไมนอยกวา 100 Licenses สําหรับระบบ NMS 

และระบบ ESB ตองสงมอบ License ที่รอบรับการทํางานของมิเตอรจํานวนไมนอยกวา 100 เครื่อง และระบบ 

MOMS และ Applications ตาง ๆ จะตองมี Licenses ที่รองรับจํานวนของผูใชงานไมนอยกวา 100 Licenses  

2.4.4 ระบบ Development/Training System จะตองถูกออกแบบและติดตั้งเพ่ือรองรับการพัฒนา

และการแกไขปรับปรุง Software ของระบบ HES, ระบบ MDMS, ระบบ NMS, ระบบ ESB, ระบบ MOMS และ 

Applications ตาง ๆ สําหรับนักพัฒนาซอฟทแวรได โดยตองไมกระทบตอการทํางานของระบบ Staging System 

และระบบ Production System 

2.4.5 ระบบ Development/Training System จะตองถูกออกแบบและติดตั้งเพ่ือรองรับการทดสอบ 

Unit และ การเชื่อมโยง (Integration)Software ของระบบ HES, ระบบ MDMS, ระบบ NMS, ระบบ ESB, 

ระบบ MOMS และ Applications ตาง ๆสําหรับนักพัฒนาซอฟทแวรได 

2.4.6 ระบบ Development/Training System จะตองถูกออกแบบและติดตั้งเพ่ือจําลองการเชื่อมโยง 

(Integration) กับระบบสื่อสารจําลอง และ/หรือ ระบบสื่อสารจริง สําหรับทดสอบกอนที่จะยกระดับการทดสอบ

และใชงานในระบบ Staging System และ ระบบ Production System ได 
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2.4.7 ระบบ Development/Training System จะตองถูกออกแบบและติดตั้งโดยตองมี User 

Interface (UI) สําหรับการฝกอบรม และ สาธิตการทํางานสําหรับกลุมพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคและ

หนวยงานอ่ืน ตามการอนุมัติของ การไฟฟาสวนภูมิภาค ดังนี้เปนอยางนอย ผูปฎิบัติงาน (Operator), ผูซอมบํารุง

ระบบ AMI (Maintenance Personnel), นักพัฒนาซอฟทแวร, และ พนักงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

2.4.8 ระบบ HES, ระบบ MDMS, ระบบ NMS, ระบบ ESB, ระบบ MOMS และ Applications ตาง ๆ

ที่ติดตั้งในระบบDevelopment/Training System จะตองติดตั้งอยูในพ้ืนที่ AMI Data Center การไฟฟาสวน

ภูมิภาค หรือ พื้นท่ีอ่ืนที่ การไฟฟาสวนภูมิภาคเห็นชอบ 

3 การบริหารจัดการระบบ Production (ProductionManagement) 

3.1 กระบวนการ Production Release 

3.1.1 กระบวนการ Production Release จะตองถูกออกแบบอยางเหมาะสมเพ่ือใหการสงผานระบบ 

HES, ระบบ MDMS, ระบบ NMS, ระบบ ESB, ระบบ MOMS และ Applications ตาง ๆที่ผานการทดสอบใน

ระบบ Development/Training System ไปสูระบบ Staging System เปนไปอยางสมบูรณได 

3.1.2 กระบวนการ Production Release จะตองถูกออกแบบอยางเหมาะสมเพ่ือใหการสงผานระบบ 

HES, ระบบ MDMS, ระบบ NMS, ระบบ ESB, ระบบ MOMS และ Applications ตาง ๆที่ผานการทดสอบใน

ระบบ Staging System ไปสูระบบ Production ไดอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพโดยไมทําใหการทํางานหลัก

ของระบบ Production System เสียหายในระหวางกระบวนการการสงผาน 

3.1.3 ผูรับจางจะตองสงมอบเครื่องมือ ซอฟทแวร หรือ scripts ที่ใชในกระบวนการ Production 

Release ใหแก การไฟฟาสวนภูมิภาคดวย 

3.1.4 ผูรับจางจะตองจัดหา/จัดทํา กระบวนการยอนกลับ (Roll Back) เพ่ือกูระบบ HES, ระบบ 

MDMS, ระบบ NMS, ระบบ ESB, ระบบ MOMS และ Applications ตาง ๆไปสู Version กอนหนาที่สามารถ

ทํางานไดอยางปกติ ในกรณีท่ีกระบวนการ Production Release ในระบบ Production ลมเหลว 
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4 การบริหารจัดการ System Failure (System FailureManagement) 

4.1 การตรวจจับ Failure (Failure Detection) 

4.1.1 ระบบและฟงกชันการทํางานของ Hardware ทั้งหมด จะตองถูก Monitor เพ่ือตรวจจับการ

ลมเหลวของการทํางาน และ ขอผิดพลาดตาง ๆ ที่สามารถแกไขได ซึ่งประกอบไปดวย ขอผิดพลาดในการทํางาน

ของ Hardware และ Software เปนตน 

4.1.2 ขอผิดพลาดและความลมเหลวที่ตรวจจับไดจะตองถูกบันทึกในสวนกลาง (Central) สําหรับใชใน

การดูแลระบบตอไป ซึ่งการบันทึกดังกลาว ควรจะประกอบดวย วันและเวลาที่เกิดการลมเหลว, เหตุผลของความ

ลมเหลว, และ การกลับสูการทํางานปกติของระบบแบบ Manual หรือ Automatic เปนอยางนอย 

4.1.3 ความลมเหลวและขอผิดพลาดตาง ๆ ที่สามารถแกไขไดทั้งหมดของคอมพิวเตอรแมขายทุกตัว ซึ่ง

ทํางานในสถานะ Active หรือ Standby จะตองถูกตรวจจับ โดยขอผิดพลาดตาง ๆ ที่สามารถแกไขไดจะมีการ

กําหนดคา Threshold ถาจํานวนของขอผิดพลาดดังกลาวเกิดข้ึนซ้ํา ๆ จนเกิน Threshold ที่ตั้งไว จะตองรายงาน

เปนความลมเหลวของระบบ IT Infrastructure ตอไป 

4.1.4 ผูรับจางจะตองจัดหาและสงมอบระบบหรือ software เพ่ืออํานวยความสะดวกในการตรวจสอบ

การทํางานผิดพลาดของทั้ง Hardware และ Software ทั้งหมด โดยสามารถแจงเตือน (Notification) และ/หรือ 

Configuration ในกรณีท่ีตรวจเจอขอผิดพลาดทีอ่ยูในข้ันวิกฤตได  

4.2 การบริหารจัดการ Redundancy และ Failure (Redundancy and Failure Management) 

4.2.1 กลุมของคอมพิวเตอรแมขายที่สําคัญใชใน ระบบ MDMS และระบบฐานขอมูล ที่อยู ใน

สภาพแวดลอม Production จะตองถูกออกแบบติดตั้งและ ปรับคาพารามิเตอรที่เหมาะสมเพ่ือสรางระบบสํารอง

แบบ Active-Active Redundant ได (อยางไรก็ดีระบบ Staging System และ ระบบDevelopment/Training 

System จะไมมีระบบ Redundant)  

4.2.2 ระบบสํารองแบบ Local Redundancy จะตองถูกออกแบบและติดตั้งโดยใชหลักการของ 

Active-Active High Availability Cluster ที่ติดตั้งบนกลุมของคอมพิวเตอรแมขายอยางนอย 2 ชุดที่แยกขาด

จากกันในทางกายภาพแตมีการทํางานท่ีเหมือนกัน ในกรณีคอมพิวเตอรแมขายตัวใดตัวหนึ่งใน Cluster ที่เกิดการ

ทํางานลมเหลวและถูกตรวจจับได ระบบ MDMS และระบบฐานขอมูล จะตองทํางานไดอยางตอเนื่อง และไม
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กระทบการทํางานในระบบงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ เพ่ือที่จะทําใหเกิดความตอเนื่องของการทํางานของกลุม

คอมพิวเตอรแมขายตอไป  

4.2.3 กระบวนการบริหารจัดการความลมเหลวของแตละกลุมคอมพิวเตอรแมขาย จะตองถูกจัดการ

อยางเปนอิสระตอกัน 

5 คุณลักษณะเฉพาะข้ันต่ําของอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Specification) 

คุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ําที่กําหนดตอไปนี้จะตองถูกบังคับใชตอชุดของคอมพิวเตอรแมขาย และอุปกรณใน

หัวขอนั้น ๆ ทั้งนี้ ผูเสนอราคาตองไดรับหนังสือรับรองใหเปนผูเสนอผลิตภัณฑ รวมทั้งการใหบริการและซอมแซม

บํารุงรักษาผลิตภัณฑทุกรายการที่นําเสนอในโครงการตลอดอายุสัญญาจากเจาของผลิตภัณฑภายในประเทศ เวน

แตเปนผลิตภัณฑตางประเทศ ซึ่งไมมีสาขาจากเจาของผลิตภัณฑในประเทศ จึงจะใหใชหนังสือรับรองจากเจาของ

ผลิตภัณฑจากตางประเทศไดโดยตรง โดยผูเสนอราคาจะตองแนบสําเนาหนังสือรับรองดังกลาวมาพรอมกับ

ขอเสนอทางดานเทคนิคดวย เพ่ือสนับสนุนการใหบริการในระยะเวลารับประกัน 

5.1 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายประเภทท่ี 1 จํานวนอยางนอย 4 ชุด 

 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายประเภทที่ 1 จะถูกใชสําหรับระบบงาน ดังตอไปนี ้

ที ่ รายละเอียด จํานวนอยางนอย )ชุด(  

1 ระบบงานฐานขอมูล (Production) 2 

2 ระบบงาน MDMS 2 

 โดยผูเสนอราคาตองจัดหาอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอรแมขายประเภทที่ 1 ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ําที่

กําหนด ดังตอไปนี ้

5.1.1 เปนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) แบบแร็คที่มาพรอมกับอุปกรณติดตั้งกับ Rack 

Cabinet 

5.1.2 มีหนวยประมวลผลกลาง Intel แบบที่มีจํานวนคอรไมนอยกวา 20 คอร ที่ความเร็วไมนอยกวา 

2.4 GHz จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย 

5.1.3 มี Chipset Intel® C620 หรือรุนที่สูงกวา 

5.1.4 มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 512 GB เปนแบบ DDR4 Registered (RDIMM) 

หรือดีกวา 

5.1.5 รองรับชองสําหรับการเชื่อมตออุปกรณเพ่ิมเติมเปนแบบ PCI-express 3.0 ไมนอยกวา 8 slots 
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5.1.6 มีหนวยจัดเก็บขอมูล แบบ Hot Plug ขนาด 2.5 นิ้ว ทั้งแบบ SAS/SATA Hard Disk Drive 

หรือ Solid State Disk ได 

5.1.7 มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SSD SAS หรือ M.2 SSD ขนาดไมนอยกวา 480 GB จํานวนไมนอย

กวา 2 หนวย โดยมีความจุไมนอยกวา 480 GB หลังจากทํา Raid 1  

5.1.8 มี RAID Controller ที่มี Cache memory ไมนอยกวา 1 GB พรอมทั้ง Flash backup Units 

หรือ Battery backup Units รองรับการทํางาน RAID 0, 1, 5, 6 ไดเปนอยางนอย จํานวน 1 

หนวย 

5.1.9 มีการดเชื่อมตอเครือขายที่มีชองเชื่อมตอแบบ 10 Gbps Base-T จํานวนไมนอยกวา 4 ports

จํานวนไมนอยกวา 2 การด 

5.1.10 มีการด FC controller แบบ 2 channel ความเร็วไมนอยกวา 32 Gbit/s จํานวน 2 หนวย 

5.1.11 หนวยจายไฟแบบ Hot-Plug และรองรับการทํา Redundant ติดตั้งเต็มจํานวนที่เครื่องแมขาย

รองรับไดสูงสุด 

5.1.12 มีพัดลม Server ทํางานแบบ Hot-Plug และ Redundant ติดตั้งเต็มจํานวนที่เครื่องแมขาย

รองรับไดสูงสุด 

5.1.13 มี Remote Management Port แบบ RJ-45 อยางนอย 1 พอรต เพ่ือชวยในการจัดการ กับ 

Server จากระยะไกล ผาน Web Base Application (Remote) สามารถสั่ง Power ON, 

Power OFF, Restart เครื่อง Server และตั้งคาใน Bios ได และสามารถทํา Virtual KVM 

Remote Graphical Console, Virtual Power Button Control, Virtual Drive ได  

5.1.14 มี Software ชวยในการจัดการกับอุปกรณตางๆ ของ Server ไดตองเปนแบบ Web Base 

Application โดยสามารถ Access ผาน Web Browser ได สามารถบอกสถานะของอุปกรณ

และแจงเตือนสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ ผานทาง SNMP และ E-mail ได 

5.1.15 รองรับการทํางานรวมกับ Windows Server, Enterprise Linux, VMware vSphere ไดเปน

อยางนอย 

5.1.16 มีซอฟทแวร Enterprise Linux หรือ Microsoft Windows Server แบบ Datacenter 

ครอบคลมุทุกหนวยประมวลผลของอุปกรณ 
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5.2 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายประเภทท่ี 2 จํานวนอยางนอย 9 ชุด 

 เครือ่งคอมพิวเตอรแมขายประเภทที่ 2 จะถูกใชสําหรับระบบงาน ดังตอไปนี ้

ที ่ รายละเอียด จํานวนอยางนอย )ชุด(  

1 ระบบงาน Application Server (MOMS) 1 

2 ระบบงาน Web Server (Customer Portal Services) 2 

3 ระบบคอมพิวเตอรเสมือน (Hypervisor server) 1 

4 Staging System 3 

5 Development and Training System 2 

 โดยผูเสนอราคาตองจัดหาอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอรแมขายประเภทที่ 2 ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ําที่

กําหนด ดังตอไปนี ้

5.2.1 เปนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) แบบแร็คที่มาพรอมกับอุปกรณติดตั้งกับ Rack 

Cabinet 

5.2.2 มีหนวยประมวลผลกลาง Intel แบบที่มีจํานวนคอรไมนอยกวา 24 คอร ที่ความเร็วไมนอยกวา 

2.9 GHz จํานวนไมนอยกวา 4 หนวย 

5.2.3 มี Chipset Intel® C620 หรือรุนที่สูงกวา 

5.2.4 มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 512 GB เปนแบบ DDR4 Registered (RDIMM) 

หรือดีกวา และสามารถขยาย Memory ไดไมนอยกวา 1.5 TB 

5.2.5 รองรับชองสําหรับการเชื่อมตออุปกรณเพ่ิมเติมเปนแบบ PCI-express 3.0 ไมนอยกวา 8 slots 

5.2.6 มีหนวยจัดเก็บขอมูล แบบ Hot Plug ขนาด 2.5 นิ้ว ทั้งแบบ SAS/SATA Hard Disk Drive 

หรือ Solid State Disk ได 

5.2.7 มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SSD SAS หรือ M.2 SSD ขนาดไมนอยกวา 480 GB จํานวนไมนอย

กวา 2 หนวย โดยมีความจุไมนอยกวา 480 GB หลังจากทํา Raid 1  

5.2.8 มี Hot Spare จํานวน 1 หนวย 

5.2.9 มี RAID Controller ที่มี Cache memory ไมนอยกวา 1 GB พรอมทั้ง Flash backup Units 

หรือ Battery backup Units รองรับการทํางาน RAID 0, 1, 5, 6 ไดเปนอยางนอย จํานวน 1 

หนวย 

5.2.10 มีการดเชื่อมตอเครือขายที่มีชองเชื่อมตอแบบ 10 Gbps Base-T จํานวนไมนอยกวา 4 ports

จํานวนไมนอยกวา 2 การด 
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5.2.11 มีการด FC controller แบบ 2 channel ความเร็วไมนอยกวา 32 Gbit/s จํานวน 2 หนวย 

5.2.12 หนวยจายไฟแบบ Hot-Plug และรองรับการทํา Redundant ติดตั้งเต็มจํานวนที่เครื่องแมขาย

รองรับไดสูงสุด 

5.2.13 มีพัดลม Server ทํางานแบบ Hot-Plug และ Redundant ติดตั้งเต็มจํานวนที่เครื่องแมขาย

รองรับไดสูงสุด 

5.2.14 มี Remote Management Port แบบ RJ-45 อยางนอย 1 พอรต เพ่ือชวยในการจัดการ กับ 

Server จากระยะไกล ผาน Web Base Application (Remote) สามารถสั่ง Power ON, 

Power OFF, Restart เครื่อง Server และตั้งคาใน Bios ได และสามารถทํา Virtual KVM 

Remote Graphical Console, Virtual Power Button Control, Virtual Drive ได  

5.2.15 มี Software ชวยในการจัดการกับอุปกรณตางๆ ของ Server ไดตองเปนแบบ Web Base 

Application โดยสามารถ Access ผาน Web Browser ได สามารถบอกสถานะของอุปกรณ

และแจงเตือนสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ ผานทาง SNMP และ E-mail ได 

5.2.16 รองรับการทํางานรวมกับ Windows Server, Enterprise Linux, VMware vSphere ไดเปน

อยางนอย 

5.2.17 มีซอฟทแวร Enterprise Linux หรือ Microsoft Windows Server แบบ Standard 

ครอบคลมุทุกหนวยประมวลผลของอุปกรณ 

5.2.18 มีชุดโปรแกรมจัดการเครื่องแมขายเสมือนที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 

5.3 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายประเภทท่ี 3 จํานวนอยางนอย 16 ชุด 

 เครือ่งคอมพิวเตอรแมขายประเภทที่ 3 จะถูกใชสําหรับระบบงาน ดังตอไปนี ้

ที ่ รายละเอียด จํานวนอยางนอย )ชุด(  

1 ระบบงาน HES 10 

2 ระบบงานฐานขอมลู (Data Warehouse) 1 

3 ระบบงาน Active Directory 2 

4 ระบบงานบริหารจัดการเครื่องเครือขายเสมือน 1 

5 ระบบงาน Enterprise Service Bus 1 

6 ระบบงาน Billing 1 

 โดยผูเสนอราคาตองจัดหาอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอรแมขายประเภทที่ 3 ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ําที่

กําหนด ดังตอไปนี ้
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5.3.1 เปนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) แบบแร็ค ขนาด 1 U ที่มาพรอมกับอุปกรณติดตั้งกับ 

Rack Cabinet 

5.3.2 มีหนวยประมวลผลกลางแบบที่มีจํานวนคอรไมนอยกวา 20 คอร ที่ความเร็วไมนอยกวา 2.4 

GHz จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย 

5.3.3 มี Chipset Intel® C620 หรือรุนที่สูงกวา 

5.3.4 มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 512 GB เปนแบบ DDR4 Registered (RDIMM) 

หรือดีกวา และสามารถขยาย Memory ไดไมนอยกวา 1.5 TB 

5.3.5 รองรับชองสําหรับติดตั้งอุปกรณเพ่ิมเติมเปนแบบ PCI-express 3.0 จํานวนไมนอยกวา 4 

slots  

5.3.6 รองรับหนวยจัดเก็บขอมูล แบบ Hot Plug ขนาด 2.5 นิ้ว ทั้งแบบ SAS/SATA Hard Disk 

Drive หรือ Solid State Disk ไดไมนอยกวา 8 หนวย 

5.3.7 มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SSD SAS 12G ขนาดไมนอยกวา 1.6 TB จํานวนไมนอยกวา 4 

หนวย โดยมีความจุไมนอยกวา 4.8 TB หลังจากทํา Raid 5 และ มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด 

SSD SAS 12G ขนาดไมนอยกวา 800 GBจํานวนไมนอยกวา 2 หนวย โดยมีความจุไมนอยกวา 

800 GB หลังจากทํา Raid 1 

5.3.8 มี Hot spare ชนิด SSD SAS 12G ขนาดไมนอยกวา 1.6 TB จํานวนไมนอยกวา 1 หนวย 

5.3.9 RAID Controller ที่มี Cache memory ไมนอยกวา 1 GB พรอมทั้ง Flash backup Units 

หรือ Battery backup Units รองรับการทํางาน RAID 0, 1, 5, 6 ไดเปนอยางนอย จํานวน 1 

หนวย 

5.3.10 มีชองเชื่อมตอเครือขายแบบ 1 Gbps จํานวนไมนอยกวา 2 ports  

5.3.11 มีการดเชื่อมตอเครือขายที่มีชองเชื่อมตอแบบ 10 Gbps Base-T จํานวนไมนอยกวา 2 ports 

จํานวนไมนอยกวา 2 การด 

5.3.12 มีการด FC controller แบบ 2 channel ความเร็วไมนอยกวา 32 Gbit/s จํานวน 1 หนวย 

5.3.13 หนวยจายไฟแบบ Hot-Plug และรองรับการทํา Redundant ติดตั้งเต็มจํานวนที่เครื่องแมขาย

รองรับไดสูงสุด 

5.3.14 มีพัดลม Server ทํางานแบบ Hot-Plug และ Redundant ติดตั้งเต็มจํานวนที่เครื่องแมขาย

รองรับไดสูงสุด 
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5.3.15 มี Remote Management Port แบบ RJ-45 อยางนอย 1 พอรต เพ่ือชวยในการจัดการกับ 

Server จากระยะไกลผาน Web Base Application (Remote) สามารถสั่ง Power ON, 

Power OFF, Restart เครื่อง Server และตั้งคาใน Bios ได และสามารถทํา Virtual KVM 

Remote Graphical Console, Virtual Power Button Control, Virtual Drive ได 

5.3.16 มี Software ชวยในการจัดการกับอุปกรณตางๆ ของ Server ไดตองเปนแบบ Web Base 

Application โดยสามารถ Access ผาน Web Browser ได, สามารถบอกสถานะของอุปกรณ

และ แจงเตือนสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ ผานทาง SNMP และ E-mail ได 

5.3.17 รองรับการทํางานรวมกับ Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, Oracle Linux, 

VMware vSphere ไดเปนอยางนอย 

5.3.18 มีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System) Microsoft Windows Server 

Standard Edition รุนลาสุด) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย  

5.4 อุปกรณ Hardware Security Module จํานวนอยางนอย 2 เครื่อง 

 อุปกรณสําหรับงาน Hardware Security ซึ่งตองรองรับการสรางโคด หรือ Key ที่สําหรับการเขารหัส

มิเตอรในระบบ AMI ทั้งหมด โดยตองมีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคข้ันต่ํา ดังแสดงในขอ 5.4.1 หรือ 5.4.2 ขอใด

ขอหนึ่ง ดังตอไปนี ้

 5.4.1 อุปกรณHardware Security Module แบบท่ีติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) 

5.4.1.1 เปนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) แบบแร็ค ขนาด 1 U ที่มาพรอมกับอุปกรณติดตั้ง

กับ Rack Cabinet 

5.4.1.2 มีหนวยประมวลผลกลางแบบท่ีมีจํานวนคอรไมนอยกวา 20 คอร ที่ความเร็วไมนอยกวา 2.4 

GHz จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย 

5.4.1.3 มี Chipset Intel® C620 หรือรุนที่สูงกวา 

5.4.1.4 มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 512 GB เปนแบบ DDR4 Registered 

(RDIMM) หรือดีกวา และสามารถขยาย Memory ไดไมนอยกวา 1.5 TB 

5.4.1.5 รองรับชองสําหรับติดตั้งอุปกรณเพ่ิมเติมเปนแบบ PCI-express 3.0 จํานวนไมนอยกวา 4 

slots  

5.4.1.6 รองรับหนวยจัดเก็บขอมูลแบบ Hot Plug ขนาด 2.5 นิ้ว ทั้งแบบ SAS/SATA Hard Disk 

Drive หรือ Solid State Disk ไดไมนอยกวา 8 หนวย 
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5.4.1.7 มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SSD SAS 12G ขนาดไมนอยกวา 1.6 TB จํานวนไมนอยกวา 4 

หนวย โดยมีความจุไมนอยกวา 4.8 TB หลังจากทํา Raid 5 และ มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด 

SSD SAS 12G ขนาดไมนอยกวา 800 GBจํานวนไมนอยกวา 2 หนวย โดยมีความจุไมนอย

กวา 800 GB หลังจากทํา Raid 1 

5.4.1.8 มี Hot spare ชนิด SSD SAS 12G ขนาดไมนอยกวา 1.6 TB จํานวนไมนอยกวา 1 หนวย 

5.4.1.9 มี RAID Controller ที่มี Cache memory ไมนอยกวา 1GB พรอมทั้ง Flash backup 

Units หรือ Battery backup Units รองรับการทํางาน RAID 0,1,5,6 ไดเปนอยางนอย 

จํานวน 1 หนวย 

5.4.1.10 มีชองเชื่อมตอเครือขายแบบ 1 Gbps จํานวนไมนอยกวา 2 ports  

5.4.1.11 มีการดเชื่อมตอเครือขายที่มีชองเชื่อมตอแบบ 10 Gbps Base-T จํานวนไมนอยกวา 2 

ports จํานวนไมนอยกวา 2 การด 

5.4.1.12 มีการด FC controller แบบ 2 channel ความเร็วไมนอยกวา 32 Gbit/s จํานวน 1 หนวย 

5.4.1.13 มหีนวยจายไฟแบบ Hot-Plug และรองรับการทํา Redundant ติดตั้งเต็มจํานวนที่เครื่องแม

ขายรองรับไดสูงสุด 

5.4.1.14 มีพัดลม Server ทํางานแบบ Hot-Plug และ Redundant ติดตั้งเต็มจํานวนที่เครื่องแมขาย

รองรับไดสูงสุด 

5.4.1.15 มี Remote Management Port แบบ RJ-45 อยางนอย 1 พอรต เพ่ือชวยในการจัดการ 

กับ Server จากระยะไกล ผาน Web Base Application (Remote) สามารถสั่ง Power 

ON, Power OFF, Restart เครื่อง Server และตั้งคาใน Bios ได และสามารถทํา Virtual 

KVM Remote Graphical Console, Virtual Power Button Control, Virtual Drive 

ได 

5.4.1.16 มี Software ชวยในการจัดการกับอุปกรณตางๆ ของ Server ไดตองเปนแบบ Web Base 

Application โดยสามารถ Access ผาน Web Browser ได, สามารถบอกสถานะของ

อุปกรณและ แจงเตือนสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับอุปกรณผานทาง SNMP และ E-mail ได 

5.4.1.17 รองรับการทํางานรวมกับ Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, Oracle Linux, 

VMware vSphere ไดเปนอยางนอย 

5.4.1.18 มีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System) Microsoft Windows Standard 

Edition รุนลาสุด) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย  
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       5.4.2 อุปกรณ Hardware Security Module แบบ Hardware Appliance 

5.4.2.1 เปนอุปกรณ Hardware Appliance ที่ทําหนาที่เปน Hardware Security Module 

5.4.2.2 รองรับ Cryptography แบบ Asymmetric ชนิด RSA, DSA, Diffie-Hellman และ 

Elliptic Curve เปนอยางนอย 

5.4.2.3 รองรับ Cryptography แบบ Symmetric ชนิด AES, AES-GCM, DES และ Triple DES 

เปนอยางนอย 

5.4.2.4 ในกรณีท่ีมีการพยายามท่ีจะนําขอมูลออกจาก HSM โดยไมไดรับอนุญาตกุญแจ (Key) และ

ขอมูลท่ีสําคัญที่อยูใน HSM จะตองถูกทําลายโดยอัตโนมัติใหหมดไปโดยสิ้นเชิงเพ่ือความ

ปลอดภัย โดยผูเสนอราคาตองอธิบายวิธีการที่ใชในการทําลายขอมูลที่มีลักษณะดังกลาว

ดวย 

5.4.2.5 มีแหลงจายไฟฟาแบบ hot-swapable/redundant power supply เปนอยางนอย 

5.4.2.6 รองรับ Security Certification แบบ FIPS 140-2 Level 3 เปนอยางนอย 

5.4.2.7 รองรับมาตราฐาน FCC หรือ UL หรือ CE เปนอยางนอย 

5.4.2.8 รองรับไฟฟา 100-240 V, 50-60 HZ เปนอยางนอย 

5.4.2.9 สามารถติดตั้งบนตู Rack ปดท่ีมีขนาดมาตราฐาน 19 นิ้วได 

5.5 อุปกรณจัดเก็บขอมูลแบบภายนอก SAN Storage ประเภทท่ี 1 จํานวนอยางนอย 2 ชุด 

 อุปกรณจัดเก็บขอมูลแบบภายนอก SAN Storage ประเภทที่ 1 จะถูกใชสําหรับระบบงาน ดังตอไปนี ้

ที ่ รายละเอียด จํานวนอยางนอย )ชุด(  

1 ระบบงานฐานขอมูล (Production) 1 

2 ระบบงานฐานขอมูล (Data Warehouse) 1 

 โดยผูเสนอราคาตองจัดหาอุปกรณจัดเก็บขอมูลแบบภายนอก SAN Storage ประเภทที่ 1 โดยมีการ

จัดเก็บขอมูลเพื่อใชในการประมวลผลเปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป ที ่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ําที่กําหนด 

ดังตอไปนี ้

5.5.1 เปนอุปกรณท่ีทําหนาที่จัดเก็บขอมูลแบบภายนอก แบบ SAN Storage 

5.5.2 มีสวนควบคุมอุปกรณ (Controller) แบบ Dual Controller  
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5.5.3 มีหนวยความจํารวมไมนอยกวา 640 GB ตอ Controller โดยไมนับรวมหนวยความจําแบบ 

Flash cache ที่ใช SSD มาใชแทนหนวยความจํา 

5.5.4 มี Port สําหรับเชื่อมตอแบบ FC (Fiber Channel) ความเร็ว 32 Gbps รวมจํานวนไมนอย

กวา 16 ports 

5.5.5 มีพ้ืนที่ใชงานจริงกอนทํา Deduplicationและ Compression รวมอยางนอย 90TB โดยใช 

SSD ทํา RAID 5 หรือดีกวา      

5.5.6 มีจํานวน Disk สํารองที่ไมถูกใชงาน ติดตั้งอยูภายในเครื่องไมนอยกวา 3 หนวย และสามารถ

สลับการทํางานของ Disk ที่ชํารุดโดยอัตโนมัติ รวมทั้งสามารถสับเปลี่ยนออกได โดยไมตอง

หยุดการทํางานของเครื่อง (Global Hot Spare disk) 

5.5.7 สามารถตั้งคาใหมีพ้ืนที่สํารองที่ไมไดใชงานไวสําหรับทํา Spare ใน Group หรือ Pools ได 

(DDP , Spare Capacity , Fast Recovery หรือเทียบเทา) 

5.5.8 สามารถทํา Inline Deduplication และ Inline Compression ได โดยหากตองใชลิขสิทธิ์ 

Software ตองเสนอลิขสิทธิ์ Software ครอบคลุมตามจํานวนหนวยจัดเก็บขอมูลที่รองรับ

สูงสุด 

5.5.9 สามารถทํา Remote Replicate ทั้งแบบ Synchronous และ Asynchronous หรือสามารถ

นํา Storage มาตอกันเพ่ือทํา Cluster ได 

5.5.10 สามารถทําการ Clone Volume ใน Storage เดียวกันได 

5.5.11 สามารถติดตั้งในตู Rack ที่เสนอในโครงการได 

5.5.12 มี RAID controller, Fan และ Power Supply ตองสามารถทํางานไดแบบ Redundancies  

5.5.13 มี Software ในการบริหารจัดการที่สามารถสราง Raid Group, สราง LUN, ตั้งคา 

SnapShot, Clone, ตั้งคา Remote Raplicate และตั้งคา Cluster Storage ได โดย

สามารถจัดการ Storage ทั้งหมดท่ีเสนอในโครงการเปนแบบ Centralization  

5.5.14 ตองสามารถสราง LUN ไดไมนอยกวา 12,000 LUN 

5.5.15 อุปกรณจัดเก็บขอมูลหนวยแบบภายนอกที่เสนอ ตองสามารถติดตั้งหนวยจัดเก็บขอมูลแบบ 

SSD หรือ Harddisk จากผูผลิต SSD หรือ Harddisk รายอ่ืนๆ ได โดยไมมีผลกระทบตอการ

รับประกันของอุปกรณจัดเก็บขอมูลหนวยแบบภายนอกท่ีเสนอ 
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5.6 อุปกรณจัดเก็บขอมูลแบบภายนอก SAN Storage ประเภทท่ี 2 จํานวนอยางนอย 1 ชุด 

 อุปกรณจัดเก็บขอมูลแบบภายนอก SAN Storage ประเภทที่ 2 จะถูกใชสําหรับระบบงาน ดังตอไปนี ้

ที ่ รายละเอียด จํานวนอยางนอย )ชุด(  

1 ระบบงานจัดเก็บขอมูล (Archiving) 1 

 โดยผูเสนอราคาตองจัดหาอุปกรณจัดเก็บขอมูลแบบภายนอก SAN Storage ประเภทที่ 2 โดยมีการ

จัดเก็บขอมูลยอนหลังระบบ AMR เปนระยะเวลาไมนอยกวา 10 ป ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ําที่กําหนด 

ดังตอไปนี ้

5.6.1 เปนอุปกรณท่ีทําหนาที่จัดเก็บขอมูลแบบภายนอก Storage สําหรับ Archiving 

5.6.2 มีสวนควบคุมอุปกรณ (Controller) แบบ Dual Controller  

5.6.3 มีหนวยความจํารวมไมนอยกวา 256 GB ตอ Controller โดยไมนับรวมหนวยความจําแบบ 

Flash cache ที่ใช SSD มาใชแทนหนวยความจํา 

5.6.4 มี Port สําหรับเชื่อมตอแบบ FC (Fiber Channel) ความเร็ว 32 Gbps รวมจํานวนไมนอย

กวา 16 ports 

5.6.5 มีหนวยจัดเก็บขอมูลความเร็วรอบไมนอยกวา 7,200 รอบตอนาที ขนาดไมนอยกวา 12 TB มี

พ้ืนที่ใชงานจริงกอนทํา Deduplication และ Compression รวมอยางนอย 650 TB หลังทํา 

RAID 6 หรือดีกวา 

5.6.6 มีจํานวน Disk สํารองที่ไมถูกใชงาน ติดตั้งอยูภายในเครื่องไมนอยกวา 3 หนวย และสามารถ

สลับการทํางานของ Disk ที่ชํารุดโดยอัตโนมัติ รวมทั้งสามารถสับเปลี่ยนออกได โดยไมตอง

หยุดการทํางานของเครื่อง (Global Hot Spare disk) 

5.6.7 สามารถตั้งคาใหมีพ้ืนที่สํารองที่ไมไดใชงานไวสําหรับทํา Spare ใน Group หรือ Pools ได 

(DDP , Spare Capacity , Fast Recovery หรือเทียบเทา) 

5.6.8 สามารถทํา Inline Deduplication และ Inline Compression ได โดยหากตองใชลิขสิทธิ์ 

Software ตองเสนอลิขสิทธิ์ Software ครอบคลุมตามจํานวนหนวยจัดเก็บขอมูลที่รองรับ

สูงสุด 

5.6.9 สามารถติดตั้งในตู Rack ที่เสนอในโครงการได 

5.6.10 มี RAID controller, Fan และ Power Supply ตองสามารถทํางานไดแบบ Redundancies  
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5.6.11 มี Software ในการบริหารจัดการที่สามารถสราง Raid Group, สราง LUN, ตั้งคา 

SnapShot, Clone, ตั้งคา Remote Raplicate และตั้งคา Cluster Storage ได โดย

สามารถจัดการ Storage ทั้งหมดท่ีเสนอในโครงการเปนแบบ Centralization 

5.6.12 ตองสามารถสราง LUN ไดไมนอยกวา 12,000 LUN 

5.6.13 อุปกรณจัดเก็บขอมูลหนวยแบบภายนอกที่เสนอ ตองสามารถติดตั้งหนวยจัดเก็บขอมูลแบบ 

SSD หรือ Harddisk จากผูผลิต SSD หรือ Harddisk รายอ่ืนๆ ได โดยไมมีผลกระทบตอการ

รับประกันของอุปกรณจัดเก็บขอมูลหนวยแบบภายนอกท่ีเสนอ 

5.7 อุปกรณสลับสัญญาณสําหรับ Storage (SAN Switch) จํานวนอยางนอย 2 เครื่อง 

 อุปกรณรับสงขอมูลจากอุปกรณระบบฐานขอมูลไปยังอุปกรณจัดเก็บขอมูลแบบภายนอก SAN 

Storage ที่เสนอในโครงการ โดยตองมีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคข้ันต่ํา ดังนี ้

5.7.1 มี FC port ความเร็ว 32 Gbps จํานวนไมนอยกวา 24 Port   

5.7.2 ม ีpower supply แบบ dual redundant hot-swappable power supply  

5.7.3 มี SFP Multi Mode module หรือ Short-Wave Laser (SWL) รองรับความเร็ว 32 Gbit/s

มาพรอมกับ SAN Switch จํานวนไมนอยกวา 24 หนวย 

5.7.4 มี SFP Single Mode module หรือ Long-Wave Laser (LWL) รองรับความเร็ว 32 

Gbit/s มาพรอมกับ SAN Switch จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย 

5.7.5 มี License Enterprise Bundle มาพรอมกับอุปกรณ สามารถรองรับEF (Extended 

Fabrics), FV (Fabric Vision) และ Trunking (TR) ไดโดยไมตองซื้อ License เพ่ิมเติมอีกใน

ภายหลัง 

5.7.6 มีสาย Fiber cable แบบ multimode-cable มี connector แบบ LC-LC ความยาวไมนอย

กวา 5 เมตร จํานวนไมนอยกวา 48 เสน 

5.8 อุปกรณตูจัดเก็บอุปกรณ (Rack Server) ขนาด 42 U และ จอ Monitor & Keyboard จํานวน

อยางนอย 2 เครื่อง 

 อุปกรณสําหรับติดตั้งอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย อุปกรณเครือขาย และอุปกรณอ่ืนๆ ที่

นําเสนอในโครงการนี้ โดยตองนําเสนอจอ Monitor & Keyboard มาพรอมกับตูจัดเก็บขอมูล โดยตองมี

คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคข้ันต่ํา ดังนี ้  
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5.8.1 เปนตูขนาด 42 U โดยมีความกวางไมนอยกวา 60 เซนติเมตร และ ความลึกไมนอยกวา 105 

เซนติเมตร  

5.8.2 มีถาดรองรับอุปกรณ ชนิด Fix หรือ Slide รวมไมนอยกวา 1 ถาด 

5.8.3 มีประตูหนา และประตูหลังแบบตระแกรงมีรูระบายอากาศพรอมกุญแจล็อก 

5.8.4 มีมอนิเตอรที่มีพ้ืนที่แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว ความละเอียดสูงสุดไมนอยกวา 1366 

x 768 พรอมคียบอรด (keyboard) และทัชแพด (touch pad) หรือเทียบเทา ที่ออกแบบมา

สําหรับใชกับตูแร็คโดยเฉพาะ โดยมีความสูงในขณะจัดเก็บไมเกิน 1U 

5.8.5 มีอุปกรณควบคุมการใชงาน Keyboard/Video/Mouse (KVM Console Switch) แบบ 

Digital ขนาด 16 port พรอมอุปกรณเชื่อมตอแบบ USB ความยาวอยางนอย 3 เมตร 

จํานวนตามชองท่ีระบ ุ

5.8.6 มีปลั๊กไฟที่ออกแบบมาเพ่ือใชรวมกับตูแร็คโดยเฉพาะ (Power Distribution Unit – PDU) 

โดยมีชองเสียบสายไฟจํานวนเพียงพอตอการติดตั้งอุปกรณในตู Rack จํานวนไมนอยกวา 2 

ชุด เพื่อรองรับการตอ Power Supply แบบ Redundant 

5.8.7 ตู Rack เปนผลิตภัณฑที่มีเครื่องหมายการคาเดียวกันกับอุปกรณสําหรับจัดเก็บขอมูล

ภายนอกหรือเครื่องแมขายที่เสนอ 

5.9 อุปกรณ Load Balancer จํานวนอยางนอย 1 เครื่อง 

 อุปกรณติดตั้งทําหนาที่กระจายภาระงาน (Load Balancer) สําหรับ Customer Portal Service 

Web Application และตองรอบรับการทํา Web Application ในอุปกรณดวย โดยตองมีคุณลักษณะเฉพาะทาง

เทคนิคข้ันต่ํา ดังนี ้

5.9.1 เปนอุปกรณ Hardware Appliance ที่ทําหนาที่เปน Load Balancer Server หรือ 

Application Deliver Controller (ADC) โดยเฉพาะ   

5.9.2 มีหนวยประมวลผล (CPU) อยางนอย 8 Core   

5.9.3 มีหนวยความจํา (Memory) ความจุรวมไมนอยกวา 128 GB  

5.9.4 สามารถทํา SSL offloading หรือ SSL Acceleration หรือ Hardware Offload สําหรับ

ประมวลผลขอมูลท่ีถูกเขารหัส  

5.9.5 มี Network Interface แบบ Fiber optic 10 GE SFP+, SR. LR จํานวนอยางนอย 8 พอรต 

5.9.6 มี Redundant Power Supply แบบ Hot Swap 
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5.9.7 สามารถรับโหลดการทํางาน (System Throughput) ในระดับ Layer 7 ไดไมนอยกวา 20 

Gbps 

5.9.8 สามารถรับ Layer 7 HTTP Requests/Sec ไดไมนอยกวา 2,500,000 requests/sec 

5.9.9 สามารถรองรับการประมวลผลขอมูลที่ถูกเขารหัส SSL Transactions/Sec แบบ 2 Key 

Certificates ไดไมนอยกวา 24,000 Transactions/Sec 

5.9.10 สามารถรองรับการประมวลผลขอมูลที่ถูกเขารหัส  SSL throughput หรือ Bulk 

encryption ไดไมนอยกวา 20 Gbps 

5.9.11 สามารถสราง Virtualization ไดไมนอยกวา 5 instances 

5.9.12 สามารถทํา Global Server Load Balancing (GSLB) หรือ Global Load Balancing 

(GLB) ได 

5.9.13 สามารถทํา Load Balancing ในระดับ Layer 7 โดยกําหนดนโยบาย (Policy) จาก URL, 

Domain และ HTTP Header ได 

5.9.14 สามารถควบคุมปริมาณ TCP connections และ HTTP requests ใหเหมาะสมกับ

ประสิทธิภาพของแตละ Server ได  

5.9.15 สามารถทําการแกไข Content ของ HTTP header และ Payload ได 

5.9.16 สามารถทํา Web Application Firewall ได 

5.9.17 สามารถตรวจจับและปองกันภัยคุกคามจากการโจมตีในรูปแบบตางๆ ไดดังตอไปนี้ 

 1) Command Injection หรือ SQL Injection   

 2) Buffer Overflow  

 3) Layer 7 Dos หรือ HTTP DoS 

 4) Cross Site Request Forgery (CSRF) หรือ Cross-Site Scripting (XSS)  

5.9.18 สามารถอัพเดทขอมูล Security Signature ไดโดยอัตโนมัต ิ

5.9.19 สามารถปองกันการโจมตีดวยวิธี IP Reputation และสามารถอัพเดทขอมูล Malicious IP 

Addresses ได 

5.9.20 สามารถทํา Application Acceleration หรือ Application Delivery Optimization ได  

5.9.21 สามารถทํางานในลักษณะ High-Availability แบบ (Active-Active และ Active-Standby) 

หรือ Active Passiveได 

5.9.22 สามารถจัดการดูแลตัวอุปกรณผาน Web-based GUI และ CLI ได  
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5.10 อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายหลัก (Core Switch) จํานวนอยางนอย 2 เครื่อง 

5.10.1 ตองเปน Layer 3 Switch ที่มี Switching Capacity ขนาดไมนอยกวา 1,900 Gbps 

5.10.2 มีหนวยความจําหลัก (System Memory) ขนาดไมนอยกวา 16GB หนวยความจํา (Flash 

memory) หรือ SSD ขนาดไมนอยกวา 16GB  

5.10.3 มีหนวยจายไฟอยางนอย 2 หนวย สามารถถอดเปลีย่นไดและทํางานทดแทนกันไดทันท ี

5.10.4 มีพัดลมระบายความรอนสํารองท่ีสามารถถอดเปลี่ยนไดในขณะทํางาน 

5.10.5 มีพอรต 40 Gigabit Ethernet แบบ QSFP+ หรือเทียบเทา อยางนอย 2 ชอง 

5.10.6 มีพอรต 10Gigabit Ethernet แบบ SFP+ หรือเทียบเทา อยางนอย 24 ชอง 

5.10.7 ตองเสนอโมดูล Transceiver ยี่หอเดียวกับอุปกรณที่เสนอ แบบ 10 GBASE-SR อยางนอย 

10 โมดูล, 10 GBASE-LR อยางนอย 1 โมดูล, 1000Base-T อยางนอย 5 โมดูล และโมดูล 

40GB อยางนอย 1 โมดูล  

5.10.8 สนับสนุนการทํา hop-to-hop encryption ตามมาตรฐาน IEEE 802.1AE MACSEC หรือ 

IPSEC RFC4302 IP Authentication Header ได 

5.10.9 สนับสนุนจํานวน MAC Addresses เพียงพอตอการใชงาน 

5.10.10 สามารถทํางานตามมาตรฐาน IEEE802.1D, IEEE802.1w, IEEE802.1s, IEEE802.1p และ 

IEEE802.1q และสามารถติดตั้ง VLAN id. ไดไมนอยกวา 4,000 Active VLAN และ

สามารถที่จะแลกเปลี่ยนขอมูล ระหวางอุปกรณ LAN Switch ที่เสนอมาท้ังหมดได 

5.10.11 สามารถทํา Port Aggregation ตามมาตรฐาน IEEE802.3ad หรือ 802.1AX ได 

5.10.12 สามารถทํา IP routing protocol ไดแก Static Route, RIPv1/2, OSPF, BGP ไดเปน

อยางนอย 

5.10.13 สามารถทํา PIM Sparse Mode และ IGMPv3 Snooping ไดเปนอยางนอย 

5.10.14 สนับสนุนการสรางเครือขายเสมือน (Logical network) บนเครือขายหลัก (Network 

Fabric) ดวยโพรโตคอล VXLAN ได 

5.10.15 สามารถกําหนดคุณภาพการใหบริการ Quality of Service (QoS) ได 

5.10.16 สามารถกําหนดการปองกันการสงผานขอมูลดวย IPv4 ACL, IPv6 ACL ได 

5.10.17 สามารถจัดเก็บขอมูลสถิติการใชงานเครือขาย (IPv4 และ IPv6 Flow Usage Statistic) 

ตามมาตรฐาน Netflow หรือ sFlow หรือ jFlow ได 
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5.10.18 มีพอรต Out-of-band management แบบ Console, Ethernet, USB อยางละ 1 พอรต 

เพ่ือตอ Terminal กําหนดคาการทํางานของอุปกรณ และสําหรับตรวจสอบระบบได 

5.10.19 สามารถเขาไปบริหารและจัดการอุปกรณดวย CLI, SSH, Web UI หรือ Web NMS, NTP, 

Syslog, IPv6 address และ SNMP ได 

5.10.20 อุปกรณฯตองสามารถติดตั้งบน Rack 19” ได 

5.10.21 สามารถทํางานกับระบบไฟฟาในประเทศไทย 

5.10.22 ตองผานการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัย IEC หรือ UL หรือ EN หรือ FCC  

5.11 อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขาย (L3 Switch) จํานวนอยางนอย 1 เครื่อง 

5.11.1 เปน Layer 3 Switch ทีมีขนาด Switching Capacity ไมนอยกวา 160 Gbps 

5.11.2 มีพอรตสําหรับทํา Stacking/Clustering อยางนอย 2 พอรต  

5.11.3 มีพอรต Gigabit Ethernet แบบ 10/100/1000 (RJ-45) PoE+ ที่ทํางานตามมาตรฐาน 

IEEE802.3af และ IEEE802.3at ไมนอยกวา 24 พอรต หรือถาไมรองรับ POE ใหเสนอ 

Power injector ใหเทากับ port ที่เสนอ 

5.11.4 มีพอรต 10Gigabit Ethernet แบบ SFP+ จํานวนไมนอยกวา 4 ชอง พรอมเสนอโมดูล 

Transceiver ยี่หอเดียวกับอุปกรณท่ีเสนอ แบบ 10GBASE-LR อยางนอย 2 โมดูล  

5.11.5 รองรับการเพ่ิมหนวยจายไฟสํารอง สามารถถอดเปลีย่นไดและทํางานทดแทนกันไดทันท ี

5.11.6 มีพัดลมระบายความรอนสํารองท่ีสามารถถอดเปลี่ยนไดในขณะทํางาน 

5.11.7 รองรับ MAC Addresses เพียงพอตอการใชงาน 

5.11.8 สามารถการทํา spanning tree ไดไมนอยกวา 1000 VLAN ตามมาตรฐาน IEEE802.1D, 

IEEE 802.1s/w, IEEE802.1p และ IEEE802.1Q ได 

5.11.9 สามารถทํา Port Aggregation ตามมาตรฐาน IEEE802.3ad หรือ 802.1AX ได 

5.11.10 สามารถทํา IP routing protocol ไดแก Static Route, RIPv1/2, OSPF, BGP ไดเปน

อยางนอย 

5.11.11 สามารถสรางเครือขายเสมือน (Logical network) บนเครือขายหลัก (Network Fabric) 

ดวยโพรโตคอล VXLAN หรือ Virtual Chassis Fabric (VCF) หรือ Tunneled Node ได 

5.11.12 สามารถตรวจสอบและยืนยันตัวตนผูใชงาน (Authentication) ดวย IEEE 802.1x ไดเปน

อยางนอย 

5.11.13 สามารถกําหนดคุณภาพการใหบริการ Quality of Service (QoS) ได 
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5.11.14 สามารถกําหนดการปองกันการสงผานขอมูลดวย IPv4 ACL, IPv6 ACL ได 

5.11.15 สามารถจัดเก็บขอมูลสถิติการใชงานเครือขาย (IPv4 และ IPv6 Flow Usage Statistic) 

ตามมาตรฐาน Netflow หรือ sFlow หรือ jFlow ได 

5.11.16 มีพอรต Out-of-band management แบบ RS-232 หรือ Console, USB อยางละ  

1 พอรต เพ่ือตอ Terminal กําหนดคาการทํางานของอุปกรณ และสําหรับตรวจสอบระบบ

ได โดยในระหวางการแกไข Configuration ตองสามารถทํา Rollback ได 

5.11.17 สามารถเขาไปบริหารและจัดการอุปกรณดวย CLI, SSH, Web UI หรือ Web NMS, NTP, 

Syslog, IPv6 address, และ SNMP ได 

5.11.18 อุปกรณฯตองสามารถติดตั้งบน Rack 19” ได 

5.11.19 สามารถทํางานกับระบบไฟฟาในประเทศไทย 

5.11.20 ตองผานการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัย IEC หรือ UL หรือ EN หรือ FCC 

5.12 อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขาย (Access Switch) จํานวนอยางนอย 4 เครื่อง 

5.12.1 มี Forwarding Rate ไมนอยกวา 150 Mbps 

5.12.2 สนับสนุนจํานวน MAC Address จํานวนเพียงพอตอการใชงาน 

5.12.3 มีพอรตแบบ10/100/1000 Ethernet จํานวนไมนอยกวา 24 Port และมี 10G Ethernet  

จํานวนไมนอยกวา 4 Port 

5.12.4 มีพอรตสําหรับทํา Stacking หรือ Clustering โดยเฉพาะ 

5.12.5 มีพอรต Out of band Management แบบ RJ-45 หรือ console จํานวนไมนอยกวา 1 

Port 

5.12.6 มี Power Supply และ FAN แบบ Redundancy รวมไปถึงสามารถทํา Hot-Swappable 

สําหรับ Power Supply 

5.12.7 รองรับ Spanning Tree Protocol แบบ Rapid per VLAN spanning tree plus 

(RPVST+) และ Multiple Spanning Tree (MST) 

5.12.8 สามารถทํา VLAN ไดใหเพียงพอตอการใชงาน 

5.12.9 สนับสนุน Port Channel หรือ Link Aggregation ไดใหเพียงพอตอการใชงาน 

5.12.10 สามารถทํา IP routing protocol ไดแก Static Route, RIPv1/2, OSPF และ PIM-SM ได

เปนอยางนอย 

5.12.11 อุปกรณสามารถทํางานกับระบบไฟฟาในประเทศไทยได 
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5.12.12 ตองผานการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัย IEC หรือ UL หรือ EN หรือ FCC 

5.13 อุปกรณ SSL VPN จํานวนอยางนอย 1 เครื่อง 

 อุปกรณสําหรับสราง และบริหารจัดการ เครือขายเสมือนที่มีการเขารหัสขอมูลสําหรับใหผูดูแลระบบที่

เขาใชงานจากเครือขายภายนอก โดยตองมีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคข้ันต่ํา ดังนี ้

5.13.1 มีหนวยความจํา (Memory) ความจุรวมไมนอยกวา 16 GB  

5.13.2 มี Network Interface สําหรับ Management จํานวนอยางนอย 1 พอรต 

5.13.3 อุปกรณตองสามารถรองรับการเขาใชงานพรอมกัน (Concurrent User) ไดไมนอยกวา 

5000 users สามารถเสนออุปกรณเพ่ิมเติมเพ่ือใหเพียงพอตอความตองการได  

5.13.4 มี Network Interface แบบ Ethernet ports 10 G SFP หรือ Copper 10/100/1000 

จํานวนอยางนอย 2 พอรต 

5.13.5 มี Redundant Power Supply แบบ Hot Swap 

5.13.6 สามารถใชงานแบบ Clientless โดยไมตองติดตั้งโปรแกรมเพ่ิมเติมที่เครื่อง Client (CVPN) 

หรือสามารถติดตั้ง VPN Client จาก Web Portal ได  

5.13.7 สามารถทํา Split Tunneling ได 

5.13.8 มีความสามารรองรับการทํา Global server load balancing (GSLB) เพ่ือรองรับการ

เชื่อมตอ VPN จาก Remote User ในกรณีท่ี ทางเชื่อมตอ VPN หลักมีปญหา 

5.13.9 สามารถทําการตรวจสอบสิทธิการใชงานแบบ nFactor authentication หรือ Two-

Factor authentication  

5.13.10  สามารถทําการตรวจสอบสิทธิการใชงาน (Authentication) โดยใช Authentication 

Server อยางนอย ดังตอไปนี้ Local Database หรือ LDAP Server หรือ RADIUS Server 

หรือ AD Server  

5.13.11 สามารถใชงานจาก Web Browser ในเครื่อง Client ไดหลากหลาย อยางนอยดังตอไปนี้ 

Internet Explorer, Mozilla Firefox, หรือ Google Chrome 

5.13.12 สามารถใชงานระบบปฏิบัติการ (Operating System) ในเครื่อง Client ไดหลากหลาย 

อยางนอยดังตอไปนี้ Microsoft Windows 7 หรือสูงกวา หรือ Mac OS  

5.13.13 สามารถกําหนดชวงเวลา Idle timeout และ Session timeout ของ User ได 

5.13.14 สามารถสง Log ไปยัง Syslog server ภายนอก 
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5.14 อุปกรณปองกันระบบเครือขาย Distributed Denial of Service Protection จํานวนอยางนอย 

2 เครื่อง 

 อุปกรณสําหรับปองกันการโจมตีในรูปแบบ Distributed Denial of Serviceติดตั้งในเครือขายมิเตอร 

(Meter Zone) และเครือขายอินเตอรเน็ต (Internet Zone) โดยตองมีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคข้ันต่ํา ดังนี ้

5.14.1 อุปกรณที่นําเสนอตองออกแบบสําหรับทําหนาที่ตรวจจับและหยุดยั้งการโจมตีประเภท 

Distributed Denial of Service (DDoS) โดยตองเปนแบบ Stateless สําหรับทุกประเภท

ของการโจมตีแบบ DDoS (Layer 3/4 และ Application Layer) หรือเปนอุปกรณ 

Hardware Appliance ที่ออกแบบมาสําหรับทําการปองกันการโจมตีแบบ DDoS โดย

เฉพาะที่ไมใชเทคโนโลยีแบบ Stateful สําหรับทุกประเภทของการโจมตีแบบ DDoS (L3/4 

และ application layer) 

5.14.2 อุปกรณที่นําเสนอตองสามารถรับมือและบรรเทาการโจมตีไดสูงสุด (Max Mitigation 

Capacity) ไมนอยกวา 5 Gbps 

5.14.3 อุปกรณที่นําเสนอจะตองมี Throughput Licenses สําหรับ Traffic ปกติไมนอยกวา 150 

Mbps และรองรับการขยาย ไดไมนอยกวา 5 Gbps บนตัวอุปกรณเดิมท่ีนําเสนอ 

5.14.4 สามารถปองกันการโจมตี (DDoS Flood Prevention Rate) ไดไมนอยกวา 5,500,000 

pps 

5.14.5 มี Inspection Ports แบบ SFP+จํานวนไมนอยกวา 2 ชองและมี Inspection Ports แบบ 

10/100/1000 Copper Ethernet จํานวนไมนอยกวา 6 Ports 

5.14.6 สามารถทํางานไดทั้งในแบบ In-line และ SPAN port monitoring 

5.14.7 สามารถปองกันการโจมตีประเภท DoS/DDoS Attack โดยใช Behavioral based และ 

Signature based หรือ TPS-based Detection เปนอยางนอย 

5.14.8 สามารถปองกันการโจมตีประเภท Application DoS เชน HTTP Flood Attacks, DNS 

Flood Attacks และ SIP Flood Attacks ได 

5.14.9 สามารถพิสูจนตัวตนผูใชงาน(Authentication) ดวยวิธีการ Challenge/Response ผาน 

Protocol DNS หรือ HTTP หรือ LDAP ได 

5.14.10 มีระบบบริหารจัดการจากสวนกลาง (Centralized Management) สําหรับการจัดการ

นโยบายความปลอดภัย (Security Policy) และสรางรายงาน (Report) ได 
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5.14.11 รองรับการทํางานรวมกับ Cloud Scrubbing Center จากเจาของผลิตภัณฑเดียวกันไดเปน

อยางดี 

5.15 อุปกรณรักษาความปลอดภัย Intrusion Prevention System สําหรับ Internet Zone จํานวน

อยางนอย 1 เครื่อง 

 อุปกรณอุปกรณรักษาความปลอดภัย Intrusion Prevention System จะถูกติดตั้งในเครือขาย

อินเตอรเน็ต (Internet Zone) จํานวนอยางนอย 1 เครื่อง โดยตองมีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคข้ันต่ํา ดังนี ้

5.15.1 อุปกรณ Hardware Appliance ที่ออกแบบมาเพ่ือทําหนาที่ Next Generation Intrusion 

Prevention โดยเฉพาะโดยตองไมใช อุปกรณ Firewall หรือ UTM Firewall ที่สามารถทํา

หนาที่นี้ได 

5.15.2 มี Aggregate Performance Throughput หรือ Next Generation Intrusion 

Prevention Throughput สูงสุดไมนอยกวา 25 Gbps 

5.15.3 สามารถเชื่อมตอ Maximum current connections สูงสุดไมนอยกวา 14,000,000 

sessions  

5.15.4 สามารถเชื่อมตอ New connections per second สูงสุดไมนอยกวา 150,000 

connections per second 

5.15.5 มี SSL Inspection Throughput หรือ TLS Performance ไมนอยกวา 6 Gbps 

5.15.6 มี Network Interface แบบ 10 Gigabit Ethernet (SFP+) จํานวนไมนอยกวา 8 พอรต 

5.15.7 มี Network Module Interface แบบ 10 Gigabit Ethernet (SFP+) ไดสูงสุดไมนอยกวา 

24 พอรต 

5.15.8 มี Management Interface แบบ 10/100/1000 Base TX หรือ 1/10G RJ-45 อยางนอย 

1 พอรต 

5.15.9 อุปกรณสามารถตรวจจับและปองกันการโจมตีในรูปแบบดังตอไปนี้  ไดแก Worm, 

Backdoor, Spyware, Port Scans, IPv6 Attacks, Dos Attacks, Buffer Overflows, 

P2P Attacks, Statistical Anomalies, Protocol Anomalies, Application Anomalies 

และ Zero-day Threats 



โครงการติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉรยิะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ                                         PEA-AMI-P1/2020 

30 

 

5.15.10 สามารถวิเคราะห Unknown malware หรือ Advance Malware ไดโดยใชเทคนิคการ

วิเคราะหแบบ Analysis เชนการวิเคราะหการทํางานของไฟลบนระบบที่มีการควบคุม 

(Cloud Sandboxing) หรือเสนออุปกรณเสริมภายนอกแบบ Appliance ได 

5.15.11 สามารถกําหนดการใชงาน URL Filtering โดยมีจํานวนของ URL Categories ไมต่ํากวา 

60 Categoriesหรือเสนออุปกรณแบบ Appliance แยกไดโดยตองเปนยี่หอเดียวกับ

อุปกรณ IPS 

5.15.12 อุปกรณท่ีเสนอ เมื่ออุปกรณเกิดปญหาสามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง Bypass Traffic หรือ 

Fail To Wire หรือ Fail-Open ไดโดยใชชองสัญญาณ In-Line Mode สามารถรับสงขอมูล

ไดตามปกติ  

5.15.13 อุปกรณที่เสนอตองมี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จํานวน 2 

หนวย 

5.15.14 รองรับการทํางาน High Availability แบบ Active-Standby หรือ Active-Active หรือ

แบบ Stackable ไดเปนอยางนอย 

5.15.15 เปนอุปกรณที่ไดรับการรับรองความปลอดภัยในการใชงานจาก EN, UL และ CSA เปน

อยางนอย 

5.15.16 สามารถติดตั้งในตู RACK ขนาด 19 นิ้วได 

5.16 อุปกรณรักษาความปลอดภัย Intrusion Prevention System สําหรับ Meter Zone จํานวน

อยางนอย 1 เครื่อง 

 อุปกรณอุปกรณรักษาความปลอดภัย Intrusion Prevention System จะถูกติดตั้งในเครือขายของ

มิเตอร (Meter Zone) จํานวนอยางนอย 1 เครื่อง โดยตองมีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคข้ันต่ํา ดังนี ้

5.16.1 อุปกรณ Hardware Appliance ที่ออกแบบมาเพ่ือทําหนาที่ Next Generation Intrusion 

Prevention โดยเฉพาะโดยตองไมใช อุปกรณ Firewall หรือ UTM Firewall ที่สามารถทํา

หนาทีน่ี้ได 

5.16.2 มี Aggregate Performance Throughput หรือ Next Generation Intrusion 

Prevention Throughput สูงสุดไมนอยกวา 4 Gbps 

5.16.3 สามารถเชื่อมตอ Maximum current connections สูงสุดไมนอยกวา 2,000,000 

sessions  
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5.16.4 สามารถเชื่อมตอ New connections per second สูงสุดไมนอยกวา 25,000 

connections per second 

5.16.5 มี SSL Inspection Throughput หรือ TLS Performance ไมนอยกวา 600 Mbps 

5.16.6 ม ีNetwork Interface แบบ 10/100/1000 จํานวนไมนอยกวา 8 พอรต และมีชองสําหรับ

ใส พอรต SFP+ จํานวนไมนอยกวา 4 พอรต 

5.16.7 มี Management Interface แบบ 10/100/1000 Base TX หรือ 1/10G RJ-45 อยางนอย 

1 พอรต 

5.16.8 อุปกรณสามารถตรวจจับและปองกันการโจมตีในรูปแบบดังตอไปนี้  ไดแก Worm, 

Backdoor, Spyware, Port Scans, IPv6 Attacks, Dos Attacks, Buffer Overflows, 

P2P Attacks, Statistical Anomalies, Protocol Anomalies, Application Anomalies 

และ Zero-day Threats 

5.16.9 สามารถวิเคราะห Unknown malware หรือ Advance Malware ไดโดยใชเทคนิคการ

วิเคราะหแบบ Analysis เชนการวิเคราะหการทํางานของไฟลบนระบบที่มีการควบคุม 

(Cloud Sandboxing) หรือเสนออุปกรณเสริมภายนอกแบบ Appliance ได 

5.16.10 สามารถกําหนดการใชงาน URL Filtering โดยมีจํานวนของ URL Categories ไมต่ํากวา 

60 Categoriesหรือเสนออุปกรณแบบ Appliance แยกไดโดยตองเปนยี่หอเดียวกับ

อุปกรณ IPS 

5.16.11 อุปกรณท่ีเสนอ เมื่ออุปกรณเกิดปญหาสามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง Bypass Traffic หรือ 

Fail To Wire หรือ Fail-Open ไดโดยใชชองสัญญาณ In-Line Mode สามารถรับสงขอมูล

ไดตามปกติ  

5.16.12 อุปกรณที่เสนอตองมี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จํานวน 2 

หนวย 

5.16.13 รองรับการทํางาน High Availability แบบ Active-Standby หรือ Active-Active หรือ

แบบ Stackable ไดเปนอยางนอย 

5.16.14 เปนอุปกรณที่ไดรับการรับรองความปลอดภัยในการใชงานจาก EN, UL และ CSA เปน

อยางนอย 

5.16.15 สามารถติดตั้งในตู RACK ขนาด 19 นิ้วได 
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5.17 อุปกรณบริหารจัดการ Intrusion Prevention System จํานวนอยางนอย 1 เครื่อง 

 อุปกรณสําหรับบริหารจัดการอุปกรณปองกันการบุกรุกIntrusion Prevention System ที่เสนอใน

โครงการทั้งหมด โดยตองมีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคข้ันต่ํา ดังนี ้

5.17.1 เปนอุปกรณที่ทําหนาที่ในการบริหารจัดการอุปกรณรักษาความมั่นคงปลอดภัยชนิด Next 

Generation Intrusion Prevention System ที่นําเสนอแบบ Hardware Appliance ซึ่ง

เปนยี่หอเดียวกับระบบ Next Generation Intrusion Prevention System ที่นําเสนอ 

5.17.2 มีหนวยประมวลผล (CPU) อยางนอย 1 หนวย 

5.17.3 มีหนวยความจํา (Memory) ไมนอยกวา 24 GB 

5.17.4 มี Hard Disk ขนาดไมนอยกวา 600 GB 

5.17.5 มี Network Interface แบบ 1G Copper จํานวนไมนอยกวา 1 หนวย 

5.17.6 สามารถบริหารจัดการอุปกรณผาน CLI หรือ GUI ได 

5.17.7 รองรับมาตรฐาน IPv6 สําหรับใชในการบริหารจัดการอุปกรณ 

5.17.8 มี Power Supply จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย 

5.17.9 สามารถติดตั้งบน Rack 19” ได 

5.18 อุปกรณรักษาความปลอดภัย Firewall จํานวนอยางนอย 3 เครื่อง 

 อุปกรณสําหรับตรวจสอบและปองกันการเขาถึงดวยนโยบายรักษาความปลอดภัยที่จัดทําขึ้น ติดตั้ง

สําหรับเครือขายอินเตอรเน็ต (Internet Zone) 1 เครื่อง และติดตั้งระหวางเครือขายในระบบ AMI จํานวน 2 

เครื่อง ทํางานแบบทํางานแบบ Redundancy (Active/Active) โดยตองมีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคขั้นต่ํา 

ดังนี ้

5.18.1 สามารถรองรับการใชงานแบบ NGFW โดยมี NGFW throughput ไมนอยกวา 14 Gbps 

และมี VPN throughput ไมนอยกวา 10 Gbps 

5.18.2 สามารถรองรับการใชงานแบบ Threat Prevention โดยมี Threat Prevention 

throughput ไมนอยกวา 8 Gbps 

5.18.3 สามารถรองรับ connections per second ไมนอยกวา 300,000 connections per 

second และมี concurrent connections อยางนอย 15,000,000 concurrent 

connections 
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5.18.4 มี Network Interface แบบ10/100/1000 Base-T RJ45 จํานวนอยางนอย 8 พอรท, 

แบบ 10 GBase-F SFP+ จํานวนอยางนอย 6 พอรท พรอม Transceiver ครบตามจํานวน 

port ที่เสนอ 

5.18.5 มี Storage ขนาดอยางนอย 450 GB จํานวน 2 unit โดยทํา Raid 1 ไดเปนอยางนอย 

5.18.6 มี Power Supply อยางนอย 2 unit โดยทํางานแบบ Redundant power supplies 

5.18.7 สามารถใชงาน Routing แบบ OSPFv2 and v3, BGPและ RIP ได 

5.18.8 สามารถใชงานไดทั้งแบบ Layer 3(Route Mode) และ Layer 2 (Transparent Mode) 

ได 

5.18.9 สามารถใชงานIPv6 โดยสามารถทํา NAT66, NAT64, NAT46 ได 

5.18.10 สามารถใชงานแบบ Active-Standby และ Active-Active ได 

5.18.11 สามารถกําหนด user และ client authentication บน Policy ได 

5.18.12 สามารถใชงาน SSL VPN (Mobile Access) ไดอยางนอย 25 users 

5.18.13 สามารถทํา VPN ไดทั้งแบบ Domain Based VPN หรือ Policy Based VPN และ Route 

Based VPN ได 

5.18.14 รองรับการทํา VPN Authentication ไดทั้งแบบ SecurID, RADIUS และ Certificates 

5.18.15 สามารถใชงานแบบ HTTP & HTTPS Proxy mode และทํา DHCP ทั้งแบบ Server และ 

Relay ได 

5.18.16 มีความสามารถในการตรวจสอบและปองกันภัยคุกคามในลักษณะดังตอไปนี้ไดเปนอยาง

นอย 

  1) Protocol misuse 

  2) Malware communication 

  3) Tunneling attempts 

5.18.17 IPS feature ตองสามารถเก็บและตรวจสอบ Packet จาก log ที่บันทึกไวได 

5.18.18 สามารถใชงาน User Identity รวมกับ Microsoft Active Directory และ Radius 

Accounting ได 

5.18.19 สามารถตรวจจับ Bot หรือ Botnet ที่ทํางานในลักษณะของ Multi-tiered Detection 

Engine ซึ่งสามารถตรวจพบการติด Malware ไดโดยวิธีการตรวจสอบดังตอไปนี ้

  1) Reputation of IPs, URLs, and DNS addresses 
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  2) Patterns detection of bot communication  

  3) Scan for Bot actions 

5.18.20 สามารถตรวจจับ Virus ผาน Traffic ที่มีการเขารหัสอยาง SSL Traffic ได (HTTPS 

Inspection) รวมถึงปองกันการดาวโหลดไฟลที่มีมัลแวรได 

5.18.21 ไดรับมาตรฐานความปลอดภัยCB หรือ FCC หรือ CE หรือ VCCI เปนอยางนอย 

5.19 อุปกรณบริหารจัดการ Firewall จํานวนอยางนอย 1 เครื่อง 

 อุปกรณสําหรับบริหารจัดการอุปกรณรักษาความปลอดภัยเครือขาย (Firewall) ทั้งหมดที่นําเสนอใน

โครงการในรูปแบบรวมศูนย (Centralized Management) โดยตองมีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคข้ันต่ํา ดังนี ้

5.19.1 เปน Hardware Appliance ซึ่งเปนยี่หอเดียวกับระบบ Next Generation Firewall ที่

นําเสนอ เพื่อใหสามารถทํางานรวมกันไดเปนอยางดี โดยสามารถบริการจัดการไดอยางนอย 

25 อุปกรณ 

5.19.2 มี Network Interface แบบ Copper GbE จํานวนอยางนอย 4 พอรท 

5.19.3 มี Storage ขนาดอยางนอย 4 TB จํานวน 2 unit โดยทํา Raid 1 ไดเปนอยางนอย 

5.19.4 มี Power Supply อยางนอย 2 unit โดยทํางานแบบ Hot-Swappable power supplies 

5.19.5 รองรับการใชงาน wildcard object รวมถึง dynamic object ตางๆ เชน O365 object 

เพ่ือใชสราง policy ได 

5.19.6 รองรับการเขาใชงานพรอมๆ กันหลาย administrator ในเวลาเดียวกันได  

5.19.7 รองรับการทํางานของ Centralized Management ในแบบ High availability (HA) ได 

5.19.8 ความสามารถในการ Patch และ Update Software Version ของ Security Gateways 

จาก Centralized management ได 

5.19.9 สามารถตรวจสอบ Log ไดทั้งแบบ Log ที่เกิดจากการใชงาน Security Applications 

ตางๆ (Traffic Log) และ Log ที่เกิดจากการบริหารจัดการอุปกรณ Security Gateway 

(Audit Log) 

5.19.10 สามารถแสดงรายงานของเหตุการณภัยคุกคามตางๆ โดยสามารถแยกเปน Security 

Applications ได และสามารถ Export ออกมาเปนรายงานในรูปแบบของ PDF File หรือ 

Web Browser หากอุปกรณที่เสนอไมสามารถทํางานไดครบ สามารถเสนออุปกรณเพ่ิมเติม

เพ่ือใหทํางานไดตามขอกําหนด 
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5.19.11 ไดรับมาตรฐานความปลอดภัย UL หรือ FCC หรือ CE หรือ RoHS เปนอยางนอย 

5.20 อุปกรณระบบตรวจสอบและวัดประสิทธิภาพการทํางานอุปกรณรักษาความปลอดภัย Firewall 

จํานวนอยางนอย 1 เครื่อง 

 อุปกรณสําหรับตรวจสอบและวัดประสิทธิภาพการทํางานอุปกรณรักษาความปลอดภัยเครือขาย 

(Firewall) ทั้งหมดที่นําเสนอในโครงการในรูปแบบรวมศูนย (Centralized) โดยตองมีคุณลักษณะเฉพาะทาง

เทคนิคข้ันต่ํา ดังนี ้

5.20.1 เปนอุปกรณแบบ Hardware Appliance สําหรับบริหารจัดการแบบศูนยกลางสําหรับ

นโยบาย (policy) ที่ใชงานบนอุปกรณ Firewall ไดเปนอยางนอย 

5.20.2 สามารถจัดการ policy ของ firewall จํานวนไมนอยกวา 3 ตัว  

5.20.3 มี interface แบบ 1GB ไมนอยกวา 4 port 

5.20.4 มี CPU ไมนอยกวา 16 cores และ Memory ไมนอยกวา 64 GB 

5.20.5 อุปกรณมี Storage ขนาดรวมกันไมนอยกวา 2 TB เปนอยางนอย และมี power supply 

จํานวน 2 Unit ทํางานแบบ Redundant hot swap power supply 

5.20.6 สามารถบริหารจัดการ Policy ของ Firewall ยี่หอ Check Point, Fortinet, Palo Alto 

และ Cisco ไดเปนอยางนอย 

5.20.7 สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของ Firewall Policy ที่เกิดขึ้นบนอุปกรณบนเครือขาย

ได 

5.20.8 มีหนาจอ Dashboard สําหรับแสดงสถานะของอุปกรณที่ตรวจสอบในลักษณะแผนภูมิ 

(Chart) ไดแก แผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลง Policy (Change Chart) และแผนภูมิแสดง 

rule/Object ที่ไมจําเปนหรือไมมีการใชงานที่ระบบแนะนําใหตัดออกจาก Policy (Clean 

up Chart) ไดเปนอยางนอย 

5.20.9 สามารถจัดการ policy โดยสามารถตรวจสอบการซ้ําซอนของ rule และ rule ที่ไมไดมีการ

ใชงานได 

5.20.10 สามารถวิเคราะหหาความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการกําหนด policy บนอุปกรณได 

5.20.11 สามารถจัดทํารายงานในรูปแบบตางๆ ไดดังตอไปนี ้

  1) รายงานประเภท rule usage 

  2) รายงานประเภท rule change, object change 
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  3) รายงาน rule ที่หมดอายุไปแลว หรือกําลังจะหมดอายุตามชวงเวลาที่กําหนด 

5.20.12 สามารถจัดทํารายงานตางๆ ไดในรูปแบบ HTML หรือ PDF พรอมทั้งสามารถสรางรายงาน

ไดทั้งแบบ schedule หรืออัตโนมัติได 

5.20.13 สามารถทํา authentication ผาน LDAP ได 

5.20.14 สามารถติดตั้งไดบนตู rack ขนาด 19 นิ้ว  

5.21 ระบบจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร (Security Information and 

Event Management) จํานวนอยางนอย 1 ระบบ 

 อุปกรณสําหรับจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลความปลอดภัย (Security Log, Event) จากอุปกรณ 

ทั้งหมดท่ีนําเสนอในโครงการนี้ โดยตองมีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคข้ันต่ํา ดังนี ้

5.21.1 เปนอุปกรณ Hardware Appliance หรือ Virtual Appliance ที่ออกแบบเฉพาะสําหรับ

จัดเก็บและวิเคราะหขอมูลความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรโดยทําหนาที่เปน Log 

Management โดยเฉพาะ 

5.21.2 มีความสามารถในการทํา Correlation log ไดไมนอยกวา 90 วัน และจัดเก็บ Raw Log ได

ไมนอยกวา 3 ป โดยหากอุปกรณไมสามารถจัดเก็บขอมูลไดเพียงพอ สามารถหาอุปกรณอ่ืน

มาตอเพ่ิม เพ่ือใหสามารถจัดเก็บขอมูลได โดยตองไมใชพ้ืนที่รวมกับอุปกรณจัดเก็บขอมูล

แบบภายนอกท่ีเสนอในโครงการ 

5.21.3 สามารถเก็บ Log File ของอุปกรณเชน Router, Switch, Firewall, Server และ 

Application ได เปนตน 

5.21.4 สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานมาตรฐาน HTTPS และ SSH ได 

5.21.5 สามารถจัดเก็บขอมูลเหตุการณตอวินาที (Events per Seconds) ไดไมนอยกวา 2,000 

eps 

5.21.6 ระบบตองมีรายงานสําหรับ compliance ตางๆที่มาพรอมกับระบบ PCI-DSS, FISMA, 

SOX, ISO, HIPAA เปนอยางนอย 

5.21.7 สามารถ Export Log เปนรูปแบบ CSV รวมถึงสามารถ Forward Log ได 

5.21.8 สามารถบริหารจัดการ log ของอุปกรณไดอยางนอย 60 Nodes หรือ 60 Devices 
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5.22 ซอฟตแวรปองกันภัยคุกคามสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Antivirus for Server) จํานวน

อยางนอย 36 ชุด 

 ซอฟตแวรปองกันภัยคุกคามสําหรับเครือคอมพิวเตอรแมขาย ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย

ทั้งหมดท่ีนําเสนอในโครงการนี้และตองไมมีผลกระทบกับการทํางานของระบบ/ซอฟตแวรตางๆ ที่ดําเนินงานหลัก

ของเครื่องนั้นๆ โดยตองมีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคข้ันต่ํา ดังนี ้

5.22.1 สามารถควบคุมบริหารจัดการและออกรายงานของซอฟตแวรระบบ Antivirusผานการ

จัดการสวนกลางได 

5.22.2 มีความสามารถปองกัน Virus, Spyware บนระบบปฏิบัติการไดดังตอไปนี้ ไดเปนอยางนอย 

Windows 10, Windows Server 2019 

5.22.3 สามารถตรวจสอบ Malware แบบอางอิงจากฐานขอมูล (Signature) และแบบวิเคราะห

พฤติกรรม (Behavior monitoring) และ Ransomware Protection ไดเปนอยางนอย 

5.22.4 สามารถทําการปองกันอันตรายที่มาจากทางเว็บไซตตางๆ (Web Threats) ไดเปนอยาง

นอย 

5.22.5 มีความสามารถในการกําหนดการอนุญาต (permission) บนอุปกรณ Device Control โดย

สามารถกําหนดสิทธิ์การใชงาน เชน Full Access, Read, Read and Execute หรือ 

Modify ใหกับอุปกรณ USB Storage devices ได 

5.22.6 ระบบปองกันไวรัสบนเครื่องลูกขายสามารถปองการการหยุดการทํางาน และถอดถอนการ

ติดตั้ง โดยใชรหัสผานได 

5.22.7 สามารถทําการ Update ฐานขอมูลไวรัส (pattern) จากเครื่องแมขาย หรือจาก Cloud 

ของผลิตภัณฑไดโดยตรงในกรณีท่ีมีการนําเครื่องลูกขายไปใชนอกระบบเครือขาย 

5.22.8 สามารถตรวจจับและปองกันชองโหวประเภท zero-day vulnerabilities ได โดยรวมถึง 

exploits ประเภทตางๆ ดวย 

5.23 ระบบตรวจสอบและวิเคราะหอุปกรณเครือขาย, คอมพิวเตอรแมขาย, และประสิทธิภาพของระบบ

ฐานขอมูลจํานวนอยางนอย 1 ระบบ 

 ซอฟตแวรติดตั้งบนเรื่องคอมพิวเตอรแมขาย โดยทําหนาที่ตรวจสอบและวิเคราะหอุปกรณที่ติดตั้งใน

ศูนย AMI Data Center ทั้งหมดท่ีนําเสนอในโครงการ โดยตองมีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคข้ันต่ํา ดงันี ้
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5.23.1 เปนระบบ Network monitoring ทําหนาที่ตรวจสอบ, แสดง และชวยแกไขปญหาที่เกิดได

จากอุปกรณเครือขายหลากหลายประเภท 

5.23.2 มี Maps ที่แสดงความสัมพันธและความเชื่อมโยงของ อุปกรณเครือขาย แบบอัตโนมัต ิ

5.23.3 สามารถทํา Automate discovery เพ่ือลดเวลาในการคนหาอุปกรณแบบหลากหลายชุดได 

5.23.4 บริหารจัดการผานหนา Web Browsers ชั้นนําได โดยรองรับการ Custom Dashboard 

หรือ View ตางๆ 

5.23.5 เปนระบบที่มีความสามารถในการตรวจสอบ application ที่อยูบนโครงขาย (on-

premises), cloud หรือ hybrid  

5.23.6 ระบบที่นําเสนอตองสามารถตรวจสอบคาตาง ๆ ของเครื่องแมขาย server ได เชน 

availability, CPU, memory, disk เปนตน 

5.23.7 สามารถตรวจสอบระบบ virtualization ได โดยสามารถรองรับไดทั้งระบบ VMware และ 

Hyper-V ไดเปนอยางนอย 

5.23.8 เปนระบบ monitor ที่สามารถทําการตรวจสอบการทํางานและประสิทธิภาพของ 

Database และ Queries ได 

5.23.9 ระบบที่นําเสนอตองสามารถบริหารจัดการหรือตรวจสอบอุปกรณเครือขายที่ใชงานใน

โครงการไดไมนอยกวา 250 interfaces หรือ 250 devices 

5.23.10 License ระบบที่นําเสนอตองสามารถบริหารจัดการหรือตรวจสอบ Server หรือ 

Application ที่ใชงานในโครงการไดไมนอยกวา 36 nodes หรือ 36 applications 

5.23.11 ระบบที่นําเสนอตองสามารถบริหารจัดการหรือตรวจสอบจํานวน database instances ที่

ใชงานในโครงการไดไมนอยกวา 10 instances 

5.24 ระบบบริหารจัดการบัญชีผูใชงาน (Privileged Account Security) จํานวนอยางนอย 1 ระบบ 

 ซอฟตแวรติดตั้งบนเรื่องคอมพิวเตอรแมขาย โดยทําหนาท่ีบริหารจัดการบัญชีผูใชงาน ที่จะเชื่อมตอไป

ยังอุปกรณที่ติดตั้งในศูนย AMI Data Center ทั้งหมดที่นําเสนอในโครงการและตองทําการบันทึกหนาจอขณะที่มี

ผูใชงานผานระบบดวย โดยตองมีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคข้ันต่ํา ดังนี ้

5.24.1 เปนระบบที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพ่ือทําหนาที่ควบคุมความปลอดภัย Privileged 

Account โดยสามารถบริหารจัดการรหัสผาน และควบคุมการเบิกใชงาน เพ่ือลดความเสี่ยง

จากการถูกโจมต ี
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5.24.2 ตองมีลิขสิทธิ์สําหรับผูใชงานระบบจํานวนไมนอยกวา 25 ผูใชงาน (Users) 

5.24.3 ตองมีลิขสิทธิ์สําหรับบริหารจัดการรหัสผานของระบบปลายทางไดไมนอยกวา 500 อุปกรณ 

5.24.4 สามารถบันทึกการเขาใชงานระบบ (Session Isolation and Recording) ไดไมนอยกวา 

500 อุปกรณ  

5.24.5 สามารถตรวจสอบและวิเคราะหภัยคุกคามจากพฤติกรรมการใชงาน (Privileged Threat 

Analytics) ไดไมนอยกวา 500 อุปกรณ 

5.24.6 ตองมีการเขารหัสขอมูลของ Privileged Account ดวย Algorithm แบบ AES-256 หรือ

ดีกวา 

5.24.7 ระบบที่นําเสนอตองเปนผลิตภัณฑที่ไดรับการจัดลําดับใหอยูในกลุม Leader ของ Magic 

Quadrant for Privileged Access Management ปลาสุด 

5.24.8 สนับสนุนระบบการพิสูจนตัวตน (Authentication) แบบ Username and Password 

หรือ RSA SecurID หรือ Web SSO หรือ RADIUS หรือ PKI หรือ LDAP ไดเปนอยางนอย 

5.24.9 สามารถบริหารจัดการบัญชีผูใชงานและรหัสผานของระบบตอไปนี้ไดเปนอยางนอย หาก

ระบบที่นําเสนอไมรองรับสามารถเสนออุปกรณหรือ customize เพ่ิมเติมเพ่ือใหสามารถ

ทํางานไดโดยประสิทธิภาพของระบบไมลดลง  

5.24.10 รองรับการเชื่อมตอรหัสผานระบบปฏิบัติการ ดังนี้ Operating Systems: Windows 

Servers, Redhat Linux, IBM AIX, Solaris 

5.24.11 รองรับการเชื่อมตอรหัสผาน Windows Applications ดังนี้ Windows Applications: 

Service accounts, Scheduled Tasks 

5.24.12 รองรับการเชื่อมตอรหัสผานฐานขอมูล ดังนี้ Databases: Oracle, MySQL 

5.24.13 รองรับการเชื่อมตอรหัสผานอุปกรณเครือขาย/อุปกรณรักษาความปลอดภัย ดังนี้ 

Network/Security Appliances: Cisco, Palo Alto 

5.24.14 รองรับการเชื่อมตอรหัสผานรูปแบบการใหบริการ Software ผานอินเทอรเน็ต (SaaS) ดังนี้ 

SaaS: Microsoft Azure, Amazon AWS 

5.24.15 สามารถตรวจหาบัญชีผูใชงานบนระบบปลายทางผาน Active Directory และเพ่ิมบัญชี

ผูใชงานในระบบ Privileged Account ได 

5.24.16 สามารถเปลี่ยนรหัสผานของ Privileged Account ตามชวงเวลาที่กําหนด 

5.24.17 สามารถเปลี่ยนรหัสผานของ Privileged Account หลังจากการใชงานโดยอัตโนมัต ิ
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5.24.18 สามารถกําหนดความยาว และองคประกอบของรหัสผาน เชน ตัวอักษรตัวใหญ (Upper 

Case), ตัวอักษรตัวเล็ก (Lower Case), ตัวเลข (Digit) และอักขระพิเศษ (Special 

Character) 

5.24.19 สามารถเก็บประวัติการเปลี่ยนรหัสผาน (password history) 

5.24.20 สามารถทํางานแบบ Dual Control โดยผูใชตองไดรับการอนุมัติกอนที่จะเรียกดู 

Password ได และแจงเตือนทางอีเมลในกระบวนการรองขอและอนุมัติ 

5.24.21 สามารถเชื่อมตอไปยังระบบปลายทาง (Transparent Connection) ตามคุณสมบัติดังนี้ได

เปนอยางนอย 

5.24.22 สามารถเขาสูระบบปลายทางโดยไมตองแสดงรหัสผานใหผูใชทราบ 

5.24.23 สามารถบันทึกการใชงาน Privileged Session ในรูปแบบของ Video Recordings และ 

Keystrokes หรือ Commands ได โดยตองรองรับ ดังตอไปนี้ไดเปนอยางนอย 

5.24.24 Privileged SSH Sessions ในรูปแบบของ Commands List 

5.24.25 สามารถ Export บันทึกเหตุการณ (Recording) ไดทั้งแบบ Video file หรือ text file หรือ 

snapshot 

5.24.26 สามารถคนหาบันทึกการใชงานจาก Commands และ Keystrokes ไดแบบ Free Text 

Search 

5.24.27 สามารถทํา White-listing และ Black-listing สําหรับ SSH Commands เพ่ือปองกันการ

รันคําสั่งที่ไมอนุญาตบนระบบท่ีควบคุมได  

5.24.28 สามารถเฝาระวัง (Monitor) การใชงาน Privileged Session และสามารถตัดการเชื่อมตอ 

(Terminate) ไดทันทีโดยผูดูแลระบบเม่ือพบพฤติกรรมที่ผิดปกต ิ

5.24.29 สามารถตรวจสอบและวิเคราะหภัยคุกคามจากพฤติกรรมการใชงาน (Privileged Threat 

Analytics) ไดตามคุณสมบัติดังนี้ไดเปนอยางนอย หากไมรองรับสามารถเสนออุปกรณหรือ 

customize เพ่ิมเติมเพ่ือใหสามารถทํางานไดโดยประสิทธิภาพของระบบไมลดลง 

5.24.30 สามารถกําหนดเงื่อนไขเพ่ือตรวจสอบพฤติกรรมการใชงานที่มีความเสี่ยงสูง (High Risk 

Activities) และแสดงผลเปน Risk Score เพ่ือระบุระดับความเสี่ยงของแตละ Privileged 

Session ได 

5.24.31 สามารถตรวจสอบและวิเคราะหพฤติกรรมการใชงานของ Privileged User เพ่ือสรางเปน 

Baseline และแจงเตือนหากพบพฤติกรรมที่ผิดปกต ิ
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5.24.32 สามารถตรวจจับพฤติกรรมการใชงานที่ผิดปกติได โดยสามารถ Suspend การใชงานนั้นได

โดยอัตโนมัต ิ

5.24.33 รองรับการทํางานรวมกับระบบดังตอไปนี้ไดเปนอยางนอย 

  1) Ticketing System 

  2) Security Information and Event Management (SIEM) 

  3) Hardware Security Module (HSM) 

5.25 ระบบ One Time Password (OTP) “ชุดรหัสผานที่เปนตัวเลข” จํานวนอยางนอย 1 ระบบ 

 ซอฟตแวรติดตั้งบนเรื่องคอมพิวเตอรแมขาย ทําหนาที่ออกรหัสผานเปนชุดหมายเลขในลักษณะใชครั้ง

เดียว (One Time Password (OTP)) โดยรหัสผานนี้จะใชรวมกับระบบบริหารจัดการบัญชีผูใชงาน (Privileged 

Account Security) โดยตองมีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคข้ันต่ํา ดังนี ้

5.25.1 ระบบที่เสนอตองมี Software และจํานวน License สิทธิการใชงานประเภท Software 

Token ที่ ไมนอยกวา 25 License 

5.25.2 เปน Appliance ที่ออกแบบสําหรับทําหนาที่สําหรับตรวจสอบยืนยัน ตัวตนแบบ 2 ชั้น 

(Two-factor Authentication) ในการยืนยันตัวตน 

5.25.3 มีหนวยความจําอยางนอย 8GB 

5.25.4 ตองมีพ้ืนที่จัดเก็บขอมูลภายในอุปกรณเอง 

5.25.5 สามารถรองรับการทํา Replicate ขอมูลสิทธิการใชงาน License จาก DC (Active) ไป DR 

(Standby) ได 

5.25.6 สามารถจัดการขอมูลผูใชงานไดทั้งภายในระบบ (Internal Database) หรือเชื่อมตอกับ 

LDAP Server ภายนอกได โดยตองทํางานรวมกับ Microsoft Active Directory ไดเปน

อยางนอย 

5.25.7 สามารถทํางานรวมกับ Software Token โดยรองรับระบบปฏิบัติการในคอมพิวเตอร หรือ 

Mobile ทั้ง IOS และ Android 

5.25.8 สามารถทํางานรวมกับ Hardware Token ได 

5.25.9 สามารถทํางานเปน Radius Server ไดภายในตัวเอง โดยสามารถรองรับ RADIUS 

Authentication Protocols เชน PAP หรือ MSCHAPv2 ได 

5.25.10 สามารถทําการตรวจสอบผูใชงานรวมกับระบบดังตอไปนี ้
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 - Radius 

 - VDI: Citrix 

 - Web-base portals: IIS  

5.25.11 สามารถบริหารจัดการระบบผานทาง Web Browser ได 

5.25.12 สามารถบริหารจัดการระบบผานทาง Web Browser ไดมี Self-Service Portal สําหรับให

ผูใชงานบริหารจัดการ Token สําหรับตนเองได (Self Register) และรองรับการเปลี่ยน PIN 

ในกรณีท่ีใชงานกับ Hardware Token และ Software Token ได 

5.25.13 ระบบตองมี Log การใชงานทั้งหมด และตองสามารถสรางรายงานการใชงานในรูปแบบ

ตางๆ ได 

5.25.14 สามารถดู Log ของการ Authentication ในแบบ Real-time ได 

5.25.15 ระบบทีนําเสนอตองมี Application Program Interface (API) หรือ Software 

Development Kit (SDK) สําหรับพัฒนา Application เพ่ือเขาไปเชื่อมตอใหทํางาน

รวมกับระบบได 

5.25.16 ตองสามารถปรับเวลาของอุปกรณใหเปนเวลามาตรฐานผานโปรโตคอล NTP หรือ SNTP ได 

5.25.17 ระบบบริหารจัดการตองสามารถออกรายงานแบบอัตโนมัติ มี Template สําเร็จรูปรองรับ 

และแบบปรับแตงการใชงานเองได 

5.25.18 เปน Software Token สําหรับสรางรหัสใชงานครั้งเดียวแบบ Time Synchronization 

5.25.19 Software Token ตองสามารถใชงานตลอดอายุสัญญาซื้อขาย และสัญญาบํารุงรักษาที่

ประกวดราคาในครั้งนี ้

5.26 คอมพิวเตอร Notebook จํานวน 30 ชุด 

 เครื่องคอมพิวเตอรNotebook พรอมติดตั้งระบบปฏิบัติการสําหรับพนักงานโครงการ AMI ณ 

สํานักงานใหญ โดยตองมีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคข้ันต่ํา ดังนี ้

5.26.1 มีหนวยประมวลผลกลาง Intel@ Core i5 Gen 8 Quad-core หรือ Apple M1 หรือดีกวา

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมต่ํากวา 2.4 GHz มหีนวยความจําไมนอยกวา 128 MB 

5.26.2 มีหนวยความจําหลักแบบ LPDDR3 2133MHz หรือดีกวาไมนอยกวา 8 GB 

5.26.3 มีจอสีขนาดไมต่ํากวา 12 นิ้ว และไมเกิน 13.3 นิ้ว แบบ WXGA มีความละเอียดไมนอยกวา 

1920 x 1080 Pixels หรือเทียบเทา หรือดีกวา 
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5.26.4 มี Keyboard สามารถใชไดทั้งภาษาไทยและอังกฤษและตัวเลข 

5.26.5 ม ีSSD ไมต่ํากวา 256 GB หรือเทียบเทาหรือดีกวา 

5.26.6 มีพอรต USB‑C จํานวนอยางนอย 2 พอรต 

5.26.7 มี Built-in camera ความละเอียดไมต่ํากวา 720p 

5.26.8 มี Pointing Device แบบ Touch Pad  

5.26.9 มี Built-in Integrated Wireless LAN IEEE 802.11ac ซึ่งตองรองรับการใชงานรวมกับ 

IEEE 802.11a/b/g/n ได 

5.26.10 มี Built-in Integrated Bluetooth 5.0 หรือ ดีกวา 

5.26.14 มีชองตอหูฟง ขนาด 3.5 มม. 

5.26.14 มี AC Adaptor USB‑C ขนาดไมนอยกวา 61 วัตตและมีแบตเตอรี่แบบ Lithium Ion 

ภายในตัวเครื่องท่ีสามารถใชงานไดไมนอยกวา 10 ชั่วโมงหรือดีกวา 

5.26.14 ม ีOptical Wireless Mouse จํานวน 1 ชุด 

5.26.14 มีกระเปาสําหรับใสเครื่องคอมพิวเตอรแบบกระเปาหิ้วโดยเฉพาะ 

5.26.15 มี Microsoft Windows 10 Professional หรือสูงกวาแบบ 64-bit โดยมีลิขสิทธิ์ถูกตอง

ตามกฎหมายและตองสามารถใชภาษาไทยได 

5.27 เครื่องคอมพิวเตอร (Desktop) สําหรับ Dash Board และ Monitoring and Control ณ. ศูนย 

AMI Data Center จํานวนอยางนอย 4 ชุด 

 เครื่องคอมพิวเตอร (Desktop) พรอมจอแสดงผล (Monitor) สําหรับงาน Dash Board โดยตองมี

คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคข้ันต่ํา ดังนี ้

5.27.1 มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) จํานวนไมนอยกวา 4-Core Processor จํานวนไมนอยกวา 

1 หนวย โดยแตละหนวยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 3.0 GHz 

5.27.2 มีหนวยความจําหลักแบบ DDR4 หรือดีกวา โดยมีขนาดไมนอยกวา 16 GB และสามารถ

ขยายไดรวมสูงสุดไมนอยกวา 32 GB 

5.27.3 มีหนวยจัดเก็บขอมูล Solid State Drive แบบ M.2 PCIe NVMe หรือดีกวา ขนาดไมนอย

กวา 512 GB และ Hard Disk Drive แบบ SATA 5400rpm หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 2 

TB 
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5.27.4 มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ แยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหนวยความจําไมนอยกวา 4 

GB 

5.27.5 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ Gigabit Ethernet แบบ 100/1000 Mbps หรือดีกวา 

แบบ RJ45 จํานวนไมนอยกวา 1 port 

5.27.6 มีชองเชื่อมตอแบบ USB 3.0 หรือดีกวาจํานวนอยางนอย 4 ชอง 

5.27.7 มี Power Supply ขนาดไมนอยกวา 300W 

5.27.8 มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 10 Professional หรือดีกวา ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง

และตองสามารถใชภาษาไทยได 

5.27.9 มีจอภาพแบบ UHD LED ความละเอียดในการแสดงผลระดับ 4K ขนาดไมเล็กกวา 50 นิ้ว 

5.27.10 มีขาแขวนจอภาพแบบติดผนังหรือติดยึดบนโตะทํางาน ที่สามารถปรับหมุนซายขวาได และ

รองรับจอภาพขนาดไมเล็กกวา 50 นิ้ว 

5.27.11 มีแปนพิมพ ที่มีการแสดงตัวอักษรท้ังภาษาไทย อังกฤษ และตัวเลข 

5.27.12 มี Optical Wireless Mouse จํานวน 1 ชุด 

5.28 ระบบชุดโปรแกรมระบบคอมพิวเตอรเสมือน (Hypervisor server) จํานวนอยางนอย 1 ชุด 

5.28.1 ชุดโปรแกรมระบบคอมพิวเตอรเสมือนจะตองมากับ License ที่เพียงพอกับระบบแมขายที่

เสนอมา และรองรับตลอดอายุของสัญญารวมทั้งการอัพเดท 

5.28.2 ชุดโปรแกรมระบบคอมพิวเตอรเสมือน ที่ติดตั้ง จําเปนตองมีการสราง Heartbeat เพ่ือเปน

ชองทางในการยายระบบเม่ือเกิดปญหา 

5.28.3 จะตองสามารถยายที่จัดเก็บ (Data Migration) ของระบบคอมพิวเตอรเสมือนไดแบบ 

Online 

5.28.4 ตองสามารถ Online Cloning คอมพิวเตอรเสมือนได 

5.28.5 ตองสามารถสราง Online Snapshot คอมพิวเตอรเสมือนไดไมต่ํากวา 32 ชุด ตอ 1 

คอมพิวเตอรเสมือน 

5.28.6 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายจะตองสามารถทํางานแบบ HA Cluster กันไดเมื่อเกิดความ

เสียหาย 
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5.28.7 ระบบชุดโปรแกรมระบบคอมพิวเตอรเสมือน ที่ติดตั้งตองมีระบบจัดการที่สามารถควบคุม

ทุกอยางจากสวนกลางได 

5.28.8 ตองสามารถจัดการ เพ่ิม หรือ ลด Memory, Network และ Storage ของคอมพิวเตอร

เสมือนได โดยไมตองมีการหยุดใหบริการของระบบคอมพิวเตอรเสมือน 

5.28.9 ตองสามารถสรางคอมพิวเตอรเสมือนตนฉบับ (Template) เพ่ือสามารถ deploy 

คอมพิวเตอรเสมือนไดรวดเร็ว  

5.28.10 ตองสามารถทํา Online Migration ของคอมพิวเตอรเสมือนระหวางเครื่องแมขาย (Host) 

ที่อยูในระบบเดียวกันนั้นได  

  1) Microsoft Windows ตั้งแต version 2012 จนถึงปจจุบัน 

  2) Redhat Enterprise Linux version 7.x จนถึง ปจจุบัน 

5.28.11 ตองสามารถจัดการ Virtual Network และ Virtual Switch เพ่ือใชงานกับระบบ

คอมพิวเตอรเสมือน 

5.28.12 ตองมีระบบควบคุมสวนกลางเพ่ือที่จะสามารถจัดการระบบ Virtualization และ Storage 

ได 

5.29 ระบบจัดการทรัพยากรสวนกลางของชุดโปรแกรมระบบคอมพิวเตอรเสมือน (Management for 

Hypervisor) จํานวนอยางนอย 1 ชุด 

5.29.1 สามารถจัดการทรัพยากรสําหรับคอมพิวเตอรเสมือนจากสวนกลางเชน CPU, memory, 

storage และ network ได 

5.29.2 ระบบตองสามารถทํางานรวมกับ Microsoft Active Directory และสามารถนํา user, ou 

หรือ group ไปใชงานและควบคุมการเขาถึงระบบ (ACL) ได 

5.29.3 ระบบสามารถมีการใหสิทธิ์การเขาถึงของผูรับผิดชอบ ดูแลระบบคอมพิวเตอรเสมือนนั้นที่

กําหนดใหได รวมทั้งการควบคุม ปด เปด รีสตารท ได 

5.29.4 ระบบตองสามารถ Performance Monitoring แบบ Realtime ในสวนของการใชงาน 

CPU, Memory, Storage และ Networkได 

5.29.5 สามารถตรวจสอบและสราง Alarm เชน Virtual Machine, Storage และ Network ได 

และสามารถแจงไปในชองทางของ E-mail ไดเปนอยางนอย 

5.29.6 สามารถเชื่อมตอกับระบบจัดการ patches และ update จากสวนกลางสําหรับระบบ 

Hypervisor (Update Manager) 
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5.29.7 ตองมีระบบสํารอง Host Profile ที่จะ Recovery Host Profile จากการเสียหายทาง 

Physical ของ Hypervisor Host ได 

5.29.8 ตองสามารถสรางความสมดุลระหวางเครื่องแมขาย เพ่ือการทํางานที่สามารถใชงานไดเต็ม

ประสิทธิภาพ โดยสามารถทํางานเปนแบบ อัตโนมัติ เปนอยางนอย 

5.29.9 ระบบตองสามารถแจงเตือนเหตุการณที่เกิดข้ึนผานทางระบบ SMTP ไปยัง Email ได 

5.29.10 ตองสามารถสรางเน็ตเวิรคเสมือน เพ่ือนํามาใชกับเครื่องแมขายในระบบคอมพิวเตอรเสมือน

ได 

5.29.11 สามารถควบคุมบริหารจัดการเครื่องแมขายไดไมนอยกวา 5 Hosts 

5.29.12 รองรับการบริหารระบบคอมพิวเตอรเสมือน ไมต่ํากวา 50 เครื่อง 

5.30 ระบบสํารองขอมูลจํานวน 1 ระบบ 

ระบบสํารองขอมูล ผูเสนอจะตองเสนอเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ติดตั้งซอฟตแวรสํารองขอมูล หรือ

เปน Appliance สําหรับระบบสํารองขอมูลโดยเฉพาะ โดยระบบตองรองรับการสํารองขอมูล ระบบฐานขอมูล 

และ Application ที่ติดตั้งในโครงการนี้ โดยตองมีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคข้ันตํ่า ดังนี ้

5.30.1 หนวยประมวลผลหลัก สําหรับคอมพิวเตอรแมขายระบบสํารองขอมูล (Server) ที่มี 10 

Core หรือดกีวา และมีความเร็วไมนอยกวา 2.0 GHz จํานวนไมนอยกวา 1 หนวย หรือ

ดีกวา 

5.30.2 มีหนวยความจําหลัก (Memory) ไมนอยกวา 384 GB หรือดีกวา 

5.30.3 มีพ้ืนที่การจัดเก็บขอมูล (Usable) ไมนอยกวา 168 TB หรือดีกวา 

5.30.4 เครือ่งแมขายตองมีระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฏหมายคลุมเครื่องแมขายที่

นําเสนอ 

5.30.5 รองรับการเชื่อมตอแบบ (Network Interface) แบบ 1GB Base-T จํานวนไมนอยกวา 4 

Port หรือดีกวา 

5.30.6 รองรับการเชื่อมตอแบบ (Network Interface) แบบ 10 GB Base-T จํานวนไมนอยกวา 2 

Port หรือดีกวา 

5.30.7 มีแหลงจายไฟแบบ Hot Plug หรือ Hot Swap ทํางานแบบ Redundant Power Supply 

จํานวน 2 หนวย 
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5.30.8 ตองมี Port สําหรับการจัดการเครื่อง (Management Port)  

5.30.9 สามารถการสํารองขอมูลบน Application และ Database ไดแก Microsoft SQL, Oracle 

และ Active Directory ไดเปนอยางนอย 

5.30.10 สามารถบริหารจัดการแบบรวมศูนยโดยมีลักษณะเปน Web-Base Console ได 

5.30.11 สามารถทํา Data Deduplication ไดเพ่ือลดพ้ืนที่และ Bandwidth เวลาในการจัดเก็บ

ขอมูล 

5.30.12 สามารถการสํารองและกูคืนขอมูลจากเครื่องแมขายแบบเสมือน (Virtual Server) บนระบบ 

VMware, Hype-V ไดเปนอยางนอย  

5.30.13 มีฟงกชั่นรับรองการกูคืนในระดับไฟล (Granular restore) ไดเปนอยางนอย 

5.30.14 สามารถกูคืน VM แบบรวดเร็ว โดยสามารถเปดกอนขอมูลท่ีทําการสํารองอยูขึ้นมาใชงานได

ทันทีโดยไมจําเปนตองกูคืนขอมูลกลับไปยังตนทางได (Instant Recovery) 

5.30.15 มีฟงกชันรับรองการทํา Encryption ขอมูลที่ทําการสงระหวางเครื่อง  

5.30.16 มีลิขสิทธิ์ใชงานการสํารองขอมูลตามจํานวน CPU Sockets ไมนอยกวา 40 Sockets หรือ

ตามพ้ืนที่จัดเก็บไมนอยกวา 168 TB หรือครอบคลุมตามจํานวนอุปกรณท่ีเสนอในโครงการ 

5.31 ชุดโปรแกรมตรวจสอบความถูกตองของขอมูล (Software and Information Integrity) 

จํานวน 1 ระบบ 

ชุดโปรแกรมตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ผูเสนอราคาตองจัดใหมีซอฟตแวร ที่ทําหนาที่ในการ

เฝาระวังและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงขอมูลตาง ๆ ของระบบ Smart Grid โดยตองมีคุณลักษณะเฉพาะทาง

เทคนิคข้ันต่ํา ดังนี ้

5.31.1 ตองรองรับการตรวจสอบระบบ ดังตอไปนี้ไดเปนอยางนอย 

 (1) Database : ในระดับของ System Files และ Configuration Files 

 (2) Active directory : ผูใชที่มีสิทธิ์ระดับสูง (Privileged group) เชน local admin หรือ 

domain admin, นโยบายกลุม (Group policy) ภายใตระดับของระบบปฏิบัติการ 

 (3) Virtual infrastructure : สามารถเฝาระวังการเปลี่ยนแปลง Files, Directory, 

Groups, Installed Software, Ports, Process และ Registry ในระบบเสมือนได และ 



โครงการติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉรยิะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ                                         PEA-AMI-P1/2020 

48 

 

สามารถเชื่อมตอเขากับระบบบริหารจัดการระบบเสมือน เชน VMware NSX หรือ 

VMware NSX-T ได 

 (4) Storage device : แฟมขอมูลที่สําคัญ เชน .exe, registry entries, configuration 

files, file permission ทั้งใน local disks หรือ NAS หรือ cloud 

5.31.2 สามารถปองกันการโจมตีในระดับ Application-Layer เชน SQL injection และ cross-

site script ไดเปนอยางนอย 

5.31.3 สามารถวิเคราะห log file ของระบบปฏิบัติการณและแอพพลิเคชั่นตางๆ รวมถึงแจงเตือน

เหตุการณที่นาสงสัย (suspicious activity) หรือเหตุการณที่เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัย

ของระบบไดโดยสามารถทําการเลือกนโยบายท่ีเหมาะสมใหกับระบบไดแบบอัตโนมัต ิ

5.31.4 สามารถจัดใหมีการวิเคราะห และจัดลําคับความสําคัญดาน Software and Information 

Integrity ได 

5.31.5 ตองสามารถตรวจสอบความถูกตองในรูปแบบ Integrity verification techniques ใชใน

การตรวจหาหลักฐานของการงัดแงะ (tampering), ความผิดผลาด (error), การละเวน 

(omission) 

5.31.6 สามารถควบคุมและบริหารจัดการระบบท้ังหมดไดจากสวนกลางและ สามารถสรางรายงาน

แบบอัตโนมัติได 

5.31.7 ตองมีเครื่องมือในการแจงเตือนอยางอัตโนมัติให บุคคลที่ถูกกําหนดไว ทางอีเมล และมี API 

สําหรับเชื่ อมโยงการแจ งเตือนไปยังระบบที่ เกี่ ยวของ เมื่อคนพบความแตกตาง 

(discrepancy) ระหวางการทําการ integrity verification 

5.31.8 ตองผานการรองรับมาตรฐานดานความปลอดภัย เชน Common Criteria EAL 2+ เปน

อยางนอย 

5.31.9 ตองเสนอลิขสิทธิ์ (License) การใชงานท่ีครอบคลุมตามจํานวนอุปกรณที่เสนอในโครงการ 
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For the purposes of determining the applicability and scope of each of these requirements, the 

following terms and abbreviations are defined: 

 AMI Advanced Metering Infrastructure 

 IDS/IPS Intrusion Detection System/Intrusion Prevention System  

 MDMS Meter Data Management System  

 SGIS     Smart Grid Information Security, which is related to only Cyber Asset  

 SIEM    Security Information and Event Management 

 OP General Operations associate with the SGIS 

Each of the above includes all associated cyber assets together with all networking equipment, 
servers, workstations or other devices connected to their associated networks. 

Cyber Asset This includes servers, workstations, and networking equipment proposed in 
this project, excluding smart meters. 

SGIS SIEM Refers to a central system to monitor and log SGIS security events, and to 
generate alerts for significant events. 

Capability The specified capability is to be included in cyber assets, software 
components, or supporting system, or the SGIS design must provide the 
capability.  

Application Software     The software that is developed in the project, including MOMS, 
Customer Energy Portal, and others. 

Configuration The cyber asset or system must be configured to provide this requirement. 

Design The design of the system or system component must support this 
requirement. Depending on the design, this may affect components of the 
design. 

Policy While all the following requirements reflect security policy, those items 
marked as “Policy” refer to additional requirements such as how configuration 
is to be determined or capabilities that may not be allowed. 

Training Training to be developed including all class materials. 

Procedure A procedure to support this requirement 
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Documentation Technical documentation to be created to support requirement 

The following lists general comments for the security requirements. 

(1) Contractor to assure that capability has been configured in accordance with the security 

policy prior to deployment on the production system. 

(2) If a device or its managing system does not directly support this capability, compensating 

controls must be specified. 

For the implementation of cyber security in the recommended AMI system architecture, the 

awarded Contractor shall, with collaboration of PEA, implement necessary Cyber security 

capabilities. Contractor shall submit the security design to PEA for approval prior to 

implementation. 

The Smart Grid information system shall have the capability to assign and enforce user privileges 

based on designated roles. 

Type of control Capability, Configuration 
Where applied AMI/MDMS/OP 
Applied to Cyber assets and software that support user accounts 
Responsibility Contractor 
Comment (1) (2) 

 

The physical access control system shall provide audit records of successful, unsuccessful 

access attempts, which included the time, location and user identification information of the 

access event. 

Type of control Capability, Configuration 
Where applied AMI/MDMS/OP 
Applied to SGIS facilities 
Responsibility Contractor 
Comment  

 

The Contractor shall acquire, install, configure, and deliver tools or software or AMI 

functionalities together with sufficient and lawful Licenses to support the cyber security 
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requirements described herein for applying to the proposed AMI system for C&I Customer as 

follows, at a minimum, 

1. Security Information and Event Management (SIEM) System for SGIS 

2. Intrusion Detection and Monitoring System for SGIS 

3. Intrusion Prevention System for SGIS 

4. Integrity Verification System for SGIS 

5. Information/Event Audition System for SGIS 

Note: The aforementioned tools/software/AMI functionalities provided above may be 

implemented separately or jointly in the packages of tool/software/AMI functionalities based on 

the Contractor’s proposed solution.   
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1 Policies and Procedures 

The section summarizes Cyber Security requirements that include policies, procedures, 

technology capabilities, system-wide or component-focused functionality.  In each requirement, 

the applicable areas or systems are indicated for reference. In Appendix B Cyber Security 

Responsibility, the table that summarizes the expected responsible party of the requirements, 

e.g. either PEA or the Contractor(s), is included. 

1.1 Smart Grid Cyber Security Policies and Procedures 

1.1.1 The Contractor shall, with PEA management support and guidance, and in accordance 

with NISTIR 7628 Guidelines for Smart Grid Cyber Security v1.0 – Aug 2010 or a later version, 

develop cyber security policies and procedures for the Smart Grid information system. 

Type of 
control 

Policy development 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to Operations, systems and cyber assets 
Responsibility Contractor to provide development guidance and support to PEA 
Comment  

 
Type of 
control 

Procedure development 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to Operations, systems and cyber assets 
Responsibility Contractor to provide development guidance and support to PEA 
Comment  

 

Policies are the overall specification of the security requirements of the system and its 

users. Procedures are a set of stated methods by which users will assure that the policy 

is being met. E.g. a policy may state that all personnel will have had background checks 

prior to be given access to the SGIS, and there is a procedure for provisioning access that 

will at one point require that the background check be complete and meet PEAs 

documented requirement for the provisioning to proceed. 
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These policies must include, as appropriate, technical, procedural and administrative 

controls to achieve the policy goals.  

These will apply to the organization and SGIS as a whole and will also include any 

policy items and procedures relevant to specific devices or subsystems. 

Each of the items specified below must be included in the security policy and have 

associated procedures to manage them. 
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2 Access Control 

2.1 Account Management 

2.1.1 The Smart Grid information system shall automatically terminate temporary and 

emergency accounts after an organization-defined time period for each type of account. 

Type of 
control 

Capability, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to Cyber assets that support user accounts, where feasible. 
Responsibility Contractor 
Comment  (1) (2) 

 

2.1.2 The Smart Grid information system shall automatically disable inactive accounts after an 

organization-defined time period. The awarded Contractor will discuss the use of single 

sign on at the start of the project in order to agree on the work process with PEA. 

Type of 
control 

Capability, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to Cyber assets that support user accounts, where feasible. 
Responsibility Contractor, PEA 
Comment (1) (2) 

 

2.1.3 The Smart Grid information system shall automatically audit account creation, 

modification, disabling, and termination actions and notifies the required individuals. The 

awarded Contractor will discuss the use of single sign on at the start of the project in order 

to agree on the work process with PEA. 

Type of 
control 

Capability, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to Cyber assets that support user accounts, where feasible 
Responsibility Contractor 
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Comment Devices or managing system must report this information for centralized 
monitoring. (1) (2) 

 

2.2 Access Enforcement 

2.2.1 The Smart Grid information system enforces assigned authorizations for controlling access 

to the Smart Grid information system in accordance with organization-defined policy and 

risk assessment. 

Type of 
control 

Capability 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS cyber assets meeting policy guidelines. 
Responsibility Contractor as required by PEA security policy 
Comment Best practices require that access to cyber assets be restricted and 

controlled. (1) (2) 

 

2.3 Least Privilege 

2.3.1 The Smart Grid information system shall, in accordance with NIST SG.AC-7, where feasible, 

enforce different levels of user privilege in interacting with the system. 

Type of 
control 

Capability, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to Cyber assets and software that support user accounts. 
Responsibility Contractor 
Comment (1) (2) 

2.3.2 The Smart Grid information system shall provide real-time logging and recording of the 

use of privileged accounts. 

Type of 
control 

Capability, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
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Applies to Cyber assets that support user accounts, where feasible. 
Responsibility Contractor 
Comment (1) (2) 

2.4 Unsuccessful Login Attempts 

2.4.1 The Smart Grid information system shall, in accordance with NIST SG.AC-8, where feasible, 

enforce a login delay after a limited number of consecutive invalid login attempts. 

Type of 
control 

Capability, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to Cyber assets that support user accounts, where feasible. 
Responsibility Contractor 
Comment (1) (2) 

2.4.2 The Smart Grid information system shall provide real-time logging and recording of 

unsuccessful login attempts. 

Type of 
control 

Capability, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to Cyber assets that support user accounts, where feasible. 
Responsibility Contractor 
Comment (1) (2) 

2.4.3 The Smart Grid information system shall provide real-time alerting to a management 

authority for the Smart Grid information system when the number of defined consecutive 

invalid access attempts is exceeded. 

Type of 
control 

Capability  

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to Cyber assets and software that support user accounts; SGIS SIEM 
Responsibility Contractor 
Comment (1) (2) 
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2.5 Smart Grid Information System Use Notification 

2.5.1 The Smart Grid information system shall, in accordance with NIST SG.AC-9, display an 

approved system use notification message or banner before granting access to the Smart 

Grid information system that provides privacy and security notices consistent with 

applicable laws, directives, policies, regulations, standards, and guidance. 

Type of 
control 

Capability, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to Cyber assets and application software that support logon access at a 

human user interface. 
Responsibility Contractor 
Comment (1) (2) 

 

2.6 Previous Logon Notification 

2.6.1 The Smart Grid information system shall, in accordance with NIST SG.AC-10, notify the 

user, upon successful logon, of the date and time of the last logon and the number of 

unsuccessful logon attempts since the last successful logon. 

Type of 
control 

Capability, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS workstations and servers, and where feasible, any cyber assets or 

application software that support logon access at a human user interface. 
Responsibility Contractor 
Comment (1) (2) 
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2.7 Concurrent Session Control 

2.7.1 The Smart Grid information system shall, in accordance with NIST SG.AC-11, limit the 

number of concurrent sessions for any user on the Smart Grid information system 

Type of 
control 

Capability, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to Cyber assets and application software, where feasible, that supports logon 

access at a human interface.  
Responsibility Contractor 
Comment (1) (2) 

2.8 Session Lock 

2.8.1 The Smart Grid information system shall, where feasible and in accordance with NIST 

SG.AC-12, lock user access to the system after a defined period of inactivity or when the 

logged on user is away from the system. 

Type of 
control 

Capability, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to Cyber assets that support interactive user interfaces. 
Responsibility Contractor 
Comment (1) (2) 

2.8.2 The Smart Grid information system shall retain the session lock until an authorized user 

reestablishes access using appropriate identification and authentication procedures. 

Type of control Capability, Configuration 
Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to Cyber assets that support interactive user interfaces, where feasible. 
Responsibility Contractor 
Comment (1) (2) 
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2.9 Remote Session Termination 

2.9.1 The Smart Grid information system shall, in accordance with NIST SG.AC-13, terminate a 

remote session at the end of the session or after a period of inactivity. 

Type of 
control 

Capability, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to Cyber assets that support interactive user interfaces. 
Responsibility Contractor 
Comment (1) (2) 

2.10 Remote Access 

2.10.1 The Smart Grid information system shall, in accordance with NIST SG.AC-15, authorize, 

monitor, and manage all methods of remote access to the Smart Grid information system. 

Type of 
control 

Capability, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to Cyber assets and software, where feasible, that support remote access into 

the SGIS. 
Responsibility Contractor 
Comment (1) (2)  

2.10.2 The Smart Grid information system shall authenticate remote access, and use 

cryptography to protect the confidentiality and integrity of remote access sessions. 

Type of 
control 

Capability, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to Cyber assets and software, where feasible, that support remote access into 

the SGIS. 
Responsibility Contractor 
Comment (1) (2)  
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2.10.3 The Smart Grid information system shall route all remote accesses through a limited 

number of managed access control points. 

Type of 
control 

Capability, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to Cyber assets and software, where feasible, that support remote access into 

the SGIS. 
Responsibility Contractor 
Comment (1) (2) Contractor design must route remote access through managed 

access points (e.g. firewalls), and said design must provide, implement and 
configure. 

2.10.4 In case of wireless communications is used, the Smart Grid information system shall 

protect wireless access to the Smart Grid information system using authentication and 

encryption. Note: Authentication applies to user, device, or both as necessary. 

Type of control Capability, Configuration 
Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to Wireless communications to the SGIS. 
Responsibility Contractor 
Comment (1) (2), authentication applies to both users and devices. 

2.10.5 The Smart Grid information system shall monitor for unauthorized remote connections to 

the Smart Grid information system. 

Type of control Capability, Configuration 
Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to Cyber assets and software that support remote access into the SGIS. 
Responsibility Contractor 
Comment (1) (2), Contractor design must include capability to report unauthorized connections to 

appropriate PEA personnel. Monitoring to be done at access points into the SGIS. In case 
of wireless communications is used, direct wireless access to SGIS cyber assets requires 
monitoring at the accessed device. 
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2.10.6 The Contractor shall enable remote access to Smart Grid information system component 

locations (e.g., control center, field locations) only when necessary, approved, 

authenticated, and for the duration necessary. 

Type of 
control 

Policy 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to Wireless communications to the SGIS. 
Responsibility Contractor 
Comment  

2.10.7 In case of wireless communications is used, the Smart Grid information system shall 

employ automated mechanisms to facilitate the monitoring and control of remote access 

methods. 

Type of 
control 

Capability 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to Wireless communications to the SGIS. 
Responsibility Contractor 
Comment (1) (2) Contractor design must include capability to monitor and control 

remote access. 

2.10.8 In case of wireless communications is used, the Contractor shall disable, when not 

intended for use, wireless networking capabilities internally embedded within Smart Grid 

information system components. 

Type of 
control 

Capability, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to Cyber assets in the SGIS with wireless networking capabilities. 
Responsibility Contractor 
Comment (1) (2) 
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2.11 Wireless Access Restrictions 

2.11.1 Where wireless networks are used, the Smart Grid information system shall use separate 

wireless networks for control system, business and guest access. 

Type of 
control 

Capability, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to Cyber assets in the SGIS with wireless networking capabilities. 
Responsibility Contractor 
Comment (1) (2), Contractor design and implementation must include capability to 

segregate wireless network traffic. 

2.11.2 Where wireless networks are used for other than control system communications, the 

Smart Grid information system shall use WPA2-Enterprise or stronger. 

Type of 
control 

Capability, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to Non-control system cyber assets associated with the SGIS with wireless 

networking capabilities. 
Responsibility Contractor 
Comment (1) (2) 

2.12 Access Control for Portable and Mobile Devices 

2.12.1 The Contractor shall disable on all Smart Grid information system devices physical ports 

that can accept removable media when not intended for use. 

Type of 
control 

Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to Cyber assets associated with the SGIS. 
Responsibility Contractor 
Comment (1) (2) 
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2.13 Control System Access Restrictions 

2.13.1 The Smart Grid information system shall employ mechanisms in the SGIS design and 

implementation to restrict access from PEA's enterprise network. Connections should be 

through an intervening DMZ. 

Type of 
control 

Design, Capability, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to Cyber assets associated with the SGIS. 
Responsibility Contractor 
Comment (1) (2) 

2.13.2 The Smart Grid information system shall, in accordance with NIST SG.AC-19, implement 

mechanisms to restrict access to the Smart Grid information system from PEA's enterprise 

network. 

Type of 
control 

Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to Cyber assets associated with the SGIS. 
Responsibility Contractor 
Comment (1) (2) 

2.14 Publicly Accessible Content 

2.14.1 The Contractor shall remove all nonpublic information from the publicly accessible 

information systems in the Smart Grid information system. 

Type of 
control 

Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to Cyber assets associated with the SGIS. 
Responsibility Contractor, PEA 
Comment (1) (2) 
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2.15 Passwords 

2.15.1 The Smart Grid information system shall, where feasible, employ username and password 

combinations to gain access to Smart Grid information system assets. 

Type of 
control 

Capability, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS cyber assets which provide user access. 
Responsibility Contractor 
Comment (1) (2), devices that allow unauthenticated access should not be used, but 

may be allowed if no feasible alternative exists and the documented risk is 
understood and compensating controls are deployed. 

2.15.2 Passwords shall be a minimum of 8 characters long and contain a combination of 

uppercase, lowercase, numeric, and special characters, or using an alternative means be 

of greater strength. 

Type of 
control 

Capability, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to Cyber assets and software that use passwords for authentication, where 

feasible. 
Responsibility Contractor 
Comment (1) (2), where feasible stronger password configuration should be 

considered. 

2.15.3 The Smart Grid information system shall not allow direct user logins using privileged (e.g. 

with administrator or root) accounts. 

Type of 
control 

Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to Cyber assets and software that support user accounts. 
Responsibility Contractor 
Comment (1) (2), by requirement  2.3.1 privilege levels are assumed to be enabled. 
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2.15.4 Passwords shall expire automatically after an organization defined period of time. 

Type of 
control 

Configuration, Procedure 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to Workstations, servers, centrally manage access control systems, and where 

feasible, any SGIS cyber assets or software that support user accounts. 
Responsibility Contractor as required by PEA security policy 
Comment (1) (2), where no technical control is feasible, procedural controls must be 

used. 

 

3 Awareness and Training 

3.1 Security Awareness Training 

3.1.1 The Contractor shall, with PEA management support and guidance, and in accordance 

with NIST SG.AT, develop a cyber security awareness and training program for the Smart 

Grid information system. 

Type of 
control 

Training, Documentation 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to Overall SGIS, Training specifics will vary by system 
Responsibility Contractor with PEA support 
Comment  

4 Audit and Accountability 

4.1 Auditable Events 

4.1.1 The Contractor shall, with PEA management support and guidance, and in accordance 

with NIST SG.AU-2, develop a lists of auditable events for the Smart Grid information 

system 

Type of 
control 

Documentation 
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Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS cyber assets 
Responsibility Contractor 
Comment  

4.1.2 The list of auditable events shall be based on risk assessment  

Type of 
control 

Policy 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS cyber assets 
Responsibility Contractor and PEA 
Comment This requirement expands 4.1.1 

4.1.3 The list of auditable events shall include execution of privileged functions 

Type of 
control 

Policy 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS cyber assets 
Responsibility Contractor 
Comment This requirement expands 4.1.1 

4.2 Content of Audit Records 

4.2.1 The Smart Grid information system shall generate audit records that at a minimum provide 

for each event, the date and time of the event, device or component where the event 

occurred, the type of event, user/subject identity, and the outcome of the event. (NIST 

SG.AU-3) 

Type of 
control 

Capability, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS cyber assets and SGIS SIEM 
Responsibility Contractor 
Comment (1) (2) 
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4.3 Audit Storage Capacity 

4.3.1 The Smart Grid information system shall include sufficient capacity for audit record storage 

for a period of 3 years. (NIST SG.AU-4) 

Type of 
control 

Capability 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS SIEM 
Responsibility Contractor 
Comment  

4.3.2 The Contractor shall configure auditing to reduce the likelihood that this capacity would 

be exceeded. (NIST SG.AU-4). If the design to support this requirement needs hardware or 

software to be deployed, this is the Contractor’s responsibility. 

Type of 
control 

Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS SIEM 
Responsibility Contractor 
Comment  

4.4 Response to Audit Process Failures 

4.4.1 The Smart Grid information system shall alert organization's officials in the event of audit 

processing failure, and execute a defined set of actions to be taken in the event of failure. 

(NIST SG.AU-5). If the design to support this requirement needs hardware or software to 

be deployed, this is the Contractor’s responsibility. 

Type of 
control 

Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS SIEM 
Responsibility Contractor 
Comment (1) (2) 
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4.5 Audit Monitoring, Analysis, and Reporting 

4.5.1 The Smart Grid information system shall employ automated mechanisms to integrate 

audit review, analysis, and reporting into organizational processes for investigation and 

response to suspicious activities. If the design to support this requirement needs hardware 

or software to be deployed, this is the Contractor’s responsibility. 

Type of 
control 

Capability 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS SIEM 
Responsibility Contractor 
Comment  

4.5.2 The Smart Grid information system shall employ automated mechanisms to centralize 

audit review and analysis of audit records from multiple components within the Smart 

Grid information system. 

Type of 
control 

Capability 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS SIEM 
Responsibility Contractor 
Comment  

4.5.3 The Smart Grid information system shall integrate analysis of audit records with analysis 

of performance and network monitoring information to further enhance the ability to 

identify inappropriate or unusual activity. 

Type of 
control 

Capability 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS SIEM, NMS 
Responsibility Contractor 
Comment  



 
โครงการติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ PEA-AMI-P1/2020 

 
 

25 
 

4.6 Time Stamps 

4.6.1 The Smart Grid information system shall use internal system clocks to generate time 

stamps for audit records and that the system synchronizes internal Smart Grid information 

system clocks on an organization-defined frequency using an organization-defined time 

source.  (NIST SG.AU-8) 

Type of 
control 

Capability, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS cyber assets and SGIS SIEM 
Responsibility Contractor, PEA 
Comment (1), (2) 

4.7 Protection of Audit Information 

4.7.1 The Smart Grid information system shall protect audit information and audit tools from 

unauthorized access, modification, and deletion. (NIST SG.AU-9) 

Type of 
control 

Capability, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS SIEM 
Responsibility Contractor 
Comment (1), (2) 

4.8 Audit Record Retention 

4.8.1 The system shall retain audit logs for an organization-defined time period to provide 

support for after-the-fact investigations of security incidents and to meet regulatory and 

organizational information retention requirements. (NIST SG.AU-10) 

Type of 
control 

Capability 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS SIEM 
Responsibility Contractor, PEA 
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Comment (1), (2) 

4.9 Audit Generation 

4.9.1 The Smart Grid information system shall provide audit record generation capability and 

generate audit records for the selected list of auditable events. (NIST SG.AU-15) 

Type of 
control 

Capability, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS cyber assets and SGIS SIEM 
Responsibility Contractor 
Comment (1), (2) 

4.9.2 The Smart Grid information system shall provide audit record generation capability and 

allow authorized users to select auditable events at the organization-defined Smart Grid 

information system components. (NIST SG.AU-15) 

Type of 
control 

Capability, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS cyber assets and SGIS SIEM 
Responsibility Contractor, PEA 
Comment (1), (2) 

5 Security Assessment and Authorization 

5.1 Smart Grid Information System Connections 

5.1.1 The Contractor shall identify, document and protect from tampering or damage, all 

external Smart Grid information system and communication connections. (NIST SG.CA-4) 

Type of 
control 

Capability, Configuration, Documentation 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS cyber assets 
Responsibility Contractor 
Comment (1) (2) 
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5.2 Continuous Monitoring 

5.2.1 The Contractor shall, with PEA management support and guidance, and in accordance 

with NIST SG.CA-6 establish a continuous monitoring strategy and implement a continuous 

monitoring program. If the design to support this requirement needs hardware or software 

to be deployed, this is the Contractor’s responsibility. 

Type of 
control 

Capability, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS SIEM 
Responsibility Contractor 
Comment  

6 Configuration Management 

6.1 Configuration for Least Functionality 

6.1.1 The Contractor shall configure the Smart Grid information system to provide only essential 

capabilities and specifically prohibit and/or restrict the use of functions, ports, protocols, 

and/or services as defined in an organizationally generated “prohibited and/or restricted” 

list. (NIST SG.CM-7) 

Type of 
control 

Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to Cyber assets, where feasible 
Responsibility Contractor and PEA 
Comment (1), (2) 

6.1.2 Prior to deployment, the Contractor shall harden Smart Grid information system operating 

systems and application software using selected as appropriate items from well-known 

benchmarks with PEA’s approval (e.g. Center for Internet Security) when available. 

Type of 
control 

Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 



 
โครงการติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ PEA-AMI-P1/2020 

 
 

28 
 

Applies to Cyber assets, where feasible 
Responsibility Contractor 
Comment (1), (2) 

6.2 Component Inventory 

6.2.1 The Contractor shall provide an accurate inventory of all Smart Grid information system 

components (devices and software) and their base-line configuration settings, either 

individually or by component class. 

 

Type of 
control 

Documentation 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS cyber assets and installed software 
Responsibility Contractor 
Comment  

6.3 Factory Default Settings Management 

6.3.1 The Contractor shall replace default usernames and passwords whenever possible. 

Type of 
control 

Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS cyber assets 
Responsibility Contractor 
Comment (1), (2); when not possible, the details must be documented and approved 

by PEA. 

7 Identification and Authorization 

7.1 Authenticator Management 

7.1.1 Define initial authentication credential content, such as defining password length and 

composition, tokens; and establish administrative procedures for initial authentication 
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credential distribution; lost, compromised, or damaged authentication credentials; and 

revoking authentication. (NIST SG.IA-3) 

Type of 
control 

Configuration, Procedure 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS cyber assets 
Responsibility Contractor, PEA 
Comment (1) (2) 

 

7.1.2 Authentication credentials on publicly accessible devices (e.g smart meters) shall be 

unique to each device. On other assets, the use of non-unique credentials shall be 

minimized where feasible. (NIST SG.IA-3) 

Type of 
control 

Capability, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS cyber assets 
Responsibility Contractor, PEA 
Comment (1), (2) 

7.2 User Identification and Authorization 

7.2.1 The Smart Grid information system shall use multifactor authentication for (1) Remote 

access to non-privileged accounts, (2) local access to privileged accounts, and (3) remote 

access to privileged accounts. 

Type of 
control 

Capability, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS cyber assets and software supporting authenticated user access, where 

feasible 
Responsibility Contractor 
Comment (1), (2) 
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7.3 Device Identification and Authentication 

7.3.1 The Smart Grid information system shall uniquely identify and authenticate devices against 

an organization-defined list of approved devices before establishing a connection. 

Type of 
control 

Capability, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS cyber assets 
Responsibility Contractor and PEA 
Comment (1), (2) 

7.3.2 The Smart Grid information system shall authenticate devices before establishing remote 

network connections using bidirectional authentication between devices that is 

cryptographically based. 

Type of 
control 

Capability, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS cyber assets, where feasible 
Responsibility Contractor 
Comment (1), (2) 

7.4 Authenticator Feedback 

7.4.1 Authentication mechanisms in the Smart Grid information system shall obscure feedback 

of authentication information during the authentication process. 

Type of 
control 

Capability, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS cyber assets with interactive authentication 
Responsibility Contractor 
Comment (1), (2) 
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8 Information and Document Management 

8.1 Information Exchange 

8.1.1 When a specific device is required to communicate with another device outside the Smart 

Grid information system, communications shall be limited to only the devices that need 

to communicate. 

Type of 
control 

Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS cyber assets 
Responsibility Contractor 
Comment (1), (2) 

9 Incident Response 

9.1 Incident Handling 

9.1.1 The Smart Grid information system shall employ automated mechanisms to assist in the 

tracking of security incidents and in the collection and analysis of incident information. 

Type of 
control 

Capability, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS cyber assets, SGIS SIEM 
Responsibility Contractor 
Comment  

9.2 Smart Grid Information System Backup 

9.2.1 The Smart Grid information system shall create backups in accordance with NIST SG.IR-10. 

If the design to support this requirement needs hardware or software to be deployed, this 

is the Contractor’s responsibility. 

Type of 
control 

Capability, Configuration 
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Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS cyber assets 
Responsibility Contractor 
Comment This includes user-level information, system-level information, and 

documentation as needed to recover the system, and that the integrity and 
confidentiality of the backup information be protected.  

10 System Development and Maintenance 

10.1 Maintenance Personnel 

10.1.1 Remote maintenance sessions into the Smart Grid information system shall be protected 

through the use of a strong authentication credentials. 

Type of 
control 

Capability, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS cyber assets and systems allowing remote maintenance 
Responsibility Contractor 
Comment (1), (2) 

11 Physical and Environmental Security 

11.1 Physical Access Control Authorizations 

11.1.1 The Contractor shall implement physical access control mechanisms requiring 

authentication to gain access to the facility where the Smart Grid information system 

resides. The system shall be installed at the existing facility. 

Type of 
control 

Capability, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS control rooms, NOCs or facilities housing SGIS servers, workstations, 

routers, security appliances (e.g. IDS, firewalls), or assets used in access 
control or monitoring of the SGIS. 

Responsibility Contractor and PEA 
Comment  
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11.2 Physical Access Control 

11.2.1 The Contractor shall employ hardware to deter unauthorized physical access control to 

Smart Grid information system devices. The system shall be installed at the existing facility. 

Type of 
control 

Capability, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS cyber assets 
Responsibility Contractor and PEA 
Comment Assets should be physically protected, or tamper resistant with tamper 

detection. 

11.2.2 The Contractor shall employ measures to ensure that every physical access control point 

to the facility where the Smart Grid information system resides is guarded or alarmed and 

monitored on an organization-defined frequency. 

Type of 
control 

Capability, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to Physical access control points of SGIS facilities. 
Responsibility Contractor and PEA 
Comment  

11.3 Monitoring Physical Access Control 

11.3.1 The Contractor shall install real-time physical intrusion alarms and surveillance equipment 

to protect access to facilities where the Smart Grid information systems reside. The system 

shall be installed at the existing facility. 

Type of 
control 

Capability, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS facilities. 
Responsibility Contractor and PEA 
Comment  
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11.4 Emergency Power 

11.4.1 The Contractor shall implement an alternate power supply to facilitate an orderly 

shutdown of noncritical Smart Grid information system components in the event of a 

primary power source loss. 

Type of 
control 

Capability, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to Noncritical SGIS components, excluding those for which loss of power 

would not adversely affect the SGIS or the SGIS component. 
Responsibility Contractor and PEA 
Comment  

11.4.2 For self-contained Smart Grid information system components not reliant on external 

power generation, the Contractor shall implement alternate power supply for long-term 

operation. The awarded Contractor will agree on the details with PEA later before the start 

of the project as PEA will provide the power sources. 

Type of 
control 

Capability, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS components not reliant on external power generation. 
Responsibility Contractor 
Comment  

11.5 Location of Smart Grid Information System Assets 

11.5.1 Smart Grid information system assets shall be located to minimize potential damage from 

physical and environmental hazards. 

Type of 
control 

Design 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to Overall design of SGIS 
Responsibility Contractor and PEA 
Comment  
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12 Risk Management and Assessment 

12.1 Risk Assessment 

12.1.1 The Contractor shall provide the results of a cyber security risk assessment from the 

unauthorized access, use, disclosure, disruption, modification, or destruction of 

information and Smart Grid information systems of the proposed system design.  

Type of 
control 

Documentation 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to Overall design of SGIS 
Responsibility Contractor 
Comment  

12.1.2 The Contractor shall use the risk assessment to determine the types of security protection 

and their configuration for the Smart Grid information system. 

Type of 
control 

Design 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to Overall design of SGIS 
Responsibility Contractor 
Comment  
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13 Services Acquisition 

13.1 Software License Usage Restrictions 

13.1.1 The Contractor shall use software and associated documentation in accordance with 

contract agreements and applicable copyright laws. 

Type of 
control 

Policy 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS cyber assets 
Responsibility Contractor 
Comment Contractor to provide documentation of how this requirement is met. 

13.2 Security Engineering Principles 

13.2.1 In accordance with NIST SG.SA-8, the Contractor shall require the Smart Grid information 

system and its components to be created or modified using secure engineering practices. 

Type of 
control 

Policy 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS cyber assets 
Responsibility Contractor and PEA 
Comment Contractor to provide documentation of how this requirement is met. 

13.3 Supply Chain Protection 

13.3.1 The Contractor shall protect against supply chain vulnerabilities employing requirements 

defined to protect the products and services from threats initiated against organizations, 

people, information, and resources, possibly international in scope, that provides products 

or services to the organization. 

Type of 
control 

Policy 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS cyber assets and software 
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Responsibility Contractor 
Comment Contractor to provide documentation of how this requirement is met. 

14 Communication Protection 

14.1 Communications Partitioning 

14.1.1 The Smart Grid information system shall partition the communications for telemetry/data 

acquisition services and management functionality. (NIST SG.SC-2) 

Type of 
control 

Design 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS cyber assets 
Responsibility Contractor 
Comment (2) 

14.2 Security Function Isolation 

14.2.1 The Smart Grid information system shall isolate security functions from non-security 

functions. (NIST SG.SC-3) 

Type of 
control 

Capability, Design 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS cyber assets, where feasible 
Responsibility Contractor 
Comment (2) 

14.3 Denial-of-Service Protection 

14.3.1 The Smart Grid information system shall mitigate or limit the effects of denial-of-service 

attacks based on an organization-defined list of denial-of-service attacks. (NIST SG.SC-5) 

Type of 
control 

Design, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS cyber assets 
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Responsibility Contractor and PEA 
Comment Involves at minimum configuring network perimeter devices to filter traffic. 

List of denial-of-service attacks to be determined based on risk assessment. 

14.3.2 The Smart Grid information system shall restrict the ability of users to launch denial-of-

service attacks against other Smart Grid information systems or networks. (NIST SG.SC-5) 

Type of 
control 

Design, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS cyber assets 
Responsibility Contractor 
Comment Involves at minimum configuring network devices to outbound traffic at the 

SGIS perimeter and traffic between key internal boundaries. 

14.4 Boundary Protection 

14.4.1 The Smart Grid information system shall, in accordance with NIST SG-SC-7, have a defined 

and documented boundary of the Smart Grid information system. The awarded Contractor 

will agree on the details with PEA later before the start of the project as PEA will provide 

the existing information. 

Type of 
control 

Design, Documentation 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS cyber assets 
Responsibility Contractor 
Comment  

14.4.2 The Smart Grid information system shall monitor and control communications at the 

external boundary of the system and at key internal boundaries within the system (NIST 

SG.SC-7) 

Type of 
control 

Design 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS cyber assets 
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Responsibility PEA and Contractor 
Comment  

14.4.3 The Smart Grid information system connects to external networks or information systems 

only through managed interfaces consisting of boundary protection devices (NIST SG.SC-

7) 

Type of 
control 

Design, Configuration, Capability 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS cyber assets 
Responsibility Contractor 
Comment Requires all boundary assets to be managed devices (e.g. proxies, gateways, 

firewalls) 

14.4.4 The managed interface implements security measures appropriate for the protection of 

integrity and confidentiality of the transmitted information. (NIST SG.SC-7) 

Type of 
control 

Policy, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS cyber assets 
Responsibility Contractor 
Comment  

14.4.5 The Contractor shall configure the Smart Grid information system to prevent public or 

other external access into the organization’s internal Smart Grid information system 

networks except as appropriately mediated. (NIST SG.SC-7) 

Type of 
control 

Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS cyber assets 
Responsibility Contractor 
Comment  
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14.4.6 The Smart Grid information system shall be configured to deny network traffic by default 

and allow network traffic by exception (i.e., deny all, permit by exception). (NIST SG.SC-7) 

Type of 
control 

Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS cyber assets 
Responsibility Contractor 
Comment (1), (2) 

14.4.7 The Smart Grid information system shall check incoming communications to ensure that 

the communications are coming from an authorized source and routed to an authorized 

destination. (NIST SG.SC-7) 

Type of 
control 

Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS cyber assets 
Responsibility Contractor 
Comment (1), (2) 

14.5 Communication Integrity 

14.5.1 The Smart Grid information system shall protect the integrity of electronically 

communicated information including during aggregation, packaging, and transformation in 

preparation for transmission. (NIST SG.SC-8) 

Type of 
control 

Policy 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS cyber assets 
Responsibility Contractor 
Comment (1), (2) 
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14.5.2 The Smart Grid information system shall employ cryptographic mechanisms to ensure 

integrity. (NIST SG.SC-8) 

Type of 
control 

Policy 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS cyber assets 
Responsibility Contractor 
Comment  

14.6 Communication Confidentiality 

14.6.1 The Smart Grid information system protects the confidentiality of communicated 

information. (NIST SG.SC-9)  

Type of 
control 

Policy 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS cyber assets 
Responsibility Contractor 
Comment  

14.6.2 The Smart Grid information system shall employ cryptographic mechanisms to prevent 

unauthorized disclosure of information during transmission. (NIST SG.SC-9) 

Type of 
control 

Policy 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS cyber assets 
Responsibility Contractor 
Comment  
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14.7 Use of Validated Cryptography 

14.7.1 All of the cryptography and other security functions (e.g., hashes, random number 

generators, etc.) that are required for use in the Smart Grid information system shall be 

NIST Federal Information Processing Standard (FIPS) approved, or shall otherwise be 

limited to those algorithms that have received substantial public review and have been 

proven to work effectively. (NIST SG.SC-12) 

Type of 
control 

Policy 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS cyber assets 
Responsibility Contractor 
Comment  

14.8 Public Key Infrastructure Certificates 

14.8.1 For Smart Grid information systems that implement a public key infrastructure, the 

organization issues public key certificates under an appropriate certificate policy or obtains 

public key certificates under an appropriate certificate policy from a PEA approved service 

provider. (NIST SG.SC-15) 

Type of 
control 

Policy 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS cyber assets 
Responsibility Contractor 
Comment  
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14.9 Mobile Code 

14.9.1 The Smart Grid information system shall, in accordance with NIST SG.SC-16, have the 

capability to document, monitor, and manage the use of mobile code within the Smart 

Grid information system. 

Type of 
control 

Design 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS cyber assets 
Responsibility Contractor 
Comment Mobile code technologies include, for example, Java, JavaScript, ActiveX, 

PDF, Postscript, Shockwave movies, Flash animations, and VBScript 

14.9.2 The Smart Grid information system shall implement detection and inspection mechanisms 

to identify unauthorized mobile code and takes corrective actions, when necessary. 

Type of 
control 

Design, Capability 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS workstations, mobile devices, or any cyber asset using mobile code. 
Responsibility Contractor 
Comment  

14.10 System Connections 

14.10.1 All external Smart Grid information system and communication connections are identified 

and protected from tampering or damage. (NIST SG.SC-18) 

Type of 
control 

Design, Capability 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS communication connections 
Responsibility Contractor 
Comment (2); 
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14.10.2 External access point connections to the Smart Grid information system shall be secured. 

Access points include any externally connected communication end point (for example, 

4G/3G modems).  (NIST SG.SC-18) 

Type of 
control 

Design, Capability 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS communication connections 
Responsibility Contractor 
Comment (2); 

14.11 Security Roles 

14.11.1 The Smart Grid information system design and implementation shall specify the security 

roles and responsibilities for the users of the Smart Grid information system. (NIST SG.SC-

19) 

Type of 
control 

Design, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS systems 
Responsibility Contractor and PEA 
Comment Roles and responsibilities to be based on information sensitivity. Roles to 

be defined based on job descriptions or for individuals. 

14.12 Message Authenticity 

14.12.1 The Smart Grid information system shall provide mechanisms to protect the authenticity 

of device-to-device communications, including message authentication mechanisms at the 

protocol level for both serial and routable protocols (NIST SG.SC-20) 

Type of 
control 

Design, Capability 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to Cyber asset communications, where feasible 
Responsibility Contractor 
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Comment Message authentication provides protection from malformed traffic, mis-
configured devices, and malicious entities. (1) (2) 

14.13 Secure Name/Address Resolution Service 

14.13.1 Systems that provide name/address resolution shall be configured to supply additional 

data origin and integrity artefacts along with the authoritative data returned in response 

to resolution queries. (NIST SG.SC-21) 

Type of 
control 

Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS name/address resolution services 
Responsibility Contractor 
Comment Name resolution services (e.g. DNS) to be configured to provide additional 

security information to requesting device. 

14.13.2 Systems that provide name/address resolution when operating as part of a distributed, 

hierarchical name space shall provide the means to indicate the security status of child 

subspaces and, if the child supports secure resolution services, enabled verification of a 

chain of trust among parent and child domains. (NIST SG.SC-21) 

Type of 
control 

Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS name/address resolution services 
Responsibility Contractor 
Comment Name resolution services (e.g. DNS) to be configured to provide additional 

security information to requesting device. 
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14.14 Fail in Known State 

14.14.1 The Smart Grid information system shall fail to a known state for defined failures. (NIST 

SG.SC-22) 

Type of 
control 

Design, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS cyber assets 
Responsibility Contractor 
Comment Addresses safety and security. Required of system design and configuration 

to prevent injury, damage, or compromise of security. 

14.15 Smart Grid Information System Partitioning 

14.15.1 The Smart Grid information system shall be partitioned into components residing in 

separate physical or logical domains (or environments). (NIST SG.SC-30) 

Type of 
control 

Design, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS cyber assets 
Responsibility Contractor 
Comment SGIS components of varying security classes to be in separate domains. 

Components from different SGIS systems to be in separate domains. 

15 Information Integrity 

15.1 Malicious Code and Spam Protection 

15.1.1 The Smart Grid information system shall implement malicious code protection 

mechanisms. (NIST SG.SI-3) 

Type of 
control 

Design, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS cyber assets, where possible 
Responsibility Contractor 
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Comment May be implemented at device or system level as appropriate. (2) 

15.1.2 The Smart Grid information system shall update malicious code protection mechanisms 

(including signature definitions) whenever new releases are available in accordance with 

organizational configuration management policy and procedures. (NIST SG.SI-3) 

Type of 
control 

Design, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS cyber assets, where possible 
Responsibility Contractor to update all malicious code protection mechanisms to 

available releases prior to deployment, during deployment, and 
maintenance periods, PEA to manage thereafter. 

Comment  

15.1.3 The Smart Grid information system shall prevent users from circumventing malicious code 

protection capabilities. (NIST SG.SI-3) 

Type of 
control 

Design, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS cyber assets, where possible 
Responsibility Contractor 
Comment  

15.1.4 Malicious code protection mechanisms in the Smart Grid information system shall be 

centrally managed. 

Type of 
control 

Design, Capability, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS malicious code protection mechanisms 
Responsibility Contractor 
Comment  
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15.1.5 The use of mechanisms to centrally manage malicious code protection must not degrade 

the operational performance of the Smart Grid information system 

Type of 
control 

Design, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS malicious code protection mechanisms 
Responsibility Contractor 
Comment  

15.1.6 The Smart Grid information system shall employ spam protection mechanisms at system 

entry points and at workstations, servers, or mobile computing devices on the network to 

detect and take action on unsolicited messages transported by electronic mail, electronic 

mail attachments, Web accesses, or other common means. 

Type of 
control 

Design, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS entry points, workstations, servers, mobile computing devices on SGIS 

network, where feasible 
Responsibility Contractor 
Comment  

15.2 Smart Grid Information System Monitoring Tools and Techniques 

15.2.1 The Contractor shall employ mechanisms to allow events on the Smart Grid information 

system to be monitored to detect attacks, unauthorized activities or conditions, and non-

malicious errors. (NIST SG.SI-4) 

Type of 
control 

Design, Capability 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to Devices on SGIS network; information obtained from intrusion monitoring 

tools 
Responsibility Contractor 
Comment Includes implementation of a security event monitoring system and 

intrusion detection system. 
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15.2.2 In response to detected activity, the Smart Grid information system shall notify a defined 

list of incident response personnel 

Type of 
control 

Design, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS intrusion monitoring tools 
Responsibility Contractor 
Comment  

15.2.3 The Contractor shall configure the Smart Grid information system to protect information 

obtained from intrusion monitoring tools from unauthorized access, modification, and 

deletion. 

Type of 
control 

Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to Information obtained from intrusion monitoring tools 
Responsibility Contractor 
Comment  

15.2.4 Individual intrusion detection tools shall be interconnected and configured into a Smart 

Grid system-wide intrusion detection system using common protocols. 

Type of 
control 

Design, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS intrusion detection system 
Responsibility Contractor 
Comment  

15.2.5 The Smart Grid information system shall provide a real-time alert when indications of 

compromise or potential compromise occur. 

Type of 
control 

Design, Capability 

Where applied AMI/MDMS/OP 
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Applies to SGIS security information and event management system / intrusion 
detection system 

Responsibility Contractor 
Comment  

15.2.6 The Smart Grid information system prevents users from circumventing host-based intrusion 

detection and prevention capabilities. 

Type of 
control 

Design, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS host based IDS/IPS 
Responsibility Contractor 
Comment  

15.3 Security Alerts and Advisories 

15.3.1 The Smart Grid information system shall receive Smart Grid information system security 

alerts, advisories, and directives from external organizations. (NIST SG.SI-5) 

Type of 
control 

Design, Procedure 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS operations 
Responsibility Contractor to assist PEA in determining appropriate information sources and 

procedure to receive 
Comment Security information on SGIS components and systems must be monitored. 

15.3.2 The Smart Grid information system shall generate and disseminate internal security alerts, 

advisories, and directives as deemed necessary. (NIST SG.SI-5) 

Type of 
control 

Capability, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS security information and event management system / intrusion 

detection system, and security information obtained by personnel from 
other sources 

Responsibility Contractor 
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Comment  

15.3.3 The Smart Grid information system shall employ automated mechanisms to disseminate 

security alert and advisory information throughout the organization. (NIST SG.SI-5) 

Type of 
control 

Capability, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS security information and event management system / intrusion 

detection system, and security information obtained by personnel from 
other sources 

Responsibility Contractor 
Comment  

15.4 Security Functionality Verification 

15.4.1 The Smart Grid information system provide the capability to allow the organization, upon 

Smart Grid information system startup and restart, to verify the correct operation of 

security functions within the Smart Grid information system. (NIST SG.SI-6) 

Type of 
control 

Capability, Procedure 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS security functions 
Responsibility Contractor 
Comment (2) 

15.4.2 The Smart Grid information system shall notify the management authority when anomalies 

are discovered. (NIST SG.SI-6) 

Type of 
control 

Capability 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SGIS SIEM 
Responsibility Contractor 
Comment  



 
โครงการติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ PEA-AMI-P1/2020 

 
 

52 
 

15.4.3 The Smart Grid information system shall employ automated mechanisms to provide 

notification of failed automated security tests. (NIST SG.SI-6) 

Type of 
control 

Capability, Configuration, Procedure 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to Cyber assets, where feasible 
Responsibility Contractor 
Comment  

15.4.4 The Smart Grid information system shall employ automated mechanisms to support 

management of distributed security testing. (NIST SG.SI-6) 

Type of 
control 

Capability, Configuration, Procedure 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to Cyber assets, where feasible 
Responsibility Contractor 
Comment  

15.5 Software and Information Integrity 

15.5.1 The Smart Grid information system shall monitor and detect unauthorized changes to 

software and information, where feasible. (NIST SG.SI-7) 

Type of 
control 

Capability, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to Integrity Verification System for SGIS 
Responsibility Contractor 
Comment  

15.5.2 The Smart Grid information system shall employ centrally managed integrity verification 

tools, where feasible. (NIST SG.SI-7) 

Type of 
control 

Capability, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
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Applies to Integrity Verification System for SGIS 
Responsibility Contractor 
Comment  

15.5.3 The Smart Grid information system shall employ automated tools that provide notification 

to designated individuals upon discovering discrepancies during integrity verification, where 

feasible. (NIST SG.SI-7) 

Type of 
control 

Capability, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to Integrity Verification System for SGIS 
Responsibility Contractor 
Comment  

15.6 Information Input Validation 

15.6.1 The Smart Grid information system shall employ mechanisms to check the accuracy, 

completeness, validity, and authenticity of information input to the system. (NIST SG.SI-8) 

Type of 
control 

Capability, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to Software, where feasible 
Responsibility Contractor 
Comment Software engineering practices should assure that invalid input is detected 

and acted upon in a safe and secure manner. 

15.7 Error Handling 

15.7.1 The Smart Grid information system shall, in accordance with NIST SG.SI-9, identify error 

conditions, and generate error messages that provide information necessary for corrective 

actions without revealing potentially harmful information that could be exploited by 

adversaries. 
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Type of 
control 

Capability, Configuration 

Where applied AMI/MDMS/OP 
Applies to SIEM and software, where feasible 
Responsibility Contractor 
Comment The extent to which the Smart Grid information system is able to identify 

and handle error conditions is guided by organizational policy and 
operational requirements; (2) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1(2) ขอกำหนดทางเทคนิค (Technical Specification) 

Book 7 : Non-functional requirements 
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List of Acronyms 

API Application Programming Interface 
DVD Digital Video Disc 
EMS Energy Management System 
FAT 
FFT 

Factory Acceptance Test 
Full Function Test 

IP 
LAN 

Internet Protocol 
Local Area Network 

OEM Original Equipment Manufacturer 
OJT On-the-job Training 
OS Operating System 
PEA Provincial Electricity Authority 
QA 
SAT 
UML 
WAN 

Quality Assurance 
Site Acceptance Test 
Unified Modelling Language 
Wide Area Network 
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1 Quality Assurance and Testing 

1.1 Quality Assurance Program 

1.1.1 The Contractor shall employ documented and rigorous Quality Assurance (QA) techniques 
and practices throughout this project.  

1.1.2 The QA program shall cover the preparation of all Project deliverables, including 
documentation, hardware, software, and support as they align with PEA’s requirements.  

1.1.3 The QA program shall provide for the minimization of defects, the early detection of actual 
or potential deficiencies, timely and effective corrective action, and a method to track all 
such deficiencies.  

1.1.4 Contractor shall provide PEA with their documented quality assurance standards, policies, 
and procedures at the start of the project. 

1.2 Inspection 

1.2.1 PEA shall be allowed access to the Contractor’s facilities during component design, 

system design, manufacturing, and testing and to any facility where hardware or software 

is being produced that will be delivered as part of this project.  

1.2.2 The Contractor shall provide office facilities, equipment, and documentation necessary 

to complete all inspections and to verify that the product is being fabricated and 

maintained in accordance with the Specification.   

1.2.3 PEA shall be allowed to review, verify, and visit any of the Contractor’s products, designs, 

facilities, or locations as well as any subcontractor’s products, designs, facilities, or 

locations with minimal (7 days) notice and at any time during the project schedule. 

1.2.4 PEA shall be allowed to review and verify the functional implementation of software 

informally at the Contractor’s facilities and/or a subcontractor’s facilities in conjunction 

with scheduled project meetings at no additional cost to PEA.  

1.2.5 Mutually agreed to agendas, goals, and predicted outcomes shall be delivered to PEA 

prior to each demonstration, and the results shall be recorded as part of the project 

documentation.  



 
โครงการติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ PEA-AMI-P1/2020 

 
 

5 
 

1.2.6 PEA shall be allowed to witness any component testing and/or system testing prior to 

the formal Factory Acceptance Test. 

1.2.7 PEA shall be allowed to inspect and/or audit the Contractor’s hardware and software 

quality assurance standards, procedures, and records. Documents identified in the 

approved software quality assurance plan will be inspected to verify that the Contractor 

has performed the required quality assurance activities. 

1.2.8 The inspection rights shall apply to any subcontractors developing new hardware and/or 

software for inclusion in the project, as well as those subcontractors providing 

customized hardware and/or software.  These requirements shall not apply to 

subcontractors supplying standard computer or peripheral equipment and standard, off-

the-shelf products. 
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1.3 Test Responsibilities 

1.3.1 Both PEA and the Contractor shall designate, in writing and prior to the start of the factory 

test, the test coordinators.  

1.3.2 Each coordinator, i.e. PEA and Contractor, shall be responsible for ensuring that the tests 

are conducted in accordance with PEA’s requirements and the approved Test Plans.  

1.3.3 The coordinators shall each have the authority to make binding commitments for their 

employer such as approvals of test results and scheduling for variance corrections or, as 

a minimum, to cause such commitments to be expeditiously made. 

1.3.4 The Contractor shall be responsible for all structured factory tests unless otherwise 

stated in this Specification document, including the conduct of the tests and all record 

keeping and document production.  

1.3.5 The Contractor shall support factory and Site testing by supplying staff and 

documentation to assist with test setup and configuration as required to meet the project 

Test Plans.  

1.3.6 PEA shall support the factory testing by supplying staff to execute the structured test 

procedures as well as performing the unstructured testing under the Contractor's 

supervision. 

1.3.7 The unstructured testing shall be performed by PEA throughout the factory testing 

period, and shall not be limited by the functional areas being tested or the setup or data 

requirements for the tests. 

1.3.8 Contractor shall submit the test plan and test procedures to PEA for approval. 

1.3.9 Contractor shall perform all tests and document all test results and record all issues and 

track their resolutions for PEA review and approval. 

1.3.10 PEA reserves the right to witness or perform any or all structured and unstructured site 

tests. Contractor shall document the test results even when PEA performs the tests. 

1.3.11 The Contractor shall support the Site testing by supplying staff to monitor the tests.  

1.3.12 The Contractor shall provide at least one relevant subject matter expert (per functional 

area being tested) from their staff to be on-site during these structured and unstructured 

Site tests. 

1.3.13 The Contractor shall be responsible for all maintenance (hardware and software supplied 

by the Contractor) throughout all of the testing periods. 
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1.4 Test Documents 

1.4.1 Test Documents General Requirements 

1.4.1.1 The Contractor shall provide test plans, procedures, and records for all tests for 

contractually required features and functionality. 

1.4.1.2 The Contractor shall ensure that each test is comprehensive and verifies the proper 

performance of the features and functionality under test.  

1.4.1.3 All requirements in the Specification shall be subject of a test to assess whether the 

requirement has been delivered in accordance with the Specification.  

1.4.1.4 The test plans and test procedures shall emphasize the testing of each functional 

requirement by cross referencing the test plans and procedures to the specific 

requirements in the Specification, by the checking of error conditions, by documenting 

the simulation techniques used, and by stating the acceptance criteria for each test.  

1.4.1.5 The test plans and test procedures shall be modular to allow individual test segments 

to be repeated as necessary. 

1.4.1.6 All test plans and test procedures for standard, modified standard, and custom functions 

shall be submitted to PEA for review no later than two months prior to the preliminary 

factory test. 

1.4.1.7 All the test documents shall be subject to the document review and approval process 

as required by PEA.  

1.4.1.8 PEA shall approve test plans and test procedures no later than two weeks prior to the 

preliminary factory test. 

1.4.1.9 PEA shall develop any additional test plans and procedures for the unstructured testing 

performed during factory testing and during site testing. 

1.4.1.10 The Contractor shall recommend, and approved by PEA, bug-tracking tools for managing 

test cases and test results, documenting defects and for source code configuration and 

versioning. 

1.4.2 Test Plans 

1.4.2.1 Contractor shall develop the test plans, with advice from PEA as needed, and submit 

the plans to PEA for approval. 
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1.4.2.2 The test plans shall include (1) The schedule for each set of tests to be conducted. 

1.4.2.3 The test plans shall include (2) The responsibilities of the Contractor, and PEA personnel 

to conduct each set of tests, including the assignments of personnel to perform and 

record the tests, the provision of test equipment and data, and reporting of the test 

results. 

1.4.2.4 The test plans shall include (3) Any forms to be completed as part of the tests and the 

instructions for completing the forms. 

1.4.2.5 The test plans shall include (4) Procedures for monitoring, correcting, and testing 

variances. 

1.4.2.6 The test plans shall include (5) Procedures for controlling and documenting all changes 

made to the hardware and software after the start of testing, including regression testing 

methodology. 

1.4.2.7 The test plans shall include (6) Block diagrams of the hardware test configuration, 

including the Contractor- and the PEA-supplied equipment, external communication 

channels, and any test or simulation hardware. 

1.4.2.8 The test plans shall include (7) Identification of automation tools and scripts used for 

testing. The Contractor shall deliver these tools and scripts together with their user 

manual documentations to PEA as a project deliverable. 

1.4.2.9 The test plans shall include (8) The goal and expected results of the set of tests, as they 

relate to the requirements. 

1.4.2.10 The test plan shall describe all temporary hardware and/or simulations to be employed 

for each test.   

1.4.2.11 Test plans shall be provided for the preliminary Factory Acceptance Test (pre-FAT). 

1.4.2.12 Test plans shall be provided for the Factory Acceptance Test (FAT). 

1.4.2.13 Test plans shall be provided for the Full Functional Test (FFT). 

1.4.2.14 Test plans shall be provided for the Site Acceptance Test (SAT). 

1.4.3 Test Procedures 

1.4.3.1 The test procedures shall describe the methods and processes to be followed in testing 

the system.  
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1.4.3.2 The test procedures shall be modularized, such that individual functions can be 

independently tested and so that the testing proceeds in a logical manner.  

1.4.3.3 The test procedures shall include (1) The name of the function to be tested. 

1.4.3.4 The test procedures shall include (2) A list of test segments to be performed and a 

description of the purpose of each test segment. 

1.4.3.5 The test procedures shall include (3) The set-up and conditions for each segment, 

including descriptions of the hardware and software being tested, the test equipment 

required for monitoring and/or simulation, and the data to be supplied by the Contractor 

and by PEA. 

1.4.3.6 The test procedures shall include (4) Descriptions of the techniques and scenarios to be 

used to simulate system field inputs and controlled equipment. 

1.4.3.7 The test procedures shall include (5) Descriptions, listings, and instructions for all test 

software tools, scripts, and displays required for the procedure. 

1.4.3.8 The test procedures shall include (6) Step-by-step descriptions of each test segment, 

including the inputs and user actions for each test step. 

1.4.3.9 The test procedures shall include (7) The expected results for each segment, including 

the pass/fail criteria. 

1.4.3.10 The test procedures shall include (8) Forms for the recording of test results, including 

pass/fail status and observations made by the personnel conducting the test. 

1.4.4 Test Records 

1.4.4.1 Complete records of all test procedures performed, including the results of each test 

shall be maintained by the Contractor and provided to PEA upon acceptance of the test.  

1.4.4.2 Contractor shall maintain a test completion log with PASS/FAIL and approval signatures.   

1.4.4.3 The records shall be keyed to the test procedures.  

1.4.4.4 The test records shall include (1) Reference to the appropriate test procedures. 

1.4.4.5 The test records shall include (2) Date(s) of the test and the test duration. 

1.4.4.6 The test records shall include (3) Description of any test conditions, input date, or user 

actions differing from that described in the test procedure. 

1.4.4.7 The test records shall include (4) Test results for each test segment including a 

passed/failed indication and a record that each step was performed, including copies of 
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any displays used to adequately demonstrate the test results. All information recorded 

during the test such as measurements, calculations, and times shall be included in the 

test results. 

1.4.4.8 The test records shall include (5) Identification and signature of the representatives of 

PEA and the Contractor who performed and witnessed the test. 

1.4.4.9 The test records shall include (6) Provision for comments by PEA 's representatives. 

1.4.4.10 The test records shall include (7) References to all variance reports generated. 

1.4.4.11 The test records shall include (8) Copies of reports, display copies, and any other 

softcopy or hardcopy generated as part of the test. 

1.5 Variance (Findings/Defects) Recording and Resolution 

1.5.1 Variance Records 

1.5.1.1 The record of each variance shall include (1) The time and date of the initial discovery 

of the variance. 

1.5.1.2 The record of each variance shall include (2) A variance number – a unique, sequential 

number assigned when the variance is entered into the tracking system.  

1.5.1.3 The record of each variance shall include (3) An identification of the person submitting 

the variance and the names of any other witnesses or knowledgeable Contractor or PEA 

staff. 

1.5.1.4 The record of each variance shall include (4) An identification of the system component, 

such as a hardware item or software function, including version or build number, against 

which the variance is being written. 

1.5.1.5 The record of each variance shall include (5) An identification of the test plan and/or 

procedure, as applicable. The stage or step of the plan or procedure where the variance 

occurred shall be identified. 

1.5.1.6 The record of each variance shall include (6) An overview of the variance suitable for 

use in keyword searches. 

1.5.1.7 The record of each variance shall include (7) A detailed description of the variance, 

including a print-screen hardcopy wherever possible. 
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1.5.1.8 The record of each variance shall include (8) Responsibility for resolution of the variance 

(Contractor or PEA). 

1.5.1.9 The record of each variance shall include (9) Identification of progress through the 

appropriate variance state(s): 

a) Open (recorded but not scheduled for further action) 

b) Assigned (scheduled for further action) 

c) Pending (the variance has been resolved but not tested) 

d) Closed (PEA has accepted the resolution) 

e) Cancelled (not a variance, not repeatable, etc.) 

f) Deferred (will be addressed or fixed in next product release by the Contractor) 

1.5.1.10 The record of each variance shall include (10) The date of assignment and/or change of 

a variance into each variance state.   

1.5.1.11 The record of each variance shall include (11) A mutually agreeable variance severity 

level assignment.   

1.5.1.12 The Contractor shall incorporate the use of the severity level definitions by PEA on this 

project. 

1.5.1.13 The record of each variance shall include (12) A description of the variance resolution, 

including identification of all hardware, software, and documents modified or otherwise 

changed, plus the names of the Contractor and/or PEA staff involved with the resolution. 

1.5.1.14 The record of each variance shall include (13) A record of all testing performed. 

1.5.1.15 The record of each variance shall include (14) Identification of PEA staff accepting the 

variance resolution and the date of acceptance. 

1.5.2 Schedule for Variance Correction 

1.5.2.1 The Contractor and PEA shall meet as necessary to review the variance list.  

1.5.2.2 Each new variance opened since the previous meeting shall be scheduled for correction 

at the meeting.  

1.5.2.3 For Severity 1 defects, Contractor will provide PEA updates (email and/or teleconference) 

at least every 4 hours, until a mutually agreeable plan for resolution, including temporary 

workaround if any, has been approved by PEA. The awarded Contractor will discuss and 

agree upon these details with PEA before the start of the project. 
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1.5.2.4 For Severity 2 defects, Contractor will provide PEA access to a ticketing system and 

reports with up to date defect status.  Outstanding defects will be discussed during 

structured project reviews, to occur no less frequently than once per quarter.  

Remediation timelines, or other disposition (such as upgrading/downgrading severity 

level), will be determined as part of this process. The awarded Contractor will discuss 

and agree upon these details with PEA before the start of the project. 

1.5.2.5 For Severity 3 defects, Contractor will provide PEA access to a ticketing system and 

reports with up to date defect status.  Outstanding defects will be discussed during 

structured project reviews, to occur no less frequently than once per two quarters.  

Remediation timelines, or other disposition (such as upgrading/downgrading severity 

level), will be determined as part of this process. The awarded Contractor will discuss 

and agree upon these details with PEA before the start of the project. 

1.5.3 Variance Resolution 

1.5.3.1 A variance shall be deemed resolved only upon written acceptance of the correction by 

PEA.  

1.5.3.2 Prior to submitting the corrected variance for acceptance by PEA, the Contractor shall 

take all reasonable steps to verify that the correction has resolved the variance and the 

Contractor shall update the variance record to reflect the corrective action taken.  

1.5.3.3 PEA shall then schedule any testing to be performed in conjunction with the Contractor. 

1.5.3.4 A variance shall be deemed accepted only after PEA has tested the corrected variance 

to its satisfaction.  

1.5.3.5 The Contractor shall support any and all testing deemed necessary by PEA to verify the 

corrections. 

 

1.6 Test Schedule 

1.6.1 General Test Schedule Requirements 

1.6.1.1 The Contractor shall provide a detailed test schedule for the testing of the system (may 

include unit testing, but not limited to, preliminary Factory Acceptance Test, Factory 
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Acceptance Test, Full Functional Test, and Site Test) that is consistent with the overall 

project schedule.   

1.6.1.2 The test schedule shall allow sufficient time throughout the testing period for 

unstructured testing by PEA.   

1.6.1.3 The time reserved for unstructured test for each functional module shall be included in 

the test plan. 

1.6.1.4 Unstructured testing opportunities shall be made available to PEA on request.  This time 

may be used by PEA to perform additional tests that are needed to investigate potential 

problems detected during structured testing.   

1.6.1.5 The test schedule shall cover the testing of all aspects and components of the system, 

including interfaces to other systems and to components supplied by PEA, and shall be 

subject to PEA approval. 

1.6.2 Test Initiation 

1.6.2.1 The Contractor shall provide all plans and procedures for the test to PEA for approval 

prior to the beginning of each testing period. 

1.6.2.2 The Contractor shall provide all relevant documentation, including project documents, 

to PEA for review or approve prior to the beginning of each testing period. 

1.6.2.3 A copy of all relevant documentation including design and maintenance documents, 

user manuals, test plans, and test procedures shall be located in the test floor staging 

area prior to the beginning of each testing period. 

1.6.2.4 Before any test, all operating system parameters, files, and configuration information 

shall be saved to archive media so that the system operating environment can be 

recreated. 

1.6.2.5 Before any test, all database, display, and report definitions shall be saved to archive 

media so that the databases, displays, and reports can be recreated if necessary. 

1.6.2.6 Before any test, all source code libraries shall be saved to archive media so that software 

can be regenerated if necessary. 

1.6.2.7 Before starting the Factory Acceptance Test, the preliminary Factory Acceptance Test 

shall have been successfully completed, and the Contractor shall have submitted to 
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PEA written certification that the preliminary Factory Acceptance Test was successfully 

completed. 

1.6.2.8 Before starting the Full Functional Test (FFT), all Severity Level 1, 2, and 3 variances shall 

have been corrected and verified to the satisfaction of PEA.  

1.6.2.9 PEA shall retain the right to disapprove initiation of a testing period if the proper 

documentation is not provided by the Contractor and/or PEA determines that variances 

have not been fully integrated and tested by the Contractor. 

1.6.3 Test Completion 

1.6.3.1 A test shall be deemed to be successfully completed only when all of the following 

items have occurred: 

1) The predicted test outcome has been successfully demonstrated 

2) All variances have been resolved to the satisfaction of PEA, or a mutually agreeable 

mitigation plan has been defined. 

3) All test records have been transmitted to PEA. 

4) PEA acknowledges, in writing, successful completion of the test. 

1.6.4 Test Supervision 

1.6.4.1 If PEA believes, at any time, that the quantity or severity of variances warrants suspension 

of any or all testing, the test shall be halted, remedial work shall be performed, and the 

test shall be repeated at no additional cost to PEA.  

1.6.4.2 The repeat of the test shall be scheduled for a date and time mutually agreed upon by 

both the Contractor and PEA. 
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1.7 Modifications During Testing 

1.7.1 No changes shall be made to the system after Full Functional Test (FFT) has started 

without the express authorization of PEA. (This requirement does not apply to pre-FAT 

and FAT.)  

1.7.2 The Contractor shall carefully control the test environment so that all changes can be 

readily identified and so that any changes installed for any purpose can be removed and 

the previous test environment restored.  

1.7.3 PEA shall have the right to suspend testing, to revert to a previous version of any software 

or hardware, and to restart any testing previously performed if, in its opinion, changes 

have been made to the system under test without authorization or that the changes 

made were deemed to impact on previously completed tests. 

1.7.4 The Contractor shall establish and document a formal change control and configuration 

management process for identification, control, and reporting of any changes made to 

hardware, software, and documentation at any time during the project, including after 

shipment to PEA’s site. 
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1.8 Preliminary Factory Acceptance Testing 

1.8.1 The preliminary Factory Acceptance Test (pre-FAT) is a complete dry run of the FAT, 

following the approved test plans and procedures.  

1.8.2 The Contractor shall use the pre-FAT to detect and resolve any design, integration, 

database, display, and performance problems prior to the FAT.  

1.8.3 The Contractor's project manager shall sign off on each test.  

1.8.4 The completed test results shall be sent to PEA for inspection before PEA 's personnel 

travel to the Contractor's facilities for the FAT.  

1.8.5 All tests shall be conducted using the PEA-specific databases unless PEA authorizes the 

Contractor to use a test database. 

1.8.6 The Contractor shall notify PEA at least thirty days prior to the start of the pre-FAT, and 

PEA shall have the option to witness all or parts of it.  

1.8.7 The Contractor shall notify PEA when the pre-FAT has been successfully completed and 

system is ready for FAT.   

1.8.8 The Contractor shall provide a certificate of successful completion of the pre-FAT that 

is signed by its executive management stating that pre-FAT test was successfully 

completed and the system is ready for Factory Acceptance Test (FAT). 

1.9 Factory Acceptance Test 

1.9.1 General Factory Acceptance Tests Requirements 

1.9.1.1 The Factory Acceptance Test (FAT) shall be tested and conducted at the awarded 

Contractor’s manufacturer/supplier/sub-contractor factories located in Country of Origin 

described in the Price Schedule section and/or PEA’s defined locations, e.g. PEA Data 

Centre, both based on the approval of PEA.  

1.9.1.2 The Factory Acceptance Test (FAT) shall include, but not be limited to: (1) Functional 

test and (2) Unstructured test, of the AMI system based on the approval of PEA. 

1.9.1.3 The Contractor shall perform comprehensive functional testing.  

1.9.1.4 The Contractor shall provide interfaces to or simulation of devices and interfaces that 

are not available for factory acceptance test.  
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1.9.1.5 The PEA-supplied field equipment that may be in operational service cannot be used 

for factory acceptance test and shall be realistically simulated in a test environment by 

the Contractor during formal Factory Acceptance Test (FAT).  

1.9.1.6 The simulation software for FAT shall be provided and delivered to PEA as a project 

deliverable upon successful completion of the Factory Acceptance Testing. 

1.9.2 Functional Test 

1.9.2.1 The test procedures shall take into account all additional test equipment and shall 

ensure that the additional equipment does not create false test results. 

1.9.2.2 The functional test shall rigorously exercise all functions and devices, both individually 

and collectively, and shall verify the correct functional operation of all software.  

1.9.2.3 The functional test shall include (1) Verification of all required functionalities of the AMI 

system, based on the approval of PEA.  

1.9.2.4 The functional test shall include (2) Verification of proper acquisition, processing, and 

storage of data from appropriate sources, and verification of protocol and data exchanges 

with all external systems that will interface with the system, based on the approval of 

PEA. Where necessary, the Contractor shall provide appropriate simulations of the 

external systems; such simulations must themselves be verified before being used. 

1.9.2.5 The functional test shall include (3) Verification of user interface functions, based on the 

approval of PEA. 

1.9.2.6 The functional test shall include (4) Demonstration of the security, based on the 

approval of PEA. 

1.9.3 Unstructured Test 

1.9.3.1 The unstructured tests shall be performed during the functional test period in the factory 

at the discretion of PEA. 

1.9.3.2 The Contractor shall assist PEA in unstructured tests as required by PEA; this assistance 

will be primarily in the form of helping the set-up of the test, explaining the best 

procedures to run the test, assisting with monitoring tools, and explaining all unexpected 

results. 
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1.10 Full Functional Test 

1.10.1 Full Functional Test General Requirements 

Once the winner of the Contractor is selected, the awarded Contractor shall prepare for the Full 

Function Testing (FFT) before the actual implementation and deployment of the system. The 

awarded Contractor shall pass the FFT before proceeding with any field work of the project. PEA 

shall define the guideline of full functional test for the first lot of meter installation. In the FFT 

test, the Contractor shall prepare at least 15 sets of smart meters with 5 sets for each smart 

meter brand, in which the amount of CT-operated smart meters is 3 sets and CT-VT operated 

meters is 2 sets. The Contractor shall also prepare at least 15 sets of 4G/3G modems, in which 

the amount of the first 4G/3G modem brand is 8 sets, and the second 4G/3G modem brand is 7 

sets.    

1.10.1.1 The Full Functional Test (FFT) shall be tested and conducted at PEA’s defined locations, 

e.g. PEA Data Centre or Contractor’s facility, based on the approval of PEA. The testing 

site of FFT shall represent an overall environment of the project deployment areas. 

1.10.1.2 The Full Functional Test (FFT) shall include, but not be limited to: (1) Equipment test, 

(2) Functional and Interface test, (3) Performance test, (4) Stability test, (5) Cyber Security 

Test and Audit, and (6) Unstructured test, based on the approval of PEA. 

1.10.1.3 The Contractor shall perform comprehensive functional testing and realistic 

performance, response, and system stability testing.  

1.10.1.4 The Contractor shall provide interfaces to or simulation of all devices and interfaces that 

are not available for factory acceptance test. This includes hardware ultimately to be 

provided by PEA (e.g., workstations, network equipment, firewalls, etc.), or hardware 

previously shipped to PEA as part of this project.  

1.10.1.5 The PEA-supplied field equipment that may be in operational service cannot be used 

for full functional test and shall be realistically simulated for all aspects of testing in 

staging and/or test environment, including functionality, performance response and 

stability, by the Contractor during Full Functional Test (FFT).  

1.10.1.6 The temporary hardware and/or simulation devices and/or software shall be provided 

and delivered, as a discretion of PEA, to PEA as a project deliverable upon successful 

completion of the Full Functional Test (FFT).  
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1.10.1.7 The FFT shall allow PEA to test the proposed solutions and capabilities that are essential 

to mitigate possible barriers or problems in the fields. 

1.10.1.8 All key functionalities shall be included in the FFT system setup.   

1.10.1.9 PEA shall identify the FFT testing site at the time of project award.   

1.10.1.10 The FFT shall be tested in the Staging (preferred) or Development/Training (alternative) 

environment.    

1.10.1.11 From a theoretical perspective, the FFT should include all data exchanges and functions 

that will be in the final installation. The best FFT would be an entire staging system; 

however, it may be impractical.  It is the selected Contractor’s responsibility to 

investigate the site and provide comments to PEA if any concern. 

1.10.2 Equipment Test 

1.10.2.1 The equipment test shall verify that the Contractor’s solution includes all required 

equipment, that the equipment is properly configured, and that the equipment can 

successfully execute the diagnostic programs provided. 

1.10.2.2 The equipment tests shall include a visual inspection for proper workmanship, including 

cables, connectors, serial numbers, and labelling.  

1.10.2.3 The assembly drawings and configuration drawings shall be verified during equipment 

test.  

1.10.2.4 The equipment tests shall verify that the specified capacity and expansion requirements 

have been satisfied. 

1.10.3 Functional and Interface Test 

1.10.3.1 The test procedures shall take into account all additional test equipment and shall 

ensure that the additional equipment does not create false test results. 

1.10.3.2 The functional and interface tests shall rigorously exercise all functions and devices, 

both individually and collectively, and shall verify the correct functional operation of all 

hardware and software.  

1.10.3.3 The functional and interface tests shall include (1) Verification of all required 

functionality of the system, including, at least but not limited to, the HES, MDMS, NMS, 

MOMS, Customer Energy Portal systems, and ESB, based on the approval of PEA.  
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1.10.3.4 The functional and interface tests shall include (2) Verification that all software has been 

correctly sized and meets PEA’s capacity requirements, based on the approval of PEA. 

1.10.3.5 The functional and interface tests shall include (3) Verification of proper acquisition, 

processing, and storage of data from appropriate sources, and verification of protocol 

and data exchanges with all external systems that will interface with the system, based 

on the approval of PEA. Where necessary, the Contractor shall provide appropriate 

simulations of the external systems; such simulations must themselves be verified before 

being used. 

1.10.3.6 The functional and interface tests shall include (4) Verification of all user interface 

functions, based on the approval of PEA. 

1.10.3.7 The functional and interface tests shall include (5) Verification of the proper operation 

of local and wide area network devices, including routers, gateways, switches, and the 

network as a whole by monitoring network traffic using diagnostic procedures and 

reconfiguration tests, based on the approval of PEA. 

1.10.3.8 The functional and interface tests shall include (6) Verification of communications 

maintenance capabilities including diagnostics, communications maintenance and 

exception management, based on the approval of PEA. 

1.10.3.9 The functional and interface tests shall include (7) Verification of all hardware 

maintenance capabilities, based on the approval of PEA. 

1.10.3.10 The functional and interface tests shall include (8) Verification of the redundancy and 

failure recovery schemes of the system, based on the approval of PEA. 

1.10.3.11 The functional and interface tests shall include (9) Verification of the proper response of 

the system to at least the following abnormal situations, based on the approval of PEA: 

(a) Loss and restoration of processors and servers 

(b) Loss and restoration of user interface equipment 

(c) Loss and restoration of archive storage devices 

(d) Loss and restoration of external subsystems 

(e) Loss and restoration of input power 

(f) Loss and restoration of communication network processors 

(g) Loss and restoration of any other peripheral devices 

(h) Loss and restoration of local and wide-area network elements 

(I) Detection of and recovery from communication errors (simulated by Contractor) 
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1.10.3.12 The functional and interface tests shall include (10) Demonstration of the security of the 

entire system from unauthorized access, based on the approval of PEA. 

1.10.3.13 The functional and interface tests shall include (11) Verification that changes of system 

time will not prevent the system from operating properly and that the system can 

correctly handle the beginning of a new day, month, and year; leap years, leap seconds 

and the change in century and decade; and changes to and from Daylight Savings Time, 

based on the approval of PEA. 

1.10.3.14 The functional and interface tests shall include (12) Documentation verification that will 

verify that all documentation to be delivered with the system is present and meets the 

requirements, based on the approval of PEA. 

1.10.4 Performance Test 

1.10.4.1 The performance test shall verify that the specified performance requirements are met, 

based on the approval of PEA.  

1.10.4.2 Simulation shall be provided by the Contractor, where necessary, to create the 

conditions for the specified performance scenarios, i.e., base conditions, steady state, 

normal activity, high activity state (typical disturbance), and “worst-case” catastrophic 

state scenario, based on the approval of PEA.  

1.10.4.3 The simulations shall include realistically simulating communications bandwidth and 

path delays between PEA sites.  

1.10.4.4 The simulations shall be documented in the test plan and tested first to verify that the 

desired activity is being simulated.  

1.10.4.5 Execution of the performance tests shall be automated as much as possible so that test 

runs can be reproduced.   

1.10.4.6 The simulation tools, applications, and documentation used by the Contractor to create 

the simulated environments shall be provided and delivered to PEA as a project 

deliverable for use in development of subsequent simulation environments for 

additional testing. 
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1.10.5 Stability Test 

1.10.5.1 A 200-hour continuous run of the system (under various PEA load scenarios) shall be 

performed after successful completion of the functional and performance tests, based 

on the approval of PEA.   

1.10.5.2 No hardware or software changes, patches, or modifications shall be allowed during the 

stability test.  

1.10.5.3 The duration of the stability test shall cover any daily and/or weekly changes that may 

occur during normal operation. 

1.10.5.4 All chronological time sensitive functions shall be initiated during the stability test.  

1.10.5.5 The stability test will be considered successful if no critical function ceases to perform 

for any period of time, no major hardware failure occurs, no failover occurs, and no 

restarts occur within the test period, based on the approval of PEA.   

1.10.5.6 Major hardware failure is defined for the purpose of this test as the loss of network, 

hardware such as a server, disk, user workstation, etc. Non-repetitive device failures of 

printers, monitors, etc., are not considered major failures. 

1.10.5.7 During stability test, the Contractor shall exercise the system (with simulated inputs, 

events, and conditions) in a manner that approximates an operational environment 

under various PEA load scenarios, based on the approval of PEA.   

1.10.5.8 PEA shall augment the simulated activity with unstructured user actions during this test, 

based on the approval of PEA.  

1.10.5.9 PEA shall not purposely cause any hardware or software failure, that is, failover and 

restart testing will not be done during this test. 

1.10.6 Cyber Security Testing and Audit 

1.10.6.1 The Contractor shall perform a cyber-security audition per functional requirements by a 

professional audition company or organization, by which the Contractor shall solely bear 

all expenses related to such cyber-security audition, and be approved and witnessed by 

PEA.   

1.10.6.2 It shall be verified that, for all system assets, security event monitoring is enabled and 

functioning per functional requirements. 
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1.10.6.3 It shall be verified that network ports not required for operation have been disabled. 

1.10.6.4 A virus and malware scan of the system shall be performed to verify that all virus and 

malware scanning tools are enabled and using the most up-to-date virus signature 

patterns. 

1.10.6.5 It shall be verified that all software not required for operation has been removed or 

disabled. 

1.10.6.6 All signature files used by the software integrity schema shall be regenerated. 

1.10.6.7 It shall be verified that all software not required for operation has been removed or 

disabled. 

1.10.6.8 The use of shared accounts shall be minimized and that all users with access to a shared 

account be documented. 

1.10.6.9 PEA shall reserve the right to audit the Contractor’s cyber security training and 

background checks for all Contractor staff to be sent to PEA’s site and all staff remaining 

at the Contractor’s facility who have access or will work on the system.  

1.10.6.10 Access privileges assigned to user accounts shall be restricted to those needed to 

perform the user's tasks and be approved by management 

1.10.6.11 All users shall receive security awareness and acceptable use training prior to being 

allowed physical and electronic access to system assets. 

1.10.6.12 All users shall receive and passed security background checks prior to being allowed 

physical and electronic access to system assets. 

1.10.6.13 All data flows within the system, including communications paths and protocols shall 

be documented. 

1.10.7 Unstructured Test 

1.10.7.1 The unstructured tests shall be performed during the functional and performance test 

periods as well as during the stability test at the discretion of PEA. 

1.10.7.2 The Contractor shall assist PEA in unstructured tests as required by PEA; this assistance 

will be primarily in the form of helping the set-up of the test, explaining the best 

procedures to run the test, assisting with monitoring tools, and explaining all unexpected 

results. 
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1.11 Site Acceptance Test 

1.11.1 Site Acceptance Test General Requirements 

1.11.1.1 The Site Acceptance Tests shall include, but not limited to the installation test, the 

functional test, the performance test, and the unstructured test. 

1.11.1.2 The Site Acceptance Tests shall be conducted at PEA after shipment and installation of 

the system, based on the approval of PEA. 

1.11.2  Installation Test 

1.11.2.1 The installation test shall be conducted by the Contractor 

1.11.2.2 The installation test shall include a repetition of the equipment test performed in the 

factory, but performed in the field and interfacing with actual field equipment and 

devices. 

1.11.2.3 The Contractor shall load MOMS and other field operation software and start the system 

in the PEA test environment.  

1.11.2.4 At the option of PEA, all MOMS and other field operation software shall be recompiled 

from the source or distribution media. 

1.11.2.5 In cooperation with PEA, the Contractor shall attach the MOMS and other field operation 

software to communications facilities for all data sources and other systems that 

interface with the AMI system. 

1.11.2.6 The Contractor shall provide initialization, configuration, and preliminary tuning of MOMS 

and other field operation software. 

1.11.3  Functional Tests 

1.11.3.1 The site functional tests shall be comprised of a subset of the functional tests performed 

in FFT. 

1.11.3.2 The functional tests to be performed shall be proposed by the Contractor and approved 

by PEA.  

1.11.3.3 These tests shall be extended as necessary to test functions simulated during the FAT 

and FFT, such as communications with all field devices and all other systems that 
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interface with the system. In this case, Contractor shall work with PEA to plan for the 

extended tests. 

1.11.3.4 Unstructured tests shall also be employed, as necessary, to verify overall operation of 

the system under actual field conditions. 

1.11.4 Performance Tests 

1.11.4.1 The site performance tests shall be comprised of the performance tests performed in 

FFT, but interfacing with actual field equipment that may not have been available during 

FFT testing. 

1.11.4.2 The performance tests to be performed shall be proposed by the Contractor and 

approved by PEA. 

1.11.4.3 Execution of the performance tests shall be automated as much as possible so that test 

runs can be reproduced.  

1.11.4.4 The simulation tools, applications, and documentation used by the Contractor to create 

the simulated environments shall be provided and delivered to PEA as a project 

deliverable for use in development of subsequent simulation environments for 

additional testing 

1.11.5  Stability Test 

1.11.5.1 A 200-hour continuous run of the system (under various PEA load scenarios) shall be 

performed after successful completion of the functional and performance tests, similar 

to those conducted during FFT.  

1.11.5.2 The Contractor shall assist PEA in stability test as required by PEA; this assistance will be 

primarily in the form of helping the set-up of the test, explaining the best procedures to 

run the test, assisting with monitoring tools, and explaining all unexpected results. 

1.11.6  Unstructured Tests 

1.11.6.1 The unstructured tests shall be performed during both the functional and performance 

test periods. 

1.11.6.2 The Contractor shall assist PEA in unstructured tests as required by PEA. 
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1.12 System Performance Test 

1.12.1 Performance Tests 

1.12.1.1 The site performance tests shall be comprised of the performance tests performed in 

SAT with the achievement of the system performance requirements in section 1.8.2 of 

Book 2 AMI System, but interfacing with actual field equipment that may not have been 

available during SAT testing. 

1.12.1.2 The performance tests to be performed shall be proposed by the Contractor and 

approved by PEA. 

1.12.1.3 Execution of the performance tests shall be automated as much as possible so that test 

runs can be reproduced.  

1.12.1.4 The simulation tools, applications, and documentation used by the Contractor to create 

the simulated environments shall be provided and delivered to PEA as a project 

deliverable for use in development of subsequent simulation environments for 

additional testing 

1.12.2  Stability Test 

1.12.2.1 A 200-hour continuous run of the system (under various PEA load scenarios) shall be 

performed after successful completion of the functional and performance tests, similar 

to those conducted during SAT.  

1.12.2.2 The Contractor shall assist PEA in stability test as required by PEA; this assistance will be 

primarily in the form of helping the set-up of the test, explaining the best procedures to 

run the test, assisting with monitoring tools, and explaining all unexpected results. 
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2 Training Requirements 

2.1 Training Requirements Framework 

2.1.1 Contractor shall prepare and deliver a comprehensive training program on the operation 

and maintenance of the project.  

2.1.2 Contractor shall present its methodology for training development and delivery for each 

impacted PEA audience. 

2.1.3 Contractor shall present its approach on flexibility, expandability, and scalability of the 

training product. 

2.1.4 Contractor shall present its methodology for the delivery of incremental training for 

future changes to the AMI for C&I Systems product and its associated components (i.e. 

firmware upgrades, integration of new functions, etc.) 

2.1.5 Contractor shall furnish training document for system operating, programming, and 

troubleshooting documents. 

2.1.6 Contractor-supplied documentation and training materials shall enable PEA to carry out 

its own training as it requires after the initial Contractor training round.   

2.2 Scope of Training 

2.2.1 General Scope  

2.2.1.1 The training curriculum shall comprehensively train PEA's staff on all hardware and 

software to be provided. 

2.2.1.2 This training shall cover the theory of design and operation, use-cases, maintenance, and 

installation of upgrades or new releases of these products. The Contractor shall provide 

extensions to all subcontractor-provided training that covers how these products are 

used, the specific features of these products implemented, and features that cannot be 

used if any. 

2.2.2 Self-Study Courses 

2.2.2.1 PEA prefers classroom style courses for all training. Self-study training using books and 

video-based training may be used as supplementary training only. A copy of any books 
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and video files used in training shall be provided to PEA as part of the training 

documents. 

2.2.3 Recording of Courses 

2.2.3.1 PEA shall be permitted to make video and audio recordings of all training classes. PEA 

will use these recordings solely for internal instruction purposes and will not release the 

recordings to third parties. 

2.3 Training Documents 

2.3.1 Training Documents General Requirements 

2.3.1.1 The Contractor shall provide a detailed training plan for PEA’s approval that supports 

the implementation and phasing of the project and considers the knowledge required 

by PEA’s own project team to facilitate their participation in the Project.  

2.3.1.2 The Contractor shall be responsible for the preparation and production of all course 

materials.  

2.3.1.3 Training documents shall be subject to PEA's Documentation Review and Approval 

process. 

2.3.2 Training Plan 

2.3.2.1 The training plan shall be prepared in cooperation with PEA such that it supports the 

project implementation schedule and phasing of the project deliverables.  

2.3.2.2 The training plan shall consider the availability of PEA personnel.  

2.3.2.3 A logical sequence of courses shall be arranged. 

2.3.2.4 The training plan shall list each course to be taken, the dates for the course, and the 

expected number of students to attend.  

2.3.2.5 Training plan shall be scheduled to minimize the loss of knowledge through lack of use.  

2.3.2.6 Training shall be scheduled so that there will not be long periods of time between 

training and the use of the training. 

2.3.2.7 The training plan shall be constructed such that some training can be completed prior 

to the start of Full Functional Test (FFT), based on the approval of PEA. 
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2.3.2.8 The Contractor and PEA shall conduct a Training Needs Analysis during the design phase 

to develop a best fit training plan for the PEA team. This will enable the Contractor to 

work with PEA to design a training plan that leverages the PEA team's existing knowledge 

and skill-set and focuses primarily on new, upgraded, and specific content. 

2.3.3 Course Descriptions 

2.3.3.1 The Contractor shall provide a description of all courses offered by the Contractor and 

its Sub-contractors for PEA’s approval. 

2.3.3.2 The course descriptions shall include (1) the course name (and number if applicable). 

2.3.3.3 The course descriptions shall include (2) a brief description of the course. 

2.3.3.4 The course descriptions shall include (3) a description of the intended audience for the 

course. 

2.3.3.5 The course descriptions shall include (4) a description of the relation of the course to 

others in the training plan. 

2.3.3.6 The course descriptions shall include (5) the duration of the course. 

2.3.3.7 The course descriptions shall include (6) a breakdown of the course schedule, identifying 

classroom, laboratory, and hands-on periods. 

2.3.3.8 The course descriptions shall include (7) a list of the training materials to be supplied. 

2.3.3.9 The course descriptions shall include (8) a list of reference material to be used in the 

course. 

2.3.3.10 The course descriptions shall include (9) a list of any prerequisite training or experience 

expected of the students. 

2.3.3.11 All the course descriptions shall be included in the training plan. 

2.3.4 Course Material 

2.3.4.1 Contractor shall provide all necessary training materials, including course manuals and 

reference materials.  

2.3.4.2 Individual copies of the training materials shall be provided to each trainee. 

2.3.4.3 One set of the training materials shall be provided for PEA archives.  

2.3.4.4 Class materials, including documents sent before the training classes and class handouts, 

shall become the property of PEA. 
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2.3.4.5 Contractor shall permit unrestricted reproduction of the material by PEA for internal use. 

2.3.4.6 All course materials shall be distributed to the students at least two weeks prior to the 

course. 

2.4 Instructor Qualifications 

2.4.1 Course instructors shall have demonstrated technical competence in the subject and 

previous instructing experience.  

2.4.2 The Contractor shall submit the qualification of the instructors as per training course in 

the training plan for PEA’s approval. 

2.4.3 PEA prefers instructors who are subject matter experts with experience in presenting the 

course material (as opposed to hardware or software developers who have never 

presented courses).  

2.4.4 The Contractor may use the developer as the instructor for project elements produced 

specifically for this contract. The developer shall use appropriate training staff as 

resources when developing the training course and materials. 

2.4.5 Contractor shall have the OEM-provided training on their products directly. 

2.4.6 Contractor shall remain responsible for selecting OEM-provided courses, coordinating 

their delivery, and ensuring that all training objectives are met. 

2.4.7 In addition to the above, if the course instructor is not proficient in the Thai language, 

PEA would prefer that the Contractor also provides an interpreter, with relevant technical 

background, to help the instructor deliver his presentation as efficiently and effectively 

as possible. 

2.5 Training Curriculum 

The training curriculum presented in this clause is intended to describe the contents of the training 

when viewed as a whole. The subjects covered by individual courses may differ as long as the 

overall objectives are satisfied. 
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2.5.1 Seminar 

2.5.1.1 Two types of Seminar shall be given, referred to herein as the Seminar for 

Technical Support Group and the Seminar for Executives. 
 

2.5.1.2 Seminar for Technical Support Group 

2.5.1.2.1 This Seminar shall be the very first course in the training sequence. The seminar shall 

constitute an introductory class for PEA personnel who typically will participate in the 

project as members of the project team or as managers with a special interest in the 

project.  

2.5.1.2.2 Most of the attendees will also attend The Contractor’s subsequent training courses. 

Thus, the Seminar for Technical Support Group shall present not only a general 

overview of the project, but also details related to understanding the architecture, its 

functions and technology, the project schedule and its various phases, how the project 

will be implemented, the role to be played by PEA personnel, and the training they 

will receive. 

2.5.1.3 Seminar for Executives 

2.5.1.3.1 In contrast to the Seminar for Technical Support Group, the Seminar for Executives 

shall not be scheduled until the Site Acceptance Test has been performed.  

2.5.1.3.2 The seminar shall provide ample opportunity for free interchange between The 

Contractor and PEA personnel. Many of the attendees will include managers concerned 

with system operations. Thus, the seminar shall provide a high level overview of the 

functions and technology with particular emphasis on the project’s objectives, the 

results achieved, and how the system should be operated and managed. 

2.5.2 Database and Display Building 

2.5.2.1 The database and display building courses shall be scheduled to coincide with the 

delivery of the Development Systems.  
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2.5.2.2 The courses shall teach trainees how to prepare the input data to define the operating 

environment, to build the database and displays, and to prepare the database 

administrator to maintain and modify the database and its structures.  

2.5.2.3 The courses shall include classroom instruction reinforced by hands-on-training in the 

form of workshops making full use of the Development System facilities. 

2.5.2.4 The workshops shall be used to bridge the gap between understanding the conceptual 

and theoretical aspects of building databases and displays and being able to actually 

build such databases and displays. These workshops shall utilize PEA’s actual data, 

displays, and models to ensure that PEA is properly engaged in database and display 

building activities. 

2.5.3 Information Management 

2.5.3.1 The Information Management courses shall be designed to train PEA personnel in the 

use of the Information Management capabilities, including selections of items to be 

archived, calculations associated with historical data, and report building features.  

2.5.3.2 These courses shall be especially oriented for those of PEA personnel who develop and 

maintain displays, reports, and calculations relating to Information Management data and 

for those PEA personnel who maintain the system as an enterprise-wide resource. 

2.5.4 System Administration and Programming 

2.5.4.1 The System Administration and Programming course shall consist of several components 

in order to train PEA personnel, as software engineers, to perform all system 

administration tasks as well as to maintain the system from both an administration and 

detailed programming perspective.  

2.5.4.2 Administration at System Level: This component shall familiarize the trainees with the 

procedures necessary to operate the system as an integrated entity, to recognize and 

respond to system malfunctions, and to perform system level maintenance functions. 

2.5.4.3 Administration at Operating System Level: This component shall prepare the trainees to 

manage and maintain the system at the operating system level.  
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2.5.5 Communications Software 

2.5.5.1 The Contractor shall provide training on the communications between data sources, the 

communications network software used within the context of its local area network 

(LAN), wide area networks (WAN), and on the interfaces or communications links with 

external subsystems and networks.  

2.5.5.2 Training shall be provided for both Contractor and subcontractor supplied software and 

communications products. 

2.5.6 Application Software 

2.5.6.1 The Contractor shall provide training on application software. Each application course 

shall be organized to be responsive to PEA's specific requirements and shall be regarded 

as an extension to the standard courses that are provided.  

2.5.7 Portable Devices 

2.5.7.1 This course shall cover the operation of the portable devices that PEA personnel will 

use.  

2.5.8 Hardware Maintenance 

2.5.8.1 This course shall teach the trainees the basic theory and operation of each hardware 

component and the essential knowledge and skills required to maintain and 

troubleshoot.  

2.5.8.2 The course shall include entry-level training in the use of operating system skills, an 

introduction to the critical directories and files that drive the operating system, and a 

discussion of the related software, system boot process, networking concepts, and 

terminology for computer hardware. 

2.5.8.3 The level of training shall be commensurate with PEA’s intent to keep the system in 

continuous working order using its own staff following acceptance of the system. The 

training shall be provided on actual equipment or on similarly configured systems.  

2.5.8.4 The course shall be designed for the hardware maintenance technician, who has 

computer maintenance experience, but no detailed knowledge of the specific hardware.  
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2.5.9 On-the-Job Training 

2.5.9.1 To supplement formal training, PEA will locate staff at the factory site as well as at PEA 

project sites to participate in an on-the-job training (OJT) program. In this respect, The 

Contractor propose a comprehensive OJT program where the main objective is to train 

PEA personnel in system integration and development, hardware maintenance, database 

and display generation (including system data import and export capabilities), and all 

details concerning the software. 

2.5.9.2 Final details of the OJT program shall be agreed upon prior to contract signing, based on 

PEA’s approval. 

 

3 Documentation 

3.1 General Documentation Requirements 

3.1.1 Documentation shall be provided for all equipment and functions provided by the 

Contractor as part of this procurement.  

3.1.2 All documentation shall be in Thai or English depending on the type of documentation. 

In general, user manuals and design documents shall be in Thai or English.  

3.1.3 The documentation shall describe the AMI for C&I systems, including all of its hardware, 

software, and interfaces, and shall cover functionality, design, testing, configuration, 

installation, system startup, operations, and maintenance. 

3.1.4 The Contractor shall provide documentation to enable PEA to have complete 

operational and maintenance knowledge of the AMI for C&I systems so that after the 
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system has been installed and accepted, PEA’s technical staff may use, modify, and 

maintain the system with minimal assistance from the Contractor. 

3.2 Document Delivery 

3.2.1 Product documentation shall be provided on CD-ROM or electronic media in PDF and 

native format such as MS Word, AutoCAD, etc.  

3.2.2 Contractor shall allow PEA to make further copies, electronic or hardcopy of product 

documentation as required for their own use. 

3.2.3 Custom documents shall be provided in Microsoft Word format, during the review 

process.   

3.2.4 Custom documents shall be provided in both Microsoft Word and PDF formats when 

finalized. 

3.2.5 Documents shall be delivered in two phases: (1) Approval documents, submitted for 

PEA’s review and approval, and (2) Final documents. 

3.2.6 Contractor shall provide documents to PEA as softcopy on magnetic or electronic media 

or by electronic transfer (for example, electronic mail or ftp). 

3.2.7 Final documents shall be delivered on hardcopy, on-line on the development 

environment, and on softcopy on CD-ROM or DVD or Flash Drive. 

3.3 Document Review and Approval 

3.3.1 General Document Review and Approval Requirements 

3.3.1.1 All documents provided pursuant to this contract shall be subject to review and approval 

by PEA.  

3.3.1.2 All system designs, implementation plans, test plans and test procedures, and training 

plans shall be approved by PEA. 

3.3.2 Scope of Reviews and Approvals 

3.3.2.1 The acceptance or approval of any documents by PEA shall not relieve the Contractor 

of the responsibility to meet all of the requirements of the contract or of the 

responsibility for the correction of the documents.  
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3.3.2.2 The Contractor shall have no claim for additional costs or extension of time on account 

of delays due to revisions of the documents that may be necessary for ensuring 

compliance with the contract. 

3.3.2.3 All deliverable documentation shall be revised by the Contractor to reflect the delivered 

AMI and other systems.  

3.3.2.4 Any modifications resulting from the Factory Acceptance Test (FAT), Full Functional Test 

(FFT), Site Acceptance Test (SAT), and System Performance Test shall be incorporated in 

this documentation. 

3.4 System Requirements Matrix 

3.4.1 Contractor shall assist PEA when PEA is unable to clearly identify the traceability within 

the Requirements Matrix. 

3.5 Hardware Documentation 

3.5.1 List of Deliverable Hardware 

3.5.1.1 The list shall itemize each hardware item and include equipment configuration 

information.  

3.5.1.2 The configuration information shall be sufficient so that PEA can procure an identical 

item from the manufacturer.  

3.5.1.3 The list shall include network names and addresses (or these shall be included in the 

network configuration diagram). 

3.5.1.4 The list shall include a space for PEA to enter equipment identification for their own 

purpose. 

3.5.2 Equipment Configuration Diagram 

3.5.2.1 The equipment configuration diagram shall depict the logical interconnection of all of 

the Contractor-supplied equipment and its connection to the PEA-supplied equipment.  

3.5.2.2 The equipment configuration diagram shall use the same terminology as the list of 

deliverable hardware so that the correspondence between the two can be readily 

determined. 
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3.5.3 Network Configuration Diagram 

3.5.3.1 The network configuration diagram shall show the design of the local and wide area 

networks designed by the Contractor as well as the communications network supplied 

by PEA.  

3.5.3.2 Both logical and physical depictions shall be provided for the network supplied by the 

Contractor. Only a logical depiction is required for the network supplied by PEA. 

3.5.4 Interconnection List 

3.5.4.1 In the interconnection list, the physical interconnections among the AMI for C&I systems 

components, other than those shown on the network configuration diagram, shall be 

depicted. 

3.5.4.2 In the interconnection list, each cable shall be identified, along with its terminations. 

3.5.5 Site Installation Drawings and Procedures 

3.5.5.1 The site drawings shall depict the physical arrangement of the AMI for C&I systems 

components.  

3.5.5.2 The drawings and procedures shall include (1) Equipment physical drawings showing 

dimensions, cabinet internal arrangements, and the size and weight of each enclosure. 

3.5.5.3 The drawings and procedures shall include (2) Unpacking, moving, handling, and other 

installation details. 

3.5.5.4 The drawings and procedures shall include (3) The location of external connections 

including types and sizes of connectors. 

3.5.5.5 The drawings and procedures shall include (4) Input power and grounding requirements. 

3.5.5.6 The drawings and procedures shall include (5) Environmental requirements. 

3.5.5.7 Cabinet drawings showing required cabinet internal layout shall be provided 

3.5.5.8 OEM documentation shall be provided. 

3.5.6 Hardware Maintenance Manual 

3.5.6.1 The hardware maintenance manual shall describe the preventive maintenance and 

restorative procedures required to maintain the equipment in good operating condition. 
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3.6 Software Documentation 

3.6.1 Software Documentation General Requirements 

3.6.1.1 The Contractor shall provide PEA with user documentation for all third party software 

components of the AMI for C&I systems. 

3.6.2 List of Deliverable Software 

3.6.2.1 The list of deliverable software shall itemize each software item and include version and 

license information.  

3.6.2.2 The distribution media for each software item shall be identified.  

3.6.2.3 The list of deliverable software shall indicate for each item whether source code is 

supplied. 

3.6.2.4 An interoperability report consisting of Contractor supported software versions versus 

3rd party software and OS versions versus hardware versions shall be provided.   

3.6.2.5 An interoperability report shall note supported patch levels of 3rd party products that 

are supported. 

3.6.3 User Manual and/or Guide 

3.6.3.1 A user manual or user guide shall describe the use of the functions of the software.  

3.6.3.2 The user manual shall include screen shots and/or block diagrams designed to help the 

user navigate the functions of the software.  

3.6.3.3 The user manual shall include troubleshooting hints and an introduction or overview of 

the main functions. 

3.6.3.4 For third party software, the Contractor shall provide the standard user manual normally 

supplied with the software.  

3.6.3.5 For software produced for the AMI for C&I systems project such as MOMS, Customer 

Energy Portal, etc., the Contractor shall supply a user manual. 
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3.6.4 Upgrade and Patch Management Plan 

3.6.4.1 For third party software, the Contractor shall deliver an upgrade and patch management 

plan describing the OEM’s recommended practice for obtaining and installing upgrades 

and patches. 

3.6.5 Software Development Standards 

3.6.5.1 The Contractor shall document the development standards used to develop the AMI 

for C&I systems and other related software.  

3.6.5.2 The standards used to develop any PEA custom software shall be described as 

appropriate, e.g. CMMI level 3 for MOMS and Customer Energy Portal. 

3.6.6 Database Definition 

3.6.6.1 The database definition shall identify the characteristics of all AMI for C&I systems and 

other related systems’ databases.  

3.6.6.2 The database definition shall include (1) The name or identification of the database. 

3.6.6.3 The database definition shall include (2) A description of the intended use of the 

database, including backup and recovery, archiving, data security, file and file layouts. If 

the database is specific to a single application, the application shall be identified. 

3.6.6.4 The database definition shall include (3) A description of the organization of the database 

(the database schema or model, including type, size and possible values for each field, 

relationship, index, procedure, function, trigger, etc.) 

3.6.6.5 The database definition shall include (4) A description of each field of each data item. 

3.6.6.6 The database definition shall include (5) Instructions for generating and populating the 

database. 

3.6.6.7 The database definition shall include (6) Details of programming interfaces. This shall 

encompass access methods, address schemes, and read, write, and modify actions. 

3.6.6.8 The database definition shall include (7) Initialization description – How or by what 

software is the data initialized and to what value(s). 

3.6.6.9 The database definition shall include (8) Details of maintenance actions. 
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3.6.7 Software Functional Description 

3.6.7.1 The software functional description shall describe the functions to be performed by each 

software module from the standpoint of a user. (Software functional descriptions are 

also referred to as user guides.)  

3.6.7.2 The software functional description of the AMI for C&I systems and other related software 

shall be clearly described so that it can be understood without understanding the 

detailed operation of each software module.  

3.6.7.3 Software functional descriptions shall be used as the first step in the design of a custom 

(for example, new functionality).  

3.6.7.4 It shall have sufficient information for PEA to determine that the new functionality will 

meet the requirements of the contract. 

3.6.7.5 The software functional description shall include (1) Functional description. 

3.6.7.6 The software functional description shall include (2) Performance requirements. 

3.6.7.7 The software functional description shall include (3) Resource requirement. 

3.6.7.8 The software functional description shall include (4) User interface. 

3.6.7.9 The software functional description shall include (5) Software interface requirements. 

3.6.7.10 The software functional description shall include (6) Data requirements. 

3.6.7.11 The software functional description shall include (7) Error messages. 

3.6.7.12 The software functional description shall include (8) Diagnostic messages. 

3.6.7.13 The software functional description shall include (9) Maintenance and expansion 

procedures. 

3.6.7.14 1) Functional description – A narrative description of each program. Where appropriate, 

solution algorithms shall be described 

3.6.7.15 2) Performance requirements – The execution periodicity, processing capacity, and tuning 

and execution parameters that control or limit the capabilities of the software 

3.6.7.16 3) Resource requirement – The expected minimum requirements for main memory, 

auxiliary memory, processor capacity, and other resources required by the software 

3.6.7.17 4) User interface – A description of the interface used to control the software, including 

all user inputs and program responses 

3.6.7.18 5) Software interface requirements – A description of the logic interfaces with other 

programs 
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3.6.7.19 6) Data requirements – A description of all data models, data and databases accessed 

by the software, including execution parameters 

3.6.7.20 7) Error messages – A concise description of all error messages and possible corrective 

actions 

3.6.7.21 8) Diagnostic messages – Where the software generates a record of its internal operations, 

the messages shall be described 

3.6.7.22 9) Maintenance and expansion procedures – A description of either maintenance 

procedures or expansion procedures that is relevant to maintenance of the program or 

expansion of the program. 

3.6.7.23 It is PEA's strong preference that software functional descriptions are provided as a soft 

copy and on-line documentation. 

3.6.8 Detailed Design Document 

3.6.8.1 The detailed design documents are a second level of detail to the software functional 

descriptions.  

3.6.8.2 For customized software, i.e. MOMS, Customer Energy Portal, etc., the Contractor shall 

first deliver a software functional description for approval by PEA.  

3.6.8.3 After approval of software functional description, the Contractor shall produce a detailed 

design document for approval by PEA.  

3.6.8.4 Production of the software shall proceed after approval of the detailed design 

document.  

3.6.8.5 A detailed design document shall relate to a single software functional description.  

3.6.8.6 The detailed design documentation shall include the precise design information needed 

for planning, analysis, and implementation of the software.  

3.6.8.7 The detailed design documentation shall include (1) the divisions of the software design 

entities. 

3.6.8.8 The detailed design documentation shall include (2) a dependency description specifying 

the dependent entities, their coupling and required resources, an interface description 

providing details of external and internal interfaces not provided in the software 

functional description. 
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3.6.8.9 The detailed design documentation shall include (3) a detailed design description 

containing the internal details of each design entity. 

3.6.8.10 The detailed design documentation shall provide a detailed description of how the 

software will support the functions described in the software functional description.  

3.6.8.11 The detailed design documentation shall include a diagram of the software indicating 

major modules and an overview of the operation of each module.  

3.6.8.12 The detailed design documentation shall describe data structures and flow, and a 

diagram or description of the manner in which the modules interface with other 

modules. 

3.6.8.13 For each software module, the detailed design documentation shall include the 

following items (1) Program abstract. 

3.6.8.14 For each software module, the detailed design documentation shall include the 

following items (2) General technical description of the module. 

3.6.8.15 For each software module, the detailed design documentation shall include the 

following items (3) The module logic, documented by standard diagramming conventions 

based on the Unified Modelling Language (UML). 

3.6.8.16 For each software module, the detailed design documentation shall include the 

following items (4) External interfaces to the program including applicable calling 

sequences. 

3.6.8.17 For each software module, the detailed design documentation shall include the 

following items (5) Initialization considerations. 

3.6.8.18 For each software module, the detailed design documentation shall include the 

following items (6) Identification of any databases referenced or modified. 

3.6.8.19 For each software module, the detailed design documentation shall include the 

following items (7) Error codes and error handling processes. 

3.6.8.20 Each program module, including subroutines, shall be sufficiently documented to allow 

an experienced programmer (with supervision of the designer) to perform the coding of 

the module, as well as allow PEA personnel to maintain such software in the future.  

3.6.8.21 All job control files (batch or make files) required for compilation, assembly, and linking 

of each program shall be documented in detail as part of the detailed design 

documentation. 
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3.7 System Maintenance Manual 

3.7.1 The System Maintenance Manual shall describe all user procedures necessary to build 

and maintain the software system of the AMI for C&I systems and other related software.  

3.7.2 The System Maintenance Manual shall include complete instructions on performing a 

system generation from sources for all processors.  

3.7.3 The System Maintenance Manual shall provide information on optimizing system 

performance.  

3.7.4 The System Maintenance Manual shall describe the hierarchy of disk directories used by 

AMI for C&I systems and other related software, and the location of all categories of files: 

including executable programs, displays, databases, sources, build files, etc.  

3.7.5 The System Maintenance Manual shall describe the procedures to configure the 

computer system of AMI for C&I systems and other related software, and backup the 

system. 

3.7.6 The System Maintenance Manual shall include documentation of the distributed system 

software supporting the configuration control function, data integrity, startup, restart, and 

the network management subsystem.  

3.7.7 The System Maintenance Manual shall provide a list of the Internet Protocol (IP) 

addresses of all devices in a manner compatible with PEA’s security standards and shall 

describe the procedures for upgrading or adding additional servers, loggers, storage 

devices, and other peripheral devices. 

3.7.8 The System Maintenance Manual shall include detailed user information on all 

supported tools and utilities supplied with the system to assist in diagnosing internal 

system issues and integrity as well as interface and communication troubleshooting 

tools.  

3.7.9 The System Maintenance Manual shall provide detailed information on troubleshooting 

all processors and processes of the AMI for C&I systems and other related software. 

3.7.10 The System Maintenance Manual shall describe the use of error logs, the meaning of all 

program-generated error or informational messages, and the recommended response to 

these messages.  

3.7.11 The System Maintenance Manual shall explain what the user should do to save 

information after a processor or process failure, and shall describe the procedures to 
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gather this information to allow the user to communicate in an informed manner with 

maintenance personnel. 

3.7.12 The System Maintenance Manual shall include a description of the procedures to restore 

normal operation after a failure of the AMI for C&I systems and other related software. 

3.8 User Manual 

3.8.1 General User Manual Requirements 

3.8.1.1 The user manuals shall be organized for quick access to each detailed description of the 

user procedures that are used to interact with the AMI for C&I systems and other related 

software functions.  

3.8.1.2 The user manuals shall present in a clear and concise manner all information that a user 

needs to know to understand and operate the AMI for C&I systems and other related 

software satisfactorily.  

3.8.1.3 The user manuals shall make abundant use of screen snapshots to illustrate the various 

procedures. 

3.8.2 Database Editor’s Manual 

3.8.2.1 The Database Editor’s Manual shall describe the procedures to define, build, edit, 

extract, archive, load and expand all the databases of the AMI for C&I systems and other 

related software.  

3.8.2.2 The Database Editor process shall be covered by training guides.   

3.8.2.3 The database software description guide shall contain information describing how an 

administrator may define and add new attributes to an existing database entity.  

3.8.2.4 The database software description guide shall describe how to restore any database to 

a previously saved version if the database had been corrupted. 

3.8.3 Display Editor’s Manual 

3.8.3.1 (if applicable) The Display Editor’s Manual shall describe and fully illustrate the 

capabilities of the Display Editor, including procedures to auto-generate and edit single-
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line displays for the AMI for C&I systems and other related software and to link display 

fields with entities in the database of the AMI for C&I systems and other related software.  

3.8.3.2 (if applicable) The Display Editor’s Manual shall describe how to generate new device 

symbols.  

3.8.3.3 (if applicable) The Display Editor’s Manual shall present a clear description of the 

principles behind zooming and decluttering, and shall explain how the user can assign 

declutter levels to display elements in order to achieve a satisfactory decluttering upon 

zooming. 

3.8.3.4 The Contractor shall furnish (1) System operating, programming, and troubleshooting 

document. 

3.8.3.5 The Contractor shall furnish (2) Component documentation – hardware units. 

3.8.3.6 The Contractor shall furnish (3) Documentation of software and operating system (OS) 

components including application programming interface (API) documentation that is 

approved by PEA before system delivery. 

3.8.3.7 The Contractor shall furnish (4) Documentation of panel and system wiring and 

connections. 

3.8.3.8 The Contractor shall furnish (5) Data flow diagrams showing message types and paths. 

3.8.3.9 The Contractor shall furnish (6) Source code for Contractor-supplied programs shall be 

supplied, or maintained in an escrow arrangement that assures PEA access to source 

code if the Contractor is no longer able or willing to support or modify the code.   
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No. From To Data Application/Purpose Preferred Method Trigger
Data Frequency (for 

AMI for C&I project )

Applicable 

Standards

A4 MOMS MDMS or HES

Meters to be installed, 

including Customer Number, 

Installation ID, and Meter ID 

(PEA Number)

Cyber security: MDMS or HES will match the Meter ID with the 

meter self-registered data and only allow communcations with the 

meter if there is a match. Meter ID/PEA Number is then linked to 

Customer Number.

This interface is used both for bulk AMI meter installations during 

the AMI deployment project and for new meter installations in 

daily operations

Supplier internal 

product integration

Daily Hundreds per day Manufacturer 

Design based on 

PEA's Approval

A5 MDMS or HES HES or MDMS
Meter installation and 

configuration data

Meter and other endpoint device self-discovery and self-

registration. Assumption: The user will use MDMS or HES user 

interface to review exceptions, e.g. meters supposedly installed 

but not communicating/registered for too long, self-registered 

meter ID does not match list from SAP WMS, etc.

Supplier internal 

product integration

Event driven, upon 

receipt of meter data

Hundreds per day Manufacturer 

Design based on 

PEA's Approval

A6 SAP (CS) MOMS

User Information Initial 

Master and Updated 

Database, Billing Reset Date 

Change, Tarriff Rate Change, 

and CT/VT Ratio Change 

User information update in MOMS' database will be automatically 

changed upon the receipt of user information data from SAP (CS).  

Billing reset date change, Tarriff rate change, and CT/VT ratio 

change will be updated in MOMS' database upon the receipt of 

meter data from SAP (CS) after the approval of PEA. 

ESB Interface Daily Hundreds per day Manufacturer 

Design based on 

PEA's Approval. IEC 

61968 CIM is 

preferrable.

A7 MOMS MDMS or HES
Billing Reset Date Change and 

Tarriff Rate Change 

MDMS or HES will use this information to update the Billing Reset 

Date and Tarriff Rate when they are changed by PEA via MOMS.

Supplier internal 

product integration

Daily Hundreds per day Manufacturer 

Design based on 

PEA's Approval

A8 MDMS or HES MDMS or HES
Billing Reset Date Change and 

Tarriff Rate Change 

MDMS or HES will update the Billing Reset Date and Tarriff Rate 

follwing the change trigger generated by HES or MDMS, 

respectively.

Supplier internal 

product integration

Event driven, upon 

receipt of meter data

Hundreds per day Manufacturer 

Design based on 

PEA's Approval

B1 SAP (ISU) MDMS
Billing cycle/schedule and 

meter reading order 

Billing read schedule: initial bulk load of data and daily 

incremental updates. Meter reading order is triggered based on the 

meter reading schedule by SAP.

Batch via FTP Daily Initial Account Data: 

150,000 accounts.

Daily incremental 

update: 150,000 

accounts

Manufacturer 

Design based on 

PEA's Approval. IEC 

61968 CIM is 

preferrable.

B2 MDMS HES
Meters scheduled for billing 

reads

Schedule AMI to do billing reads. Conceptually, all available AMI 

meters shall be read within one day. Frequency of 150,000 daily is 

for each billing-group.

Supplier internal 

product integration

Daily 150,000 daily Manufacturer 

Design based on 

PEA's Approval

B3 HES MDMS Billing reads

Meter reads to be processed for billing. Processing includes 

validation, estimation and editing (VEE). Conceptually, all available 

AMI meters shall be read within one day. Frequency of 150,000 

daily is for each billing-group.

Supplier internal 

product integration

Daily 150,000 daily Manufacturer 

Design based on 

PEA's Approval

B4 MDMS SAP (ISU) Billing reads

Meter read data for bill processing. Conceptually, all available AMI 

meters shall be read within one day. Frequency of 150,000 daily is 

for each billing-group.

Batch via FTP Daily 150,000 daily Manufacturer 

Design based on 

PEA's Approval. IEC 

61968 CIM is 

preferrable.

B5 HES MDMS

Interval data, meter and 

endpoint diagnostics events, 

meter tampering events

Data processing for load profile, revenue management (theft 

detection), endpoint/meter device management, etc. See 

functional requirement specs. Assumption: the user will use MDMS 

user interface to look at the interval data and meter events.

Supplier internal 

product integration

- Supplier design to meet 

the TOR requirements

Manufacturer 

Design based on 

PEA's Approval

B6 SAP (ISU) MDMS Meter data read request

On demand reads of register data, meter log files, meter data 

stored in meter memory, etc. 

ESB Interface Batch via FTP daily Hundreds per day Manufacturer 

Design based on 

PEA's Approval. IEC 

61968 CIM is 

preferrable.

B7 MDMS HES Meter data read request

On demand reads of register data, meter log files, meter data 

stored in meter memory, etc. 

Supplier internal 

product integration

Event driven Hundreds per day Manufacturer 

Design based on 

PEA's Approval

B8 HES MDMS On-demand read results

On demand reads of register data, meter log files, meter data 

stored in meter memory, etc. 

Supplier internal 

product integration

Event driven Hundreds per day Manufacturer 

Design based on 

PEA's Approval

B9 MDMS SAP (ISU) On-demand read results
On demand reads of register data, meter log files, meter data 

stored in meter memory, etc. 

ESB Interface Batch via FTP daily Hundreds per day Manufacturer 

Design based on 

PEA's Approval. IEC 

C1 MDMS HES Meter ping request

On demand pinging of a selected set of meters to see if the 

meters have power and communication ready. Assumption: Users 

will use MDMS interface to do the pinging.

Supplier internal 

product integration

On-demand/Event 

driven: upon on- user-

request ping

Varies from ten events 

per day to thousands 

events per day

Manufacturer 

Design based on 

PEA's Approval

C2 HES MDMS Meter ping results

Ping results - status indication a) meter has power, b) cannot 

communicate with meter,  or c) meter has no power. Assumption: 

Users will use MDMS to look at the ping results.

Supplier internal 

product integration

Event driven Varies from ten events 

per day to thousands 

events per day

Manufacturer 

Design based on 

PEA's Approval

AMI Meter/Device Management

Meter Ping Management

Customer Service & Billing

Inspection & Maintenance Work

1



โครงการติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ PEA-AMI-P1/2020

No. From To Data Application/Purpose Preferred Method Trigger
Data Frequency (for 

AMI for C&I project )

Applicable 

Standards

D1 SAP (PM) MOMS
Inspection and maintenance 

work order

Dispatch work to field crews. Include work assignment information 

such as location and facilities/equipment information. This 

interface covers only preventive maintenance.

ESB Interface On user request Hundreds per day Manufacturer 

Design based on 

PEA's Approval. IEC 

61968 CIM is 

preferrable.

D2 MOMS SAP (PM)
Inspection and maintenance 

work results

MOMS to provide user interface on mobile devices to capture 

start/end time, inspection and maintenance results, including 

equipment and installation condition, test measurements, etc. 

Interface to send data to SAP PM for recording and analysis.

ESB Interface On user request Hundreds per day Manufacturer 

Design based on 

PEA's Approval. IEC 

61968 CIM is 

preferrable.

D3 MOMS SAP (PM)

Preventive maintenance 

materials replacement 

information

MOMS to provide user interface on mobile devices to enter 

information on equipment and materials replacement as part of 

preventive maintenance and send the data to SAP PM for 

reporting.

Batch via FTP Daily Hundreds per day Manufacturer 

Design based on 

PEA's Approval. IEC 

61968 CIM is 

preferrable.

A1 SAP (WM) MOMS

Meter service work order to 

MOMS for planned work 

(Customer Information, CA 

Number, PEA Number of all 

devices, Installation ID, PEA 

staff ID, etc.)

The planned work order will be created for the following work:  

installation (ติดต้ังใหม),  exchange (โอนเปลี่ยนเจาของ), replacement 

(สับเปลี่ยนมิเตอร(เพิ่ม/ลดขนาด)), and removal (รื้อถอน)

ESB Interface Daily Hundreds per day Manufacturer 

Design based on 

PEA's Approval. 

A2 MOMS SAP (WM)

Meter service work order to 

SAP (WM) for unplanned work 

(Customer Information, CA 

Number, PEA Number of all 

devices, Installation ID, PEA 

staff ID, etc.)

The unplanned work order will be created for the following work: 

inspection (ตรวจสอบมิเตอร) and repair (สับเปลี่ยนชํารุด)

ESB Interface Batch via FTP on Event 

driven

Hundreds per day Manufacturer 

Design based on 

PEA's Approval. 

A3 MOMS SAP (WM)
Meter service work order 

status and report

MOMS to send the work information related to completing the 

work order, including start/finish time, installer information, meter 

exchange information, etc, to SAP (WM).

Batch via FTP Daily Hundreds per day Manufacturer 

Design based on 

PEA's Approval. IEC 

61968 CIM is 

preferrable.

F1 MOMS SAP (DM)
New meter installation and 

exchange data

MOMS to provide user interface on mobile device to capture new 

and exchange meter data, including CIS, device information, meter 

configuration settings, register reads of old meter, register reads of 

new meter, etc, to SAP (DM).

Batch via FTP Daily Hundreds per day Manufacturer 

Design based on 

PEA's Approval. IEC 

61968 CIM is 

preferrable.

F2 MOMS GIS
New meter installation and 

exchange data

GPS Coordinates for precise location of installed meters (bulk/new 

meter installations in bulk/normal operations) - Meter ID (PEA 

Number), Location ID (Installation ID), Customer No., GPS 

Coordinates, etc.

Batch via FTP Daily Hundreds per day Manufacturer 

Design based on 

PEA's Approval. IEC 

61968 CIM is 

preferrable.

E1 MDMS DMS

Load profiles, Voltage 

profiles, and other related 

values of a virtual meter and 

an individual meter (to be 

defined by PEA No. or 

Customer No.)

PEA will define a set of virtual meters, i.e. a collection of AMI 

meters, and an individual meter (to be defined by PEA No. or 

Customer No.) for SCADA DMS operator load flow and feeder 

reconfiguration optimization use in MDMS. MDMS will send the 

load profiles, voltage profiles, and other related values of the 

virtual meters (aggregation of load profiles, voltage profiles, and 

other related values  of meters included in each virtual meter) 

and the individual meter to DMS. 

ESB Interface On user request Hundreds per day Manufacturer 

Design based on 

PEA's Approval. IEC 

61968 CIM is 

preferrable.

E2 AMI NMS MOMS

4G/3G cellular 

communication network 

monitoring and management

Provide 4G/3G cellular communication network monitoring and 

management information, such as SIM status, for analysis and 

follow-up. 

Supplier internal 

product integration/ 

Mobile Operator

On user request/Event 

driven

Thousands per day Manufacturer 

Design based on 

PEA's Approval. 

E3 AMR MOMS

AMR Monitoring System,

AMR Maintenance System,

AMR Time Management 

System

Provide the system integration between AMI-MOMS and AMR 

systems, including AMR Monitoring System, AMR Maintenance 

System, and AMR Time Management System. PEA and Contractor 

will define the scope of integration in full details after the contract 

signed.

Supplier internal 

product integration/ 

System Integration

On user request/Event 

driven

Thousands per day Manufacturer 

Design based on 

PEA's Approval. 

Distribution Operations Support

AMI Network Management System (NMS)

Bulk/New Meter Installation (Bulk/Ongoing Normal Operations)

AMI-AMR System Integration

2
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No. From To Data Application/Purpose Preferred Method Trigger
Data Frequency (for 

AMI for C&I project )

Applicable 

Standards

Initial Information for Meter Installation

Initial Data File consists of

1. Customer Information System (CIS): CA No., Installation ID, Adress, CT/VT, billing date, rate category, TSIC

2. Device Information: Meter PEA No., Modem PEA No., Modem IP, Modem Serial Number. 

CIS will be prepared by PEA.

Device Information will be prepared by the contractor.

The complete initial file will be uploaded to MOMS manually as the initial master database for MOMS.

3
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Appendix B: Cyber Security Responsibility  

 PEA Contractor 
Policies and Procedures 
General Cyber Security Policies and Procedures   
Recommendations for Smart Grid Policies and Procedures   

 
Access Control 
Account Management   
Access Enforcement   
Least Privilege   
Unsuccessful Login Attempts   
Smart Grid Information System Use Notification   
Previous Logon Notification   
Concurrent Session Control   
Session Lock   
Remote Session Termination   
Remote Access   
Wireless Access Restrictions   
Access Control for Portable and Mobile Devices   
Control System Access Restrictions   
Publicly Accessible Content   
Passwords   
Security Access and Event Log    

 
Awareness and Training 
Security Awareness Training   

 
Audit and Accountability 
Auditable Events    
Content of Audit Records   
Audit Storage Capacity   
Response to Audit Process Failures   
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 PEA Contractor 
Audit Monitoring, Analysis, and Reporting   
Time Stamps   
Protection of Audit Information   
Audit Record Retention   
Audit Generation   

 
Security Assessment and Authorization 
Smart Grid Information System Connections   
Continuous Monitoring   

 
Configuration Management 
Configuration for Least Functionality   
Component Inventory   
Factory Default Settings Management   

 
Identification and Authorization 
Authenticator Management   
User Identification and Authorization   
Device Identification and Authentication   
Authenticator Feedback   

 
Information and Document Management 
Information Exchange   

 
Incident Response 
Incident Handling   
Smart Grid Information System Backup   

 
System Development and Maintenance 
Maintenance Personnel   
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 PEA Contractor 
Physical and Environmental Security 
Physical Access Authorizations   
Physical Access   
Monitoring Physical Access   
Emergency Power   
Location of Smart Grid Information System Assets   

 
Risk Management and Assessment 
Risk Assessment   

 
Services Acquisition 
Software License Usage Restrictions   
Security Engineering Principles   
Supply Chain Protection   

 
Communication Protection 
Communications Partitioning   
Security Function Isolation   
Denial-of-Service Protection   
Boundary Protection   
Communication Integrity   
Communication Confidentiality   
Use of Validated Cryptography   
Public Key Infrastructure Certificates   
Mobile Code   
System Connections   
Security Roles   
Message Authenticity   
Secure Name/Address Resolution Service   
Fail in Known State   
Smart Grid Information System Partitioning   
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 PEA Contractor 
Information Integrity 
Malicious Code and Spam Protection   
Smart Grid Information System Monitoring Tools and Techniques   
Security Alerts and Advisories   
Security Functionality Verification   
Software and Information Integrity   
Information Input Validation   
Error Handling    
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Appendix C – User Counts, HES, NMS, MDMS, MOMS 

AMI Users account 

Item User 
HQ 

(BKK) 
Office 

Regional 
Office (12 
Regions) 

Branch 
Office  

Total Remark 

1 
System Admin (HES, 
NMS, MDMS) 

10 -  - 10   

2 
Dev/Test (Data 
Engineering) 

10 -  - 10   

3 
End Users (HES, NMS, 
MDMS) 

50 24 - 74   

4 
End User (Demand 
Response Operations) 

10 24 50 84 Preparing  for DRMS  

5 SAP Users 5  24  - 29 

Please refer to 
Appendix A: System 
Interfaces (SAP <--> 
MDM) 

6 Planning Engineer 5 -  - 5   

7 

UI Web Server*  
(Customer web 
portal) -Simultaneous 
users (both PEA user 
and Customer User) 

 -  -  - 3,000 
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MOMS User Count 

Item User 
HQ 

(BKK) 
Office 

Regional 
Office (12 
Regions) 

Branch 
Office 

Total Remark 

1 System Admin 2 -  - 2   

2 
Dev/Test (Data 
Engineering) 

15 - -  15   

3 

Dispatcher End Users 
(Help Desk/Initial 
Meter Installation 
System) 

30 24 - 54   

4 Data Analysis 6 24  - 30   

5 Mobile (Field Work) 30 24 1,000 1,054 
Both meter installation 
and maintenance  

6 SAP Users 20  - -  20 
Please see Appendix A: 
SAP <-->MOMS 
interfaces 

 

*Note: The number of people for Training can refer to the total number of users in each item 

except item 7 (please see in remark column.) 
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List of Acronyms 

4G/3G The 4th/3rd  Generation mobile communication 

systems 

A/C Air Conditioning 

AMI Advanced Metering Infrastructure 

AVL Automated Vehicle Location 

CSR Customer Service Representatives 

DSO Distribution System Operators 

GPS Global Positioning System 

HES Head-End System 

LAN Local Area Network 

MDMS Meter Data Management System 

MOMS Meter Operation Management System 

PEA Provincial Electricity Authority 

POC Proof of Concept 

QA Quality Assurance 

SAP  SAP SE, an enterprise application software 

company 

SAT Site Acceptance Test 

SME Subject-matter Expert 

WAN Wide Area Network 
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Appendix D 

Contractor Company and Product Questionnaire 

คําถามสําหรับบริษัทและผลิตภัณฑระบบมิเตอรอัจฉริยะ 

ที่นําเสนอ 
 

 
 
 
 
 
 



 
โครงการติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMIสําหรับผูใชไฟฟารายใหญ) PEA-AMI-P1/2020 

 
 
 

3 

CONTENTS 

1 Company Information .............................................................................................................. 5 

1.1 CORPORATE BACKGROUND ........................................................................................ 5 

1.2 SUBCONTRACTORS ...................................................................................................... 5 

1.3 COMPANY ORGANIZATION ......................................................................................... 5 

1.4 OFFICES .......................................................................................................................... 6 

1.5 FINANCIAL INFORMATION ........................................................................................... 6 

1.6 OVERALL PROJECT EXPERIENCE ................................................................................ 6 

1.7 STRATEGIC DIRECTION AND BUSINESS PLANS ........................................................ 6 

1.8 POLICIES AND PROCEDURES ...................................................................................... 6 

1.9 LITIGATIONS .................................................................................................................. 7 

2 Project Organization and Experience .................................................................................... 8 

2.1 PROJECT EXPERIENCE ................................................................................................. 8 

2.2 PROJECT MANAGEMENT AND TECHNICAL LEADS .................................................. 9 

3 AMI System ................................................................................................................................. 10 

3.1 SYSTEM IMPLEMENTATION ........................................................................................ 10 

3.2 SYSTEM ARCHITECTURE AND PLATFORM ............................................................... 10 

3.3 PRODUCT MANAGEMENT AND SUPPORT ................................................................ 10 

3.4 PRICING STRUCTURE ................................................................................................... 11 

4 Smart Meters and Meter Installation .................................................................................... 12 

4.1 PROJECT PLANNING AND PROJECT MANAGEMENT ............................................... 12 

4.2 DATA MANAGEMENT ................................................................................................... 12 

4.3 AMI METER INSTALLATION ......................................................................................... 12 

4.4 SUPPORT SERVICES ..................................................................................................... 13 



 
โครงการติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMIสําหรับผูใชไฟฟารายใหญ) PEA-AMI-P1/2020 

 
 

4 
 

4.5 WORK ORDER MANAGEMENT PROCESS ................................................................... 14 

4.6 WAREHOUSING PROCESS ............................................................................................ 14 

4.7 SUPPLY CHAIN PROCESS ............................................................................................ 14 

4.8 BARCODE PROCESSING ............................................................................................... 15 

4.9 CYBER SECURITY AND INFORMATION PROTECTION .............................................. 15 

5 Meter Operation Management system (MOMS) ................................................................. 17 

5.1 SYSTEM IMPLEMENTATION ........................................................................................ 17 

5.2 SYSTEM ARCHITECTURE AND PLATFORM ............................................................... 17 

5.3 PRODUCT MANAGEMENT AND SUPPORT ................................................................ 17 

6 System Integration Questions ................................................................................................. 19 

6.1 DELIVERY APPROACH AND METHODOLOGY ........................................................... 19 

6.2 SYSTEM INTEGRATION ................................................................................................. 19 

 



 
โครงการติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMIสําหรับผูใชไฟฟารายใหญ) PEA-AMI-P1/2020 

 
 
 

5 

1 COMPANY INFORMATION 

1.1 CORPORATE BACKGROUND 

1. Please provide description of the company history, information of the owner and/or other 

companies owned by the Contractor shall be provided. 

2. Please describe Contractor’s qualifications for the proposed project. 

a. The Contractor shall have at least ten (10) years in the business. 

b. The Contractor shall have at least ten (10) serving the utility industry. 

c. The Contractor shall have at least five (5) years of experience in Thailand. 

 

1.2 SUBCONTRACTORS 

For each of the Contractor’s proposed subcontractors: 

 

1.  Please provide description of the company history, information of the owner and/or other 

companies owned by the Subcontractors shall be provided. 

2. Qualifications of the Subcontractor on the PEA project shall be provided. 

a. The Subcontractors shall have at least three (3) years in the business.  

b. The Subcontractors shall have at least three (3) years serving the utility industry. 

3. Role of the Subcontractor proposed for the PEA project shall be provided, including the 

percentage of work to be performed and/or components of the proposed solution to be 

provided by the Subcontractor on the PEA project. 

 

1.3 COMPANY ORGANIZATION 

1. Please describe Contractor’s organizational structure, subcontractors’ organizations, and 

how PEA will interface with these organizations shall be provided. 

2. The Contractor/Subcontractor shall have established organizations for product 

development, project delivery, product maintenance, customer support, sales & 

marketing, and administration/back-office support.  
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1.4 OFFICES 

1. Please provide main office locations, including headquarters and production facilities of 

the Contractor and all Subcontractors. 

2. Contract must present a sound delivery structure of how the PEA project will be delivered 

and supported. 

 

1.5 FINANCIAL INFORMATION 

1. Annual revenue information for the Contractor’s company and all Subcontractors’ 

company for the past 5 years shall be provided according to the following breakdown: 

o Total annual revenues 

o Annual revenues by AMI HES systems, MDM, electricity meters, AMI system and 

meter installations, and MOMS. 

2. Contractor shall show proof of sound and stable financial status. 

 

1.6 OVERALL PROJECT EXPERIENCE 

1. Please describe Contractor’s and Subcontractors’ qualifications for the proposed project, 

including AMI HES systems, MDM, electricity meters, AMI system and meter installations, 

and MOMS. 

2. The Contractor/Subcontractors combination shall have at least ten (10) years of 

experience in each of the following areas: AMR/AMI systems, MDM, electricity meters, AMI 

system and meter installations, and MOMS. 

 

1.7 STRATEGIC DIRECTION AND BUSINESS PLANS 

A brief Corporate Mission and Vision statement, a statement of future strategic direction and 

objectives, short-term, and long-term business plans shall be provided. 

 

1.8 POLICIES AND PROCEDURES 

Contractor shall provide satisfactory explanation of the following requirements: 

1. Quality control and quality assurance process 

2. Issue tracking and resolution process 



 
โครงการติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMIสําหรับผูใชไฟฟารายใหญ) PEA-AMI-P1/2020 

 
 

7 
 

3. Change request and change order management process 

4. Knowledge transfer to PEA approach and process 

5. Safety policies and procedures 

6. Security and information protection policies and procedures 

7. Policies and procedures regarding intellectual properties and confidential information 

(yours and those of PEA) 

 

1.9 LITIGATIONS 

The Contractor or all Subcontractors shall not have any unsettled litigation filed against the 

company in the last 5 years. If any litigation has been filed, the Contractor shall state and describe 

the nature of each formal complaint and any other information you wish to disclose. 
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2 PROJECT ORGANIZATION AND EXPERIENCE 

2.1 PROJECT EXPERIENCE 

1. The Contractor/Subcontractors combination shall have at least three (3) projects over the 

last three (3) years in each of the following areas:  

a. AMR/AMI systems and installation (communication network and equipment, head-

end system, network management system) 

b. MDM 

c. AMR/AMI electricity meters 

d. AMR/AMI meter installation (exchange from existing meters to AMI meters) 

e. MOMS (server and mobile software) 

f. System integration for all of the above areas (including experience with SAP 

integration) 

2. Contractor shall include at least one reference project that covers each of these functional 

areas:  

a. Smart metering 

b. Revenue management 

c. Energy management 

d. AMR/AMI system operations and management 

e. AMR/AMI support of distribution engineering, operations and outage management 

f. MOMS for planned work such as inspection and maintenance 

3. For each of these projects, Contractor shall provide all of the following information for 

reference: 

a. Name, location, and size of the utility 

b. Name, title, and contact information of at least one utility reference contact 

c. Applications included in the project (see list in the last question) 

d. Product modules provided 

e. System interfaces implemented 

f. Approximate size of system and project (e.g. number of smart meters, number of 

mobile devices, etc.) 
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g. Contract value in US dollars or Thai Baht 

h. Start and end dates of project 

i. Names of subcontractors assigned to the project and their roles on the project 

j. Number of Contractor and subcontractor resources assigned to the project 

k. Dollar or Thai Baht amount (increases and decreases) of costs due to change orders 

(issued by either the client or the Contractor), purpose of the change orders 

l. Benefits achieved by the utility as a result of the project 

m. Ongoing maintenance and support provided to the utility 

 

2.2 PROJECT MANAGEMENT AND TECHNICAL LEADS 

1. Please describe the proposed project team structure, including key management and 

technical staffs. As a minimum, Contractor shall identify the proposed project manager, 

overall technical lead/system engineer, communication network lead, applications lead – 

metering, application lead – customer operations, application lead – distribution 

operations, application lead – field/mobile applications, system integration lead, data 

management lead, test lead, and training lead. 

2. Each of the team leads identified above shall have at least ten (10) years of relevant 

industry experience.  
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3 AMI SYSTEM 

3.1 SYSTEM IMPLEMENTATION 

Contractor shall provide satisfactory explanation of the following requirements: 

1. Delivery organization and methodology, including detailed design, development, 

configuration management, and testing and training. 

2. The project plan, including the resources and logistics support expected from PEA. 

3. The critical success factors and typical risks of such projects, and your risk management 

strategy. 

4. Recommendations that would enhance our project, minimize risk, improve quality, or 

reduce costs.   

 

3.2 SYSTEM ARCHITECTURE AND PLATFORM 

Contractor shall provide satisfactory explanation of the following requirements: 

1. The overall hardware, software/application, communication, and system integration 

architecture and platforms for the proposed solution. 

2. Description of each component or subsystem included in the solution architecture, 

including functionality, product/module name and version number, years commercially 

available in the market, operation system and database platform supported, etc. 

3. Provisions of the proposed architecture for system scalability and extensibility. 

4. Provisions of the proposed architecture for system security and information protection. 

5. Provisions of the proposed solution to ensure forward and backward compatibility 

6. Performance benchmarks of the proposed system. 

7. Examples of your existing utility installations that have similar configurations (system 

dimensions, software and hardware) to what is proposed to PEA. 

8. List of utilities that have the same proposed solution architecture (including product 

versions used), and how many of them are still maintained and supported by Contractor. 

 

3.3 PRODUCT MANAGEMENT AND SUPPORT 

Contractor shall provide satisfactory explanation of the following requirements: 
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1. Product direction and roadmap, and the drivers behind the roadmap, for the next 3 years 

shall be provided.  

2. Method of configuration management for product development and for delivery projects 

shall be provided. 

3. Maintenance and support organization and programs available. 

4. Percentage of your customers with systems in production that are on each maintenance 

and support program you offer. 

5. A typical process a utility has to go through to upgrade to a new product release, including 

minor and major releases shall be provided. 

6. How long are back versions supported? At least five (5) years back versions of the products 

should be supported.  

 

3.4 PRICING STRUCTURE 

In addition to completing the pricing workbook for the price-performance bid for the project (บัญชี

แสดงรายละเอียดรายการอุปกรณและราคา (Price Schedule)), Contractor shall provide the pricing 

schedule for each product included in the solution, including AMI network and communication 

equipment, AMI Head-end System, Network Management System software, Meter Data 

Management Software, Customer Energy Portal, and other modules proposed. The pricing 

schedule shall include as a minimum the following information: 

1. Base license fee, i.e. base license fee regardless of the number of users, number of meters, 

number of network nodes, etc. 

2. Parameters for calculating incremental license fees (e.g. by number of concurrent user, by 

number of named users, by number of meters, by number of server processors, etc.) 

3. Incremental license fees per unit (defined by parameters in #2 above) for each tier pricing 

structure (e.g. incremental license fees for the first 100,000 meters, between 100,000 and 

500,000 meters, etc.) 

4. Annual maintenance and support fee, e.g., percent of license fee, for various options (e.g. 

bug fixes only, software updates and support, evergreen (software upgrades included), etc. 
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4 SMART METERS AND METER INSTALLATION 

4.1 PROJECT PLANNING AND PROJECT MANAGEMENT 

Contractor shall provide satisfactory explanation of the following information request: 

1. Project planning methodology and change control procedures 

2. Smart meter installation project plan. The Contractor shall describe its installation plan in 

sufficient detail, including resource plan, meter installation rates, data collection and 

management, work and data quality control process, etc. 

3. Logistics and inventory management  

4. Ramp-up process for AMI meter installation 

5. Work quality control process 

6. Any factors that could negatively or positively impact the project schedule 

 

4.2 DATA MANAGEMENT 

The Contractor shall provide a detailed description of the field data management process used 

for tracking, recording and capturing all field installation and meter configuration data, including: 

1. System interfaces and data upload to PEA 

2. Data quality control and assurance process 

3. Work order close out and data capture process. 

 

4.3 AMI METER INSTALLATION 

1. Installation Methodology: The Contractor shall provide methodology used to manage and 

control large field installation projects involving mass deployment, frequent revisits and 

appointment scheduling. The Contractor shall describe your daily processes for verifying 

completed work, updating plans and processing all data. 

2. Installations Quality Control: The Contractor shall provide process to ensure accurate and 

quality installations. The Contractor shall describe process for safely replacing meters and 

associated quality assurance and quality guarantees/warranty to PEA.   
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3. Incorrectly Programmed Meters: PEA is interested in the Contractor taking the financial 

responsibility for meter set which result in a billing error due to an incorrectly programmed 

meter. The Contractor shall describe approach for addressing the financial impact of an 

incorrectly programmed meter.   

4. Electric Meter Replacement under Load: PEA has an objective to use the Contractor’s most 

efficient and safe meter change-out process. The Contractor shall describe in detail how you 

would accomplish both of these objectives and if it is possible for the change-out to occur 

without loss of electricity at the customer premise.  

5. Customer Contact: PEA’s objective is to make the customer impact as minimal as possible 

and on the other hand use the meter change-out opportunity to educate the customer on 

the AMI program and the benefits of AMI to them (e.g. outage restoration efficiency, energy 

efficiency, etc.) PEA is interested in the Contractor’s experience in achieving these two goals. 

Please explain your procedure and experience in the following: 

a. Appointment Setting. If the Contractor’s recommended solution includes appointment 

setting (e.g. for large apartment/condo communities), The Contractor shall describe 

the process that the Contractor will use to conduct this function and how it plans to 

communicate the appointment dates to PEA so that PEA’s Customer Service 

Representatives (CSR) are aware of these appointments. 

b. Customer Education. Communicate the customers on the drivers and goals of PEA AMI 

project, and how AMI can benefit them.  

c. Customer Claims. The Contractor shall assume responsibility for claims filed by PEA’s 

customers related to an AMI electric meter installation performed by the Contractor. 

The Contractor shall describe your policies and procedures for managing customer 

claims. 

 

4.4 SUPPORT SERVICES 

The Contractor shall list all support services included in the proposed scope of work, such as 

computer equipment and office facilities, warehousing and material handling facilities, equipment 

staging areas, security services, maintenance and repair facilities, etc. that will be provided. 
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4.5 WORK ORDER MANAGEMENT PROCESS 

The Contractor shall describe methodology used to manage and control individual installations 

from a scheduling, completion and close out standpoint.  

 

1. The Contractor shall describe in detail the process for performing multiple attempts to 

gain access. Hard to access can include but are not limited to high security areas including 

locked gates of communities.  

2. The Contractor shall describe the advance access notification procedures and process of 

scheduling appointments to accomplish the required meter changes. It should be noted 

that PEA maintains a high-security master key system that enables access to a large 

population of customers along with keyed locks that are routinely provided to its 

customers. (PEA’s Meter Reading department also maintains a significant key inventory, 

gate and door code / combinations required to access customer’s premise.) 

3. The Contractor shall describe in detail how to minimize data errors entered by an installer, 

such as wrong meter number, wrong address, etc. 

4. The Contractor shall describe in detail the criteria and procedures for turning back to PEA 

an expected small percentage of installations where access could not be accomplished. 

The Contractor shall describein detail the maximum number of attempts to access these 

meters prior to returning them to PEA and specify additional costs for attempts beyond 

the maximum number of attempts.  

 

4.6 WAREHOUSING PROCESS 

The Contractor shall describe the process for securing and operating a warehousing facility 

including the estimated time frame to secure facility, size and location of facilities, systems 

capabilities, equipment and, proposed subcontracting relationships if applicable. 

4.7 SUPPLY CHAIN PROCESS 

The Contractor shall describe the inventory control procedures and work flows with regards to 

receipt, storage and transfer of PEA’s metering assets. 
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4.8 BARCODE PROCESSING 

The Contractor shall have capabilities to support Barcode and/or RFID technology into the 

Contractor’s supply chain process. The Contractor shall describe its capability and experience in 

tracking individual meters by meter number as they flow through the logistics chain from receipt 

through installation. 

 

4.9 CYBER SECURITY AND INFORMATION PROTECTION 

1. The Contractor shall provide a process diagram illustrating how the data is moved from 

the handheld/mobile device back to the Contractor's network and a network diagram 

illustrating location of receiving server and any network devices protecting, managing or 

monitoring that server. 

2. The Contractor's handheld/mobile security features shall be available to aid in preventing 

the data from being extracted if device is lost in the field (i.e. authentication, screen locks, 

time outs, encryption, etc.) 

3. The Contractor shall provide metrics on frequency of lost devices in the field and 

procedures to handle communication back to clients. Also include the identification 

process of the data lost in the device. 

4. The security of the system that will be used to store and present PEA’s customer data 

shall address authentication, authorization, session management, data validation, 

exception handling, security log reports, and encryption. 

5. The server(s) hosting PEA’s customer information shall be secured (i.e. anti-virus, hacking, 

security patches, intrusion detection, etc.). 

6. The Contractor shall describe the location of the server on the network and any associated 

network security controls that will be protecting that server (i.e. firewall walls, intrusion 

detection, etc.) 

7. The Contractor shall describe its security vulnerability management procedures and how 

frequently the systems hosting PEA’s customer information will be scanned for security 

vulnerabilities.  

8. In the event of a security breach to PEA’s data, the Contractor shall describe the 

procedure for handling the breach and notification back to PEA. 
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9. The Contractor shall describe how the physical security of protecting its data servers.   

10. The Contractor shall provide a network diagram illustrating the location of the servers on 

the network, any relevant network components surrounding that server, the data flows, 

and any security controls on the network. 
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5 METER OPERATION MANAGEMENT SYSTEM (MOMS) 

5.1 SYSTEM IMPLEMENTATION 

Contractor shall provide satisfactory explanation of the following requirements: 

1.  Delivery organization and methodology, including detailed design, development, 

configuration management, and testing and training. 

2.  The project plan, including the resources and logistics support expected from PEA. 

3.  The critical success factors and typical risks of such projects, and your risk management 

strategy. 

4.  Recommendations that would enhance our project, minimize risk, improve quality, or 

reduce costs.   

 

5.2 SYSTEM ARCHITECTURE AND PLATFORM 

Contractor shall provide satisfactory explanation of the following requirements: 

1. The overall hardware, software/application, mobile communication, and system 

integration architecture and platforms for the proposed solution. 

2. Description of each component or subsystem included in the solution architecture, 

including functionality, product/module name and version number, years commercially 

available in the market, operation system and database platform supported, etc. 

3. Provisions of the proposed architecture for system scalability and extensibility. 

4. Provisions of the proposed architecture for system security and information protection. 

5. Provisions of the proposed solution to ensure forward and backward compatibility 

6. Performance benchmarks of the proposed system. 

7. Examples of your existing utility installations that have similar configurations (system 

dimensions, software and hardware) to what is proposed to PEA. 

8. List of utilities that have the same proposed solution architecture (including product 

versions used), and how many of them are still maintained and supported by Contractor. 

 

5.3 PRODUCT MANAGEMENT AND SUPPORT 

Contractor shall provide satisfactory explanation of the following requirements: 
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1. Product direction and roadmap, and the drivers behind the roadmap, for the next 3 years 

shall be provided.  

2. Method of configuration management for product development and for delivery projects 

shall be provided. 

3. Maintenance and support organization and programs available. 

4. Percentage of your customers with systems in production that are on each maintenance 

and support program you offer. 

5. A typical process a utility has to go through to upgrade to a new product release, including 

minor and major releases shall be provided. 
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6 SYSTEM INTEGRATION QUESTIONS 

The Contractor shall provide response to this section.  

 

 

6.1 DELIVERY APPROACH AND METHODOLOGY 

Contractor shall provide satisfactory explanation of the following requirements: 

1. Delivery approach and methodology for the whole software development lifecycle, 

including detailed integration design, software configuration, system integration, 

configuration management, testing, training, transition and rollout, etc. 

2. Approach and process for end-to-end integration testing, performance testing, availability 

testing, and scalability testing, 

3. Approach and process for end-to-end process training of end-users. 

4. Approach and process in knowledge transfer of the integration design and system 

interfaces developed to PEA. 

5. The critical success factors and typical risks of such projects, and your risk management 

strategy. 

6. Recommendations that would enhance our project, minimize risk, improve quality, or 

reduce costs.   

 

6.2 SYSTEM INTEGRATION 

Contractor shall provide satisfactory explanation of the following requirements: 

1. Please describe your integration experience involving AMI HES System, MDM, MOMS, SAP, 

and GIS. At least one project experience for each of the integration requirements shown 

in the architecture diagram in Book 1 and the system interfaces in Appendix A.  

2. Please describe your experience in using a Service Oriented Architecture and Enterprise 

Service Bus for utility system integration. 

3. Please describe your experience in utility system integration standards, IEC 61968. 

4. Please describe your experience in integration with SAP (ISU, WMS, PM, DM, etc.) 
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5. Please describe your experience in integration of distribution system and outage 

management systems. 

6. Please describe the proposed integration method for each of the interface requirements 

specified in Book 1, e.g. ESB, Point-to-Point messaging, data 

extraction/transformation/load, Oracle DBMS – staging tables and SQL, FTP, etc. 

7. Describe how your integration design would facilitate cyber security/information 

protection, scalability, modular upgradability, data loss minimization. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1(2) ขอกำหนดทางเทคนิค (Technical Specification) 

Appendix E PEA OBIS Code 
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1. Load Profile 
1.1. General 
Electricity Meter Units Load Profile management supports two instances of the IC Profile 
Generic. 
1.2. Load Profile 1 (1-0:99.1.0.255) 
Typical purpose of load profile 1 is the consumption of record management along the time. 

Energy registers require a minimum of 45 days data record. The parameters for Load profile 1 are 

specified is Table 1. 

Table 1 – Load profile 1 parameters 
Min capacity: 45 days minimum with 15 min for 10 capture objects(single), 22 

capture objects (polyphase) 

Structure: clock.time, profile_status, values 

Capture Period: - 5min: xx:00:00, xx:05:00, xx:10:00, xx:15:00, 

xx:20:00, xx:25:00, xx:30:00, xx:35:00, 

xx:40:00, xx:45:00, xx:50:00, xx:55:00 

- 10min: xx:00:00, xx:10:00, xx:20:00, xx:30:00, 

xx:40:00, xx:50:00 

- 15min : xx:00:00, xx:15:00, xx:30:00, xx:45:00 

- 20min : xx:00:00, xx:20:00, xx:40:00, 

- 30min : xx:00:00, xx:30:00, 

- 60min : xx:00:00 

- Default is 15 minutes (900 seconds) 

Default captured 

objects: 

clock.time, profile_status, A+, A-, R+, R-, V, I, THD V, THD I, Phase 

Angle, Total PF 

Buffer encoding: clock with every entry 

Selective access: by range (mandatory), by entry (optional) 

Sorted method: unsorted FIFO 

 
1.3. Load Profile 1 Default Capture objects 
Table 2 and 3 specify the Default Captured Objects for polyphase meters. 

Table 2 – Load profile 1 polyphase (3-phase 4 wire) default capture objects 
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Name Class Id Logical name Attribute Id 

Clock 8 0-0:1.0.0.255 2 

Load Profile 1 status 1 0-0:96.10.1.255 2 

Active energy import aggregate 3 1-0:1.29.0.255 2 

Active energy import phase 1 3 1-0:21.29.0.255 2 

Active energy import phase 2 3 1-0:41.29.0.255 2 

Active energy import phase 3 3 1-0:61.29.0.255 2 

Active energy export aggregate 3 1-0:2.29.0.255 2 

Active energy export phase 1 3 1-0:22.29.0.255 2 

Active energy export phase 2 3 1-0:42.29.0.255 2 

Active energy export phase 3 3 1-0:62.29.0.255 2 

Reactive energy import aggregate 3 1-0:3.29.0.255 2 

Reactive energy import phase 1 3 1-0:23.29.0.255 2 

Reactive energy import phase 2 3 1-0:43.29.0.255 2 

Reactive energy import phase 3 3 1-0:63.29.0.255 2 

Reactive energy export aggregate 3 1-0:4.29.0.255 2 

Reactive energy export phase 1 3 1-0:24.29.0.255 2 

Reactive energy export phase 2 3 1-0:44.29.0.255 2 

Reactive energy export phase 3 3 1-0:64.29.0.255 2 

Average Voltage phase 1 3 1-0:32.27.0.255 2 

Average Voltage phase 2 3 1-0:52.27.0.255 2 

Average Voltage phase 3 3 1-0:72.27.0.255 2 

Average Current phase 1 3 1-0:31.27.0.255 2 

Average Current phase 2 3 1-0:51.27.0.255 2 

Average Current phase 3 3 1-0:71.27.0.255 2 

Average Voltage phase 1 THD 3 1-0:32.24.124.255 2 

Average Voltage phase 2 THD 3 1-0:52.24.124.255 2 

Average Voltage phase 3 THD 3 1-0:72.24.124.255 2 

Average Current phase 1 THD 3 1-0:31.24.124.255 2 

Average Current phase 2 THD 3 1-0:51.24.124.255 2 

Average Current phase 3 THD 3 1-0:71.24.124.255 2 
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Name Class Id Logical name Attribute Id 

Total Average. Power Factor 3 1-0:13.27.0.255 2 

Phase angle V1-I1 3 1-0:81.7.40.255 2 

Phase angle V2-I2 3 1-0:81.7.51.255 2 

Phase angle V3-I3 3 1-0:81.7.62.255 2 

 
Table 3 – Load profile 1 polyphase (3-phase 3 wire) default capture objects 

Name Class Id Logical name Attribute Id 

Clock 8 0-0:1.0.0.255 2 

Load Profile 1 status 1 0-0:96.10.1.255 2 

Active energy import aggregate 3 1-0:1.29.0.255 2 

Active energy import phase 1 3 1-0:21.29.0.255 2 

Active energy import phase 3 3 1-0:61.29.0.255 2 

Active energy export aggregate 3 1-0:2.29.0.255 2 

Active energy export phase 1 3 1-0:22.29.0.255 2 

Active energy export phase 3 3 1-0:62.29.0.255 2 

Reactive energy import aggregate 3 1-0:3.29.0.255 2 

Reactive energy import phase 1 3 1-0:23.29.0.255 2 

Reactive energy import phase 3 3 1-0:63.29.0.255 2 

Reactive energy export aggregate 3 1-0:4.29.0.255 2 

Reactive energy export phase 1 3 1-0:24.29.0.255 2 

Reactive energy export phase 3 3 1-0:64.29.0.255 2 

Average Voltage phase 1-2 3 1-0:32.27.0.255 2 

Average Voltage phase 3-2 3 1-0:52.27.0.255 2 

Average Current phase 1-2 3 1-0:31.27.0.255 2 

Average Current phase 3-2 3 1-0:51.27.0.255 2 

Average Voltage phase 1-2 THD 3 1-0:32.24.124.255 2 

Average Voltage phase 3-2 THD 3 1-0:52.24.124.255 2 

Average Current phase 1-2 THD 3 1-0:31.24.124.255 2 

Average Current phase 3-2 THD 3 1-0:51.24.124.255 2 

Total Average. Power Factor 3 1-0:13.27.0.255 2 
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Name Class Id Logical name Attribute Id 

Phase angle V1-I1 3 1-0:81.7.40.255 2 

Phase angle V3-I3 3 1-0:81.7.62.255 2 

 
When the capture objects are the polyphase meters default captured objects, then the 
minimum capacity should be similarly of 45 days. 
 
1.4. Load profile status 
Load profiles have a profile status object that reflects the status of the current interval. Table 
14 specifies the status flags. 

Table 4 – Load profile status 
Bit Flag Description 

7 PDN Power Down – This bit is set to indicate that a total power outage has 

been detected during the affected capture period. 

6 - Reserved – This bit is always set to 0. 

5 CAD Clock Adjusted – This bit is set when the clock has been adjusted 

more than the synchronization limit. 

4 - Reserved – This bit is always set to 0. 

3 DST Daylight Saving – This bit indicates whether or not the daylight saving 

time is active. The bit is set when DST is active. 

2 DNV Data Not Valid – Indicates that the current entry should not be used 

for billing purposes without further validation. 

1 CIV Clock Invalid – The power reserve of the calendar clock has been 

exhausted and the time is declared invalid. This is accompanied by the 

DNV flag. 

0 ERR Critical Error – A serious error has occurred. This is accompanied by 

the DNV flag. 

 
1.5. Time change 
The load profile status with a CAD flag denotes clock adjustments that are larger than the defined 
synchronize limit. If the time change partially affects only one interval, the single interval is 
marked with the CAD flag. For example, assuming a one-hour interval, if the time was changed 
from 10:20 to 10:30 then only the 11:00 interval would be marked with the CAD flag. 



 
โครงการติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMIสําหรับผูใชไฟฟารายใหญ) PEA-AMI-P1/2020 

 

6 

 

 

 
Time Status Bits Register 1 Register 2 

PDN CAD DNV CIV 

9.00AM 0 0 0 0 4500 510 

10.00AM 0 0 0 0 4620 580 

11.00AM 0 1 0 0 4780 610 

12.00PM 0 0 0 0 4810 620 

13.00PM 0 0 0 0 4895 670 

Figure 1 – Time change inside an interval period 
 
 
If the time is advanced over the end of an interval, the affected intervals will be marked with 
the CAD flag. For example, assuming a one-hour interval, if the time was changed from 10:20 
to 11:30, then the 11:00 and 12:00 interval would be marked with the CAD flag. 

 
 
Time Status Bits Register 1 Register 2 

PDN CAD DNV CIV 

9.00AM 0 0 0 0 4500 510 

10.00AM 0 0 0 0 4620 580 

11.00AM 0 1 0 0 4780 610 

12.00PM 0 1 0 0 4810 620 

13.00PM 0 0 0 0 4895 670 

Figure 2 – Time change over an interval period 
If time is advanced over several intervals, the skipped intervals will not be recorded in the load 
profile. For example, assuming a one-hour interval, if the time was changed from 10:20 to 13:30 
then the 11:00 and 14:00 interval would be marked with the CAD flag while the 12:00 and 13:00 
intervals are not recorded. 
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Time Status Bits Register 1 Register 2 

PDN CAD DNV CIV 

10.00AM 0 0 0 0 4500 510 

11.00PM 0 1 0 0 4620 580 

14.00PM 0 1 0 0 4895 670 

15.00PM 0 0 0 0 4915 690 

Figure 3 – Time change over several interval periods 
 

Entering or leaving daylight saving time does not create any additional entries. The time 
stamp along with the DST status flag are sufficient for identifying the interval where the 
change occurred. 
 
1.6. Power outage 
A power outage event will affect the data stored in a load profile and should be handled in the 
following way. If a power outage is experienced for a portion of only one interval, then the profile 
status should denote a PDN flag. Figure 4 shows the example. 

 
Time Status Bits Register 1 Register 2 

PDN CAD DNV CIV 

10.00AM 0 0 0 0 4500 510 

11.00AM 0 0 0 0 4620 580 

12.00PM 0 0 0 0 4780 610 

13.00PM 0 0 0 0 4810 620 

14.00PM 1 0 0 0 4895 670 

15.00PM 0 0 0 0 4975 715 

Figure 4 – Power Outage over a Single Interval 
If a power outage is experienced for multiple intervals, then an entry is not recorded for intervals 
during the outage. Any intervals that are partially affected by the power outage will have a status 
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of PDN. In the example shown Figure 5, an outage occurred during the 13:00 interval and the 
restoration occurred during the 14:00 interval, at 14:44. 
 

 
Time Status Bits Register 1 Register 2 

PDN CAD DNV CIV 

10.00AM 0 0 0 0 4500 510 

11.00AM 0 0 0 0 4620 580 

12.00PM 0 0 0 0 4650 585 

13.00PM 1 0 0 0 4655 588 

15.00PM 1 0 0 0 4710 595 

16.00PM 0 0 0 0 4830 650 

Figure 5 – Power Outage over Multiple Interval 
 

1.7. Comparison of Load profile’s Captured objects between RFP1 Book 2 and PEA 

Companion Specification 

1.7.1. Load Profile for 3-Phase 4-Wire C&I Meter 

Table 5 - Table of Load Profile for 3-Phase 4-Wire C&I Meter 

Ite
m

 

RFP1 Book 2 PEA Companion Spec. (Load profile 1) 

Co
m

pa
tib

le
 

Description Description OBIS Code IC Attr. 

1 
Import Wh Total Active energy import 

aggregate 

1-0:1.29.0.255 3 2  

2 
Export Wh Total Active energy export 

aggregate 

1-0:2.29.0.255 3 2  

3 
Import Varh Total Reactive energy 

import aggregate 

1-0:3.29.0.255 3 2  

4 
Export Varh Total Reactive energy 

export aggregate 

1-0:4.29.0.255 3 2  
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Table 5 - Table of Load Profile for 3-Phase 4-Wire C&I Meter 
Ite

m
 

RFP1 Book 2 PEA Companion Spec. (Load profile 1) 

Co
m

pa
tib

le
 

Description Description OBIS Code IC Attr. 

5 
Power Factor Total Total Average. 

Power Factor 

1-0:13.27.0.255 3 2  

6 
Voltage Phase A Average Voltage 

phase 1 

1-0:32.27.0.255 3 2  

7 
Voltage Phase B Average Voltage 

phase 2 

1-0:52.27.0.255 3 2  

8 
Voltage Phase C Average Voltage 

phase 3 

1-0:72.27.0.255 3 2  

9 
Current Phase A Average Current 

phase 1 

1-0:31.27.0.255 3 2  

10 
Current Phase B Average Current 

phase 2 

1-0:51.27.0.255 3 2  

11 
Current Phase C Average Current 

phase 3 

1-0:71.27.0.255 3 2  

12 
THD Voltage Harmonic Ph-

A 

Average Voltage 

phase 1 THD 

1-

0:32.24.124.255 

3 2  

13 
THD Voltage Harmonic Ph-

B 

Average Voltage 

phase 2 THD 

1-

0:52.24.124.255 

3 2  

14 
THD Voltage Harmonic Ph-

C 

Average Voltage 

phase 3 THD 

1-

0:72.24.124.255 

3 2  

15 
THD Current Harmonic Ph-

A 

Average Current 

phase 1 THD 

1-

0:31.24.124.255 

3 2  

16 
THD Current Harmonic Ph-

B 

Average Current 

phase 2 THD 

1-

0:51.24.124.255 

3 2  

17 
THD Current Harmonic Ph-

C 

Average Current 

phase 3 THD 

1-

0:71.24.124.255 

3 2  
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Table 5 - Table of Load Profile for 3-Phase 4-Wire C&I Meter 
Ite

m
 

RFP1 Book 2 PEA Companion Spec. (Load profile 1) 

Co
m

pa
tib

le
 

Description Description OBIS Code IC Attr. 

18 

Phase Angle Ph-A 

(captured at the end of 

interval) 

Phase angle V1-I1 1-0:81.7.40.255 3 2  

19 

Phase Angle Ph-B 

(captured at the end of 

interval) 

Phase angle V2-I2 1-0:81.7.51.255 3 2  

20 

Phase Angle Ph-C 

(captured at the end of 

interval) 

Phase angle V3-I3 1-0:81.7.62.255 3 2  

 

1.7.2. Table of Load Profile for 3-Phase 3-Wire C&I Meter 

Table 6 - Table of Load Profile for 3-Phase 3-Wire C&I Meter 

Ite
m

 RFP1 Book 2 PEA Companion Spec. (Load profile 1) 

Co
m

pa
tib

Description Description OBIS Code IC Attr. 

1 Import Wh Total Active energy import 

aggregate 

1-0:1.29.0.255 3 2  

2 Export Wh Total Active energy export 

aggregate 

1-0:2.29.0.255 3 2  

3 Import Varh Total Reactive energy 

import aggregate 

1-0:3.29.0.255 3 2  

4 Export Varh Total Reactive energy 

export aggregate 

1-0:4.29.0.255 3 2  

5 Power Factor Total Total Average. Power 

Factor 

1-0:13.27.0.255 3 2  

6 Voltage Phase A - B Average Voltage 

phase 1-2 

1-0:32.27.0.255 3 2  
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Table 6 - Table of Load Profile for 3-Phase 3-Wire C&I Meter 
Ite

m
 RFP1 Book 2 PEA Companion Spec. (Load profile 1) 

Co
m

pa
tib

Description Description OBIS Code IC Attr. 

7 Voltage Phase C - B Average Voltage 

phase 3-2 

1-0:52.27.0.255 3 2  

8 Current Phase A Average Current 

phase 1-2 

1-0:31.27.0.255 3 2  

9 Current Phase C Average Current 

phase 3-2 

1-0:51.27.0.255 3 2  

10 THD Voltage Harmonic Ph-A Average Voltage 

phase 1-2 THD 

1-0:32.24.124.255 3 2  

11 THD Voltage Harmonic Ph-C Average Voltage 

phase 3-2 THD 

1-0:52.24.124.255 3 2  

12 THD Current Harmonic Ph-A Average Current 

phase 1-2 THD 

1-0:31.24.124.255 3 2  

13 THD Current Harmonic Ph-C Average Current 

phase 3-2 THD 

1-0:51.24.124.255 3 2  

14 Phase Angle Ph-A (captured 

at the end of interval) 

Phase angle V1-I1 1-0:81.7.40.255 3 2  

15 Phase Angle Ph-C (captured 

at the end of interval) 

Phase angle V3-I3 1-0:81.7.62.255 3 2  

 
2. Historical registers 
Electricity meter has three instances of the IC Profile Generic: 
- 2.1. specifies the End of Billing Period historical register, 
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Figure 6 – Historical registers structure 

 

2.1 End of Billing Period Data (Monthly Read) 
2.1.1 Overview 
End of Billing Period data are related to energy rate registers and optionally, maximum demand 
rate registers collected on a predefined periodic basis specified in EOB scheduler, (mostly 
monthly) for billing purposes. The device should store on a FIFO basis, an equivalent of one year 
of billing period. Aperiodic EOB Period Data may also take place by directly invoking the EOB 
Data script by the HES, for Customer move-in/move-out purposes. Table 7 shows the capture 
objects. 

Table 7 – EOB Data parameters 
Min capacity: 13 months with monthly End of Billing Period, 98 captured 

objects 

Structure: Clock.time, values 

Capture Period: 0 (Externally triggered via “End of Billing Period 1 Scheduler”) 

Default captured objects: See 2.1.2 

Buffer encoding: clock with every entry 

Selective access: by range (mandatory), by entry (optional) 

Sorted method: sorted by smallest or unsorted FIFO 
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2.1.2 End of Billing Period Default Captured objects 
For the single phase and polyphase meters, the capture in the profile buffer occurs at the date 
and time specified in the End of Billing Period single action scheduler. The capture objects are 
specified in Table 8. 

Table 8 – End of Billing Period 1 Billing Data Default Capture 
Description Class Id Logical name Attribute Id 

Clock 8 0-0:1.0.0.255 2 

Billing Period Counter 1 0-0:0.1.0.255 2 

Date-Time of the Last Billing Period 1 0-0:0.1.2.255 2 

Active energy import rate 0 3 1-0:1.8.0.255 2 

Active energy import rate 1 3 1-0:1.8.1.255 2 

Active energy import rate 2 3 1-0:1.8.2.255 2 

Active energy import rate 3 3 1-0:1.8.3.255 2 

Active energy import rate 4 3 1-0:1.8.4.255 2 

Active energy export rate 0 3 1-0:2.8.0.255 2 

Active energy export rate 1 3 1-0:2.8.1.255 2 

Active energy export rate 2 3 1-0:2.8.2.255 2 

Active energy export rate 3 3 1-0:2.8.3.255 2 

Active energy export rate 4 3 1-0:2.8.4.255 2 

Active energy absolute rate 0 3 1-0:15.8.0.255 2 

Active energy absolute rate 1 3 1-0:15.8.1.255 2 

Active energy absolute rate 2 3 1-0:15.8.2.255 2 

Active energy absolute rate 3 3 1-0:15.8.3.255 2 

Active energy absolute rate 4 3 1-0:15.8.4.255 2 

Active energy net rate 0 3 1-0:16.8.0.255 2 

Active energy net rate 1 3 1-0:16.8.1.255 2 

Active energy net rate 2 3 1-0:16.8.2.255 2 

Active energy net rate 3 3 1-0:16.8.3.255 2 

Active energy net rate 4 3 1-0:16.8.4.255 2 

Max. Active Power import rate 0 4 1-0:1.6.0.255 2 

Max. Active Power import rate 1 4 1-0:1.6.1.255 2 
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Description Class Id Logical name Attribute Id 

Max. Active Power import rate 2 4 1-0:1.6.2.255 2 

Max. Active Power import rate 3 4 1-0:1.6.3.255 2 

Max. Active Power import rate 4 4 1-0:1.6.4.255 2 

Max. Active Power export rate 0 4 1-0:2.6.0.255 2 

Max. Active Power export rate 1 4 1-0:2.6.1.255 2 

Max. Active Power export rate 2 4 1-0:2.6.2.255 2 

Max. Active Power export rate 3 4 1-0:2.6.3.255 2 

Max. Active Power export rate 4 4 1-0:2.6.4.255 2 

Time stamp for Max. Active Power 

import rate 0 

4 1-0:1.6.0.255 5 

Time stamp for Max. Active Power 

import rate 1 

4 1-0:1.6.1.255 5 

Time stamp for Max. Active Power 

import rate 2 

4 1-0:1.6.2.255 5 

Time stamp for Max. Active Power 

import rate 3 

4 1-0:1.6.3.255 5 

Time stamp for Max. Active Power 

import rate 4 

4 1-0:1.6.4.255 5 

Time stamp for Max. Active Power export 

rate 0 

4 1-0:2.6.0.255 5 

Time stamp for Max. Active Power export 

rate 1 

4 1-0:2.6.1.255 5 

Time stamp for Max. Active Power export 

rate 2 

4 1-0:2.6.2.255 5 

Time stamp for Max. Active Power export 

rate 3 

4 1-0:2.6.3.255 5 

Time stamp for Max. Active Power export 

rate 4 

4 1-0:2.6.4.255 5 

Cum. Max. Active Power import rate 0 3 1-0:1.2.0.255 2 

Cum. Max. Active Power import rate 1 3 1-0:1.2.1.255 2 

Cum. Max. Active Power import rate 2 3 1-0:1.2.2.255 2 
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Description Class Id Logical name Attribute Id 

Cum. Max. Active Power import rate 3 3 1-0:1.2.3.255 2 

Cum. Max. Active Power import rate 4 3 1-0:1.2.4.255 2 

Cum. Max. Active Power export rate 0 3 1-0:2.2.0.255 2 

Cum. Max. Active Power export rate 1 3 1-0:2.2.1.255 2 

Cum. Max. Active Power export rate 2 3 1-0:2.2.2.255 2 

Cum. Max. Active Power export rate 3 3 1-0:2.2.3.255 2 

Cum. Max. Active Power export rate 4 3 1-0:2.2.4.255 2 

Reactive energy import rate 0 3 1-0:3.8.0.255 2 

Reactive energy import rate 1 3 1-0:3.8.1.255 2 

Reactive energy import rate 2 3 1-0:3.8.2.255 2 

Reactive energy import rate 3 3 1-0:3.8.3.255 2 

Reactive energy import rate 4 3 1-0:3.8.4.255 2 

Reactive energy export rate 0 3 1-0:4.8.0.255 2 

Reactive energy export rate 1 3 1-0:4.8.1.255 2 

Reactive energy export rate 2 3 1-0:4.8.2.255 2 

Reactive energy export rate 3 3 1-0:4.8.3.255 2 

Reactive energy export rate 4 3 1-0:4.8.4.255 2 

Reactive energy absolute rate 0 3 1-0:128.8.0.255 2 

Reactive energy absolute rate 1 3 1-0:128.8.1.255 2 

Reactive energy absolute rate 2 3 1-0:128.8.2.255 2 

Reactive energy absolute rate 3 3 1-0:128.8.3.255 2 

Reactive energy absolute rate 4 3 1-0:128.8.4.255 2 

Max. Reactive Power import rate 0 4 1-0:3.6.0.255 2 

Max. Reactive Power import rate 1 4 1-0:3.6.1.255 2 

Max. Reactive Power import rate 2 4 1-0:3.6.2.255 2 

Max. Reactive Power import rate 3 4 1-0:3.6.3.255 2 

Max. Reactive Power import rate 4 4 1-0:3.6.4.255 2 

Max. Reactive Power export rate 0 4 1-0:4.6.0.255 2 

Max. Reactive Power export rate 1 4 1-0:4.6.1.255 2 

Max. Reactive Power export rate 2 4 1-0:4.6.2.255 2 
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Description Class Id Logical name Attribute Id 

Max. Reactive Power export rate 3 4 1-0:4.6.3.255 2 

Max. Reactive Power export rate 4 4 1-0:4.6.4.255 2 

Time stamp for Max. Reactive Power 

import rate 0 

4 1-0:3.6.0.255 5 

Time stamp for Max. Reactive Power 

import rate 1 

4 1-0:3.6.1.255 5 

Time stamp for Max. Reactive Power 

import rate 2 

4 1-0:3.6.2.255 5 

Time stamp for Max. Reactive Power 

import rate 3 

4 1-0:3.6.3.255 5 

Time stamp for Max. Reactive Power 

import rate 4 

4 1-0:3.6.4.255 5 

Time stamp for Max. Reactive Power 

export rate 0 

4 1-0:4.6.0.255 5 

Time stamp for Max. Reactive Power 

export rate 1 

4 1-0:4.6.1.255 5 

Time stamp for Max. Reactive Power 

export rate 2 

4 1-0:4.6.2.255 5 

Time stamp for Max. Reactive Power 

export rate 3 

4 1-0:4.6.3.255 5 

Time stamp for Max. Reactive Power 

export rate 4 

4 1-0:4.6.4.255 5 

Cum. Max. Reactive Power import rate 0 3 1-0:3.2.0.255 2 

Cum. Max. Reactive Power import rate 1 3 1-0:3.2.1.255 2 

Cum. Max. Reactive Power import rate 2 3 1-0:3.2.2.255 2 

Cum. Max. Reactive Power import rate 3 3 1-0:3.2.3.255 2 

Cum. Max. Reactive Power import rate 4 3 1-0:3.2.4.255 2 

Cum. Max. Reactive Power export rate 0 3 1-0:4.2.0.255 2 

Cum. Max. Reactive Power export rate 1 3 1-0:4.2.1.255 2 

Cum. Max. Reactive Power export rate 2 3 1-0:4.2.2.255 2 

Cum. Max. Reactive Power export rate 3 3 1-0:4.2.3.255 2 
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Description Class Id Logical name Attribute Id 

Cum. Max. Reactive Power export rate 4 3 1-0:4.2.4.255 2 

NOTE: There should be enough rate registers as defined in the activity calendar. The Electricity 
metering device should be designed for supporting a maximum of 8 rate registers. 
 
2.1.3 Comparison Billing Data’s Captured objects between RFP1 Book 2 and PEA 

Companion Specification 

Table 9 – Table of Billing History 

Item RFP1 Book 2 PEA Companion Spec. (End of Billing Period 1) 

Co
m

pa
tib

le
 

Description Description OBIS Code IC Attr. 

1 Current Date Clock 0-0:1.0.0.255 8 2  

2 Current Time 

3 Date & Time Last Reset Date-Time of the Last 

Billing Period 

0-0:0.1.2.255 1 2  

4 Number of Reset Billing Period Counter 0-0:0.1.0.255 1 2  

5 Billing total kWh Total 

Import 

Active energy import rate 

0 

1-0:1.8.0.255 3 2  

6 Billing total kWh Total 

Export 

Active energy export rate 

0 

1-0:2.8.0.255 3 2  

7 Billing total kWh Rate A 

Import 

Active energy import rate 

1 

1-0:1.8.1.255 3 2  

8 Billing total kWh Rate A 

Export 

Active energy export rate 

1 

1-0:2.8.1.255 3 2  

9 Billing total kWh Rate B 

Import 

Active energy import rate 

2 

1-0:1.8.2.255 3 2  

10 Billing total kWh Rate B 

Export 

Active energy export rate 

2 

1-0:2.8.2.255 3 2  

11 Billing total kWh Rate C 

Import 

Active energy import rate 

3 

1-0:1.8.3.255 3 2  
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Table 9 – Table of Billing History 

Item RFP1 Book 2 PEA Companion Spec. (End of Billing Period 1) 

Co
m

pa
tib

le
 

Description Description OBIS Code IC Attr. 

12 Billing total kWh Rate C 

Export 

Active energy export rate 

3 

1-0:2.8.3.255 3 2  

13 Previous kW demand 

Rate A Import 

Max. Active Power import 

rate 1 

1-0:1.6.1.255 4 2  

14 Previous kW demand 

Rate A Export 

Max. Active Power export 

rate 1 

1-0:2.6.1.255 4 2  

15 Previous kW demand 

Rate B Import 

Max. Active Power import 

rate 2 

1-0:1.6.2.255 4 2  

16 Previous kW demand 

Rate B Export 

Max. Active Power export 

rate 2 

1-0:2.6.2.255 4 2  

17 Previous kW demand 

Rate C Import 

Max. Active Power import 

rate 3 

1-0:1.6.3.255 4 2  

18 Previous kW demand 

Rate C Export 

Max. Active Power export 

rate 3 

1-0:2.6.3.255 4 2  

19 Cumulate kW demand 

Rate A Import 

Cum. Max. Active Power 

import rate 1 

1-0:1.2.1.255 3 2  

20 Cumulate kW demand 

Rate A Export 

Cum. Max. Active Power 

export rate 1 

1-0:2.2.1.255 3 2  

21 Cumulate kW demand 

Rate B Import 

Cum. Max. Active Power 

import rate 2 

1-0:1.2.2.255 3 2  

22 Cumulate kW demand 

Rate B Export 

Cum. Max. Active Power 

export rate 2 

1-0:2.2.2.255 3 2  

23 Cumulate kW demand 

Rate C Import 

Cum. Max. Active Power 

import rate 3 

1-0:1.2.3.255 3 2  

24 Cumulate kW demand 

Rate C Export 

Cum. Max. Active Power 

export rate 3 

1-0:2.2.3.255 3 2  
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Table 9 – Table of Billing History 

Item RFP1 Book 2 PEA Companion Spec. (End of Billing Period 1) 

Co
m

pa
tib

le
 

Description Description OBIS Code IC Attr. 

25 Cumulate kVar demand 

Total Import 

Cum. Max. Reactive 

Power import rate 0 

1-0:3.2.0.255 3 2  

26 Cumulate kVar demand 

Total Export 

Cum. Max. Reactive 

Power export rate 0 

1-0:4.2.0.255 3 2  

27 Billing total kVarh Total 

Import 

Reactive energy import 

rate 0 

1-0:3.8.0.255 3 2  

28 Billing total kVarh Total 

Export 

Reactive energy export 

rate 0 

1-0:4.8.0.255 3 2  

29 Previous kVar demand 

Total Import 

Max. Reactive Power 

import rate 0 

1-0:3.6.0.255 4 2  

30 Previous kVar demand 

Total Export 

Max. Reactive Power 

export rate 0 

1-0:4.6.0.255 4 2  

31 Previous Time of kW 

demand  Rate A Import 

Max. Active Power import 

rate 1 

1-0:1.6.1.255 4 5  

32 Previous Time of kW 

demand  Rate A Export 

Max. Active Power export 

rate 1 

1-0:2.6.1.255 4 5  

33 Previous Time of kW 

demand Rate B Import 

Max. Active Power import 

rate 2 

1-0:1.6.2.255 4 5  

34 Previous Time of kW 

demand Rate B Export 

Max. Active Power export 

rate 2 

1-0:2.6.2.255 4 5  

35 Previous Time of kW 

demand Rate C Import 

Max. Active Power import 

rate 3 

1-0:1.6.3.255 4 5  

36 Previous Time of kW 

demand Rate C Export 

Max. Active Power export 

rate 3 

1-0:2.6.3.255 4 5  

37 Previous Time of kVar 

demand Total Import 

Max. Reactive Power 

import rate 0 

1-0:3.6.0.255 4 5  
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Table 9 – Table of Billing History 

Item RFP1 Book 2 PEA Companion Spec. (End of Billing Period 1) 

Co
m

pa
tib

le
 

Description Description OBIS Code IC Attr. 

38 Previous Time of kVar 

demand Total Export 

Max. Reactive Power 

export rate 0 

1-0:4.6.0.255 4 5  

 

3. Alarms & Events 
3.1. Events 
Events are generated by the meter or the by its environment. All these events are logged in the 
several event logbooks. Additionally, they are also used to set and clear errors as well as to 
trigger alarms. A list of events and their identifiers are defined in Annex A of this document. 
 
3.1.1 Objects for Events and Logs 
The required list of objects for the events are specified in Table 10. 

Table 10 – Required Objects for Events 

Object Name IC OBIS Code 

Clock 8 0-0:1.0.0.255 

Error register 1 0-0:97.97.0.255 

Standard Event Log 7 0-0:99.98.0.255 

Event Object - Standard Event log 1 0-0:96.11.0.255 

Fraud Detection Log 7 0-0:99.98.1.255 

Event Object - Fraud Detection log 1 0-0:96.11.1.255 

Disconnect Control Log 7 0-0:99.98.2.255 

Event Object - Disconnector Control log 1 0-0:96.3.10.255 

Power Quality Log 7 0-0:99.98.4.255 

Event Object - Power Quality log 1 0-0:96.11.4.255 

Power Failure Log 7 1-0:99.97.0.255 

Event Object - Programming log event 1 0-0:96.11.10.255 

Configuration modification Log 7 0-0:99.98.10.255 

Event Object - Communication Log 1 0-0:96.11.11.255 
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3.1.2 Event log configuration 
Event logs are instances of a class 7, profile generic IC. The capture lists for these profiles should 
be configured as shown in Table 11. 
 Table 11 – Event Log Capture Lists  
Event Log Name Capture List 

Object Name IC,OBIS Code, 

Attribute 

Standard Event Log Date/Time 8,0-0:1.0.0.255,2 

Event Object – Standard Event Log 1,0-0:96.11.0.255,2 

Fraud Detection Log Date/Time 8,0-0:1.0.0.255,2 

Event Object – Fraud Detection Log 1,0-0:96.11.1.255,2 

Disconnect Control Log Date/Time 8,0-0:1.0.0.255,2 

Event Object – Disconnector Control 

Log 

1,0-0:96.11.2.255,2 

Limiter Active Threshold 71,0-0:17.0.0.255,3 

Power Quality Log Date/Time 8,0-0:1.0.0.255,2 

Event Object – Power Quality Log 1,0-0:96.11.4.255,2 

Power Failure Log Date/Time 8,0-0:1.0.0.255,2 

Duration of last long power failure in 

any phase 

3,0-0:96.7.19.255,2 

Communication Log Date/Time 8,0-0:1.0.0.255,2 

Event Object – Communication Log 1,0-0:96.11.5.255,2 

3.1.3 Event Object Operation 
Each event log has an associated “event object”. The event objects are class 1 objects that 
contain a value attribute. This value attribute contains the event ID of the last event that was 
experienced for that log. The data type of the value attribute is an enum (8-bit). See Annex A. 
Event code ranges are as follows: 
 

• 1 -199 and 254-255 – standard events, 
• 200 -253 – Manufacturer specific events 

 

Communication Log 7 0-0:99.98.11.255 
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3.1.4 Comparison Event Object between RFP1 Book 2 and PEA Companion Specification 
 

Table 12 – Table of Event Log 

Item RFP1 Book 2 PEA Companion Spec. 

Description 

St
an

da
rd
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nt
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g 

(N
o.

) 
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d 
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te
ct
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g 
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) 
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) 
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og
 

(N
o.

) 

Co
m

m
un

ic
at

io
n 

Lo
g 

(N
o.

) 

1 Power Down 1      

2 Power Up 2      

3 Time Change 4, 5      

4 Firmware Change 18      

5 Username 

Change 

201      

6 Successful Log 

On 

202      

7 Unsuccessful Log 

On 

203      

8 Billing Data 

Cleared 

253      

9 Log Off 204      

10 Automatic Billing 

Reset 

205      

11 Manual Billing 

Reset 

206      

12 Sag / Swell    76, 77, 

78, 79, 

80, 81 

  

13 Incorrect Phase 

Rotation 

   88   

14 Cabinet Door 

Open 

 38     
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Table 12 – Table of Event Log 

Item RFP1 Book 2 PEA Companion Spec. 

Description 
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) 
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m
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n 

Lo
g 

(N
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) 

15 Configuration 

Change 

47      

 
3.1.5 Configuration monitoring 
3.1.5.1 Overview  
A collection of parameters defines the configuration of the Metering Unit. At any time, a Metering 
Unit configuration is defined by 

- Its name identifying the configuration, 
- The collection of instances attributes making up the configuration, 
- The configuration digest e.g algorithm definition is (in progress sha128 or sha 256). 

 
A parameter monitor instance is used for the definition of the configuration modification 

tracking, along the lifetime of the Metering Unit. To monitor, the list of the parameters is 

defined by the attribute parameter list. See Annex B in PEA companion specification for its 

default values. 

 
3.1.5.2 Configuration modification Event Log 
The Configuration Event log records configuration parameters modification occurred on the 
Metering Unit and the user who has performed this modification. The Configuration Event log is 
recorded after a release response takes place and flags all the configuration modification occurred 
from the application association establishment up to its release. 
3.1.5.2.1 Configuration modification status bit 
The configuration modification status bit is a bitmap describing the set of modification occurring 
during a specific application association. Each bit is related to a subset of functionality. The Table 
13 specifies the meaning of each bit. 

Table 13 – Configuration modification status word 
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Bit Parameter Description 
0 Billing data configuration 

capture objects or capture 
period 

Bit 0 is set when the capture objects of any End of 
billing data are modified or when the capture period of 
any End of billing data is modified 

1 Load profiles capture 
objects or capture period 

Bit 1 is set when the capture object of the load profile 
1 or load profile 2 are modified or when the capture 
period of load profile 1 or load profile 2 is modified 

2 Energy and Demand register 
activation modification 

Bit 2 is set when the Energy register activation is 
changed or when the Demand register activation is 
changed 

3 Activity calendar 
modification 

Bit 3 is set when either the calendar_name_passive, 
season_profile_passive_, week_profile_table_passive, 
day_profile_table_passive, or 
activate_passive_calendar_time attributes is modified 

4 Special days modification Bit 4 is set when the special days table is modified 
5 Disconnect control 

parameters modification 
Bit 5 is set when the main disconnect control mode or 
the disconnect control script or the disconnect control 
scheduler attribute is modified. 

6 Demand register 
configuration modification 

Bit 6 is set when the period or number of periods of 
any demand register is modified 

7 Load management 
modification 

Bit 7 is set when any parameter of the load 
management attribute is modified: register monitor 
monitored value, register monitor threshold, load 
management relay configuration, load management 
scheduler, load management script. 

8 Power quality thresholds 
modification 

Bit 8 is set when any attribute of the power quality 
parameters is modified. 

9 Transformer ratio 
modification 

Bit 9 is set when the transformer ratio values are 
modified. 

10 Security configuration 
modification 

Bit 10 is set when the security configurations are 
modified. 

11 Reserved  
12 Display configuration 

modification 
Bit 12 is set if any attribute of the Display management 
parameters is modified. 
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Bit Parameter Description 
13 Customer information 

management 
Bit 13 is set when any attribute of the customer 
information parameters is modified. 

14 Reserved  
15 Reserved  

 
3.1.5.2.2 Configuration modification log object 

Table 14 – Configuration modification log object parameters 
Min capacity: 100 entries minimum 

Structure: clock.time, status, AA.partnerId, user 
Capture Period: Asynchronous 

Default captured objects: Clock 8 0-0:1.0.0.255 2 
status 1 0-0:96.11.10.255 2 

Buffer encoding: clock with every entry 
Selective access: by range (mandatory), by entry (optional) 
Sorted method: sorted by smallest or unsorted FIFO 

The default capture objects of the configuration modification log are specified in Table 15. 
 

Table 15 – Configuration log capture objects 
Description Class Id Logical name Attribute Id 
Clock 8 0-0:1.0.0.255 2 
Configuration modification status 1 0-0:96.11.10.255 2 
Associated_partner_Id 15 0-0:40.0.0.255 3 
Current_User (optional). The current user 
is recorded as an octet string. 

15 0-0:40.0.0.255 11 

 
NOTE: The maximum size of the current user is 8 bytes. In the Application association object, 
only the first 8 bytes are recorded in the configuration modification log, if the size exceeds the 
limit. If current user is not defined, then a NULL DATA is inserted. 
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3.1.5.3 Objects for configuration modification management 
Table 16 specifies the required list of objects for the configuration management. 

Table 16 – Configuration management objects 
Object Name IC OBIS Code 
Configuration modification monitor 65 0-0:16.2.0.255 
Configuration modification status 1 0-0:96.11.10.255 
Configuration modification Event log 7 0-0:99.16.0.255 
Configuration name 1 0-0:96.1.8.255 
Configuration signature 7 0-0:96.1.9.255 

 

3.2 Alarms 
Some events listed in Annex A can trigger alarms. If one of these events occurs, then the 
corresponding flag in the alarm register is set high and the alarm is sent via the configured push 
channel. Unwanted alarms can be masked out by the programmed alarm filters. The trigger of a 
given alarm bit may be originated from diverse events therefore the alarm event only provides 
to the HES, an insight of the device situation. A deeper knowledge of the device diagnostic (what 
kind of event? when? and why?) needs the reading of the related event logs involved. 
Example: Fraud attempt alarm is triggered by event IDs 40, 42, 44, 46, 49 and 50. When the HES 
receives the push alarm, it only knows that a fraud attempt occurs. The reading of the Fraud 
attempt event log provides exactly what kind of event occurs, and when (terminal cover removal, 
DC field presence, decryption problem etc). It is the same thing for the Power Factor Deviation 
for example. When the alarm is received by the HES, the power quality logbook has to be read 
before having knowledge about concerned phase by the Power Factor Deviation. 
 
3.2.1. Alarm management 
Table 17 specifies the alarm processing supported by the objects: 

 Table 17 – Required Objects for Alarms 

Object Name IC OBIS Code 

Alarm register 1 1 0-0:97.98.0.255 

Alarm register 2 1 0-0:97.98.1.255 

Alarm Filter 1 1 0-0:97.98.10.255 

Alarm Filter 2 1 0-0:97.98.11.255 
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3.2.2. Alarm processing 
Alarm Registers: 

• Alarm register contains all information on the cause of the alarm. 
• Specific bits of alarm registers may be internally reset if the cause of the alarm has 

been cleared. Alternatively, all bits may be externally reset by the client by executing 
a SET=0 service to the alarm registers’ attribute, value. 

Alarm Filters: 
• The alarm filters have exactly the same structure of the alarm registers. Alarm filters 

are used to filter out unwanted alarms. The alarm is enabled when a bit in the alarm 
register is set by the meter and the corresponding bit in the alarm filter is set. 

 
Alarm Descriptors: 

• The alarm descriptors have exactly the same structure of the alarm registers. 
Whenever a bit in the alarm registers changes from 0 to 1 then the corresponding but 
in the alarm descriptor is set to 1. Resetting the alarm registers does not affect the 
alarm descriptors. The set bits of the alarm descriptor must be reset explicitly in order 
to acknowledge that the alarm has been correctly received. 

 
 
Alarm Monitor: 

• The alarm monitor object defines an alarm descriptor to be monitored, the set of 
thresholds to compare the object to, and the actions to be performed when a 
threshold is crossed. 
 

3.2.3. Alarm clearance 
When an event, which has not been filtered out occurs, an alarm is triggered. The alarm 
descriptors are sent to the push destination if data notification has been configured via the alarm 
monitors. To acknowledge the reception of an alarm, the appropriate bits in the alarm descriptors 
and the alarm registers must be to reset by push destination.  

Alarm Descriptor 1 1 0-0:97.98.20.255 

Alarm Descriptor 2 1 0-0:97.98.21.255 

Alarm Monitor 1 21 0-0:16.1.0.255 

Alarm Monitor 2 21 0-0:16.1.1.255 
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3.2.4. Alarm register 1 structure  

Table 18 – Alarm Register 1 Structure 
Bit Alarm Name Triggering Event 

0 Clock invalid Std 6 

1 Battery replace Std 7 

2 Reserved for future use - 

3 Reserved for future use - 

4 Reserved for future use - 

5 Reserved for future use - 

6 Reserved for future use - 

7 Reserved for future use - 

8 Program memory error Std 12 

9 RAM error Std 13 

10 NV memory error Std 14 

11 Measurement system error Std 16 

12 Watchdog error Std 15 

13 Fraud attempt Fraud 40, Fraud 42, Fraud 44, 

Fraud 46, Fraud 49, 

Fraud 50 

14 Cabinet Door Open Fraud 38 

15 Reserved for future use - 

16 Reserved for future use - 

17 Reserved for future use - 

18 Reserved for future use - 

19 Reserved for future use - 

20 Reserved for future use - 

21 Reserved for future use - 

22 Reserved for future use - 

23 Reserved for future use - 

24 Communication Failure Com 200 

25 VT Failure Std 207 
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Bit Alarm Name Triggering Event 

26 Load Limit Std 208 

27 Magnetic Interference Detection Fraud 42 

28 Pulsing Output Overflow Std 209 

29 Reserved for future use - 

30 Reserved for future use - 

31 Reserved for future use - 

 
3.2.5. Alarm register 2 structure 

Table 19 – Alarm Register 2 Structure 
Bit Alarm Name Triggering Event 

0 Total Power Failure Std 01 

1 Power Resume Std 02 

2 Voltage Missing Phase L1 PQ 82 

3 Voltage Missing Phase L2 PQ 83 

4 Voltage Missing Phase L3 PQ 84 

5 Voltage Normal Phase L1 PQ 85 

6 Voltage Normal Phase L2 PQ 86 

7 Voltage Normal Phase L3 PQ 87 

8 Other alarm See note 

9 Phase Asymmetry PQ 90 

10 Current Reversal Fraud 91 

11 Wrong Phase Sequence Std 88 

12 Unexpected Consumption Optional Feature 

13 Key Exchanged Fraud 48 

14 Reserved - Bad Voltage Quality L1 Optional Feature 

15 Reserved - Bad Voltage Quality L2 Optional Feature 

16 Reserved - Bad Voltage Quality L3 Optional Feature 

17 External Alert Std 20 

18 Local communication attempt Std 53 

19 Supply opened Optional Feature 

20 Supply closed Optional Feature 
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Bit Alarm Name Triggering Event 

21 Limiter Threshold Exceeded Optional Feature 

22 Missing neutral (measured by zero sequence I) Optional Feature 

23 Current neutral fault (measured by the current sensor) Optional Feature 

24 Power factor deviation on L1 Optional Feature 

25 Power factor deviation on L2 Optional Feature 

26 Power factor deviation on L3 Optional Feature 

27 Voltage Tolerance PQ 208 

28 Reserved for future use - 

29 Reserved for future use - 

30 Reserved for future use - 

31 Disconnect/Reconnect Failure Dis. 68 

 
NOTE: Other alarm is related to the occurrences of event, which is not identified in the alarm 1 
and 2 lists, but it needs to inform the Utility about the meter situation. The HES must then read 
the different logbook for being precisely aware about the meter situation. 
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3.2.6. Comparison Alarm Object between RFP1 Book 2 and PEA Companion Specification 
 

Table 20 – Table of Alarm 

Item RFP1 Book 2 PEA Companion Spec. 

Description Alarm Register 1 

0-0:97.98.0.255 

Alarm Register 2 

0-0:97.98.1.255 

bit Triggering Event bit Triggering Event 

1 Meter Terminal (Mandatory) 

and/or Meter Cover(Optional) 

Open 

13 Fraud 40, Fraud 

42, Fraud 44, 

Fraud 46, Fraud 

49, 

Fraud 50 

  

2 Cabinet Door Open 14 Fraud 38   

3 Current Unbalance (3P3W Only)   9 PQ 90 

4 Voltage Tolerance   27 PQ 208 

5 VT Failure 25 Std 207   

6 Reverse Power   10 Fraud 91 

7 Clock Failure 0 Std 6   

8 Battery Failure 1 Std 7   

9 Memory Failure 8, 

10 

Std 12, Std 14   

10 Pulsing Output Overflow 28 Std 209   

11 Communication Failure 24 Com 200   

12 Load Limit (Demand Response 

Management: Book 3, Section 

6.5.3) 

26 Std 208   

13 Magnetic Interference Detection 27 Fraud 42   
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Annex A 
Event code 

A.1 Overview 
The managed events are dispatched in different logs depending on the kind of event occurred. 
These logs are Standard Log, Power Quality log, Disconnector Log, Fraud Detection Log, 
Communication Log and Communication Detail Log. Each logbook only records events belonging 
to its category, such a way that event IDs have to be categorized by the logbook they belong to. 

A.2 Standard events 
Table A. 1 – Standard Log Event Table 

No Name Description Standard 

Event Log 

1 Power Down Indicates a complete power down of the device. 

Please note that this is related to the device and not 

necessarily to the network. 

x 

2 Power Up Indicates that the device is powered again after a 

complete power down. 

x 

3 Daylight saving time 

enabled or disabled 

Indicates the regular change from and to daylight 

saving time. The time stamp shows the time before 

the change. This event is not set in case of manual 

clock changes and in case of power failures. 

x 

4 Clock adjusted (old 

date/time) 

Indicates that the clock has been adjusted. The 

date/time that is stored in the event log is the old 

date/time before adjusting the clock. 

x 

5 Clock adjusted (new 

date/time) 

Indicates that the clock has been adjusted. The 

date/time that is stored in the 

event log is the new date/time after adjusting the 

clock. 

x 

6 Clock invalid Indicates that clock may be invalid, i.e. if the power 

reserve of the clock has exhausted. It is set at power 

up. 

x 

7 Replace Battery Indicates that the battery must be exchanged due to 

the expected end of life time. 

x 
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No Name Description Standard 

Event Log 

8 Battery voltage low Indicates that the current battery voltage is low. x 

9 TOU activated Indicates that the passive TOU has been activated. x 

10 Error register cleared Indicates that the error register was cleared. x 

11 Alarm register cleared Indicates that the alarm register was cleared. x 

12 Program memory 

error 

Indicates a physical or a logical error in the program 

memory. 

x 

13 RAM error Indicates a physical or a logical error in the RAM. x 

14 NV memory error Indicates a physical or a logical error in the non 

volatile memory 

x 

15 Watchdog error Indicates a watch dog reset or a hardware reset of 

the microcontroller. 

x 

16 Measurement system 

error 

Indicates a logical or physical error in the 

measurement system 

x 

17 Firmware ready for 

Activation 

Indicates that the new firmware has been 

successfully downloaded and verified, i.e. it is ready 

for activation 

x 

18 Firmware activated Indicates that a new firmware has been activated x 

19 Passive TOU 

programmed 

The passive structures of TOU or a new activation 

date/time were programed 

x 

20 External alert 

detected 

Indicates a signal detected on the meter's input 

terminal 

x 

21 reserved for future 

use 

  

… reserved for future 

use 

  

46 reserved for future 

use 

  

47 One or more 

parameters 

Changed 

Indicates the change of at least one parameter x 
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No Name Description Standard 

Event Log 

48 Global key(s) changed One or more global keys changed x 

49 reserved for future 

use 

  

… reserved for future 

use 

  

51 reserved for future 

use 

Indicates the transferred firmware verification failed 

i.e. cannot be activated. 

x 

52 reserved for future 

use 

Indicates consumption is detected at least on one 

phase when the disconnector has been disconnected 

x 

… reserved for future 

use 

  

87 reserved for future 

use 

  

88 reserved for future 

use 

  

89 reserved for future 

use 

  

90 reserved for future 

use 

  

… reserved for future 

use 

  

107 reserved for future 

use 

  

110 reserved for future 

use 

  

… reserved for future 

use 

  

116 reserved for future 

use 
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No Name Description Standard 

Event Log 

119 reserved for future 

use 

  

… reserved for future 

use 

  

199 reserved for future 

use 

  

200 Remote firmware 

upgrade Initiate 

Store in the log when the action of IC18_ACTION_0-

0:44.0.1.255_METHOD_ID_1(image_transfer_initiate) is 

occurred 

x 

201 Username Change Indicates the change of Username x 

202 Successful Log On Indicates a Log On is successful x 

203 Unsuccessful Log On Indicates a Log On is unsuccessful x 

204 Log Off Indicates a Log Off x 

205 Automatic Billing 

Reset 

Indicates that the Billing was automatic reset x 

206 Manual Billing Reset Indicates that the Billing was manual reset x 

207 VT Failure Indicates that the VT was Failure x 

208 Load Limit Demand Response Management: Book 3, Section 

6.5.3 

x 

209 Pulsing Output 

Overflow 

Indicates that the Pulsing Output was Overflow x 

210 manufacturer specific   

… manufacturer specific   

252 manufacturer specific   

253 Billing Data Cleared Indicates that the Billing Data was cleared. x 

254 Load profile cleared 

Any of the profiles cleared. 

NOTE: If it appears in Standard Event Log then any of 

the E-load profiles was cleared. If the event appears 

in the M-Bus Event log then one of the M-Bus load 

profiles was cleared 

x 
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No Name Description Standard 

Event Log 

255 Event log cleared 

Indicates that the event log was cleared. This is 

always the first entry in an event log. It is only stored 

in the affected event log. 

x 

A.3 Disconnector events 
Table A. 2 – Disconnect Log Event Table 

No Name Description Disc 

Log 

1 reserved for future use   

… reserved for future use   

58 reserved for future use   

59 Disconnector ready for 

manual reconnection 

Indicates that the disconnector has been set into 

the 

Ready_for_reconnection state and can be manually 

reconnected 

x 

60 Manual disconnection Indicates that the disconnector has been manually 

disconnected. 

x 

61 Manual connection Indicates that the disconnector has been manually 

connected. 

x 

62 Remote disconnection Indicates that the disconnector has been remotely 

disconnected. 

x 

63 Remote connection Indicates that the disconnector has been remotely 

connected. 

x 

64 Local disconnection Indicates that the disconnector has been locally 

disconnected (i.e. via the limiter or current 

supervision monitors). 

x 

65 Limiter threshold 

exceeded 

Indicates that the limiter threshold has been 

exceeded. 

x 

66 Limiter threshold ok Indicates that the monitored value of the limiter 

dropped below the threshold. 

x 
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No Name Description Disc 

Log 

67 Limiter threshold 

changed 

Indicates that the limiter threshold has been 

changed 

x 

68 Disconnect/Reconnect 

failure 

Indicates that a failure of disconnection or 

reconnection has happened (control state does not 

match output state) 

x 

69 Local reconnection Indicates that the disconnector has been locally re-

connected (i.e. via the limiter or current supervision 

monitors). 

x 

70 Supervision monitor 1 

threshold exceeded 

Indicates that the supervision monitor threshold 

has been exceeded. 

x 

71 Supervision monitor 1 

threshold Ok 

Indicates that the monitored value dropped below 

the threshold. 

x 

72 Supervision monitor 2 

threshold exceeded 

Indicates that the supervision monitor threshold 

has been exceeded. 

x 

73 Supervision monitor 2 

threshold Ok 

Indicates that the monitored value dropped below 

the threshold. 

x 

74 Supervision monitor 3 

threshold exceeded 

Indicates that the supervision monitor threshold 

has been exceeded. 

x 

75 Supervision monitor 3 

threshold Ok 

Indicates that the monitored value dropped below 

the threshold. 

x 

76 reserved for future use   

… reserved for future use   

199 reserved for future use   

200 reserved for future use   

… reserved for future use   

253 reserved for future use   

254 Load profile cleared 

Any of the profiles cleared. 

NOTE: If it appears in Standard Event Log then any 

of the E-load profiles was cleared. If the event 
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No Name Description Disc 

Log 

appears in the M-Bus Event log then one of the M-

Bus load profiles was cleared 

255 Event log cleared 

Indicates that the event log was cleared. This is 

always the first entry in an event log. It is only 

stored in the affected event log. 

x 

 

A.4 Fraud events 
The following event_ID belong to the fraud event log. 

Table A. 3 – Fraud Log Event Table 
No Name Description Fraud 

Log 

1 reserved for future use   

… reserved for future use   

37 reserved for future use   

38 Cabinet door open Indicate that the cabinet door has been opened  x 

39 Cabinet door close Indicate that the cabinet door has been closed  x 

40 Terminal cover 

removed 

Indicates that the terminal cover has been 

removed. 

x 

41 Terminal cover closed Indicates that the terminal cover has been closed. x 

42 Strong DC field 

detected 

Indicates that a strong magnetic DC field (more 

than 0.4 Tesla) has been detected. 

x 

43 No strong DC field 

anymore 

Indicates that the strong magnetic DC field (less 

than 0.4 Tesla)  has disappeared. 

x 

44 Meter cover removed Indicates that the meter cover has been removed. x 

45 Meter cover closed Indicates that the meter cover has been closed. x 

46 Association 

authentication 

failure (n time failed 

authentication) 

Indicates that a user tried to gain LLS access with 

wrong password (intrusion detection) or HLS 

access challenge processing failed n-times 

x 

47 reserved for future use   
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No Name Description Fraud 

Log 

48 reserved for future use   

49 Decryption or 

authentication failure 

(n time failure) 

Decryption with currently valid key (global or 

dedicated) failed to generate a valid APDU or 

authentication tag 

x 

50 Replay attack Receive frame counter value less or equal to the 

last successfully received frame counter in the 

received APDU 

Event signalizes as well, the situation when the DC 

has lost the frame counter synchronization. 

x 

51 reserved for future use   

… reserved for future use   

90 reserved for future use   

91 Current Reversal 

Indicates unexpected energy export (for devices 

which are configured for energy import 

measurement only) 

x 

92 reserved for future use   

… reserved for future use   

199 reserved for future use   

200 Removal of modem 

cover - removed 

Notify immediately when the event is occurred  x 

201 Removal of modem 

cover  - closed 

Notify immediately when the event is restored x 

202 By pass of main line 

and load line or 

Connecting main line 

and neutral in  

a reverse manner and 

connecting load line to 

ground 

Notify immediately when the event is occurred 

(when the difference between the current flowing 

in the main line and the load line is more than the 

defined threshold) 

x 
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No Name Description Fraud 

Log 

203 Connecting line input 

and line output in a 

reverse manner 

Notify immediately when the event is occurred 

(Active Power is greater than 1-0:2.35.0.255) 

x 

204 Current Reversal L1 Indicates unexpected energy export in L1 (for 

devices which are configured for energy import 

measurement only) 

x 

205 Current Reversal L2 Indicates unexpected energy export in L2 (for 

devices which are configured for energy import 

measurement only) 

x 

206 Current Reversal L3 Indicates unexpected energy export in L3 (for 

devices which are configured for energy import 

measurement only) 

x 

207 manufacturer specific   

… manufacturer specific   

253 manufacturer specific   

254 Load profile cleared 

Any of the profiles cleared. 

NOTE: If it appears in Standard Event Log then any 

of the E-load profiles was cleared. If the event 

appears in the M-Bus Event log then one of the M-

Bus load profiles was cleared 

x 

255 Event log cleared 

Indicates that the event log was cleared. This is 

always the first entry in an event log. It is only 

stored in the affected event log. 

x 

 

A.5 Power Quality events 
The following event_ID belong to the Power Quality logs 

Table A. 4 – Power Quality Logs Event Table 
No Name Description Fraud 

Log 

1 Reserved for future use   
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No Name Description Fraud 

Log 

… Reserved for future use   

55 Reserved for future use   

56 Neutral fault Indicates the end of the occurrence of Neutral Fault x 

57 End neutral fault Indicates the end of the occurrence of Neutral Fault x 

58 Over current L1 (Ilimt)* Indicates an occurrence of Over current (Ilimt)* on 

Phase L1 

x 

59 Over current L2 (Ilimt)* Indicates an occurrence of Over current (Ilimt)* on 

Phase L2 

x 

60 Over current L3 (Ilimt)* Indicates an occurrence of Over current (Ilimt)* on 

Phase L3 

x 

61 End Over current L1 

(Ilimt)* 

Indicates the end of the occurrence of Over current 

(Ilimt)* on Phase L1 

x 

62 End Over current L2 

(Ilimt)* 

Indicates the end of the occurrence of Over current 

(Ilimt)* on Phase L2 

x 

63 End Over current L3 

(Ilimt)* 

Indicates the end of the occurrence of Over current 

(Ilimt)* on Phase L3 

x 

64 Power Factor deviation 

on L1 

Indicates an occurrence of Power Factor deviation 

on Phase L1 

x 

65 Power Factor deviation 

on L2 

Indicates an occurrence of Power Factor deviation 

on Phase L2 

x 

66 Power Factor deviation 

on L3 

Indicates an occurrence of Power Factor deviation 

on Phase L3 

x 

67 End Power Factor 

deviation on L1 

Indicates the end of the occurrence of Power Factor 

deviation on Phase L1 

x 

68 End Power Factor 

deviation on L2 

Indicates the end of the occurrence of Power Factor 

deviation on Phase L2 

x 

69 End Power Factor 

deviation on L3 

Indicates the end of the occurrence of Power Factor 

deviation on Phase L3 

x 

70 Reserved for future use   

… Reserved for future use   
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No Name Description Fraud 

Log 

75 Reserved for future use   

76 Undervoltage L1 (Sag) Indicates undervoltage on at least L1 phase was 

detected. 

x 

77 Undervoltage L2 (Sag) Indicates undervoltage on at least L2 phase was 

detected. 

x 

78 Undervoltage L3 (Sag) Indicates undervoltage on at least L3 phase was 

detected. 

x 

79 Overvoltage L1 (Swell) Indicates overvoltage on at least L1 phase was 

detected. 

x 

80 Overvoltage L2 (Swell) Indicates overvoltage on at least L2 phase was 

detected. 

x 

81 Overvoltage L3 (Swell) Indicates overvoltage on at least L3 phase was 

detected. 

x 

82 Missing voltage L1 Indicates that the voltage on at least L1 phase has 

fallen below the Umin threshold for longer than the 

time delay. 

x 

83 Missing voltage L2 Indicates that the voltage on at least L2 phase has 

fallen below the Umin threshold for longer than the 

time delay. 

x 

84 Missing voltage L3 Indicates that the voltage on at least L3 phase has 

fallen below the Umin threshold for longer than the 

time delay. 

x 

85 Voltage L1 normal Indicates that the mains voltage is in normal limits 

again, e.g. after overvoltage. 

x 

86 Voltage L2 normal Indicates that the mains voltage is in normal limits 

again, e.g. after overvoltage. 

x 

87 Voltage L3 normal Indicates that the mains voltage is in normal limits 

again, e.g. after overvoltage. 

x 
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No Name Description Fraud 

Log 

88 Phase sequence 

reversal 

Indicates wrong mains connection. Usually indicates 

fraud or wrong installation. For poly phase 

connection only! 

x 

89 Missing neutral 

Indicates that the neutral connection from the 

supplier to the meter is interrupted (but the neutral 

connection to the load prevails). The phase voltages 

measured by the meter may differ from their 

nominal values 

x 

90 Phase Asymmetry 
Indicates phase asymmetry due to large unbalance 

of loads connected 
x 

91 Current Reversal 

Indicates unexpected energy export for all Line (for 

devices which are configured for energy import 

measurement only) 

x 

95 reserved for future use   

… reserved for future use   

199 reserved for future use   

200 Over frequency Frequency is greater than 50.5 Hz in a time duration 

longer than 1 min 

x 

201 Under frequency Frequency is lower than 49.5 Hz in a time duration 

longer than 1 min 

x 

202 Low Voltage of L1 The voltage is lower than Threshold for voltage sag, 

but no less than the normal operating voltage of 

the meter, in a time duration longer than Time 

threshold for voltage sag 

x 

203 Low Voltage of L2 The voltage is lower than Threshold for voltage sag 

V, but no less than the normal operating voltage of 

the meter, in a time duration longer than Time 

threshold for voltage sag 

x 

204 Low Voltage of L3 The voltage is lower than Threshold for voltage sag 

V, but no less than the normal operating voltage of 

x 
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No Name Description Fraud 

Log 

the meter, in a time duration longer than Time 

threshold for voltage sag 

205 Demand overload - 

Occurrence 

Value is greater than 1-0:1.35.0.255 after the 

Demand Interval is approached 

x 

206 Demand overload - 

Restoration 

Value is lower than 1-0:1.35.0.255 after the Demand 

Interval is approached 

x 

207 Long Power Failure Do not notify when the electricity is backup since it 

was already done in the Power Restoration; 

however, Log shall be recorded when there exists 

an outage in a time duration longer than 0-

0:96.7.20.255 

x 

208 Voltage Tolerance  x 

209 manufacturer specific   

… manufacturer specific   

253 manufacturer specific   

254 Load profile cleared 

Any of the profiles cleared. 

NOTE: If it appears in Standard Event Log then any 

of the E-load profiles was cleared. If the event 

appears in the M-Bus Event log then one of the 

MBus load profiles was cleared 

 

255 Event log cleared 

Indicates that the event log was cleared. This is 

always the first entry in an event log. It is only 

stored in the affected event log. 

x 

Note * Ilimit is the maximum current of the customer contract, e.g. 5(15), Ilimit = 15 A; 15(45), ilimit = 
45 A; and 30(100), ilimit = 100 A. 
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A.6 Communication events 
The following event_ID belong to the communication event log – (see communication with the 
NIC.) 

Table A. 5 – Communication Logs Event Table 
N° Name Description Comm 

Log 

M/O 

1 reserved for future 

use 

   

… reserved for future 

use 

   

153 reserved for future 

use 

- x x 

154 Diagnostic failure - x x 

155 User initialization 

failure 

- x x 

156 Signal quality low - x x 

158 Local communication 

Attempt 

- x x 

159 reserved for future 

use 

-   

… reserved for future 

use 

   

199 reserved for future 

use 

   

200 Communication 

Failure 

   

201 manufacturer specific    

… manufacturer specific    

253 manufacturer specific    

254 Load profile cleared 

Any of the profiles cleared. 

NOTE: If it appears in Standard Event Log then 

any of the E-load profiles was cleared. If the 

 

M 
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N° Name Description Comm 

Log 

M/O 

event appears in the M-Bus Event log then one 

of the M-Bus load profiles was cleared 

255 Event log cleared 

Indicates that the event log was cleared. This is 

always the first entry in an event log. It is only 

stored in the affected event log. 

 

M 
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1. โครงสราง 

 จากรูปที่ 1.1 แนวคิดโครงสรางของระบบงาน AMI จะประกอบไปดวยอุปกรณตางๆ ตาม Book 5 : IT 

Infrastructure and Minimum Sizing โดยอุปกรณจะมีการจัดวางอยูในพ้ืนที่ (Zone) ตามฟงกชันงานของ

อุปกรณนั้นๆ โดยการไฟฟาสวนภูมิภาคไดมีการแบงไว 5 พ้ืนที่ (Zone) ดังนี้ 1) Meter Zone 2) Database 

Zone 3) Application Zone 4) Management Zone และ 5) Pre-Production Zone โดยแนวคิดที่นําเสนอ

ในขางตนไมไดปดก้ันการออกแบบในลักษณะอื่นๆ ทั้งนี้ ผูรับจางสามารถเสนอแนวคิด หรือปรับเปลี่ยนการจัดวาง

อุปกรณใหเหมาะสมได โดยมีการเห็นชอบรวมกันกับการไฟฟาสวนภูมิภาค 

 

2. ลักษณะการทํางาน 
 2.1 Meter Zone 

  เปนพ้ืนที่สําหรับใหขอมูลของมิเตอรไหลผานจากระบบเครือขายของผูใหบริการระบบโครงขายสื่อสาร 

(3G/4G) ผานอุปกรณรักษาความปลอดภัย DDOS Protection และ IPS กอนเขาสู HES โดย HES จะทําหนาที่

เก็บรวบรวมขอมูลที่ ไดจากมิเตอรทั้ งหมดที่ติดตั้งในโครงการ สงตอไปยัง Database Zone และเก็บเขาสู

ฐานขอมูลตอไป 

 2.2 Database Zone 

  เปนพ้ืนท่ีสําหรับจัดเก็บขอมูลมิเตอรทั้งหมดของระบบ AMI รวมทั้งเปนแหลงขอมูลสําหรับผูใชงาน และ 

Application ตางที่อยูใน Application Zone โดย Database จะแบงออกเปน 3 สวนหลัก คือ  

   1) Database Production ใชในการเก็บขอมูลจากมิเตอรโดยขอมูลในสวนจะไมนําไป

ประมวลผลในสวนอ่ืนๆ  

   2) Database Warehouse ใชสําหรับคัดลอกขอมูลจาก Database Production และนําไป

ประมวลผลสําหรับ Application หรืองานสวนอื่นๆ 

   3) Archriving Data ใชสําหรับเก็บขอมูลมิเตอรยอนหลังจาก Database Production ใน

ระยะเวลาไมนอยกวา 10 ป (Backup Data)  

 2.3 Application Zone 

  เปนพ้ืนที่สําหรับ Application ตางๆ ในระบบงาน ที่ผูใชงานจากภายนอก (External User) และ

ภายใน (Internal User) เชนการเขาดู Load Profile ของลูกคา การใชงานระบบ Monitor ของพนักงานการ

ไฟฟา เปนตน ซึ่งการใชงาน Application ใน Application Zone จะตองผานอุปกรณรักษาความปลอดภัย 

DDOS Protection และ IPS กอน 

 2.4 Management Zone 

  เปนพ้ืนท่ีจํากัดสําหรับผูดูแลระบบ โดยอุปกรณที่ติดตั้งจะใชสําหรับบริหารจัดการอุปกรณ สิทธิ์การ

เขาถึงอุปกรณของผูใชงาน รวมท้ังการตรวจสอบอุปกรณตางๆ ท่ีติดตั้งในโครงการนี้ 

 2.5 Pre-Production Zone 
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  เปนพ้ืนท่ีสําหรับพัฒนา ปรับปรุง แกไข และทดสอบกอนการติดตั้งเขาสูระบบจริง โดยจะมีการจําลอง

เสมือนอุปกรณ และ Application ที่ใชงานในระบบจริงแต มีขนาดการรองรับในปริมาณที่นอยกวาระบบจริง โดย

จะติดตั้งในรูปแบบ Virtaulization บนอุปกรณแมขายท่ีกําหนด 

 ทั้งนี้ พื้นที่ในแตสวนกอนจะเชื่อมตอเขาถึงกันจะตองผานระบบรักษาความปลอดภัยเครือขาย (Firewall) 

กอนเพื่อคัดกรองสิทธิ์การเขาถึงอุปกรณหรือพ้ืนที่นั้นๆ ตามท่ี กฟภ. กําหนด 

 แนวคิดการออกแบบโครงสรางและลักษณะการทํางานขางตนนั้น ผูรับจางสามารถเสนอและปรับเปลี่ยนได

ตามความเหมาะสม หรือความเขากันไดกับอุปกรณที่นําเสนอ โดยมีการเห็นชอบรวมกันกับการไฟฟาสวนภูมิภาค 
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การทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของหนวยรับ-สงขอมูล (4G/3G Modem) ในสภาพแวดลอมที่กําหนด

(Environment Test) 

1. วัตถุประสงคการทดสอบ 

 เพ่ือทดสอบความตอเนื่องในการรับสงขอมูลของอุปกรณที่ผูรับจางนําเสนอ เมื่ออุปกรณนั้นทํางานอยูใน

สภาพแวดลอมที่กําหนด (Environment Test) 

2. อปุกรณที่ใชในการทดสอบ 

 2.1 หนวยรับ-สงขอมูล (4G/3G Modem) ท่ีใชในโครงการท้ัง 2 ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑละ 5 ชุด 
 2.2 มิเตอรอัจฉริยะ (AMI Meter) ที่ใชในโครงการ จํานวน 10 เครื่อง 
 2.3 SIM CARD ที่ใชในโครงการ จํานวน 10 ชุด 
3. ขอกําหนดการทดสอบ 

 3.1 กฟภ. จะเปนผูดําเนินการ และประเมินผลการทดสอบซึ่งในการทดสอบ ผูรับจางตองจัดหาหนวยงาน

ทดสอบที่มีหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน เลขที่ มอก.17025 โดยผูรับจางจะตอง

รับผิดชอบคาใชจายในการทดสอบทั้งหมด 

 3.2 ผูรับจางจะตองดําเนินการติดตั้งระบบเพื่อใชดําเนินการทดสอบ Environment Test โดยท่ีการทดสอบ

จะทําการเรียกขอมูลผานระบบที่ผูรับจางติดตั้ง 

 3.3 ผูรับจางสามารถดําเนินการทดสอบไดสูงสุดเพียง 2 ครั้ง ในครั้งแรกใชตัวอยางทดสอบจํานวน 5 ชุดตอ

ผลิตภัณฑ หากไมผานการทดสอบในครั้งแรก ผูรับจางจะตองนําอุปกรณไปดําเนินการแกไข แลวนํามาดําเนินการ

ทดสอบครั้งที่สองโดยเพ่ิมจํานวนตัวอยางทดสอบเปน 10 ชุดตอผลิตภัณฑ หากไมผานการทดสอบในครั้งท่ีสอง 

การไฟฟาสวนภูมิภาคสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผลิตภัณฑหรือรุน 

 3.4 ผูรับจางจะตองผานการทดสอบ Environment Test จึงจะสามารถทําการทดสอบ Full Functions กอน

การติดตั้งใชงานจริง (Full Functional Test) 
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4. รายละเอียดการทดสอบ 

 Dry heat test 

  Standard Reference : IEC 60068-2-2 

  Temperature : +75  C Duration : 72 h 

 Damp heat test 

Standard Reference : IEC 60068-2-30 

  Temperature : +55  C  6 cycles 

5. เกณฑการพิจารณา (จะพิจารณาเปนรายผลิตภัณฑ) 
 5.1 ความสําเร็จในการเรียกขอมูลของแตละตัวอยางทดสอบของแตละผลิตภัณฑ ตองมีคาไมต่ํากวารอยละ 85

จึงจะผานการทดสอบ 

 5.2 คาเฉลี่ยความสําเร็จในการเรียกขอมูลของตัวอยางทดสอบทั้งหมดของแตละผลิตภัณฑตองมีคาไมต่ํากวา

รอยละ 90 จึงจะผานการทดสอบ 

 5.3 เม่ือสิ้นสุดการทดสอบ Environment Test หากปรากฏวามีตัวอยางตัวใดตัวหนึ่งจากทั้งหมดของแตละ

ผลิตภัณฑ ไมสามารถกลับมาใชงานได ถือวาผลิตภัณฑนั้นไมผานการทดสอบ 

ตัวอยางการคํานวณรอยละความสําเร็จในการเรียกขอมูล 

หมายเหตุ ตัวอยางที่ใชในการทดสอบใหมีความยาวสายเช่ือมตอระหวาง Modem กับ Meterอยางนอย 2 เมตร (เนื่องจากตอง

เผื่อความยาวสายสําหรับนําเขาตู Chamber) 

ตัวอยางที่ Dry heat test Damp heat test Result 

(Mean) 1st 2nd 3rd 1st 2nd … 6th 

1 96 96 95 80 75  94 X1 ≥ 85% 

2 94 95 96 95 80  96 X2 ≥ 85% 

3 96 96 96 96 96  96 X3 ≥ 85% 

4 96 96 96 75 79  96 X4 ≥ 85% 

5        X5 ≥ 85% (X1+X2+X3+X4+X5)/5 ≥ 90% 
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Utility CIOs must select products to manage meter consumption data in an
environment driven by changing business needs and emerging technologies
such as IoT. This guide provides insights on the MDM market and solution
providers to help CIOs’ digital optimization and transformation initiatives.

Key Findings
■ The MDM market is maturing rapidly, with a number of commercial off-the-shelf (COTS)

products being offered both globally and in different regional markets.

■ Metering has evolved from being just a component of the revenue cycle processing (meter to
cash) to an enterprise function that supports multiple core processes such as asset
management, commodity management and customer management.

■ Access to accurate, low-latency and granular consumption data is critical for utility digital
transformation.

■ MDM is the IT component of smart metering (aka AMI), which is essentially a vertical version of
an Internet of Things (IoT) platform. Consequently, MDM vendors are aspiring to become more
generic IoT platform providers, while IoT platform vendors are eyeing the utility market to
address vertical meter consumption needs.

Recommendations
When selecting MDM products, utility CIOs focused on transforming their organizations into digital
utilities should:

■ Establish clear alignment of selected product to expected business benefits by focusing on key
capabilities such as: (1) the richness of the validating, editing and estimating (VEE) library; (2)
scalability; (3) support for consumption analytics; and (4) the ability to ingest data from field
devices other than revenue meters.

■ Ensure that MDM is positioned as an enterprise data repository, rather than a steppingstone to
billing, by aligning MDM product architecture with the organization’s data and analytics digital
technology platform needs.



Strategic Planning Assumption
By 2020, 25% of new monitoring and control systems in the utility sector will use IoT to enhance
algorithmic business capabilities.

Market Definition
The products evaluated for this Market Guide are those considered by utilities for the purpose of
managing the metered consumption data life cycle (see Note 1). Meter data management (MDM)
products are IT components of the advanced metering infrastructure (AMI) responsible for
cleansing, calculating and providing data persistence, as well as for the dissemination of metered
consumption data. These can be used to support billing, load profiling, forecasting, asset loading
and a variety of analytic use cases. In addition to supporting internal utility needs for metered
consumption data, MDM supports sharing consumption data with customers, partners, market
operators and regulators.

MDM products can contain a subset of meter asset information, or even some premise, topology or
customer information. However, the key data being tracked is metered commodity consumption
and meter-related events, regardless of the type of commodity metered, type of meter,
communication technology or collection device (aka headend).

Although implementations may vary, MDM should support the following key functions:

■ Collecting data (from headend devices)

■ Managing commands (such as remote connect/disconnect)

■ Validating, editing and estimating (VEE) meter reads

■ Managing exceptions

■ Managing events (such as “last gasp,” aka power-off notification [PON])

■ Estimating invalid or missing reads

■ Profiling scalar meter reads

■ Calculating billing determinants

■ Aggregating meter reads

■ Tracking meter inventory (but not managing the entire meter asset life cycle)

■ Supporting AMI deployment

■ Providing data to centrally managed data hubs in some competitive market structures

■ Providing data to utility applications such as customer information systems (CISs)

■ Providing information directly to end users (utility personnel and end customers alike)
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■ Supporting additional functions such as prepayment, load profiling, outage determination, or
distribution management and planning support

■ Supporting consumption data analytics such as revenue protection analysis and distribution
asset analysis (transformer load management)

All subsectors of the utility industry (electricity, gas and water) should be interested in MDM
products because companies in each segment deliver a metered commodity at customers’
premises. They all need metered consumption data in a variety of business processes — such as
meter to cash (M2C), load forecasting or distribution asset planning and design, and network
operation.

Many MDM vendors have expanded their offerings to include smart meter analytics. However, we
do not consider that capability to be a basic requirement of an MDM product. Although analytics
capability is not included in our definition of MDM products, we consider the ability to support meter
data analytics as one of the product requirements. That can be achieved by offering off-the-shelf
APIs and data ingestion routines for smart meter analytics solutions.

Market Description

Utilities have traditionally used meter data primarily as an input to the monthly billing and settlement
process. Energy companies that are planning to use metering data to support business
improvement initiatives in the commodity management area must significantly extend the
functionality of traditional revenue-cycle-oriented metering systems. Getting higher-resolution data
and making it easier for (and more quickly available to) a broader set of users require a new breed of
technical solutions. These solutions include methods of disseminating consumption information to
internal and external users or to applications, with ever-shorter data acquisition sampling intervals.

The increased visibility into consumption data can support better network infrastructure utilization,
and can help include consumers in energy markets. Consequently, in the past decade, metering
technologies have gained more attention, driven by policymaker initiatives on the national level. The
new metering approaches are perceived as an effective way to promote energy efficiency and better
utilization of the utility asset. As such, they result in deferred investment in the new generation and
delivery infrastructure, with subsequent societal and environmental benefits.

These new requirements elevate metering from a component of the revenue-processing life cycle
(M2C) to an enterprise function. Metering systems must now support multiple uses of consumption
data in other key process life cycles, such as asset management, commodity management and
customer management. In addition, MDM products must be able to dynamically share consumption
data with external entities. That should be done to support data exchange among participants in a
competitive energy market ecosystem. In addition, consumption data will be needed to enable the
digital transformation of the sector by integrating the digital technologies deployed by customers at
the edge of the grid.

Gartner, Inc. | G00450510 Page 3 of 27



Market Direction
The MDM market has matured, and it is moving from being an emerging greenfield market into a
replacement market, with an increased number of utilities considering the replacement of initially
deployed solutions. In this mature market, buyers now have a better understanding of their needs
and have realistic benefits expectations that they can better align with the capabilities that products
can offer. MDM market requirements are shaped by needs in the electric utility segment, which has
higher complexity in managing commodities.

Due to its potential to support energy efficiency programs and address supply security concerns,
AMI deployment in the electric utility sector is often mandated by regulators. It also results in the
need to acquire and store higher granularity and larger volumes of consumption data. That makes
AMI, and MDM as its component, much more adopted in the electricity subsector, and forces
vendors to pay more attention to electric utility needs. Because commodity volatility is a more
significant issue for electric utilities, MDM requirements for water and gas utilities tend to be less
complex. Effectively, they are subsets of MDM requirements for electric power utilities — from
functional and performance/scalability. These solutions are more focused on providing meter
reading cost reduction or an indication of asset malfunction (such as leakage) with larger meter
reading intervals.

A rush of AMI deployments was triggered in the U.S. by the Smart Grid Investment Grant (SGIG)
and in Canada, the EU and ANZ by smart metering deployments regulatory mandates. Following
AMI (and MDM) deployments, utilities started to focus on getting business value out of the
consumption data stored in their MDM products. Consequently, many utilities are looking for meter
data analytics solutions. This has spurred activities in the adjacent consumption analytics market
that are aimed at leveraging consumption data to improve analytical insights into multiple business
areas. Examples are energy theft detection, outage determination, asset failure avoidance, customer
consumption anomalies and high-bill alerts.

As an example of vertical IoT, smart metering and MDM are impacted by developments in IoT
general-purpose technology areas. The IoT impact on the MDM market is considered in a separate
paragraph in the Market Analysis section.

As the MDM market has matured — and we do not see significant changes in vendor offerings or
market share shifts — we have transitioned our monitoring of MDM market developments from a
Magic Quadrant to the Market Guide document type. That has also allowed us to include a larger
number of vendors, some of which are now offering solutions in emerging markets such as India
and China (see Note 2).

Market Analysis
The intense focus on metering technology is pushing AMI market adoption globally. Utility
companies operate in different market structures with different business focuses and diverse
regulatory drivers. This creates different types of metering systems that are focused on providing:

■ Asset-related benefits (for integrated utilities and distribution network operators)

Page 4 of 27 Gartner, Inc. | G00450510



■ Customer/market-related benefits in competitive retail markets (such as the EU region)

■ Commodity-focused benefits in markets driven by energy sustainability and supply security
concerns (mostly in the U.S.; Ontario, Canada; the U.K.; Germany; and Australia)

As an IT component of AMI and a separate IT product category, MDM tends to lead AMI adoption.
Many utilities perceive MDM as a more mature, less expensive and, consequently, less risky
technology selection than, for example, AMI communication or meter technology. In addition,
implementing MDM first is a reasonable approach to put the data management infrastructure in
place before the smart metering comes alive. For that reason, entering the AMI area “MDM first”
appears to be the prevailing strategy for utilities. MDM can also be used as a metering data
consolidation platform that can reduce the integration complexity between multiple metering and
billing systems under the following conditions:

■ The utility company has multiple metering technologies and vendors as a result of mergers and
acquisitions (M&As).

■ A diverse service territory requires multiple metering providers because of different
communication technology needs.

■ Utilities end up with multiple billing systems because of M&As.

■ Utilities that want to eliminate dependency on a single metering vendor treat meters as a
commodity procured from a variety of vendors with a variety of protocols.

In these cases, MDM can provide immediate tactical business benefits, while utilities wait to
complete multiyear smart metering deployment to be able to achieve long-term strategic benefits.

In addition to these consolidation needs, some utilities go with MDM-first deployments if they seek
a platform outside of legacy CISs to support energy efficiency initiatives. This can include economic
demand response (such as critical peak pricing) or advanced end-user consumption presentment
and notification functions. Lately, we see more utilities using MDM as a platform to achieve
business benefits via consumption analytics, particularly in asset utilization optimization areas.
Some utilities have gone beyond that, levering AMI as a proxy for distribution SCADA to improve
observability of their distribution network or to improve situational awareness.

As a consequence of MDM pulling ahead of the remaining AMI components, we see that MDM is
approaching the Plateau of Productivity (see “Hype Cycle for Utility Industry IT, 2019”). This is a
phase when successful implementations are common, and are followed by case studies that can
attest to benefits realization. Additionally, more mature service offerings for product delivery are
being developed (in many cases by external partners), which, consequently, reduces the risk of
product failure.

Though we are seeing smart metering and consequent MDM deployment across the globe, the
speed and volume of adoption varies. Figure 1 depicts the cumulative license revenue per region for
all vendors; this can serve as an indication of the MDM investment activities by utilities in a
particular region. Buyers in a particular region can use this table as an indication of regional market
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maturity, which will indicate access to available references to check product and vendors
capabilities, as well as availability of implementation resources .

Figure 1. MDM Vendors’ Cumulative Product Revenue per Region

As the MDM market matures, we see an increased percentage of vendor revenue coming from
product, rather than implementation services. Figure 2 provides an indication of vendor revenue
from the MDM market split into three categories, which to some extent can indicate the maturity of
the COTS offering, as well as reliance on external system integrators during the implementation.
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Figure 2. Vendor MDM Revenue Split

Market maturation is also indicated through the increased number of companies that have deployed
MDM and the corresponding cumulative number of meters with consumption data being managed
in MDM. This is shown in Figures 3 and 4, respectively. The growing percentage of interval meters
depicted in Figure 5 is also an indication of smart metering penetration and consequent MDM
adoption.
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Figure 3. Vendor Installed Base Measured as the Total Number of Utilities Using Vendor MDM Product
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Figure 4. Vendor-Installed Base Measured as the Aggregated Number of Metered Points per MDM in
Production by Vendor
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Figure 5. Percentage of Total Meters per Vendor MDM That Are Interval Meters

In addition, the set of MDM functional capabilities is getting standardized, as can be seen in Figure
6, which indicates which vendors offer particular MDM capabilities.
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Figure 6. Vendor MDM Product Functional Capabilities

MDM as a Consumption-Data-Analytics-Enabling Platform

Following “smart metering” deployment worldwide, many utilities now have a large amount of
consumption data, basic service supply quality measurements and event notifications in MDM. The
push to leverage smart metering data and justify costly investments in AMI has resulted in the fast
adoption of advanced analytics in the utility sector. This has spurred the development of numerous
use cases along utility core business process life cycles (asset, commodity, customer and revenue).

Driven by AMI proliferation in the utility sector, consumption data has moved from its traditional,
compartmentalized use in the M2C process to being a critical enterprise IT asset. By changing
meter data refresh rates from once a month to 15-minute intervals, utilities are now gaining insight
into energy consumption closer to the “real time” of many business processes. This has opened
new possibilities for novel analytical use cases and made advanced analytics one of the main
technology focus areas in the sector.

With reduced latency of consumption data, utilities are now able to move from reporting analytics —
such as quarterly uncollected revenue reports — toward predictive and even prescriptive analytical
models. By combining AMI-obtained fine-granularity consumption data and operational information
with distribution network connectivity, weather, consumer demographics and other relevant
information, utilities can obtain insight into current asset operating conditions. In more detail,
consumption information correlated with other information can provide better insight into
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customers’ consumption patterns, as well as changing customer behaviors, including identifying
operational anomalies.

A number of MDM vendors (such as Siemens, Oracle Utilities, Landis+Gyr and Energyworx) have
extended their products to provide analytical capabilities. Those are primarily for revenue
assurance, tamper alerts, outage notification and transformer load management. Lately, we are
seeing the emergence of innovative use cases that leverage machine learning capabilities. To
achieve that, vendors have built particular functional modules — in some cases inside their MDM
products. However, MDM products are transactional, aimed at providing VEE, data persistence and
dissemination functions, and are not the ideal platforms for analytical processing.

Many utilities — particularly those with smaller IT budgets and limited access to technical resources
— are looking for external providers to help them derive benefits from meter data analytics. To
address those needs, several vendors are now offering cloud-based smart metering analytics.
Examples are Oracle DataRaker, Itron Analytics on the Microsoft Azure cloud platform, Silver Spring
Networks’ (now owned by Itron) UtilityIQ, SAS, Vitria and C3.ai. In addition, a number of traditional
professional services providers in the utility sector have focused their offerings on helping utilities
unlock the value of MDM-stored consumption data.

Figure 7 shows which vendors provide common analytic use cases, while Figure 8 indicates the
percentage of vendors (73%) that offer it within their MDM products.

Figure 7. Vendors That Provide the Most-Common Analytic Use Cases Out of the Box
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Figure 8. Consumption Data Analytics Provided by Vendors

Impact of the IoT on the MDM Market

Utility companies have traditionally used proprietary vertical systems to address requirements for
process control and grid operations. Several decades ago, ahead of other sectors, utilities started
to develop vertical solutions for remote sensing and control (such as SCADA). The utility sector also
led in the development of vertical platforms that could support data ingestion, persistency and
dissemination of remotely sensed data for energy management system (EMS) algorithms. In the
past decade, the proliferation of smart metering also created vertical solutions for remote meter
data acquisition, as well as MDM as platforms for operational algorithms.

The utility industry has not yet fully embraced the general-purpose IoT — a horizontal non-industry-
specific solution built for a broad set of use cases and a variety of sensor type. Instead, the utility
industry favors niche vertical solutions built for a particular use case and provided by vendors with
deep domain expertise. Although utility metering systems are built as specific industry solutions,
architecturally those vertical solutions are aligned with current IoT reference architecture (see “Use
the IoT Platform Reference Model to Plan Your IoT Business Solutions”).

The global focus on IoT innovation and subsequent advances hold promise for the utility industry.
General-purpose IoT platforms help enable utilities to optimize core business processes and digital
transformation by leveraging new algorithmic business capabilities developed in other sectors. Due
to larger addressable markets — and consequently, larger R&D funding — the price performance of
general-purpose IoT solutions is improving faster than utility vertical legacy IoT solutions such as
metering or SCADA.
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By switching to general-purpose technology, utilities will be able to leverage IoT platforms, tools and
algorithms to go beyond traditional control and process optimization functions. IoT also makes
cloud computing and partnerships with third-party providers more attractive. Third parties can help
to address the lack of internal skills, accelerate the time to market and provide cloud-based storage
that is significantly less expensive than on-premises solutions.

Vendors in the smart metering space are already showing signs of moving into the IoT space or
aligning their technology strategies with IoT trends.

Examples are:

1. Silver Spring Networks (now part of Itron) and Terranova on the AMI communications side

2. Itron’s OpenWay Riva offering on the smart metering side

3. Landis+Gyr expanding MDM to become a platform for time series data from a variety of
industrial sensors on the data storage/persistency side

In addition, some of the general-purpose providers — such as Honeywell — have entered the
space, although their IoT strategy in the MDM market hasn’t been clearly articulated and
communicated to the market yet.

The competition for market dominance between vertical solutions and general-purpose IoT
platforms has started, and it will be an interesting one to watch in the years ahead.

Representative Vendors
The vendors listed in this Market Guide do not imply an exhaustive list. This section is intended to
provide more understanding of the market and its offerings.

Market Introduction

Table 1 contains a list of MDM vendors and product names, the latest generally available product
releases, and the percentage of clients in production on the latest version of the product.

The 18 vendors named in this guide were selected based on the fact that their solution is available
in multiple markets, if not globally, and their products’ functional scope matches the functionality
defined in the Market Description section. Each vendor offers comprehensive MDM products that
can support various metered consumption data needs of utilities and their customers, partners and
regulators.
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Table 1. Representative Vendors in the MDM Market

Vendor Headquarters Product, Service or
Solution Name

Current Generally
Available Version

% of Customers
on Latest
Release

Chinasoft
International

China EPMS EPMS2.0 100%

Cuculus Germany ZONOS MDM 16 15%

efluid France efluid MDM V13.19.100 95%

ElectSolve U.S. ElectSolve Meter Operational
Data Management

3.1.0.1 25%

Energyworx Netherlands Energyworx Intelligent Meter
Data Management

v20191120-R0 85%

Esyasoft
Technologies

India Esyasoft MDM v1.4.0 90%

Ferranti. Belgium MECOMS 365 MDM MECOMS 365
MDM

15%

Fluentgrid India Fluentgrid AMI 4.5.3 25%

Gruppo
Engineering

Italy Net@MDM Net@MDM
CLOUD EDITION

80%

Hexing Electrical China Orca@MDM V 8.0 32%

Honeywell U.S. Connexo Insight 10.3 Not Provided

Itron U.S. Itron Enterprise Edition Meter
Data Management

9.0 23%

Landis+Gyr U.S. Landis+Gyr MDMS 4.1 10%

Minstait (Indra) Spain Onesait Utilities Metering 2019.1 20%

Oracle U.S. Oracle Utilities Meter Data
Management

V2.3 Not Provided

Schneider Electric France EcoStruxure Smart Metering
Advisor

V5.R1 50%

Siemens United States of
America

EnergyIP Meter Data
Management 8.6

8.6 26%
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Vendor Headquarters Product, Service or
Solution Name

Current Generally
Available Version

% of Customers
on Latest
Release

Terranova Italy TAMM (for domestic market,
the product is available under
the name RETIAMM)

2.2.2.34 92%

Source: Gartner (December 2019)

Vendor Profiles

Chinasoft International

Incorporated in 2000, Chinasoft International is a publicly traded (Hong Kong Stock exchange)
software and IT services provider headquartered in Beijing, China, with $1.58 billion revenue in
2018. Chinasoft International MDM, a component of its Electric Power Management System (EPMS)
offering, is provided by its energy line of business unit, which is a part of Chinasoft International
Technical Professional Services Group (TGP). Based in China, TGP offers IT services in major
industries in China and globally. In addition to its native market focus in China, the Chinasoft
International EPMS is marketed in emerging markets in Asia, Africa and South America.

Chinasoft International offers metering capabilities, including data collection, acquisition, MDM with
rule-based VEE capability, loss calculation, load profiling and data analytics. In addition to MDM
services, EPMS supports billing determinate calculations and billing, meter asset management, and
meter data analytics. EPMS can be used by utilities for exception and event management.
Additionally, the product is extendable to support manual handheld meter reading. EPMS is offered
as a customizable product on UNIX, Linux and Windows with Oracle Database.

Six utility companies use Chinasoft’s International MDM solution, with a cumulative total of 50
million meters, 80% of which are interval meters. The largest MDM site in production is a Chinese
utility, State Grid Hunan Electric Company, which has 8 million meters, 20% of which are interval
meters.

Cuculus

Cuculus, a privately held company headquartered in Ilmenau, Germany, provides an MDM solution
via its smart energy platform, ZONOS. In addition to MDM functionality, ZONOS supports advanced
metering and communication management needs (aka advanced meter management [AMM]). The
ZONOS system can be provided as AMM only and can be interfaced with third-party MDM. ZONOS
can be also used by utilities for home energy management and energy efficiency programs, as well
as to support broader IoT-related initiatives. These might include electric vehicle (EV) charging,
distributed energy resource (DER) management and storage battery solutions. It has additional
modules such as FullProtect and ReportPlus for advanced security and reporting, respectively.
ZONOS uses Kafka for stream processing, enabling scalability and reducing data latency for time-
critical applications. ZONOS is offered as a “toolbox kit,” a customizable leveraged product; as
COTS, a component of a larger application suite; a hosted service; or SaaS on Linux with Oracle
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and Oracle MySQL databases. For custom reports, Cuculus use ElasticSearch. Further, the product
offers analytical capabilities outside the MDM on-premises and can be hosted on cloud, as well.

MDM functionalities offered by ZONOS include billing determinate calculation, MDM, meter asset,
load profiling aggregation and forecasting, and meter data analytics. In addition to these, ZONOS
offers data analytical capabilities such as revenue protection, distribution asset load management,
load forecasting and market price predictions.

Cuculus has 10 ZONOS MDM sites in production, with a cumulative total of 1.4 million meters
(100% of which are interval meters). The largest site in production is the Dubai Electricity and Water
Authority (DEWA) in the United Arab Emirates (UAE), with 550,000 meters (with values being
collected every 15 minutes).

efluid

efluid, headquartered in Metz, France, originated as a partnership between French municipal utility
Usine d’Electricite de Metz (UEM) and IT services vendor CGI, which jointly designed, developed
and implemented a utility billing and customer service solution for UEM. At the end of 2012, French
national distribution network operator Enedis selected efluid as its billing and MDM solution
provider and became an investor and 30% owner of the company. Efluid SAS developed and
implemented MDM functionalities in the product efluid MDM, which can be used together with its
CIS functions (efluid billing) or as a stand-alone product.

Efluid is offered on Linux operating with Oracle Database. The MDM solution runs on Java. Efluid
provides metering capabilities that include aggregating meter reads, event and exception
management, loss calculation, demand response, load forecasting, billing, and meter data analytics.
Efluid does not offer data analytics as a separate offering outside its MDM solution. In addition to
metering capabilities, the solution offers distribution asset load management and outage detection
functionalities.

Forty-five energy companies currently use efluid as an MDM solution, with an aggregated customer
base of 23,000,000 meters, 20% of which are interval meters. Enedis (French DSO) is efluid’s largest
client, with a total of 20,500,000 meters, out of which 95% are interval meters, with a meter reading
capability of less than 15-minute intervals conducted monthly.

ElectSolve

ElectSolve, a privately held software vendor headquartered in Shreveport, Louisiana, markets its
MDM product ElectSolve Meter Operational Data Management (formerly called uCentra) to
municipal utilities and electric cooperatives in the U.S. In 2018, ElectSolve was acquired by
demand-response provider IPKeys to achieve the synergistic merger of secure demand response
and an MDM platform for the public power and rural utilities sector. In most cases, the ElectSolve
MDM product is delivered via the company’s affiliation with Hometown Connections, a subsidiary of
the American Public Power Association. ElectSolve Meter Operational Data Management is
frequently preintegrated with several products offered by vendors aligned with Hometown
Connections. It can be offered on-premises, as well as SaaS in a multitenant environment.
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In addition to consumption data, ElectSolve Meter Operational Data Management can store
supervisory control and data acquisition (via SCADA historian) sensor data, meter event data and
GIS connectivity data. Consequently, it acts as an operational data management system, or an
instance of an industrial IoT platform. Additional modules can be used for data analytics (such as
line losses, revenue protection and voltage analysis), event management, and to support functions
such as settlement and load profiling. As part of its MDM offering, ElectSolve provides CentraVU as
an optional customer engagement module that can be added as a consumer energy portal.
ElectSolve Meter Operational Data Management is based on the Microsoft technology stack (.NET,
Windows and SQL Server), but also provides some functionality on the Linux platform (such as
external customer engagement via CentraVU).

ElectSolve has over 7 million electric/water/gas meters in production (95% of which are interval
meters) as part of more than 260 MDM accounts. The largest implementation site is the Puerto Rico
Electric Power Authority with 1.6 million meters, with 15% being interval meters.

Energyworx

Energyworx, headquartered in Houten, Netherlands, is a privately held company that provides MDM
SaaS. Its MDM customer base is composed of Western European and North American utility
companies, energy retailers and service providers. The company has had a U.S. office since 2015,
and currently has six clients in the U.S.

Energyworx’s MDM product, Energyworx Intelligent Meter Data Management (IMDM), is offered as a
data aggregation, VEE, persistency and analytics cloud service on a platform as a service (PaaS)
environment such as Google Cloud. In addition to MDM, Energyworx offers its Datalab environment
with advanced analytical capability, including anomalies detection and machine learning.
Energyworx also provides several business-ready solutions, such as energy deal analytics, unbilled
revenue and hot sockets detection. Additionally, it provides open APIs, which makes it suitable for
markets in which metering data is provided via a data hub and has been used in the
microsynchrophasor environment with subsecond sampling intervals. Energyworx has opened its
MDM and encourages both clients and external developers (system integrator [SI] partners) to
develop its analytics use cases based on a variety of consumption metering and IoT data sources.
Energyworx’s current SI partners are Accenture, Atos, Ciber, PwC and Deloitte.

Twenty-five companies currently use Energyworx’s MDM SaaS in production, with a cumulative total
of almost 18 million meters, almost 62% of which are interval meters. The largest Energyworx MDM
site is EDP with 6,500,000 meters in production.

Esyasoft Technologies

Esyasoft Technologies is a privately held company headquartered in Bangalore, India. It provides
metering, billing demand response, smart grid analytics and demand response solutions for utilities.
Esyasoft’s MDM solution, Esyasoft MDMS, offers a wide range of metering functionalities. Its MDM
customer base is primarily composed of Asia/Pacific utility companies, in particular Indian utilities.
The company offers its metering solution via SI partners such as Larsen & Toubro, Wipro and Tata
Power. Esyasoft also partners with other MDM vendors such as Siemens and Landis+Gyr in their
offerings in the Indian utility market.
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Esyasoft’s MDM product offers metering functionalities, including VEE, data aggregation, billing
determinate calculation, event and exception management, loss calculation, load forecasting,
revenue realization, consumer analytics, and meter asset management. In addition to these, the
solution provides data analytical capabilities such as revenue protection, distribution asset
management and outage management outside of its MDM functionalities. Esyasoft MDM also
supports prepaid metering, net metering and billing requirements. The company offers its MDM
solution as a customizable product that can be modified based on customer specifications. The
solution is available on the Windows operating system and can be run on SQL server. The product
can be offered as on-premises, licensed product or via SaaS model.

Eight utility companies currently use Esyasoft’s MDM solution, with a cumulative total of 1 million
meters, 15% of which are interval meters. The largest Esyasoft MDM site is MPPKVVCL, Indore (an
Indian utility) with 150, 000 smart meters with 15-minute interval data.

Ferranti

Ferranti, founded in 1976, is a privately held company with headquarters in Antwerp, Belgium.
Ferranti has developed a metering and billing product called MECOMS 365, which provides an
integrated solution for MDM, customer information and billing systems, and market-related process
support modules. Ferranti has operations in Europe, Africa/Middle East, Asia/Pacific and Central/
South America, and delivers its MECOMS product worldwide through a channel organization of
certified partners.

MECOMS is designed to support the metering requirements of utilities, including advanced meter
reading (AMR), billing, meter data and asset management, load profiling, and meter data analytics.
The product can be used as a component of a larger application. MECOMS is built on top of the
Microsoft Dynamics 365 platform and leverages its functionality in financial areas such as accounts
receivable and GL, tailored for specific energy and utility market needs. The architecture of the
product is built on SQL server, and data analytical capabilities are offered outside MDM on cloud.

Thirty-six utility companies use MECOMS 365 to perform their MDM function. Those companies
serve approximately 16 million customers’ meters in aggregate, of which only 5% are interval
meters. The largest Ferranti MDM client is Fluvius (Belgian utility formed by the merger of Eandis
and Infrax), which serves more than 4 million meters, 1% of which are interval meters.

Fluentgrid

Fluentgrid, incorporated in 1998, is a publicly owned, India-based software solution provider
focused on utility and smart city markets. Fluentgrid currently offers products and services in
regulated utility markets in South and Central Asia (the majority in its India home market), the Middle
East, Africa and Eastern Europe. Its MDM offering, Fluentgrid Meter Data Management System
(MDMS), contributed 15% of the company’s corporate revenue in the 2018 through 2019 fiscal year.

Fluentgrid’s MDMS product is a foundation of Fluentgrid’s Smart Grid offering. In addition to MDMS,
the Smart Grid product contains the Unified Head End System (UHES) and Network Monitoring
System (NMS) for managing meter reading and the communications network. The product is
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implemented on-premises and on cloud across several implementations. The Smart Grid product
suite also contains functional modules for demand response, outage monitoring, peak load
management, reporting and grid analytics, smart prepaid and smart grid command and control
center.

Fluentgrid’s MDMS is implemented at 14 utility companies, with a cumulative total of 7.68 million
meters (of which 9% are interval meters). The largest MDM instance is the India-based Andhra
Pradesh Eastern Power Distribution Co., with more than 5.85 million meters (nearly 50,000 of which
are interval meters).

Gruppo Engineering

Gruppo Engineering, founded in 1980, is an Italian IT product and service provider composed of 13
companies that specialize in different market segments or lines of business. Key offering areas are
system integration and consulting, outsourcing, and products and solutions. The utility sector
contributes approximately 15% of the company’s revenue — mostly from system integration and
consulting activities.

Gruppo Engineering’s MDM product is Net@MDM, and the latest version is Net@MDM Cloud
Edition. In addition to its native market in Italy, Gruppo Engineering markets its product in South and
Central Europe, as well as in the Central and South America region. In addition to metering
functionalities, the solution also provides data analytical capabilities such as revenue protection,
which is offered outside of its MDM solution. Gruppo Engineering’s MDM is offered as on-premises
or hosted on cloud, as well. The solution is available on UNIX, Linux and Windows platforms with
Oracle Database.

One-hundred-eleven utility companies use Gruppo Engineering’s MDM solution, with a cumulative
27 million meters, 54% of which are interval meters. The largest implementation site in production is
Italgas SpA, with close to 8.5 million meters.

Hexing Electrical

Hexing, established in 1992, is a publicly owned China-based company with a large portfolio of
products in the utility sector, including microgrid with renewable energy, distribution automation,
smart metering solution, and software and services in revenue collection. Its MDM product is part of
its Orca suite, which offers a broad M2C functionality. The company offers utility products, software
and services in several regions outside China, including SE Asia, Africa, South America, the Middle
East and Eastern Europe. The Orca suite contributed to almost 15% of the company’s corporate
revenue in the 2018 through 2019 fiscal year.

Hexing’s MDM product is offered as a metering data consolidation platform, which includes
functionalities such as data aggregation, exception handling, bill determination, loss calculation,
load profiling and assessment. Orca@MDM also provides data analytical capabilities such as
revenue protection and outage detection. The MDM solution can be offered as a customizable
product, a stand-alone solution, a component of a larger application and a hosted service. It is
available on UNIX/Linux and on the Windows operating system and can be run on Oracle Database

Page 20 of 27 Gartner, Inc. | G00450510



and MySQL database. It can be deployed on-premises, as well as via SaaS in a multitenant
architecture.

Orca@MDM is implemented in 33 utilities with a cumulative total of 4.4 million meters (69% of which
are interval meters). The largest MDM instance is the Dominican utility Edesur, with more than
250,000 meters.

Honeywell

Honeywell entered the MDM market in January 2016 via the acquisition of Elster, a provider of
metering and advanced energy monitoring hardware and software solutions. Elster, in turn, added
MDM capability to its offering via the EnergyICT acquisition in 2009. Honeywell’s MDM Connexo
Insight, which is the successor of Honeywell’s previous offering EIServer, is now offered via the
Honeywell Smart Energy business unit.

Connexo Insight, in addition to metering capabilities, provides data analytical capabilities, including
revenue protection, outage detection and distribution asset load management. It also includes
multiple functions, such as calculation of complex billing determinants, aggregating meter reads,
demand response and load forecasting. Connexo Insight runs on Oracle Database and Linux and
Windows operating systems.

Gartner estimates that companies that use Honeywell MDMs (both Conexo Insight and EIServer) in
production (utilities and LC&I companies alike) serve more than 35 million service points. The
majority of those — over 85% — are interval meters.

Itron

Itron is a large, publicly traded industrial IoT technology and service company headquartered in
Liberty Lake, Washington, U.S. It provides a wide range of networking, metering and data collection
products, software solutions and services to utilities globally. Examples include solid-state meters
for electricity, water, gas and heat, as well as data collection/communication systems such as
automated meter reading (handheld, drive-by and fixed network) and AMI technology. Itron
continues to add new capabilities in MDM-adjacent areas, such as IoT communication (Silver
Spring Networks) and demand response/energy management (Comverge), through an active
acquisition strategy.

Itron Enterprise Edition Meter Data Management (IEE MDM) is a data management solution for
interval, register and event data for residential, commercial and industrial customers. IEE MDM is
part of the IEE suite of products, which supports a variety of analytics use cases, as well as
customer engagement and curtailment management. It is available on UNIX/Linux and Windows
platforms, and it is supported on Oracle Database and SQL Server. IEE MDM can be deployed on-
premises and in the cloud. In addition to the metering functionalities, IEE MDM provides data
analytical reporting capabilities.
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Itron has 92 utility companies using IEE MDM in production, serving cumulatively more than 45
million meters (75% of which are interval meters). The largest implementation site is Southern
California Edison, with 5 million interval meters in production.

Landis+Gyr

Landis+Gyr is a publicly traded global provider of metering and energy management solutions. It
entered the MDM market through the acquisition of Ecologic Analytics in 2012. The Landis+Gyr
MDMS supports event analysis to improve outage detection and theft detection and can also
support prepayment rollouts.

Landis+Gyr MDMS is offered as a stand-alone, best-of-breed product. It runs on UNIX and Linux
platforms using Oracle Database. In addition to the metering functionalities, the MDM solution
provides data aggregation, near-real-time monitoring of voltage and consumption data of meters
and sensors, and voltage visualization from measurements and across the system (based on power
flow analysis). Other functions include distributed energy resource optimization, meter mapping
validation based on voltage correlation between sibling meters, load forecasting and data
aggregation. The product is offered via on-premises (own/operate) SaaS and as a fully managed
service model. The company is evolving its MDM product toward a vertical IoT-layered intelligence
(system, local, edge) platform for a digital distribution grid.

Landis+Gyr has a cumulative 79.27 million meters in service by more than 50 utilities that use
Landis+Gyr MDM in production. According to Landis+Gyr, all of those are interval meters. The
vendor’s largest MDM installation instance in operation is Tokyo Electric Power Co. (TEPCO), with
27 million meters.

Minsait (Indra)

Indra is a privately held digital transformation consultancy and an IT solution and service provider
headquartered in Madrid. In 2018, Indra formed a separate company, Minsait, with the intention of
integrating and marketing Indra’s utility solution portfolio in one suite called Onesait Utilities. The
company’s MDM solution is called Onesait Utilities Metering, which is a part of the larger umbrella of
Onesait Utilities. Minsait markets its products across the European, South American, Asian and
African Markets, and plans to enter the North American MDM market in 2020. The MDM solution
offers smart metering data collection and load forecasting capabilities.

Onesait metering solution is made of three components: Onesait Meter Data Collection (MDC),
Onesait metering MDM and Onesait metering Energy Control & Losses (ECL). They cover a broad
set of metering functionalities, including data collection, event and exception handling, bill
determination, load assessment and forecasting, and meter data and asset management. In
addition to MDM capabilities, the software solution also provides data analytical capabilities such as
revenue protection, technical losses analysis and distribution asset load management. These
capabilities are available on-premises and can be hosted on cloud (Microsoft Azure and Oracle
Cloud), as well. The MDM solution can be offered as a customizable product, a stand-alone
solution, a component of a larger application and as a hosted service. It is available on Linux and
Windows operating databases and runs on Oracle and SQL Server databases. In addition, for a very
large deployment, Onsait Metering Solution can be deployed on big data, open-source technology
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based on Apache HBase, Apache Kafka, Apache Spark and Apache Hadoop (Cloudera and
HDInsight).

Onesait Utilities Metering solutions are used by 15 utilities, with an aggregated number of 20 million
meters, of which 70% are interval meters. The largest implementation site in production on the
latest MDM product version is the UTE (Uruguayan utility), with 1.5 million meters connected, of
which 60% are interval meters.

Oracle

Oracle is a large, publicly traded IT provider that offers an MDM product via Oracle Utilities, its
utility-industry-focused organization. Oracle Utilities Meter Data Management (MDM) is a Java-
based application that is designed as a stand-alone product but can also be offered as a
component of an integrated M2C suite. Oracle Utilities also offers its MDM as a SaaS offering,
Meter Solution Cloud Service (MSCS). MDM is frequently sold bundled with Oracle Utilities’
Customer Care and Billing (CC&B) Customer Information System (CIS) product. In addition to its
stand-alone MDM product, Oracle provides a database-level integration of MDM and CIS in its C2M
product.

Oracle Utilities MDM is part of the Oracle utility metering solution portfolio, which also offers:

■ Vertical integration bus — Smart Grid Gateway

■ Device management module — Operational Device Management

■ Meter-related service order automation product — Service Order Management

Oracle Utilities MDM is offered on Oracle Database and on UNIX/Linux and Windows platforms,
with web services that facilitate integration with other enterprise applications. Its web tier and
application service tiers can be deployed in clustered environments to provide high availability.

The largest installation site is a U.S. utility with 8.3 million meters, of which 96% are interval meters.
Gartner estimates that Oracle Utilities MDM is in production in close to 60 utilities globally, totaling
more than 64 million meters (over 60% of which are interval meters).

Schneider Electric

Schneider Electric, headquartered in France, is a publicly traded global technology company
providing digital solutions for energy management and industrial automation. Schneider’s MDM
solution EcoStruxure Smart Metering Advisor integrates disparate data sources, including most AMI
headend systems, RTUs and IEDs, into a common storage management platform. This approach
allows EcoStruxure Smart Metering Advisor to function as an operational data store, as well as an
MDM system, providing a platform for consumption data analytics. Schneider MDM is offered
primarily to utilities in European, Asian, African and Middle Eastern markets.

EcoStruxure Smart Metering Advisor MDM capabilities are delivered as a leveraged customizable
product and as a component of a larger application suite. Schneider provides Advanced Metering
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Infrastructure (AMI), billing, meter data and asset management, load profiling and meter data
analytics. The solution is available on Windows and runs on SQL Server and Oracle Databases.

Schneider’s EcoStruxureSmart Metering Advisor is in production in nine utilities that cumulatively
serve 20 million meters, 95% of which are interval meters. The largest implementation client is
Iberdrola with 11 million meters.

Siemens

Siemens, which is headquartered in Munich, Germany, is a large global provider of technology and
solutions in the utility sector. Siemens has been offering metering products and services for a
number of years, but it entered the MDM market through its acquisition of eMeter in 2011. Siemens’
MDM product, EnergyIP MDM, is built on the EnergyIP platform, which is used for multiple
applications that leverage consumption and event data. The latest version released was EnergyIP
Meter Data Management 8.6, with 26% of the company’s customers on the latest release. EnergyIP
platform, including MDM, is offered globally to utility companies in diverse energy markets, and
provides different commodity services (electricity, gas and water).

EnergyIP operates in a UNIX/Linux-based environment with Oracle Database. To address the need
to store an increased volume of IoT data (in addition to smart metering data) in a single platform, in
2018 Siemens introduced Cassandra as a new database option and Kafka as the internal
messaging bus. These new options, in addition to improving the ability to process data streamed
from the host of new devices, enable EnergyIP to be efficiently run in a cloud environment.

EnergyIP is also offered as an application suite on MindSphere, the Siemens industrial IoT platform,
and leverages MindSphere data ingestion, analytics and security services. EnergyIP is an extension
of the MindSphere offering and is designed for utilities and the broader energy industry.

EnergyIP is used by 70 utilities in production, with 80 million cumulative meters. All of the
operational meters in Siemens’ MDM are interval meters. The largest installation site is a Canadian
company with nearly 4.2 million hourly meters.

Terranova

Terranova is a privately held Italian meter and related software vendor founded in 2000 and
headquartered in Florence, Italy. From its inception, the company’s focus has been on developing
remote metering and corresponding software solutions for gas distribution companies in the Italian
market. Subsequently, the offerings were extended to cover distribution and retail needs in the
electric and water utility sectors. Since 2011, Terranova’s minority owner (40%) has been Pietro
Fiorentini, a supplier of equipment and systems for natural gas regulation and metering.

Terranova offers MDM capabilities within its product, TAMM (marketed in Italy under the name
RETIAMM). TAMM also provides management capabilities for different communications networks
(including Narrowband IoT [NB-IoT]), meter device management, headend functionality and a
prepayment module — TPS. TAMM is offered on the Windows platform with multiple databases,
including Oracle and SQL Server databases.
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TAMM is implemented in 45 sites with a cumulative total of 9.5 million meters, 32% of which are
interval meters. Terranova’s operations are primarily spread across Europe and the Asia/Pacific
region; however, most of its clients are Italian gas distributors. The largest implementation site is AP
Reti GasSpA, with 800,000 meters.

Market Recommendations
Utilities worldwide are realizing that access to consumption data can play a significant role in
improving multiple business process life cycles (beyond its traditional use in the revenue cycle).
Gartner tracks several dozen vendors that market MDM offerings in their solution portfolios,
including:

■ Vendors that offer purpose-built, stand-alone energy consumption repositories (for example
EnergyIP)

■ Vendors with legacy capabilities in automated meter-reading areas (such as Itron and Terranova)

■ Vendors that come from a variety of adjacent areas that leveraged consumption data
repositories for the development of their MDM software products:

■ CISs (such as Ferranti and Gruppo Engineering)

■ Load research and commodity management (for example, Oracle Utilities-acquired
Lodestar)

■ LC&I energy management (Honeywell-acquired EnergyICT/Elster)

■ Retail and wholesale operations (ElectSolve)

■ Telco-based edge device and data management (such as Cuculus)

The diversity of vendors that offer MDM products is also an indication of wide-ranging customer
needs. However, as the market has matured, we are seeing a common set of features and functions
that show up in most MDM RFPs. Some of those are the need for VEE, data persistence and
scalability, interface to billing, customer presentment, and support for consumption analytics.

As the MDM market has matured, an increasing number of utilities are considering the replacement
of initially deployed solutions. Buyers now have a better understanding of their needs and have
realistic benefits expectations that they can better align with the capabilities that products can offer.
Consequently, utilities planning to implement MDM must make sure that the selected product meets
their expected business benefits. They should focus on key capabilities such as richness of the VEE
library, scalability as a consequence of higher sampling rates and support for consumption
analytics, and the ability to ingest data from filed devices other than revenue meters.

Gartner Recommended Reading
Some documents may not be available as part of your current Gartner subscription.
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“Innovation Insight: Metering Innovation Powers Energy Grid Transformation via Information
Infusion”

“Use the IoT Platform Reference Model to Plan Your IoT Business Solutions”

“Top 10 Trends Driving the Utility Industry in 2019”

“Hype Cycle for Digital Grid Transformation Technologies, 2019”

Evidence

Gartner received associated material from 18 MDM vendors in September and October 2019.
Gartner also surveyed secondary research sources for information on market trends and vendor
activities and used internal data on client search on gartner.com and client inquiry.

Note 1 Representative Vendor Selection

The 18 vendors named in this guide were selected based on their demonstrated capabilities. They
must meet market requirements for an integrated solution that offers the functionality required for
cleansing, calculating, providing data persistency, and disseminating consumption and event data
obtained from revenue meters installed on service delivery points.

Out of several dozen vendors that are offering a portion of the MDM functionality, these 18 vendors
stand out based on the completeness of their offerings. In addition, they are the vendors for which
Gartner has received the most interest, based on searches on gartner.com and from inquiries from
clients searching for MDM solutions.

Note 2  Gartner’s Initial Market Coverage

This Market Guide provides Gartner’s initial coverage of the market and focuses on the market
definition, rationale for the market and market dynamics.
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