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Compliance Status Standard Equipment Status

Reference the corresponding 

RFP books for details.

Unless indicated otherwise, 

each requirement includes 

all points listed in the RFP 

specifications.

Bidder Instructions: Select one of the following 

codes for each requirement.

Compliance (C): exceed or meet requirements 

and desired performance with existing product

Alternative (A): meet requirements with 

alternative solution

Non-Compliance (N): does not meet 

requirements, not applicable/not needed for the 

proposed solution

Note: the bid’s supporting material must be 

reviewed to determine whether or not to accept 

the bidder’s entry. If there is no supporting 

material or the

validity of the compliance status entered by the 

bidder is found to be questionable,

then bidder clarification must be sought during 

the first-stage bid evaluation process. This may 

Bidder Instructions: Select one of the following codes 

for each requirement only in case where the bidder 

has selected compliance (C) or alternative (A) in the 

compliance status.

Standard Product (S): this indicates that the bidder’s 

standard product will

be used to conform to a particular technical 

specification, the bid should provide evidence in 

support of this designation as well. Otherwise, bidder 

clarification must be sought.

Modify (M): this indicates that the bidder will 

undertake modification/development work to meet a 

particular technical requirement, this should occur 

only in cases where the bidder has entered 

compliance (C) in the complicance status, i.e., to 

confirm that the development work has been fully 

accounted for as an integral part of the bid and is 

Bidder Instruction: Provide the 

product module name and the 

version number if the response is 

Standard Product (S).

If the response is Modify (M): 

provide the product module and 

version number of the base product 

to be customized.

Bidder Instruction: Provide 

the release date of the 

proposed product version or 

date of the planned 

enhancements

Bidder Instruction: 

If the response is Exceed, explain 

why the bidder solution is better.

If the resonse is Alternative, explain 

how it works to meet the 

requirements.

If the response is Compliance with 

Modification required, explain the 

enhancements or customizations 

needed. 

If the respnse is Non-Compliance: 

Explain why the requirement is not 

applicable or needed for the 

proposed solution, and describe the 

proposed alternative (if any).

Please provide 

document 

location where 

PEA can find 

additional 

information: 

including Doc. 

Name, Section 

Number, and 

Page No.

Definition

Exceed, Meet, Planned Only product configurations are needed.

Configuration: Changes to the behavior of the system without 

chaning program source code. The changes must be 

forward compatible with new product releases in the 

future. 

Enhancement: The new or improved function will be embedded in a 

future product release and supported as part of the 

product. 

Customization: Source program code changes are needed. The 

changes may need to be re-done when upgrading to 

a new product release in the future. 

Bidder Proposal 

Section & Page 

Number 

Bidder Response

(Please refer to 6.14 in Section 1 - Instruction to Bidders)Requirements Product Module & Version Date Available Bidder Comment
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Compliance 

Status

Standard 

Equipment 

Status

Book 1: System Overview ในบทน้ีจะได้กล่าวถึงองค์ประกอบหลักของข้อก าหนดทางเทคนิค ซ่ึงประกอบไปด้วยภาพรวมและสถาปัตยกรรมของระบบต่าง ๆ 

ดังต่อไปน้ี

1. ระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ ซ่ึงประกอบด้วย

1.1 โครงข่ายและอุปกรณ์ส่ือสารส าหรับระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่

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 มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ

2. ระบบ Meter Operation Management System (MOMS)

3. การเช่ือมโยงระบบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (System Integration)

1 AMI for C&I System Overview สถาปัตยกรรมรวมของระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่แสดงในรูปท่ี 1-1 ซ่ึง ประกอบด้วย มิเตอร์ไฟฟ้า

อัจฉริยะ โครงข่ายและอุปกรณ์ส่ือสารส าหรับระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ 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 จะต้องอยู่ในรูปแบบ Software ท่ีเป็น Web Base ระบบต่าง ๆ ท้ังหมดดังท่ีกล่าวมาข้างต้น

จะต้อง ถูกออกแบบและท างานร่วมกันเพ่ือท าให้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะสามารถท างานได้อย่างสมบูรณ์ ซ่ึงท าให้

เกิดประสิทธิผลกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในภาพรวมอาทิเช่น การบริหารจัดการระบบ Billing ท่ีเหมาะสม การวางแผนระบบจ าหน่าย

และวิศวกรรมท่ีเหมาะสม การบริหารจัดการการละเมิดการใช้ไฟฟ้า และ การบริหารจัดการ Demand Response ระบบมิเตอร์ไฟฟ้า

อัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่น้ันยังสามารถmonitor และ บริหารจัดการทรัพย์สินต่าง ๆ ในระบบได้ด้วย

เน้ือหาจากน้ีไปเป็นการแสดงภาพรวมในแนวด่ิงของระบบย่อยต่าง ๆ ท่ีอยู่ในข้อก าหนดทางเทคนิค โดยรายละเอียดเชิงลึกส าหรับ

ข้อก าหนดทางเทคนิคของระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่จะอยู่ในบทท่ี 2 AMI System ส่วนรายละเอียด

เชิงลึกส าหรับข้อก าหนดทางเทคนิคของมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะและ หน่วยรับ-ส่งข้อมูล (4G/3G Modem) จะอยู่ในบทท่ี 3 Smart 

Meters, Modem and Installation

ในรูปท่ี 1-1 แสดงถึงสถาปัตยกรรมรวมของระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ในเชิงหลักการซ่ึงในทางปฏิบัติ

แล้ว ระบบย่อยต่าง ๆ ท่ีผู้ย่ืนข้อเสนออาจจะมีความแตกต่างออกไปข้ึนอยู่กับระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (AMI) ท่ีน าเสนอในแต่ละราย

รูปท่ี 1-1 สถาปัตยกรรมรวมของระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (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

A. ผู้รับจ้างจะต้องเสนอและจัดหาระบบ Single Head-End System (HES) ส าหรับมิเตอร์อัจฉริยะทุก

ประเภท และ ทุกผลิตภัณฑ์ โดยใช้โครงข่ายส่ือสารแบบ Cellular ท่ีมีมาตรฐานการส่ือสารคือ 4G Cellular 

และ 3G Cellular เป็นอย่างน้อย กับมิเตอร์อัจฉริยะทุกประเภท และ ทุกผลิตภัณฑ์

B. ผู้รับจ้างจะต้องเสนอและจัดหาระบบ Meter Data Management System (MDMS) ท่ีสามารถเช่ือมต่อ

กับระบบ Single HES ได้หลายผลิตภัณฑ์ และ รองรับเทคโนโลยีการส่ือสารได้หลายรูปแบบ โดยผู้รับจ้าง

จะต้องจัดหา ทดสอบ และ ส่งมอบ Application Programming Interface (API) ท่ีมีการ Update ตลอด

อายุสัญญา และผู้รับจ้างจะต้องทดสอบการท างานของ API และ จ าลองการท างานของระบบ Single HES 

อ่ืน ๆ ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามความต้องการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญา 

โดยข้อมูลทางเทคนิคเชิงลึกอยู่ในบทท่ี 2 AMI System

หลักการส าคัญของสถาปัตยกรรมรวมของระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ ประกอบไปด้วย

Bidder Proposal 

Section/ Reference
Requirement Desired Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available

Bidder 

Comment
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Bidder Response
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C. ผู้รับจ้างจะต้องเสนอและจัดหาระบบ Hardware Security Module (HSM) เพ่ือบริหารจัดการกุญแจการ

เข้ารหัสลับ (Security Keys) ท่ีจ าเป็นท้ังหมดส าหรับระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าราย

ใหญ่ อาทิเช่น Encryption Keys และ Authentication Keys เป็นอย่างน้อย โดยจะต้องเป็นระบบท่ีอยู่ใน 

Data Center ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เท่าน้ัน

D. ผู้รับจ้างจะต้องเสนอและจัดหาระบบ Network Management System (NMS) ส าหรับโครงข่ายส่ือสาร

แบบ Cellular ท่ีใช้ในโครงการ โดยระบบ NMS สามารถน าเอาส่วนหน่ึงของระบบ NMS ของผู้ให้บริการ

โทรศัพท์เคล่ือนท่ีเพ่ือแสดงผลการท างานผ่าน Web Application และ/หรือ Mobile Application ได้เป็น

อย่างน้อย โดยข้อมูลทางเทคนิคเชิงลึกอยู่ในบทท่ี 2 AMI System

E. ผู้รับจ้างจะต้องเสนอและจัดหาระบบบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล AMI Data Center

F. ผู้รับจ้างจะต้องเสนอและจัดหา SIM Card ท่ีจะน ามาใช้ส าหรับมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะท้ังหมดในโครงการ และ

 อุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยมีข้อก าหนดทางเทคนิคข้ันต ่าดังต่อไปน้ี

F.1 เป็น Private SIM Card ท่ีมี Private IP Address แบบ Fixed IP โดยสามารถจ ากัดให้ใช้งานในโครงการ

ติดต้ังระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ ได้เท่าน้ัน

F.2 เป็น Private SIM Card ท่ีสามารถส่ือสารข้อมูลได้แบบ SIM-to-Server แบบสองทิศทาง (Two-Way 

Communication) โดย SIM-to-Server คือ การเช่ือมโยงระบบส่ือสารระหว่าง SIM และ Server แบบ

สองทิศทาง ซ่ึงไม่อนุญาตให้ติดต่อส่ือสารกันระหว่าง SIM และ SIM ด้วยกันได้

F.3 เป็น Private SIM Card ท่ีสามารถส่งข้อมูล Load Profile, Billing, Event, Alarm, และ ข้อมูลอ่ืน ๆ 

เช่น การท า Remote Configuration และ Firmware Upgrade เป็นต้น ท้ังน้ีต้องสามารถส่งข้อมูล Load 

Profile ได้อย่างน้อย 96 คร้ัง/วัน/มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ

G. ผู้รับจ้างจะต้องเสนอและจัดหา Customer Energy Portal ซ่ึงเป็นส่วนท่ีสร้างข้ึนโดยแยกออกมาจากระบบ

 HES และ MDMS ในรูปแบบของ Web Application และ Mobile Application โดยข้อมูลทางเทคนิคเชิง

ลึกอยู่ในบทท่ี 4 MOMS System and Customer Energy Portal

หลักการในการออกแบบระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ จะต้องค านึงถึงประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี

H. ระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่จะต้องถูกออกแบบให้มี Data Loss และ 

Latency ต ่าท่ีสุด โดยท่ีความน่าเช่ือถือของระบบ (reliability) ท่ีสูง และ สามารถขยายระบบ (scalability) 

ได้ในอนาคต

I. ระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่จะต้องถูกออกแบบให้มีการปกป้องข้อมูลตาม

หลักการ Cyber Security ท่ีเหมาะสม

J. ระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่จะต้องถูกออกแบบให้สามารถท าการ Remote

 Upgrade ได้ เช่น มิเตอร์อัจฉริยะ และ หน่วยรับ-ส่งข้อมูล (4G/3G Modem) เป็นต้น และ ผู้รับจ้างอาจจะ

ออกแบบระบบ AMI ให้สามารถรองรับ Application ใหม่ ๆ ในอนาคตได้

K. ระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่จะต้องถูกออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐาน

อุตสาหกรรมท่ีเหมาะสม และ อุปกรณ์ท่ีใช้งานบนเครือข่ายอินเตอร์เนตจะต้องสามารถท างานได้ท้ัง IPv4 และ 

IPv6

1.1 มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Meters) มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (smart meters) เป็นอุปกรณ์ Endpoint ในระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ ซ่ึง

จะต้องเป็นมิเตอร์อัจฉริยะแบบ Solid State ท่ีได้รับการทดสอบตามมาตรฐานท่ีก าหนดของประเทศไทย และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

โดยจะต้องถูกผลิตและประกอบให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี อยู่ภายใต้กล่องบรรจุมิเตอร์ (ยกเว้น หน่วยรับ-ส่งข้อมูล (4G/3G Modem)

 ท่ีจะต้องอยู่ท่ีฝาครอบ Terminal ของมิเตอร์)

A. มิเตอร์อัจฉริยะจะต้องมี Microprocessors/Microcontrollers ท่ีท าหน้าท่ีประมวลผลสัญญาณและค าส่ัง

ต่าง ๆ เพ่ือสร้างฟังก์ชันการท างานท่ีจ าเป็นของระบบ AMI อาทิเช่น การอ่านค่า Registers ในมิเตอร์อัจฉริยะ 

การตรวจสอบระดับแรงดันท่ีสูง/ต ่ากว่าค่าท่ีก าหนด การตรวจสอบการท างานภายในมิเตอร์และการวิเคราะห์

สาเหตุของปัญหาการท างานภายในมิเตอร์เบ้ืองต้น (Self-Monitoring and Diagnostics) ภายในมิเตอร์

อัจฉริยะ เป็นอย่างน้อย
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B. มิเตอร์อัจฉริยะจะต้องมีหน่วยความจ าแบบ Persistent ท่ีสามารถเก็บข้อมูลการวัดค่าของมิเตอร์และ 

Events ต่าง ๆ ภายในมิเตอร์และไม่สูญหายแม้จะเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง (ไม่มีไฟเล้ียงมิเตอร์) หรือ เกิด

ความผิดพลาดในการส่ือสาร เป็นต้น

C. มิเตอร์อัจฉริยะจะต้องมี หน่วยรับ-ส่งข้อมูล (4G/3G Modem) ซ่ึงมีโมดูลส าหรับส่ือสารผ่านโครงข่าย 

Cellular เพ่ือสร้างการส่ือสารแบบสองทิศทาง (Two-way Communication)

D. มิเตอร์อัจฉริยะจะต้องมีหน่วยสร้างสัญญาณนาฬิกาภายใน (Real Time Clock (RTC)) ท่ีท าหน้าท่ีจ่าย

สัญญาณนาฬิกาท่ีแม่นย าและเท่ียงตรงเพ่ือเป็นสัญญาญนาฬิกาหลักส าหรับควบคุมการท างานของมิเตอร์

อัจฉริยะ และการสแตมป์เวลาในการอ่านค่าการวัดของมิเตอร์และการตรวจจับ Events ต่างๆ เป็นอย่างน้อย 

และ จะต้องมีหน่วยเก็บพลังงานช่ัวคราวในรูปแบบของ Battery แบบถอดเปล่ียนได้ (Replaceable) ท่ี

สามารถเล้ียงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ภายใน RTC ได้อย่างเพียงพอ

1.2 โครงข่ายและอุปกรณ์ส่ือสารแบบ Cellular (Cellular Communication Network and Equipment) โครงข่ายส่ือสารแบบ Cellular ท าหน้าท่ีเช่ือมโยงอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่เข้า

ด้วยกันเพ่ือท าให้เกิดการแลกเปล่ียนข้อมูล/ส่ือสารข้อมูลระหว่างกันได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีส่ือสารท่ีก าหนดให้

ใช้ในโครงการน้ีคือ โครงข่ายส่ือสารโทรศัพท์เคล่ือนท่ีตามมาตรฐาน 4G และ 3G ซ่ึงอุปกรณ์ส่ือสารต่าง ๆ ท่ีจะน ามาใช้ในการออกแบบ

ระบบ AMI อาจจะมีความหลากหลายแตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับระบบ AMI ท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอได้น าเสนอเข้ามาให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

พิจารณา โดยหลักการพ้ืนฐานแล้วจะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือ โครงข่ายส่ือสาร ดังต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อย (ช่ือเรียกอุปกรณ์

อาจจะมีความแตกต่างกันในแต่ละผลิตภัณฑ์)

A. Communication Network Gateway ท าหน้าท่ีเป็น Data Hub เพ่ือควบคุมและส่ังการการส่ือสารข้อมูล

ระหว่างมิเตอร์อัจฉริยะและ โครงข่ายส่ือสาร Backhaul ในระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (AMI)ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้า

รายใหญ่น้ี ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีจะท าหน้าท่ีเป็น Communication Network Gateway เป็นอย่างน้อย

B. Wide Area Network (WAN) หรือ Backhaul Communications ท าหน้าท่ีเป็นโครงข่ายส่ือสารท่ี

เช่ือมโยง Communication Network Gateway (ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี) เข้ากับระบบ HESของระบบ

มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่

1.3 Network Management System (NMS) ระบบ Network Management System (NMS) จะต้องถูกออกแบบและจัดหาเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานและการซ่อมบ ารุงโครงข่าย

ส่ือสารของระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ท้ังในส่วนของโครงข่ายส่ือสารส าหรับมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะและ

ระบบ HES และ เครือข่ายส่ือสารภายในศูนย์ AMI Data Center โดยจะต้องมีฟังก์ชันการท างานหลักดังต่อไปน้ี

A. การบริหารจัดการโครงข่ายส่ือสารภาคสนาม (Field Communication Network)

o ระบบ NMS จะต้องสามารถบริหารจัดการ Alarms และ Events ท่ีเกิดข้ึนในโครงข่าย/ระบบส่ือสาร 

Cellular และแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบหลักได้เป็นอย่างน้อย

o ระบบ NMS จะต้องสามารถแสดง (Monitor) และ วิเคราะห์ (Analyze) ประสิทธิภาพของโครงข่าย/

ระบบส่ือสาร Cellular อาทิเช่น Received Signal Strength และ SIM Card Status (Active/Inactive) ต่อ

พ้ืนท่ีให้บริการ และ/หรือ ต่ออุปกรณ์ 4G/3G Modem ได้เป็นอย่างน้อย

B. การแสดงสถานะของโครงข่าย/ระบบส่ือสารในรูปแบบ Graphic

o ระบบ NMS จะต้องสามารถแสดงสถานะของโครงข่าย/ระบบส่ือสารในรูปแบบ Graphic อาทิเช่น Network

 Maps ซ่ึงมีการแสดงผลประสิทธิภาพของโครงข่ายส่ือสาร Cellular ได้เป็นอย่างน้อย

C. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

o ระบบ NMS จะต้องสามารถบริหารจัดการการเข้าใช้งานระบบ NMS ในรูปแบบของ Role Based Access 

Control หรือ กรรมวิธีอ่ืน เพ่ือจ ากัดสิทธิและหน้าท่ีของผู้ใช้งานแต่ละระดับได้เป็นอย่างน้อย ให้เป็นไปตาม 

Cyber Security Policy ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1.4 ระบบบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล AMI Data Center

ระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ควรจะถูกออกแบบให้สามารถต่อยอดและขยายผลส าหรับรองรับระบบอ่ืน ๆ ในอนาคตได้อาทิเช่น การบริหารจัดการมิเตอร์น ้า เป็นต้น
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A. ระบบบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล AMI Data Center จะต้องสามารถบริหารจัดการ Configuration ของ

อุปกรณ์ส่ือสาร (Network Equipment) แบบ Automatic หรือ Manual ในรูปแบบ Remote ได้เป็นอย่าง

น้อย

B. ระบบบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล AMI Data Center จะต้องสามารถบริหารจัดการ Alarms และ Events ท่ี

เกิดข้ึนในโครงข่าย/ระบบส่ือสาร และแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบหลักได้เป็นอย่างน้อย

C. ระบบบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล AMI Data Center จะต้องสามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ส่ือสาร (Network

 Equipment) ด้วยโปรโตคอล SNMP หรือ ระบบอ่ืน ได้เป็นอย่างน้อย

D. ระบบบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล AMI Data Center จะต้องสามารถบริหารจัดการเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

 (Computer Servers) และ ระบบท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด โดยข้อมูลทางเทคนิคเชิงลึกอยู่ในบทท่ี 5 IT 

Infrastructure and Minimum Sizing

E. การแสดงสถานะของอุปกรณ์และเครือข่ายส่ือสารอินเตอร์เนตในศูนย์ข้อมูล AMI Data Center ในรูปแบบ

 Graphic

a. ระบบบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล AMI Data Center จะต้องสามารถแสดงสถานะของอุปกรณ์ในศูนย์ข้อมูล 

AMI Data Center ในรูปแบบ Graphic และ เครือข่ายส่ือสารอินเตอร์เนตในศูนย์ AMI Data Center (เช่น 

Data Usage, Alarms, Events, etc.) และ ปัญหาต่าง ๆ ในการส่ือสารในรูปแบบของ Graphic User 

Interface (GUI) ได้เป็นอย่างน้อย

F. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

a. ระบบบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล AMI Data Center จะต้องสามารถบริหารจัดการการเข้าใช้งานระบบ ใน

รูปแบบของ Role-Based Access Control หรือ กรรมวิธีอ่ืน เพ่ือจ ากัดสิทธิ และหน้าท่ีของผู้ใช้งานแต่ละ

ระดับได้เป็นอย่างน้อย ให้เป็นไปตาม Cyber Security Policy ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1.5 Head-End System (HES) ระบบ Head-End System (HES) ส าหรับระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่จะต้องเป็นระบบ Single HES ท่ี

สามารถควบคุมและบริหารจัดการมิเตอร์อัจฉริยะในโครงการได้ทุกประเภทและทุกผลิตภัณฑ์ผ่านหน้าจอ Graphic User Interface 

(GUI) เดียวกันเพ่ือท าให้การบริหารจัดการระบบ AMI และ มิเตอร์อัจฉริยะมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด ระบบ HES 

จะต้องท าหน้าท่ีควบคุมและประมวลผลข้อมูลของระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ ในลักษณะ Near 

Real-Time ซ่ึงประกอบไปด้วย การอ่านค่าท าบิล การอ่านค่า Registers การอ่านค่า Interval (Load Profile) และ การตรวจจับการ

ละเมิดเป็นอย่างน้อย โดยจะควบคุมและประมวลผลข้อมูลให้สอดคล้องกับหลักการของ Cyber Security ตามข้อก าหนดของการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค ระบบ HES น้ันจะต้องท าหน้าท่ีในการ Provisioning และ Monitoring มิเตอร์อัจฉริยะท่ีถูกติดต้ังไปแล้วด้วย เป็นอย่างน้อย

1.6 Meter Data Management System (MDMS) ระบบ Meter Data Management System (MDMS) จะต้องท าหน้าท่ีประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกส าหรับระบบมิเตอร์

ไฟฟ้าอัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ ในรูปแบบท้ัง Near Real Time และ Event Driven ซ่ึงปกติแล้วข้อมูลท่ีได้จากมิเตอร์

อัจฉริยะจะมีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนสูง การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกของระบบ MDMS ส าหรับระบบมิเตอร์ไฟฟ้า

อัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่โดยท่ัวไปจะต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อย

A. ระบบ MDMS จะต้องมีความยืดหยุ่นสูงในการก าหนด Business Rules ส าหรับกระบวนการ VEE ซ่ึง

ประกอบไปด้วยกระบวนการย่อย 3 กระบวนการคือ Validation, Estimation, และ Editing ส าหรับค่าท่ีอ่าน

จากมิเตอร์อัจฉริยะท้ังแบบ Register Read และ Interval Read เป็นอย่างน้อย

B. ระบบ MDMS จะต้องมีกระบวนการประมวลผลและกรองเหตุการณ์ (Events) ท่ีซับซ้อนได้

C. ระบบ MDMS จะต้องสามารถรวบรวม (Aggregate) ข้อมูลท่ีอ่านจากมิเตอร์อัจฉริยะเพ่ือรองรับ

กระบวนการ Joint-Account Billing และ Joint-Load Profiling เป็นอย่างน้อย
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D. ระบบ MDMS จะต้องสามารถกรองสัญญาณ False Alarms (False Alarm คือ Alarm ท่ีเกิดจากการ

วางแผนในการซ่อมบ ารุงระบบ หรือ การด าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ีได้วางแผนไว้แล้ว โดยการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะก าหนดรายละเอียดให้ผู้รับจ้างภายหลัง) ท่ีอาจเกิดข้ึนในระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (AMI)

 ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ โดยการพิจารณาข้อมูลประกอบ (เช่น Planned Work) ท่ีมาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ

 อาทิเช่น ระบบ Legacy Systems (SAP, GIS, SCADA) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ MOMS ได้เป็นอย่าง

น้อย

E. ระบบ MDMS จะต้องสามารถรองรับการท างานของศูนย์ควบคุมและปฏิบัติการมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ 

(Smart Meter Operation System: SMOC) ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได้ อาทิเช่น การบริหารจัดการการติดต้ัง

และ Provisioning มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ และ การบริหารจัดการและเฝ้าติดตาม Alarms และ Events ได้

เป็นอย่างน้อย

F. ระบบ MDMS จะต้องสามารถเช่ือมต่อกับระบบ Single HES ได้หลายหลายผลิตภัณฑ์ และ รองรับ

เทคโนโลยีการส่ือสารได้หลายรูปแบบ

2 MOMS System Overview ระบบ Meter Operation Management System (MOMS) เป็นระบบบริหารจัดการกระบวนงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับระบบมิเตอร์ไฟฟ้า

อัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ โดยมีหลักการท างานท่ีค านึงถึงกระบวนงานท่ีเป็นอยู่และกระบวนงานใหม่ท่ีเหมาะสมของการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในภาพรวมของกระบวนงานต่าง ๆ ประกอบไปด้วย การติดต้ัง ร้ือถอน สับเปล่ียน โอน และตัดฝาก มิเตอร์ไฟฟ้า

อัจฉริยะ การบริหารจัดการ Meter Exception การบริหารจัดการซ่อมบ ารุงระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่

 การบริหารจัดการพัสดุการบริหารจัดการ Time Synchronization การออกรายงาน และ การจัดท า Web Application และ/หรือ 

Mobile Application ส าหรับกระบวนงานท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นอย่างน้อย ข้อมูลทางเทคนิคให้อ้างอิงบทท่ี 4 MOMS System and 

Customer Energy Portal

3. Conceptual Architectures สถาปัตยกรรมของระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ สามารถแสดงได้เป็น 2 ส่วนคือ การเช่ือมโยงของระบบ

ย่อยต่าง ๆ ในระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ ท้ังระบบใหม่และระบบ Legacy Systems ท่ีมีอยู่แล้วของ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ การแบ่งสภาพแวดล้อม (Environment) การท างานของคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และ อุปกรณ์/ระบบ

ต่าง ๆ ในระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (AMI)ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ ซ่ึงประกอบไปด้วย Production Environment ซ่ึงมี ระบบ 

Production System อยู่ภายใน และ Non-Production Environment ซ่ึงมีระบบ Staging System และ Development/Training 

System อยู่ภายใน

3.1 System Integration Architecture - Data Flow Diagram การเช่ือมโยงของระบบย่อยต่าง ๆ ในระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ ท้ังระบบใหม่และระบบ Legacy 

Systems ท่ีมีอยู่แล้วของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แสดงในรูปท่ี 1-2 โดยรายละเอียดของการเช่ือมต่อเส้นต่าง ๆ สามารถดูได้จาก 

Appendix A (การเปล่ียนแปลงการเช่ือมโยงของระบบย่อยต่าง ๆ ในระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่จะต้อง

ได้รับการเห็นชอบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อนเท่าน้ัน และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการเช่ือมโยงของ

ระบบย่อยต่าง ๆ ในระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ตามความเหมาะสม)

รูปท่ี 1-2 การเช่ือมโยงของระบบย่อยต่าง ๆ ในระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่

3.2 Conceptual Technical Architecture ในโครงการน้ี ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา ทดสอบ และส่งมอบระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ ท่ีสร้างข้ึนใน

สภาพแวดล้อม (Environment) 2 สภาพแวดล้อม ประกอบด้วย Production Environment และ Non-Production Environment 

โดยมีระบบ 3 ระบบอยู่ภายในสภาพแวดล้อมประกอบด้วย ระบบ Production System, Staging System, และ 

Development/Training System โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี (รายละเอียดทางเทคนิคเชิงลึกอยู่ในบทท่ี 5 IT Infrastructure and 

Minimum Sizing)

A. จะต้องรองรับการท างานแบบ Service Oriented Architecture (SOA)

B. จะต้องรองรับมาตรฐานทางอุตสาหกรรมเปิด เช่น Common Information Model (CIM)

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา ต้ังค่า Customization ทดสอบ และส่งมอบ Enterprise Service Bus (ESB) ในโครงการน้ีท่ีสามารถเช่ือมโยงกับ ESB ท่ีมีอยู่ในปัจุบันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี
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C. จะต้องยินยอมให้ระบบ AMI และ Application อ่ืน ๆ เข้าสู่ข้อมูลแบบ Real-Time ได้ เช่น การอ่านข้อมูล

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

D. จะต้องเช่ือมโยงกับ Applications ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและง่าย โดยต้องไม่ไปปรับแต่ง Applications 

ต่าง ๆ เหล่าน้ันแบบ Customization มากจนเกินไป เช่น Message Transformation, Service Callout, 

และ Protocol Translation เป็นต้น

E. จะต้องมี Adapters มาตรฐานหรือแบบ Custom ส าหรับเช่ือมโยงกับระบบภายนอก (3rd Party 

Systems) เช่น ระบบ SAP ERP เป็นต้น

F. จะต้องมีความสามารถในการ Logging และ Monitoring

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา ต้ังค่า Customization ทดสอบ และส่งมอบลิขสิทธ์ิท่ีถูกต้องตามกฎหมายของ 

Software ในระบบ HES และ ระบบ MDMS ท่ีผู้รับจ้างจัดหาในระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้

ไฟฟ้ารายใหญ่ จ านวนไม่น้อยกว่า 150,000 ลิขสิทธ์ิ รวมท้ังระบบ Software หรือ Applications อ่ืน ๆ (ถ้ามี)

 และ จะต้องออกแบบระบบ Hardware ท้ังหมดในระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าราย

ใหญ่ตามแนวทางท่ีก าหนดใน บทท่ี 5 IT Infrastructure and Minimum Sizing เพ่ือให้สามารถรองรับ

จ านวนมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะจ านวนไม่น้อยกว่า 150,000 เคร่ือง ในโครงการน้ี

3.2.1 ระบบ Production System ระบบ Production System จะท างานในสภาพแวดล้อมแบบ Production Environment ซ่ึงเป็นสภาพแวดล้อมจริงท่ีระบบมิเตอร์

ไฟฟ้าอัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ท างานอยู่ การออกแบบจะต้องออกแบบตามหลักการของ High Availability (HA) เพ่ือ

ท าให้ระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่สามารถท างานได้อย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม

A. Active-Active Cluster of Redundant ส าหรับ Database Servers, Data network, และ Power 

Supplies โดยก าหนดให้คอมพิวเตอร์แม่ข่ายส ารอง (Redundant Server), Data Network ส ารอง, และ 

Power Supplies ส ารอง ต้องท างานในทันที (Real Time) หลังจากท่ีคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก (Main 

Server), Data Network หลัก, และ Power Supplies หลัก(ตามล าดับ) ไม่สามารถท างานได้

B. Active-Passive Cluster of Redundant ส าหรับ Application Servers โดยก าหนดให้คอมพิวเตอร์แม่

ข่ายส ารอง (Redundant Server) ต้องท างานในระยะเวลาไม่เกิน 30 นาที หลังจากท่ีคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก 

(Main Server) ไม่สามารถท างานได้

3.2.2 ระบบ Staging System ระบบ Staging System จะท างานในสภาพแวดล้อมแบบ Non-Production Environment เพ่ือใช้ในการทดสอบ Software และ 

Data Updates คร้ังสุดท้าย (Final Testing) ก่อนท่ีจะถูกยกระดับ (Promote) ไปสู่ระบบ Production System ในสภาพแวดล้อม

แบบ Production Environment ต่อไป โดยระบบ Staging System จะต้องถูกออกแบบและติดต้ังโดยมีระบบ Hardware และ 

Software รวมถึงการ setup ต่าง ๆ เหมือนกันกับระบบ Production System โดยอาจจะมีจ านวน Software License ท่ีน้อยกว่า

ระบบ Production System

3.2.3 ระบบ Development/Training System ระบบ Development/Training System จะท างานในสภาพแวดล้อมแบบ Non-Production Environment เพ่ือใช้ในการพัฒนา 

ทดสอบ และ อบรมท่ีเก่ียวข้องกับ Software และ Applications ต่าง ๆ ในระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่

3.3 สถาปัตยกรรมรวมส าหรับระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่
3.3.1 ระบบ Production System ระบบ Production System จะต้องมีการออกแบบด้วยหลักการ High-Availability Provision และ Local Redundancy โดยติดต้ัง 

ณ ศูนย์ AMI Data Center การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส านักงานใหญ่

3.3.2 ระบบ Staging System

รูปท่ี 1-3 สถาปัตยกรรมรวมของระบบ Production System ส าหรับ ระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (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)

รูปท่ี 1-4 สถาปัตยกรรมรวมของระบบ Staging System ส าหรับ ระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่

ผู้รับจ้างจะต้องออกแบบและจัดหาระบบ ณ ศูนย์ AMI Data Center ซ่ึงประกอบไปด้วยเป็นอย่างน้อย
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3.3.3 ระบบ Development/Training System

3.4 AMI and AMR System Integration Requirement
3.4.1 การเช่ือมโยงระหว่างระบบ MOMS กับ ระบบ AMR
A. ระบบ Meter Maintenance Management System (MMMS) จะต้องสามารถเช่ือมโยงเพ่ือน าข้อมูล

ระบบ AMR Monitoring System และระบบ AMR Maintenance System ของระบบ Automatic Meter 

Reading (AMR) ระยะท่ี 1 และ 2 ตามช่องทางการเช่ือมโยงซ่ึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเตรียมไว้ให้ เพ่ือน ามา

แสดงผลร่วมกันในระบบ Meter Maintenance Management System (MMMS) ได้ เช่น สรุปภาพรวม

ความผิดปกติของมิเตอร์ การตรวจสอบ และติดตามสถานะ ใบงาน เป็นต้น รวมท้ังต้องสามารถคัดกรองมิเตอร์

ว่าเป็นของระบบ AMR หรือ AMI หากเป็นมิเตอร์ในระบบ AMR จะต้องมีช่องทางท่ีเช่ือมโยงไปยังระบบ AMR

 Monitoring System และระบบ AMR Maintenance System เพ่ือบริหารจัดการต่อไปได้

B. ระบบ Meter Time Management System (MTMS) จะต้องสามารถเช่ือมโยงเพ่ือน าข้อมูล ระบบ

ตรวจสอบ มิเตอร์ AMR ท่ีเกิดเวลาคลาดเคล่ือน (Time Management System) ของระบบ Automatic 

Meter Reading (AMR) ระยะท่ี 1 และ 2 ตามช่องทางการเช่ือมโยงซ่ึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเตรียมไว้ให้ 

เพ่ือน ามาแสดงผลร่วมกันในระบบ Meter Time Management System (MTMS) น้ีได้ เช่น แสดงข้อมูล

มิเตอร์ท่ีเกิดเวลาคลาดเคล่ือนในรูปแบบรายวัน รายเดือน รายปีเป็นต้น

3.4.2 การเช่ือมโยงระหว่าง Customer Energy Portal กับ ระบบ AMR
A. ระบบ Customer Energy Portal ในระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่จะต้อง

สามารถเช่ือมโยงเพ่ือน าข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า และ การยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน ของมิเตอร์ AMR ใน

ระยะท่ี 1 และ 2 ตามช่องทางการเช่ือมโยงซ่ึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเตรียมไว้ให้ เพ่ือน ามาใช้งานร่วมกันใน

ระบบ Customer Energy Portal น้ีได้ เช่น การแสดงผลกราฟและ เปรียบเทียบข้อมูล Load Profile ท้ัง

แบบกลุ่มและเฉพาะราย ข้อมูลใบอ่านหน่วย เป็นต้น

3.4.3 การเช่ือมโยงระหว่างระบบ MDMS (ฟังก์ชัน VEE) กับ ระบบ AMR

A. ระบบ MDMS จะต้องสามารถเช่ือมโยงเพ่ือน าข้อมูลจากระบบ Automatic Meter Reading (AMR) ระยะ

ท่ี 1 และ 2 ตามช่องทางการเช่ือมโยงซ่ึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเตรียมไว้ให้ มาท าการตรวจสอบ 

(Validation) ด้วยกระบวนการของ VEE แบบ Manual และ/หรือ Automatic ได้

รูปท่ี 1-5 สถาปัตยกรรมรวมของระบบ Development/Training System ส าหรับ ระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่
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1 นิยาม

1.1 ระบบ AMI ระบบ AMI หมายถึง ระบบ AMI ท่ีประกอบไปด้วยมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ หน่วยรับ-ส่งข้อมูล 

(4G/3G Modem) โครงข่ายส่ือสารและอุปกรณ์ส่ือสารของระบบ 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 ระบบ

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการเช่ือมโยงระบบต่าง ๆ ท่ีก าหนดภายใต้ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

 ระบบ AMI ดังกล่าวจะต้องท างานในลักษณะบูรณาการ (Integrated) เพ่ือท าให้การท างาน

ของฟังก์ช่ันต่าง ๆ ท่ีก าหนดในข้อก าหนดทางเทคนิค ท างานได้อย่างสมบูรณ์และเหมาะสม

1.2 ความต้องการของระบบ AMI ค าว่า “ต้อง” หมายถึง ความต้องการหลักของระบบ AMI ท่ีบังคับให้มี

ค าว่า “และ/หรือ” หมายถึง อย่างใดอย่างหน่ึง หรือ ท้ังสองอย่าง

ค าว่า “ควร” หมายถึง ความต้องการหลัก และ/หรือ ความต้องการรองของระบบ AMI ท่ีไม่

บังคับ แต่ผู้รับจ้างควรจะพิจารณาในการออกแบบระบบ AMI

1 ระบบ AMI จะต้องสามารถท างานได้ตามเกณฑ์ฟังก์ช่ัน (Functional 

Requirements) และ เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Performance 

Requirements) ท่ีระบุในบทน้ี และ บทอ่ืน ๆ ท้ังหมดในข้อก าหนดทาง

เทคนิคน้ี เพ่ือรองรับมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะจ านวนไม่น้อยกว่า 150,000 

เคร่ือง และ มีจ านวนของผู้ใช้งานท่ัวไปดังแสดงใน Appendix C: User 

Counts HES NMS MDMS MOMS ซ่ึงอาจมีการปรับเปล่ียนได้ตามความ

เห็นชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2 ผู้รับจ้างต้องจัดหาพร้อมติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่

ท้ังหมด 70,000 ราย โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้พิจารณาในส่วน

ของรายช่ือของผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ท่ีจะติดต้ังระบบ AMI

3 ผู้รับจ้างต้องจัดหาพร้อมติดต้ังหน่วยรับ-ส่งข้อมูล (4G/3G Modem) 

ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เช่ือมโยงกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ

ศูนย์ AMI Data Center ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระบบปฏิบัติการต่างๆ

 รวมถึงระบบส่ือสารต่างๆ

4 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการส่งมอบอุปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ และ

รับผิดชอบในการส่งข้อมูลจากมิเตอร์ มาท่ีศูนย์ AMI Data Center ท่ีต้ังอยู่

 ณ ส านักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Bidder Proposal 

Section/ Reference
Requirement Desired Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available

Bidder 

Comment
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1.3 System Availability System Availability หมายถึง ความพร้อมใช้งานของระบบ AMI ซ่ึงสามารถค านวณเป็นราย

เดือนได้ดังต่อไปน้ี

System Available Time หมายถึง ช่วงเวลา (เช่น ทุก ๆ 15 นาที ส าหรับข้อมูล Load 

Profile และ ทุก ๆ เดือน ส าหรับข้อมูล Billing เป็นอย่างน้อย) ท่ีระบบ AMI และ ข้อมูลต่าง ๆ

 มีความพร้อมใช้งาน โดยท่ี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถใช้งานระบบ AMI ได้อย่างปกติ เพ่ือ

ปฏิบัติการและด าเนินกิจการต่าง ๆ ได้ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนดทางเทคนิคน้ี

Total Time of Reporting Period หมายถึง ช่วงเวลา (เช่น ทุก ๆ 15 นาที ส าหรับข้อมูล 

Load Profile และ ทุก ๆ เดือน ส าหรับข้อมูล Billing เป็นอย่างน้อย) ท่ีระบบ AMI และ 

ข้อมูลต่าง ๆ จะต้องถูกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรียกใช้งานเพ่ือปฏิบัติการและด าเนินกิจการ

ต่าง ๆ ได้ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนดทางเทคนิคน้ี

1. ช่วงเวลาท่ีได้รับการเห็นชอบจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการซ่อม/

บ ารุงรักษาระบบ AMI ท่ีได้วางแผนไว้ก่อนล่วงหน้า รวมไปถึง ช่วงเวลา 

Downtime ในแต่ละเดือนของระบบ AMI ท่ีเป็นผลมาจากการติดต้ังระบบ

 AMI ได้รับการเห็นชอบจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2. ช่วงเวลาท่ีเกิดไฟฟ้าขัดข้อง (Outage Time) และ/หรือ ช่วงเวลาการ

ด าเนินงานแก้ไขระบบ AMI ล่าช้าของผู้รับจ้าง อันเน่ืองมาจากเหตุการณ์

สุดวิสัย (เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น) หรือ การไม่สามารถ

ด าเนินการแก้ไขระบบ AMI เน่ืองจากข้อจ ากัดของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1.4 Available Meters Available Meters หมายถึง มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะท่ีพร้อมใช้งาน โดยจะต้องเป็นมิเตอร์

อัจฉริยะท่ีถูกติดต้ังเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ลงทะเบียน (Register) เข้าไปในระบบ HES และ 

สามารถติดต่อส่ือสารรับ/ส่งข้อมูลได้เป็นปกติผ่านโครงข่ายส่ือสาร Cellular ตามมาตรฐาน 4G

 และ 3G ตามสภาพแวดล้อมจริงในการใช้งาน เป็นเวลาอย่างน้อย 24 ช่ัวโมง

1.5 System Response Time

1. ในกรณีท่ีต้องการตรวจจับเหตุการณ์ (Events) ท่ีเกิดข้ึนแบบอัตโนมัติน้ัน 

ระยะเวลาท่ีตอบสนองของระบบ AMI หมายถึง ระยะเวลาท่ีวัดจากเวลาท่ี

เหตุการณ์น้ันเกิดข้ึนจนถึงเวลาท่ีเหตุการณ์น้ันถูกตรวจจับได้โดยผู้ใช้งานระบบ

 AMI ซ่ึงผู้รับจ้างได้จัดหา User Interface มาให้ เช่น ระบบ HES หรือ 

Application ต่าง ๆ ท่ีต้องน าข้อมูลไปใช้งานผ่านการเช่ือมโยงระบบ (System

 Interface) ท่ีก าหนด

Exclusions หมายถึง ช่วงเวลาท่ีไม่ถูกน ามาคิดค านวณอันเน่ืองมาจากช่วงเวลาในเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี

System Response Time หมายถึง ระยะเวลาท่ีตอบสนองของระบบ AMI ลักษณะดังต่อไปน้ี
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2. ในกรณีท่ีต้องการอ่านค่าจากมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะแบบอัตโนมัติน้ัน 

ระยะเวลาท่ีตอบสนองของระบบ AMI หมายถึง ระยะเวลาท่ีวัดจากเวลาท่ีเร่ิม

อ่านค่าจากมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะจนถึงเวลาท่ีข้อมูลท่ีได้จากการอ่านค่าจาก

มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะมาถึงผู้ใช้งานระบบ AMI ซ่ึงผู้รับจ้างได้จัดหา User 

Interface มาให้ เช่น ระบบ HES หรือ Application ต่าง ๆ ท่ีต้องน า ข้อมูล

ไปใช้งานผ่านการเช่ือมโยงระบบ (System Interface) ท่ีก าหนด

3. ในกรณีท่ีผู้ใช้งานระบบ AMI ส่ังการเอง (User Requests) น้ัน ระยะเวลา

ท่ีตอบสนองของระบบ AMI หมายถึง ระยะเวลาท่ีวัดจากเวลาท่ีเร่ิมส่ังการผ่าน

 User Interface หรือ ระบบท่ีผู้รับจ้างจัดหามาให้จนถึงเวลาท่ีได้รับการ

ยืนยันการปฏิบัติการควบคุม (Control Action) หรือ เวลาท่ีได้รับข้อมูลความ

ผิดพลาดในการปฏิบัติการ หรือ เวลาท่ีได้รับข้อมูลสมบูรณ์ของผู้ใช้งานระบบ 

AMI ซ่ึงผู้รับจ้างได้จัดหา User Interface มาให้ เช่น ระบบ HES หรือ 

Application ต่าง ๆ ท่ีต้องน าข้อมูลไปใช้งานผ่านการเช่ือมโยงระบบ (System

 Interface) ท่ีก าหนด

1.6 Data Availability Data Availability หมายถึง จ านวนร้อยละของ Available Meters ท่ีมีความพร้อมของข้อมูล

ส าหรับผู้ใช้งานระบบ AMI ซ่ึงผู้รับจ้างได้จัดหา User Interface มาให้ เช่น ระบบ HES หรือ 

Application ต่างๆ ท่ีต้องน าข้อมูลไปใช้งานผ่านการเช่ือมโยงระบบ (System Interface) ท่ี

ก าหนด โดยมีระยะเวลา System Response Time ตามท่ีก าหนดไว้

1.7 Operating Conditions

1.7.1 Normal Condition ระบบ AMI จะท างานในสภาวะเสถียรปกติ (Normal Condition) ก็ต่อเม่ือเง่ือนไขต่าง ๆ 

เหล่าน้ีคงอยู่นานกว่า 15 นาทีเป็นอย่างน้อย

1. ระบบ AMI สามารถท างานทุกฟังก์ช่ันได้เป็นปกติโดยสามารถ

ประมวลผล วิเคราะห์ และ น าเสนอข้อมูลท่ีอ่านได้จาก Available 

Meters ทุกเคร่ืองดังท่ีได้ออกแบบไว้ ซ่ึงประกอบไปด้วย การ

ประมวลผลข้อมูลInterval การประมวลผล VEE การประมวลผลข้อมูล

การอ่าน Billing การ Pings และการอ่านค่ามิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะแบบ 

On-Demand และ การปรับปรุงข้อมูลหมายเลข Meter ID หรือ PEA 

Number เป็นต้น

ผู้รับจ้างจะต้องแสดง (Monitor) และรายงาน System Response Time ท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพโดยรวมของ Available Meters ท่ีระบุในหัวข้อท่ี 1.8 โดยแสดงเป็นระยะเวลาท่ีตอบสนอง

เฉล่ียของระบบ AMI ในทุกๆเดือน
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2. ผู้ใช้งานระบบ AMI ตามจ านวนท่ีก าหนดใน Appendix C: User 

Counts HES, NMS, MDMS, MOMS สามารถใช้งานได้ปกติ

3. สามารถอ่านข้อมูล Interval ทุก ๆ 15 นาที จาก Available 

Meters ได้ครบท้ังหมด

1.7.2 Stressed Condition ระบบ AMI จะท างานในสภาวะท่ีมีภาระโหลดสูงกว่าปกติ (Stressed Condition) ซ่ึงอาจจะ

เกิดจากการท่ีผู้ใช้งานระบบ AMI ตามจ านวนสูงสุด ท่ีก าหนดใน Appendix C: User Counts 

HES, NMS, MDMS, MOMS ได้เข้ามาใช้งานพร้อม ๆ กัน สภาวะ Stress Condition จะ

เกิดข้ึนก็ต่อเม่ือเง่ือนไขต่าง ๆ เหล่าน้ีเกิดข้ึนในช่วงเวลา 15 นาที และ คงอยู่นานกว่า 1 ช่ัวโมง

เป็นอย่างน้อย

1. ระบบ AMI สามารถท างานทุกฟังก์ช่ันได้เป็นปกติโดยสามารถ

ประมวลผล วิเคราะห์ และ น าเสนอข้อมูลท่ีอ่านได้จาก Available 

Meters ทุกเคร่ืองดังท่ีได้ออกแบบไว้ ซ่ึงประกอบไปด้วย การ

ประมวลผลข้อมูล Interval การประมวลผล VEE การประมวลผล

ข้อมูลการอ่าน Billing การ Pings และการอ่านค่ามิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ

แบบ On-Demand และ การปรับปรุงข้อมูลหมายเลข Meter ID หรือ 

PEA Number เป็นต้น

2. ผู้ใช้งานระบบ AMI ตามจ านวนสูงสุด ท่ีก าหนดใน Appendix C: 

User Counts HES, NMS, MDMS,MOMS สามารถใช้งานได้ปกติ3. สามารถอ่านข้อมูล Interval ทุก ๆ 15 นาที จาก Available 

Meters ได้ครบท้ังหมด

1.8 Functional and System Performance Requirements

1.8.1 ข้อก าหนดก่อนการทดสอบ

1. Functional and System Performance Requirements จะถูก

ทดสอบได้ก็ต่อเม่ือ กระบวนการและ Applications ทุกหัวข้อท่ีก าหนด

ในข้อก าหนดทางเทคนิค สามารถท างานได้ปกติตามท่ีได้ออกแบบไว้และ

 การทดสอบ Full Functional Test (ดูรายละเอียดเชิงลึกในบทท่ี 7 

Non-functional requirements) ได้ท าการทดสอบเสร็จส้ินสมบูรณ์

แล้ว2. Functional and System Performance Requirements จะถูก

ทดสอบได้ก็ต่อเม่ือ มี Available Meters ท่ีถูกติดต้ังหน้างานเสร็จส้ิน

สมบูรณ์แล้วและสามารถติดต่อส่ือสารได้ ไม่น้อยกว่า 85% ของจ านวน

 มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะท้ังหมดท่ีต้องติดต้ังในโครงการ

1.8.2 System Performance Requirements

ตาราง System Performance Requirements
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1. Interval data reads (for meters on days when the reads 

are not needed for billing) for at least 10,000 meters

Data Availability (Normal: 95%, Stress: 95%), 

Avg. Response Time (Normal: 15 min, Stress: 15 min)

2. Billing reads including VEE (for meters on days when the 

reads are needed for billing) for at least 10,000 meters

Data Availability (Normal: 99%, Stress: 99%), 

Avg. Response Time (Normal: 60 min, Stress: 120 min)

3.On Demand Read for at least 100 meters Data Availability (Normal: 90%, Stress: -), 

Avg. Response Time (Normal: 1 min, Stress: -)

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

meters

Data Availability (Normal: 90%, Stress: -), 

Avg. Response Time (Normal: 5 min, Stress: -)

1.9 AMI System Performance and SLA Monitoring Requirement ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดต้ัง Dash Board ในลักษณะหน้าจอแบบ 

Connected/Augmented ท่ีเพียงพอในการแสดง ตัวบ่งช้ีประสิทธิภาพของระบบ AMI (ทุกค่า

ในหัวข้อ 1.8 เป็นอย่างน้อย) และ เกณฑ์ประสิทธิภาพการให้บริการ (Service Level 

Agreement) ซ่ึงประกอบไปด้วยเป็นอย่างน้อย 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 เกณฑ์ประสิทธิภาพการให้บริการท่ีก าหนด (ดูรายละเอียดใน

เง่ือนไขเฉพาะงาน)

2 AMI System Requirements

2.1 Electric Metering

2.1.1 Number of Channels ระบบ AMI จะต้องสามารถรองรับการวัดค่าจากมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะแบบ Multi-Channels ได้

 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อย

1. Billing History มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะท้ังชนิด Three-Phase Four-Wire และ Three-Phase Three-Wire 

จะต้องมีช่อง (Channels) ส าหรับวัดค่า Billing History ได้ไม่น้อยกว่า 38 ช่อง ดังต่อไปน้ีเป็น

อย่างน้อย

ตารางท่ี 1 Table of Billing History

2. Load Profile หรือ Interval Data

1. ผู้รับจ้างจะต้องทดสอบประสิทธิภาพของระบบ AMI (System Performance Test) เพ่ือให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเห็นชอบ โดยมีประสิทธิภาพอ้างอิงดังแสดงในตาราง

 System Performance Requirements ทุกหัวข้อ

2. การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ AMI จะต้องทดสอบกับกลุ่มของมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะในสภาวะ Normal Condition เท่าน้ัน ตามจ านวนท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ก าหนด โดย Average Response Time หมายถึง เวลาตอบสนองเฉล่ียของระบบ AMI ท่ีค านวณจากกลุ่มของมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะท่ีพร้อม ใช้งาน (Available Meters)

 และ มี Data Availability เป็นไปตามข้อก า หนดในตาราง System Performance Requirements



Book 2 : AMI System Page 14 of 316

Compliance 

 Status

Standard 

Equipment 

Status

Bidder Proposal 

Section/ Reference
Requirement Desired Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available

Bidder 

Comment

2.1 มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะชนิด Three-Phase Four-Wire 

จะต้องมีช่อง (Channels) ส าหรับวัดค่า Load Profile หรือ 

Interval Data ได้ไม่น้อยกว่า 20 ช่อง ดังต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อย

ตารางท่ี 2 Table of Load Profile ส าหรับมิเตอร์

ไฟฟ้าอัจฉริยะชนิด Three-Phase Four-Wire

2.2 มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะชนิด Three-Phase Three-Wire 

จะต้องมีช่อง (Channels) ส าหรับวัดค่า Load Profile หรือ 

Interval Data ได้ไม่น้อยกว่า 15 ช่อง ดังต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อย

ตารางท่ี 3 Table of Load Profile ส าหรับมิเตอร์

ไฟฟ้าอัจฉริยะชนิด Three-Phase Three-Wire

2.1.2 Cumulative Total Consumption

1. ระบบ AMI จะต้องสามารถวัดและเก็บค่า พร้อมท้ังส่งข้อมูล 

Cumulative Total Consumption ของ มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ

ท้ังหมดต่อรอบบิล (Billing Cycle) ท่ีวางแผนการอ่านไว้ล่วงหน้า 

(Scheduled Read) ตามกลุ่ม/สายจดหน่วย และ วันอ่านหน่วยท่ี

ก าหนด ซ่ึงจะต้องอ่านค่า Cumulative Registers และค่าอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข้องท้ังหมดในตารางท่ี 1 Table of Billing History เดือนละ 1

 คร้ังด้วยกระบวนการ Billing Reset โดยจะต้องเร่ิมกระบวนการ

อ่านหน่วย ณ. เวลา 0.00 น. จนถึงเวลา 8.00 น. ของวันอ่านหน่วย

ท่ีก าหนด โดยปกติแล้วระบบ SAP-ISU จะท าการส่ง Billing Cycle 

และ Billing Read Order มายัง ระบบ AMI ผ่านทาง ESB/System 

Integration มายังระบบ MDMS หรือ ระบบ MOMS จากน้ันข้อมูล

การอ่านหน่วยของมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะท้ังหมดท่ีอ่านได้ตามรอบบิล

น้ัน ๆ จะถูกส่งกลับไปยังระบบ SAP-ISU เพ่ือประมวลผลบิลต่อไป 

(ข้อมูลการเช่ือมโยงดูได้จาก บทท่ี 1 System Overview และ 

Appendix A: Interface Requirement Matrix) ตามท่ีการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค ก าหนด
2.1.3 Demand

1. ระบบ AMI จะต้องสามารถวัดและเก็บค่า Demand แบบ Block ท่ี

มีช่วงเวลาคงท่ี 15 นาที เป็นอย่างน้อย
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2. ระบบ AMI จะต้องส่งข้อมูล Peak Demand รวมถึงข้อมูล วันท่ีและ

เวลาท่ีเกิด Peak Demand น้ัน ๆ ของมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะท้ังหมดต่อ

รอบบิล (Billing Cycle) ท่ีวางแผนการอ่านไว้ล่วงหน้า (Scheduled 

Read) ตามกลุ่ม/สายจดหน่วย และ วันอ่านหน่วยท่ีก าหนด ซ่ึงจะต้อง

อ่านค่า Demand Registers และค่าอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดในตาราง

ท่ี 1 Table of Billing History เดือนละ 1 คร้ังด้วยกระบวนการ 

Billing Reset โดยจะต้องเร่ิมกระบวนการอ่านหน่วย ณ. เวลา 0.00 น.

 จนถึงเวลา 8.00 น. ของวันอ่านหน่วยท่ีก าหนด โดยปกติแล้วระบบ 

SAP-ISU จะท าการส่ง Billing Cycle และ Billing Read Order มายัง 

ระบบ AMI ผ่านทาง ESB/System Integration มายังระบบ MDMS 

หรือ ระบบ MOMS จากน้ันข้อมูลการอ่านหน่วยของมิเตอร์ไฟฟ้า

อัจฉริยะท้ังหมดท่ีอ่านได้ตามรอบบิลน้ัน ๆ จะถูกส่งกลับไปยังระบบ 

SAP-ISU เพ่ือประมวลผลบิลต่อไป (ข้อมูลการเช่ือมโยงดูได้จาก บทท่ี 1

 System Overview และ Appendix A: Interface Requirement 

Matrix) ตามท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก าหนด

2.1.4 Interval Data

1. ระบบ AMI จะต้องสามารถวัดและเก็บค่า Interval Data ของ Load

 Profile และค่าอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดในตารางท่ี 2 Table of Load

 Profile ส าหรับมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะชนิด Three-Phase Four-Wire 

และ ตารางท่ี 3 Table of Load Profile ส าหรับมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ

ชนิด Three-Phase Three-Wire โดยมีช่วงเวลาคงท่ี 15 นาที เป็น

อย่างน้อย

2. ระบบ AMI จะต้องส่งข้อมูล Interval Data ของ Load Profile 

และค่าอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดในตารางท่ี 2 Table of Load Profile 

ส าหรับมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะชนิด Three-Phase Four-Wire และ

ตารางท่ี 3 Table of Load Profile ส าหรับมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะชนิด 

Three-Phase Three-Wire ของมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะท้ังหมดใน

โครงการแบบ Near-Real-Time โดยมีช่วงเวลาส่งคงท่ีทุก ๆ 15 นาที 

เป็นอย่างน้อย ตามท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด

2.1.5 Time of Use (TOU) and Time of Day (TOD)
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1. ระบบ AMI จะต้องสามารถรองรับการท างานแบบ Time-of-Use 

และ Time-of-Day โดยการท างานแบบบูรณาการของ มิเตอร์ไฟฟ้า

อัจฉริยะ, ระบบ HES, ระบบ MDMS, และ ระบบ อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

โดยมีรายละเอียดแสดงในหัวข้อท่ี 2.1.6 และ รองรับ Rate ได้อย่างน้อย

 8 Rates ต่อวัน ส าหรับ Weekday, Saturday, Sunday, และ 

Holiday ตามท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก าหนด

2. ระบบ AMI จะต้องสามารถเก็บค่า kW Demand และ kWh 

Consumption ได้ตาม TOU Rate และ TOD Rate ท่ี การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค ก าหนด โดยเม่ือมีการเปล่ียน Rate ในช่วงระหว่างเดือนท่ียังไม่

ถึงรอบบิล ระบบ AMI จะต้องสามารถเก็บค่า Registers ท่ีเก่ียวข้องใน

หัวข้อท่ี 2.1.6 ท้ังหมด ท้ังค่าท่ีอ่านได้ก่อนเปล่ียน Rate และ ค่าท่ีอ่าน

ได้หลังเปล่ียน Rate เพ่ือน ามาประมวลผล Billing ในรอบบิลของเดือน

น้ัน ๆ ได้

3. ระบบ AMI จะต้องรองรับการก าหนดช่วงเวลาของแต่ละ Rate ท่ีมี

ความละเอียดเป็นหน่วย นาที เป็นอย่างน้อย ตามท่ีการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค ก าหนด

4. ระบบ AMI จะต้องรองรับ Tariff ได้ไม่น้อยกว่า 4 Tariff เป็นอย่าง

น้อย5. ระบบ AMI จะต้องรองรับการเปล่ียน Tariff ใหม่โดยการไฟฟ้าส่วน

ภูมภิาค สามารถก าหนดท่ดท่ีจะท าให้ Tariff น้ันมีผลบังคับใช้ล่วงหน้า 

ตามวัน เวลา ท่ีก าหนดได้
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6. ระบบ AMI จะต้องสามารถวัดและเก็บค่า พร้อมท้ังส่งข้อมูล 

Cumulative Total Consumption และ Peak Demand ของมิเตอร์

ไฟฟ้าอัจฉริยะท้ังหมดต่อรอบบิล (Billing Cycle) ท่ีวางแผนการอ่านไว้

ล่วงหน้า (Scheduled Read) ตามกลุ่ม/สายจดหน่วย และ วันอ่าน

หน่วยท่ีก าหนด ซ่ึงจะต้องอ่านค่า Cumulative Registers และ 

Demand Registers และค่าอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดในหัวข้อท่ี 2.1.6 

ส าหรับ Demand Tariff, TOD Tariff, และ TOU Tariff เดือนละ 1 

คร้ังด้วยกระบวนการ Billing Reset โดยจะต้องเร่ิมกระบวนการอ่าน

หน่วย ณ. เวลา 0.00 น. จนถึงเวลา 8.00 น. ของวันอ่านหน่วยท่ี

ก าหนด โดยปกติแล้วระบบ SAP-ISU จะท าการส่ง Billing Cycle และ 

Billing Read Order มายัง ระบบ AMI ผ่านทาง ESB/System 

Integration มายังระบบ MDMS หรือ ระบบ MOMS จากน้ันข้อมูล

การอ่านหน่วยของมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะท้ังหมดท่ีอ่านได้ตามรอบบิล

น้ันๆ จะถูกส่งกลับไปยังระบบ SAP-ISU เพ่ือประมวลผลบิลต่อไป 

(ข้อมูลการเช่ือมโยงดูได้จาก บทท่ี 1 System Overview และ 

Appendix A: Interface Requirement Matrix) ตามท่ีการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค ก าหนด

2.1.6 Demand, TOD and TOU Tariffications

1. Tariff Table 1: Demand Tariff

2. Tariff Table 2: TOD Tariff

3. Tariff Table 3: TOU Tariff * 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 จะต้องรองรับการเรียกดูข้อมูลแบบทางไกล (Remote 

Request) ส าหรับ Available Meter เคร่ืองใด ๆ ท่ีอยู่ในระบบ AMI 

ท้ังแบบทีละเคร่ือง และ แบบหลายเคร่ืองได้

2. ระบบ AMI จะต้องสามารถเรียกดูข้อมูลแบบทางไกล ณ. ขณะน้ัน 

(On-Demand Read) เพ่ืออ่านค่าจาก Available Meter เช่น ข้อมูล 

Consumption, ข้อมูล Demand, ข้อมูล Coincident Demand, 

ข้อมูล Interval ของ Load Profile, สถานะของมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ, 

และ ข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้เป็นอย่างน้อย ส าหรับ Available 

Meter เคร่ืองใด ๆ ท่ีอยู่ในระบบ AMI ท้ังแบบทีละเคร่ือง และ แบบ

หลายเคร่ืองได้
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3. ระบบ AMI จะต้องลงเวลา (Timestamp) ท้ังตอนส่ังการ 

(Requests) และ ตอนได้รับการตอบสนอง (Responses) ในการอ่าน 

On-Demand Read ในแต่ละคร้ัง

4. ในกรณีท่ีการอ่าน On-Demand Read ไม่ส าเร็จ (Failed) ระบบ 

AMI จะต้องสามารถระบุถึงสาเหตุในการอ่านท่ีล้มเหลวน้ันได้เป็นอย่าง

น้อย เช่น การระบุระบบย่อยอ่ืน ๆ ท่ีอาจจะเป็นเหตุให้การอ่านค่า

ล้มเหลว อาทิเช่นระบบส่ือสาร เป็นต้น

2.1.8 PEA OBIS Code and Companion Specification

1. ผู้รับจ้างจะต้องย่ืนข้อเสนอระบบ AMI และ ระบบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

โดยเฉพาะอย่างย่ิง มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ โดยให้สอดคล้องและเป็นไป

ตาม OBIS Code ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ท่ีมีรายละเอียดแสดงใน

ภาคผนวก Appendix E: PEA OBIS CODE

2. ผู้รับจ้างจะต้องผ่านการทดสอบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะทุกชนิดท่ี

น าเสนอในโครงการซ่ึงเป็นงานส่วนหน่ึงของโครงการท่ีผู้รับจ้างจะต้อง

ท า โดยใช้ Functional Evaluation Tool (FET) ท่ีเป็นผลมาจาก PEA

 Companion Specification และ มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะท่ีน าเสนอตาม

จ านวนท่ี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด โดยค่าใช้จ่ายในการทดสอบท่ี

จะเกิดข้ึนท้ังหมดเป็นภาระของผู้รับจ้างแต่เพียงผู้เดียว

3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับปรุงข้อก าหนดในการ

ทดสอบมิเตอร์อัจฉริยะทุกชนิดท่ีน าเสนอในโครงการโดยใช้ Functional

 Evaluation Tool (FET) ท่ีเป็นผลมาจาก PEA Companion 

Specification ให้เหมาะสมกับความต้องการและการใช้งานจริงของ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต่อไป

2.2 Revenue Management

2.2.1 Revenue Integrity Monitoring and Event Notification

1. ระบบ AMI จะต้องสามารถสังเกตุการณ์ (Monitor) โหลดและ

มิเตอร์อัจฉริยะ โดยสามารถแสดง Tamper Flags ผ่านการแจ้งเตือน

อัตโนมัติ (Alerts) หรือ การอ่านค่า On-Demand Read และ สามารถ

รายงานสภาวะผิดปกติท่ีอาจจะท าให้เกิดการสูญเสียรายได้ (Revenue 

Loss) อันเน่ืองมาจากการล้มเหลวในการท างานของอุปกรณ์ในระบบ 

AMI หรือ การผันพลังงาน (Energy Diversion)

2. ระบบ AMI จะต้องสามารถตรวจจับการไหลย้อนกลับของก าลังงาน 

(Reverse Energy Flow) ในมิเตอร์อัจฉริยะได้
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3. ระบบ AMI จะต้องสามารถสังเกตุการณ์ (Monitor) ระดับแรงดัน 

(Voltage) ต่อเฟส, ระดับกระแสไฟฟ้า (Current) ต่อเฟส, และ มุมเฟส 

(Phase Angles) เพ่ือใช้ในการตรวจจับการเรียงล าดับเฟสผิดพลาด 

(Incorrect Phase Sequence) ได้

4. ระบบ AMI จะต้องสามารถแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Alerts) เก่ียวกับ

ความสมบูรณ์ของรายได้ (Revenue Integrity) ต่อการเกิดเหตุการณ์ 

(Event) หน่ึง ๆ ท่ีเกิดข้ึน หรือ เม่ือเกินค่า Threshold ท่ีผู้ใช้งานระบบ

 AMI ก าหนดไว้ หรือ ต่อการอ่านค่าท่ีได้วางแผนไว้ล่วงหน้า 

(Scheduled Read) ในรูปแบบรายงานสรุปประจ าวัน เป็นอย่างน้อย

5. ระบบ AMI จะต้องสามารถแสดงค่าท่ีได้จากการสังเกตุการณ์ 

(Monitor) ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น โดยการอ่านค่า On-Demand Read

 ได้6. ระบบ AMI จะต้องสามารถแก้ไขคุณสมบัติของการสังเกตุการณ์ 

(Monitor) และ ค่า Threshold ส าหรับการรายงานเหตุการณ์ ใน

มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะแบบทีละเคร่ือง และ แบบกลุ่มหลายเคร่ือง แบบ

ทางไกล (Remote)ได้

2.3 Meter Ping Management

2.3.1 On Demand Ping

1. ระบบ AMI จะต้องสามารถแสดงสภาวะความพร้อมในการใช้งาน 

(Ping) ของมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะท่ีอยู่ในระบบจ าหน่าย เช่น สภาวะ

เช่ือมต่อปกติมีไฟฟ้าและส่ือสารได้หรือไม่ เป็นต้นเป็นอย่างน้อย ท้ังใน

มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะแบบทีละเคร่ือง และ แบบกลุ่มหลายเคร่ือง ตาม

การร้องขอ (On Request) ของผู้ใช้งานระบบ AMI ได้

2. ระบบ AMI จะต้องลงเวลา (Timestamp) ท้ังตอนส่ังการ 

(Requests) และ ตอนได้รับการตอบสนอง (Responses) ในการ Ping 

ในแต่ละคร้ัง2.4 Distribution Planning and Engineering Support

2.4.1 Coincident Demand for Commercial and Industrial Meters
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1. ระบบ AMI จะต้องสามารถวัดค่า Power Factor หรือ kVar เม่ือ

เกิดค่า kW สูงสุด (Demand Peak) ได้ (หมายเหตุ: Non-Coincident 

Demand หมายถึง ค่า Demand สูงสุดของพลังงานท่ีเกิดจากผู้ใช้

ไฟฟ้า หรือ กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า ท่ีเกิดในช่วงเวลาท่ีใดเวลาหน่ึง

• Coincident Demand หมายถึง ค่า Demand ของพลังงานท่ีเกิดจากผู้ใช้ไฟฟ้า หรือ กลุ่ม

ผู้ใช้ไฟฟ้า ท่ีเกิดในช่วงเวลาเดียวกันกับ Peak Demand ของระบบจ าหน่าย

• ค่า Coincident Demand ของผู้ใช้ไฟฟ้าปกติแล้วจะถูกค านวณจากการอ่านค่ามิเตอร์ไฟฟ้า

ในขณะท่ีค่าDemand ของระบบจ าหน่ายมีค่าสูงสุด โดยปกติแล้วค่า Coincident Demand 

อาจจะมีค่าต ่ากว่า Non-Coincident Demand ก็ได้เน่ืองจากค่า Non-Coincident Demand

 ของผู้ใช้ไฟฟ้าอาจจะเกิดในช่วงท่ีไม่ใช่ Peak Demand ของระบบจ าหน่าย

• ค่า Coincident Demand มีประโยชน์มากส าหรับ การวางแผนระบบจ าหน่ายและวิศวกรรม 

(System Planning and Engineering) การบริหารจัดการพลังงานของระบบจ าหน่าย และ 

การออกแบบระบบ Demand Response Program ในขณะท่ีค่า Non-Coincident Demand

 ของผู้ใช้ไฟฟ้าจะถูกน ามาค านวณ Billing เป็นหลักยกตัวอย่างเช่น โรงงานอุตสาหกรรมหน่ึงมี 

ค่า Peak Load เท่ากับ 475 kW ในวันท่ี 3 มีนาคม เวลา 14.00 น. และมีค่า Load เท่ากับ 

350 kW ในวันท่ี 8 มีนาคม เวลา 19.00 น. ถ้าสมมุติให้ Peak Demand ของระบบจ าหน่าย

เกิดข้ึนในวันท่ี 8 มีนาคม เวลา 19.00 น. จะได้ว่า ค่า Non-Coincident Demand ของ

โรงงานอุตสาหกรรมแหง่ น้ีมีค่าเท่ากับ 475 kW และ มีค่า Coincident Demand เท่ากับ 350

 kW เป็นต้น)

2. ระบบ AMI จะต้องสามารถอ่านค่า Coincident Demand ของ

มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะท้ังหมดได้ ตามรอบบิล หรือ ช่วงเวลาท่ีการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคก าหนดของมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะท่ีก าหนดได้ โดยเม่ืออ่าน

ค่า Coincident Demand เสร็จส้ินแล้ว ระบบ AMI จะต้องท าการ 

Reset ค่าของ Coincident Demand Register ด้วย

3. ระบบ AMI จะต้องสามารถจัดล าดับ (Ranking) ของ Coincident 

Demand ของมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะท้ังหมดได้ ตามรอบบิล หรือ 

ช่วงเวลาท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนดของมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะท่ี

ก าหนดได้2.4.2 Momentary Interruption Count

1. ระบบ AMI จะต้องสามารถตรวจจับ (Capture) และ นับค่า (Count)

 จ านวนของเหตุการณ์ท่ีเกิดไฟฟ้ากระพริบ (Momentary 

Interruption) ได้ โดยก าหนดให้ เหตุการณ์ไฟฟ้ากระพริบ หมายถึง 

การเกิดไฟฟ้าขัดข้อง (Power Outage) นานน้อยกว่าช่วงเวลาท่ี

ก าหนดซ่ึงจะต้องสามารถต้ังค่าได้ (Programmable) อาทิเช่น 60 

วินาทีเป็นต้น2. ระบบ AMI จะต้องรายงาน (Report) จ านวนของการเกิดเหตุการณ์

ไฟฟ้ากระพริบ เป็นรายวันได้ อาทิเช่นวันละ 1 คร้ัง เป็นต้น
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2.4.3 Voltage, Current, and Power Quality Monitoring and Reporting

1. ระบบ AMI จะต้องสามารถแสดง (Monitor) ค่าของ แรงดัน, กระแส,

 Power Factor, และ คุณภาพก าลังไฟฟ้า (Power Quality) อาทิเช่น 

ค่า Harmonics ส าหรับมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะทุกเคร่ืองได้

2. ระบบ AMI จะต้องสามารถแสดง (Monitor) และ รายงาน (Report)

 ค่าแรงดัน และ กระแสท่ีปลายสายไฟฟ้าท่ีมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะต่ออยู่ได้

3. ระบบ AMI จะต้องสามารถตรวจจับ (Detect) ลงวันท่ีและเวลา 

(Date and Time Stamp) เหตุการณ์การเปล่ียนแปลงของระดับ

แรงดันได้ อาทิเช่น High/Low Voltages และ Sags and Swells โดย

ท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้ก าหนด Threshold ของระยะเวลา 

(Duration) และ ขนาดของ Magnitude ในลักษณะท่ีสามารถ

เปล่ียนแปลงค่าได้ (Programmable)

4. ระบบ AMI จะต้องสามารถประมวลผลค่ากระแสไฟฟ้า ต่อเฟส ได้

5. ระบบ AMI จะต้องสามารถแจ้งเตือน (Notification) เหตุการณ์ท่ี

เก่ียวกับคุณภาพก าลังไฟฟ้า (Power Quality) ได้

6. ระบบ AMI จะต้องสามารถต้ังค่า Configurations ส าหรับการแสดง

ค่า (Monitoring) และ ค่า Thresholdต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับเหตุการณ์ท่ี

เก่ียวกับคุณภาพก าลังไฟฟ้า (Power Quality) กับมิเตอร์ไฟฟ้า

อัจฉริยะท้ังแบบเด่ียว (Individual Meter) และ กลุ่ม (Batch of 

Meters) แบบทางไกล (Remotely) ตามท่ีก าหนดโดยการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคได้7. ระบบ AMI จะต้องสามารถรายงานเหตุการณ์ท่ีเก่ียวกับคุณภาพ

ก าลังไฟฟ้า (Power Quality) ตามท่ีก าหนดโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ท้ังโดยเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนท่ีมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะเม่ือมีระดับและ

ช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์น้ัน ๆ เกินกว่าค่า Threshold ท่ีก าหนดไว้ และ

 โดยรายงานเป็นรายวัน ได้

2.5 Demand Response

1. ระบบ AMI จะต้องรองรับระบบและฟังก์ช่ัน Demand Response 

ได้ ซ่ึงผู้รับจ้างจะต้องจัดหา พัฒนา/ปรับปรุง และ ส่งมอบเป็นส่วนหน่ึง

ของโครงการติดต้ังระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่
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2. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา และ สาธิต ระบบ Demand Response 

ตามท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก าหนดได้ โดยระบบ Demand 

Response จะต้องสามารถรองรับผู้ใช้งานข้ันต ่าได้ไม่น้อยกว่า 5,000 

ราย โดยการเช่ือมต่อข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าจากระบบ CIS ของ การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค2.5.1 Support of Demand Response Rates ระบบ AMI จะต้องรองรับระบบ Demand Response ท่ีมี Dynamic Rate แบบ 

Incentive-Based ดังต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อย

1. Critical Peak Price โดยการท างานของระบบ Demand 

Response ภายใต้โปรแกรมน้ี ผู้ใช้ไฟฟ้าท่ีเข้าร่วมโปรแกรม 

Demand Response จะถูกคิดค่าใช้ไฟฟ้าในอัตราท่ีต ่ากว่าอัตรา

ก้าวหน้าท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน แต่จะถูกคิดค่าใช้ไฟฟ้าในอัตราท่ีสูงข้ึน

กว่าปกติเม่ือมีการใช้ไฟฟ้าในช่วงพีคท่ีวิกฤต (Critical Peak) ของ

ระบบจ าหน่ายซ่ึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะเป็นผู้ก าหนดต่อไป โดย

จะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าในการปรับอัตราค่าใช้ไฟฟ้าแบบ Critical

 Peak Price ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าท่ีเข้าร่วมโปรแกรม Demand 

Response ตามระยะเวลาท่ีก าหนดได้ (Configurable) โดยการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตัวอย่างเช่น อย่างน้อย 24 ช่ัวโมง

2. Peak Time Rebate โดยการท างานของระบบ Demand 

Response ภายใต้โปรแกรมน้ี ผู้ใช้ไฟฟ้าท่ีเข้าร่วมโปรแกรม 

Demand Response จะถูกคิดค่าใช้ไฟฟ้าในอัตราท่ีสูงกว่าอัตรา

ก้าวหน้าท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน แต่จะถูกคิดค่าใช้ไฟฟ้าในอัตราท่ีต ่าลง

กว่าปกติเม่ือลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงพีคท่ีวิกฤต (Critical Peak) ของ

ระบบจ าหน่าย ซ่ึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะเป็นผู้ก าหนดต่อไป โดย

จะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าในการปรับอัตราค่าใช้ไฟฟ้าแบบ Peak 

Time Rebate ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าท่ีเข้าร่วมโปรแกรม Demand 

Response ตามระยะเวลาท่ีก าหนดได้ (Configurable) โดยการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตัวอย่างเช่น อย่างน้อย 24 ช่ัวโมง

2.5.2 Integration Support for Demand Response Controls ระบบ AMI จะต้องสามารถเช่ือมโยง (Integrate) กับระบบควบคุมในระบบ Demand 

Response (Demand Response Control System) ตามท่ี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก าหนด 

เพ่ือควบคุมและส่ังการการบริการจัดการ Demand/พลังงาน (Energy) ดังต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อย
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1. การบริการจัดการ Demand Response แบบ Semi-Automatic

 ผ่านทาง SMS หรือ Email หรือ Applications บน Smart 

Devices หรือ Programmable Relay-Contact ท่ีอยู่ภายในมิเตอร์

ไฟฟ้าอัจฉริยะ เพ่ือท าการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า และ/หรือ ผู้ดูแล

และรวบรวมโหลด (Load Aggregator) ของผู้ใช้ไฟฟ้า เพ่ือลดการ

ใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงพีคท่ีวิกฤต (Critical Peak) ของระบบ

จ าหน่าย โดยในการบริหารจัดการน้ี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะแจ้ง

ไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า และ/หรือ ผู้ดูแลและรวบรวมโหลด ท่ีได้ลงทะเบียน

เข้าร่วมโปรแกรม Demand Response เพ่ือแจ้งช่วงของวันและ

เวลาเร่ิมต้นและส้ินสุดของโปรแกรม Demand Response ล่วงหน้า

เป็นเวลาอย่างน้อย 24 ช่ัวโมง ซ่ึงเวลาท่ีแจ้งล่วงหน้าน้ี จะต้อง

สามารถปรับเปล่ียนได้ตามท่ี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก าหนด

2.5.3 Integration Support for Demand Response Program 

Management

1. ระบบ AMI จะต้องสามารถเช่ือมโยงกับระบบฐานข้อมูลลูกค้าของ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Customer Information System of PEA) 

หรือ ระบบบริหารจัดการ Demand Response (Demand Response

 Management System) ตามท่ี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด เพ่ือ

รองรับการลงทะเบียน (Enrollment) และ การยกเลิกการลงทะเบียน 

(Disenrollment) ของผู้ใช้ไฟฟ้าท่ีเข้าร่วมโครงการ ตามโปรแกรม 

Demand Response ท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค น าเสนอให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า

ท่ีเข้าร่วมโครงการตาม Dynamic Rate  จากน้ันระบบ MDMS จะ

น าเอาข้อมูลการลงทะเบียนดังกล่าวไปใช้ในการค านวณค่าใช้ไฟฟ้าผ่าน

 ระบบท่ี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก าหนด หรือ ใช้ในการตรวจสอบ 

(Validate) ค าส่ังท่ีใช้ในการควบคุมระบบ Demand Response 

ก่อนท่ีจะส่ังการผ่านระบบและโครงข่ายส่ือสารส าหรับ AMI ต่อไป

2. ระบบ Demand Response จะต้องสามารถเปรียบเทียบค่า 

Demand ในช่วงเวลาก่อน เพ่ือน ามาใช้ในการท าเส้น Base Line ตาม

สูตรค านวณท่ี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก าหนด และ หลังเวลาท่ีผู้ใช้ไฟฟ้า

 และ/หรือผู้ดูแลและรวบรวมโหลด ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงพีคท่ี

วิกฤต (Critical Peak) ของระบบจ าหน่าย เพ่ือน าไปใช้ในการค านวณ

ค่าใช้ไฟฟ้าผ่าน ระบบท่ี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก าหนด
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3. ระบบ Demand Response จะต้องท างานร่วมกับมิเตอร์อัจฉริยะ 

เช่น การใช้งานฟังก์ชัน Load Limit เพ่ือท าการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้

ไฟฟ้า และ/หรือ ผู้ดูแลและรวบรวมโหลด (Load Aggregator) ของผู้ใช้

ไฟฟ้า ในกรณีท่ีการใช้ไฟฟ้าเกินกว่าเส้น Base Line ดังกล่าวข้างต้น 

เพ่ือลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงพีคท่ีวิกฤต (Critical Peak) ของ

ระบบจ าหน่าย ผ่านช่องทางส่ือสารท่ีก าหนดในข้อ 2.5.2 Integration 

Support for Demand Response Controls (1) แบบ Near 

Real-Time แต่ไม่เกิน 30 นาทีนับจากเวลาท่ีมีการใช้ไฟฟ้าเกินกว่าเส้น

 Base Line4. ระบบ Demand Response จะต้องสามารถออกรายงาน (Report) 

ความส าเร็จของระบบได้ ตัวอย่างเช่นปริมาณค่า Demand ท่ีสามารถ

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงพีคท่ีวิกฤต (Critical Peak) ของระบบ

จ าหน่าย,จ านวนและรายช่ือผู้ใช้ไฟฟ้าท่ีเข้าร่วมโครงการ, ประสิทธิภาพ 

(Performance) ของระบบ Demand Response,และ ความส าเร็จใน

การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าท่ีเข้าร่วมโครงการ เป็นต้น

2.6 System Management

2.6.1 Device Management

1. ระบบ AMI จะต้องสามารถค้นหาโครงข่ายส่ือสารได้เอง 

(Self-Discovery) และ ลงทะเบียนอัตโนมัติได้เอง (Self-Registration) 

โดยมิเตอร์อัจฉริยะและหน่วยรับ-ส่งข้อมูล (4G/3G Modem) เม่ือมีการ

 Activate SIM Card เรียบร้อยแล้วจะต้องสามารถค้นหาสัญญาณจาก

โครงข่าย Cellular 4G/3G ได้เอง และ ท าการลงทะเบียนกับ ระบบ 

HES อัตโนมัติได้เอง ซ่ึงจะต้องผ่านกระบวนการ Authentication และ

 Authorization ตามข้ันตอนของระบบ AMI (ดูข้อมูลเพ่ิมเติมในหัวข้อ 

2.7 System Security)

2. ระบบ AMI จะต้องสามารถตรวจเช็คกระบวนการภายในได้เอง 

(Self-Diagnostics) โดยมิเตอร์อัจฉริยะและหน่วยรับ-ส่งข้อมูล (4G/3G

 Modem) เม่ือมีการลงทะเบียนกับระบบ HES เรียบร้อยแล้ว จะต้อง

สามารถแสดง (Monitor) ระดับคุณภาพสัญญาณของโครงข่ายส่ือสาร 

Cellular 4G/3G และ สามารถรายงาน (Report) ส่ิงผิดปกติ 

(Exceptions) ท่ีเกิดข้ึนภายในตัวระบบเองได้ เช่น Low Memory, 

Low Battery, และ Software ไม่เป็นปัจจุบัน เป็นอย่างน้อย
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3. ระบบ AMI จะต้องบริหารจัดการ Firmware Version ท่ีอยู่ภายใน

มิเตอร์อัจฉริยะ โดยระบบ AMI จะต้องท าให้ Firmware Version ของ

อุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น เป็นปัจจุบันเสมอ

4. ระบบ AMI จะต้องสามารถปรับเปล่ียนค่า Configuration และ 

Firmware Upgrade/Update ได้ดังต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อย

a. มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะจะต้องสามารถปรับเปล่ียนค่า 

Configuration และ Firmware Upgrade/Update ได้ท้ังแบบ 

Local ผ่านทาง Local Communication Port และ แบบ 

Remote ผ่านทางระบบ HES และ/หรือ ระบบ MDMS เท่าน้ัน 

โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อย

i. สามารถเลือกท่ีจะส่ัง Remote Configuration Setup 

Software และ Remote Firmware Update กับมิเตอร์

เพียงหน่ึงเคร่ืองและเป็นกลุ่มมิเตอร์หลายๆ เคร่ืองตามท่ี

ก าหนดได้ii. สามารถท าการเปล่ียนค่าได้อย่างน้อยดังต่อไปน้ี

1. Billing Reset Date

2. วันหยุดพิเศษ

3. เปล่ียน Tariff ได้ท้ัง Demand, TOD และ TOU

4. Reset ค่า TOU

5. เปล่ียน Setup ของ Load Profile

6. เปล่ียน Setup ของ Event และ Alarm

7. เปล่ียน Setup ของ Security

b. หน่วยรับ-ส่งข้อมูล (4G/3G Modem) จะต้องสามารถ

ปรับเปล่ียนค่า Configuration และ Firmware 

Upgrade/Update แบบ Local ผ่านทางหน่วยรับส่งข้อมูล 

(4G/3G Modem) โดยตรงได้2.6.2 Local Communications at Smart Meters

1. มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะจะต้องสามารถเช่ือมต่อแบบ Local ในรูปแบบ

ของ Wireless Communication Interface หรือ Optical Port 

Interface ได้ โดยมีการควบคุม (Provision) เพ่ือให้เป็นไปตาม

ข้อก าหนดทางด้าน System Security ในข้อก าหนดทางเทคนิคน้ี ซ่ึง

พอร์ทส่ือสารจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 62056-21 โดยจะต้อง

สามารถเปล่ียน Password แบบทางไกล (Remotely) ผ่านโครงข่าย

ส่ือสาร Cellular ได้
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2. การเช่ือมต่อแบบ Local ท้ังหมด จะต้องถูกท าให้เป็นความลับ 

(Secured) และ ป้องกัน (Protected) โดยใช้กระบวนการ 

Authentication, Authorization, และ Encryption ท่ีเหมาะสม

2.7 System Security

2.7.1 AMI System Security

1. ระบบ AMI จะต้องมีการรักษาความปลอดภัย (Security 

Provisioning) ในการเข้าถึงระบบทุกภาคส่วนโดยสามารถป้องกันการ

เข้าถึงระบบ AMI ท่ีไม่ได้รับอนุญาต (Unauthorized Access) ได้

2. ระบบ AMI จะต้องมีกระบวนการให้สิทธ์ิ (Authorization) แก่

กระบวนการ (Process), ผู้ใช้งานระบบ (User), และ โปรแกรม 

(Program) ในการเข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรทางด้าน IT เฉพาะส่วนท่ี

จ าเป็นในการท างานของ กระบวนการ (Process), ผู้ใช้งานระบบ 

(User), และ โปรแกรม (Program) น้ัน ๆ ตามล าดับ ได้

3. ระบบ AMI จะต้องมีกระบวนพิสูจน์สิทธ์ิ (Authentication) ส าหรับ

กระบวนการ (Process), ผู้ใช้งานระบบ (User), และ โปรแกรม 

(Program) ก่อนการเข้าถึงข้อมูล รับ-ส่งข้อมูล และการเข้าใช้

ทรัพยากรทางด้าน IT ได้

4. ระบบ AMI จะต้องสามารถเก็บข้อมูล Log ในกรณีท่ีมีการ

เปล่ียนแปลง Configuration ของระบบ, การเปล่ียนแปลงเก่ียวกับ

บัญชีของผู้ใช้งาน (User Account), และ การเข้าถึงระบบ AMI ท่ี

ส าเร็จและล้มเหลว ได้เป็นอย่างน้อย

2.7.2 Data Security, Integrity, and Confidentiality

1. ระบบ AMI จะต้องมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Data 

Security) ต้ังแต่มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะไปจนถึงระบบ HES ได้เป็นอย่าง

น้อย2. ระบบ AMI จะต้องสามารถรับรอง (Ensure) ความสมบูรณ์ของข้อมูล

 (Data Integrity) และ การรักษาความลับของข้อมูล (Data 

Confidentiality) ในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะและ

ระบบ HES ได้เป็นอย่างน้อย
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3. ระบบ AMI จะต้องมีการเข้ารหัสลับข้อมูล (Data Encryption) โดย

สามารถบริหารจัดการรหัสลับ (Key) ท่ีเป็นเอกเทศ (Individual) แบบ 

Dynamic ได้ โดยรหัสลับ (Key) แบบ Dynamic หมายถึง รหัสลับท่ีใช้

ในการ Encryption ท่ีสามารถเปล่ียนรหัสได้แบบระยะไกล 

(Remotely) ตามก าหนดการท่ี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก าหนดหรือ 

ตามการร้องขอของผู้ใช้งานระบบท่ีมีสิทธ์ิ (Authorized User) และ 

รหัสลับ (Key) ท่ีเป็นเอกเทศ (Individual) หมายถึง รหัสลับท่ีใช้ในการ 

Encryption ข้อมูลในมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะท่ีไม่ซ ้าซ้อนกันกับมิเตอร์

ไฟฟ้าอัจฉริยะเคร่ืองอ่ืนในระบบ AMI

2.7.3 Access Control and Management

1. ระบบ AMI จะต้องสามารถพิสูจน์สิทธ์ิ (Authentication) ของ

ข้อมูลท่ีใช้แลกเปล่ียน/ส่ือสารกันในระบบย่อยต่าง ๆ ภายในระบบ AMI

 ทุกระบบได้

2. ระบบ AMI จะต้องสามารถตรวจจับ (Detect) และ เก็บข้อมูล Log 

ส าหรับความพยายามของผู้ใช้งานและ/หรือ ระบบต่าง ๆ ท่ีไม่ได้รับ

การพิสูจน์สิทธ์ิ (Non-Authenticated) ในการแลกเปล่ียน/ส่ือสาร

ข้อมูลภายในระบบ AMI ได้

3. ระบบ AMI จะต้องสามารถควบคุมการเข้าถึงข้อมูลจากระยะไกล 

(Remote Access Provision) ในระบบย่อยต่าง ๆ ภายในระบบ AMI 

ทุกระบบต้ังแต่มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะจนถึงระบบ HES ได้เป็นอย่างน้อย

4. ระบบ AMI จะต้องเก็บข้อมูล Log ในการเข้าถึงข้อมูล ตัวอย่างเช่น 

วันและเวลา ข้อมูลของผู้ใช้งานระบบและ ข้อมูล หรือ ฟังก์ช่ันท่ีเข้าไป

ใช้งาน ได้เป็นอย่างน้อย

5. ระบบ AMI จะต้องสามารถแสดง (Monitor) การรักษาความ

ปลอดภัย (Security Provision) ของระบบ AMI และ รายงาน 

(Report) ส่ิงผิดปกติ (Abnormality) หรือ การบุกรุกท่ีน่าสงสัย 

(Suspected Intrusion) ได้2.8 Historical Data

1. ระบบ MDMS จะต้องสามารถเก็บ (Store) และ ให้บริการการเข้าถึง

ข้อมูล (Access) ส าหรับข้อมูลย้อนหลัง (Historical Data) ยกตัวอย่าง

เช่น ข้อมูลท่ีได้จากการอ่านมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ โดย การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค และ Application อ่ืน ๆ เป็นอย่างน้อย ภายในระยะเวลาไม่

น้อยกว่า 3 ปีได้

3 MDMS System Requirements
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3.1 General Functionality

1. ระบบ Meter Data Management System (MDMS) จะต้องท า

หน้าท่ีเป็นศูนย์รวมข้อมูล (Data Hub) ท่ีสามารถเช่ือมโยงกับระบบ 

HES ได้หลากหลายระบบ (Multiple Head-End System (HES)) เพ่ือ

ท าให้การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ โดยผู้ใช้งานระบบ, ระบบย่อยต่าง ๆ, และ

 Application ต่าง ๆ มีลักษณะเป็นจุดรวมเดียว (Single Point) ได้

2. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา พัฒนา ปรับปรุง และ ส่งมอบ Application 

Programming Interface (API) ท้ังหมดท่ีจ าเป็นของระบบ MDMS 

เพ่ือใช้ในการเช่ือมโยงกับระบบ HES ใหม่ในอนาคตของ การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค และ จะต้องจัดเตรียมและส่งมอบคู่มือการใช้งาน (User 

Manual)และ เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดของ API ดังกล่าวมา

ข้างต้นให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

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

3.1 ระบบ MDMS จะต้องสามารถตรวจสอบ (Validate) ความ

บกพร่องท่ีอาจจะเป็นไปได้ (Potential Errors) ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน

ในข้อมูล Interval ของ Load Profile และ ข้อมูล Registers 

ต่าง ๆ ท่ีก าหนดในข้อก าหนดทางเทคนิคน้ี ยกตัวอย่างเช่น 

Billing Registers เป็นอย่างน้อย โดยการตรวจสอบค่าท่ีเกินช่วง

ท่ีก าหนด (Out-of-Range Values) และ ความบกพร่องเชิง

ตรรกะ (Logical Errors) ได้เป็นอย่างน้อย

3.2 ระบบ MDMS จะต้องสามารถประมาณค่า (Estimate) 

ข้อมูลท่ีอ่านมาไม่ได้ (Missing Read Data)และข้อมูลท่ีผิดพลาด 

(Erroneous Data) ด้วยกระบวนการประมาณค่าแบบต่าง ๆ 

ยกตัวอย่างเช่น Trending และ Linear Interpolation เป็นต้น

3.3 ระบบ MDMS จะต้องสามารถแจ้งเตือน (Notification) ไป

ยังผู้รับผิดชอบ (Responsible Staffs) เม่ือช่วงเวลาท่ีไม่สามารถ

อ่านค่าจากมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะได้มีช่วงเวลาเกินกว่าช่วงเวลาท่ี 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนดไว้ และ เม่ือค่าความผิดพลาดของ

ข้อมูลท่ีอ่านมาได้จากมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะมีค่าเกินกว่าค่า 

Threshold ท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก าหนดไว้ได้เป็นอย่างน้อย
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3.4 ระบบ MDMS จะต้องสามารถแก้ไขค่า (Editing) ข้อมูลท่ี

อ่านมาไม่ได้ (Missing Read Data) และข้อมูลท่ีผิดพลาด 

(Erroneous Data) และ สามารถบันทึกข้อมูลโดยให้ข้อมูลใหม่ท่ี

แก้ไขค่าบันทึกแยกจากข้อมูลดิบ (Raw Data) โดยท่ีข้อมูลดิบไม่

สูญหายไป3.5 ระบบ MDMS จะต้องสามารถน าข้อมูลจากระบบ 

Automatic Meter Reading (AMR) ระยะท่ี 1 และ 2 มาท า

การตรวจสอบ (Validation) ด้วยกระบวนการ VEE แบบ 

Manual และ/หรือ Automatic ได้

4. มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะเสมือน (Virtual Metering)

4.1 ระบบ MDMS จะต้องสามารถเก็บ (Collect) และ รวบรวม 

(Aggregate) ข้อมูลท่ีอ่านได้จากมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะจริงท่ีติดต้ัง

ในระบบ AMI ตามจ านวนมิเตอร์ท่ีก าหนดโดยผู้ใช้งานระบบของ

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในรูปแบบของมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะเสมือน

 (Virtual Metering) ได้

4.2 มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะเสมือน (Virtual Metering) ในระบบ 

MDMS จะต้องรองรับฟังก์ช่ันการท างานและการวัดค่าต่าง ๆ 

ของมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ ตามท่ี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก าหนดได้

5. ระบบ MDMS จะต้องสามารถเก็บ (Collect) และ แสดงผล 

(Display) ข้อมูล Load Profile, ข้อมูล Voltage Profile, ข้อมูล 

Current Profile, และ ข้อมูล Profile ต่าง ๆ ในข้อก าหนดทางเทคนิคน้ี

 โดยแบ่งประเภทตามฤดูกาล (Season), ตามประเภทของวัน 

ยกตัวอย่างเช่น Weekday, Weekend, Holiday เป็นอย่างน้อย, ตาม

อัตราค่าใช้ไฟฟ้า (Rate Class), ตามประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้า (Customer

 Type), และ ตามกลุ่มมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะท่ีก าหนด หรือ Virtual 

Metering ท่ีก าหนด ได้เป็นอย่างน้อย

6. ระบบ MDMS จะต้องสามารถบริหารจัดการเหตุการณ์ (Events) 

และ สัญญาณเตือนภัย (Alarms) ตามท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก าหนด

ได้ดังต่อไปน้ี

6.1 ข้อมูล Event Log จะต้องถูกเก็บ (Store) และ อ่านกลับ 

(Retrieve) ด้วยระบบ AMI (ระบบ HES และ/หรือ ระบบ 

MDMS) ตามการเกิดข้ึนจริงของเหตุการณ์ท่ีมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ

 โดยมีรายการของเหตุการณ์ท่ีจะต้องเก็บค่า Event Log ตาม

ตาราง Event Log ด้านล่าง เป็นอย่างน้อย

หมายเหตุ: ค่า Threshold และ Settings Parameters ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับตาราง Event 

Log จะต้อง ถูกก าหนดโดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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6.2 ข้อมูล Alarm จะต้องถูกเก็บ (Store) และ อ่านกลับ 

(Retrieve) ด้วยระบบ AMI (ระบบ HES และ/หรือ ระบบ 

MDMS) ด้วยกรรมวิธีแบบ Push Notification อ่านกลับตามการ

เกิดข้ึนจริงของเหตุการณ์ท่ีมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ และ/หรือ 

หน่วยรับส่งข้อมูล (4G/3G Modem), และ/หรือ ตู้มิเตอร์ โดยมี

รายการของ Alarm ตามตาราง Alarm ด้านล่าง เป็นอย่างน้อย

หมายเหตุ: ค่า Threshold และ Settings Parameters ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับตาราง Alarm 

จะต้องถูกก าหนดโดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

7. ระบบ MDMS จะต้องสามารถรองรับการอ่านแบบ On-Demand 

Read และ การทดสอบระบบเบ้ืองต้นแบบ On-Demand Ping ผ่าน

ทางการเช่ือมโยงกับระบบ HES ได้เป็นอย่างน้อย โดยระบบ MDMS 

และ/หรือระบบ HES จะต้องมีส่วนเช่ือมโยงกับผู้ใช้งานระบบ (User 

Interface) เพ่ือใช้ในการอ่าน และ การ Ping ตามการร้องขอ 

(On-Demand) ไปยังมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะท่ีก าหนด และ สามารถ

แสดงผล (Display) ท่ีได้จากการอ่านและ การ Ping ตามล าดับได้

8. ระบบ MDMS จะต้องสามารถตรวจจับ (Capture) และ คัดกรอง 

(Filter) ความผิดปกติ (Exceptions),เหตุการณ์ (Events), และ 

สัญญาณเตือนภัย (Alarms) ท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ในช่วงติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า

อัจฉริยะจ านวนมาก (Bulk Installation) และ ในช่วงติดต้ังมิเตอร์

ไฟฟ้าอัจฉริยะปกติ (Normal/Routine Installation) ในลักษณะของ

งานท่ีวางแผนไว้ล่วงหน้า (Planned Work) เพ่ือลดการส่ง ความ

ผิดปกติ (Exceptions), เหตุการณ์ (Events), และ สัญญาณเตือนภัย 

(Alarms) ท่ีเกิดจากการท างานท่ีได้วางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วได้

9. ผลิตภัณฑ์ MDMS ท่ีผู้รับจ้างน าเสนอจะต้องปรากฎอยู่ใน Gartner’s

 Market Guide for Meter Data Management as of December 

2019

3.2 Billing

1. ระบบ MDMS จะต้องสามารถเช่ือมโยงกับระบบ SAP ของ การ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผ่าน Enterprise Service Bus (ESB) หรือ FTP หรือ

 วิธีการเช่ือมโยงระบบแบบอ่ืน ตามท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเห็นชอบ 

เพ่ือออกบิลตามท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด ได้ (รายละเอียดดูใน

บทท่ี 1 System Overview และ Appendix A:Interface 

Requirement Matrix)2. ระบบ MDMS จะต้องสามารถค านวณ Billing Determinants ตาม

สูตรท่ี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก าหนด และ รองรับการค านวณอัตราค่า

ใช้ไฟฟ้าตาม Rate ท่ี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก าหนดได้
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3. ระบบ MDMS จะต้องสามารถค านวณค่าการใช้พลังงานแบบ 

Sub-Metering ได้ โดยน าเอาผลรวมของการใช้พลังงานท่ีอ่านได้จาก

มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะท่ีก าหนดแต่ละเคร่ือง ไปลบออกจากค่าพลังงานท่ี

อ่านได้จากมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะประธาน เพ่ือหาส่วนต่างของพลังงาน

ไฟฟ้าเพ่ือใช้ประโยชน์ในการค านวณและวิเคราะห์หาค่า Technical 

Loss และ Non-Technical Loss ในระบบจ าหน่ายได้เป็นอย่างน้อย

4. ระบบ MDMS จะต้องสามารถค านวณค่าการใช้พลังงานแบบ 

Net-Metering ได้ โดยน าเอาค่าการใช้พลังงานท่ีอ่านได้จากมิเตอร์

ไฟฟ้าอัจฉริยะท่ีก าหนดขาเข้า (Import) ลบกับค่าการใช้พลังงานขาออก

 (Export) ในมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะท่ีก าหนดเคร่ืองเดียวกัน และ โดย

การน าเอาค่าการใช้พลังงานท่ีอ่านได้จากมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะท่ีก าหนด

ขาเข้า (Import) เคร่ืองหน่ึง ลบกับค่าการใช้พลังงานขาออก (Export) 

ในมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะท่ีก าหนดอีกเคร่ืองหน่ึง (ยกตัวอย่างเช่น มิเตอร์

ไฟฟ้าอัจฉริยะเคร่ืองหน่ึงถูกใช้งานส าหรับโหลด และ มิเตอร์ไฟฟ้า

อัจฉริยะอีกเคร่ืองหน่ึงถูกใช้งานส าหรับเซลล์แสงอาทิตย์) ได้เป็นอย่าง

น้อย
5. ระบบ MDMS จะต้องสามารถค านวณค่าการใช้พลังงานแบบ 

Summation ได้ โดยน าเอาหน่วยการใช้ไฟฟ้าและค่าพลังงานการใช้

ไฟฟ้าท่ีอ่านได้จากมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะต้ังแต่ 2 เคร่ืองข้ึนไป มาค านวณ

รวมกันตามตามสูตรท่ี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก าหนด ให้เสมือนเป็น

มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะเคร่ืองเดียว

3.3 Energy Diversion Detection/Revenue Management

1. ระบบ AMI และ/หรือ ระบบ MDMS จะต้องสามารถตรวจจับ 

(Detect) เหตุการณ์ละเมิด (Tampering Events) และ แจ้งเตือน 

(Notification) ไปยังระบบ และ/หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใน การ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยกตัวอย่างเช่น ศูนย์ปฎิบัติการมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ 

(Smart Meter Operation Center (SMOC)) เป็นต้น

2. ระบบ MDMS จะต้องสามารถกรอง (Filter) เหตุการณ์ละเมิด 

(Tampering Events) และ เหตุการณ์อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ท่ีเกิดจากงานท่ีได้

วางแผนไว้ล่วงหน้า (Planned Work) แล้วท าให้เกิดเหตุการณ์ละเมิด 

เพ่ือลดการแจ้งเตือนท่ีไม่จ าเป็น (False Alarms) ออกไปได้
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3. ระบบ AMI และ/หรือ ระบบ AMI หรือ ระบบ MDMS จะต้อง

รองรับการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ท่ีอ่านได้จากมิเตอร์ไฟฟ้า

อัจฉริยะ เช่น Load Research เป็นอย่างน้อย

4. ระบบ AMI และ/หรือ ระบบ AMI และ ระบบ MDMS ร่วมกัน

จะต้องสามารถตรวจจับ (Detect) และ แจ้งเตือน 

(Notification)เหตุการณ์ละเมิดดังต่อไปน้ีได้เป็นอย่างน้อย

4.1 Meter cover and/or terminal open

4.2 Meter cabinet 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 จะต้องสามารถวิเคราะห์รูปแบบ 

(Pattern Analysis) ของ Load Profile เพ่ือคัดกรองกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าท่ีมี

รูปแบบการใช้ไฟฟ้าแบบเดียวกันได้

4 AMI Network

4.1 4G/3G Cellular Network

1. ผู้รับจ้างจะต้องเสนอโครงข่ายส่ือสาร Cellular ตามมาตรฐาน 

4G/3G (ก าหนดให้ 3G เป็นมาตรฐานการส่ือสารข้ันต ่า) ส าหรับใช้ใน

โครงการติดต้ังระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ 

ในข้อเสนอทางเทคนิคเท่าน้ัน เน่ืองจากมีความน่าเช่ือถือสูง และ มี

พ้ืนท่ีครอบคลุมท่ัวประเทศ เหมาะส าหรับการใช้งานในสภาพพ้ืนท่ีแบบ

เมือง ชานเมือง และ นอกเมือง
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2. ผู้รับจ้างจะต้องเสนอมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะจ านวนอย่างน้อย 2 

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ละไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนมิเตอร์ไฟฟ้า

อัจฉริยะท้ังหมดในโครงการน้ี ท่ีสามารถส่ือสารบนโครงข่ายส่ือสาร 

Cellular ตามมาตรฐาน 4G/3G ได้ท้ังหมดครบทุกเคร่ืองในโครงการน้ี

3. ผู้รับจ้างจะต้องเสนอหน่วยรับ-ส่งข้อมูลจ านวน 2 ผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ละไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนหน่วยรับ-ส่งข้อมูล

ท้ังหมดในโครงการน้ีท่ีสามารถส่ือสารบนโครงข่ายส่ือสาร Cellular 

ตามมาตรฐาน 4G/3G และ ท างานร่วมกับมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะได้

ท้ังหมดครบทุกผลิตภัณฑ์

4. ผู้รับจ้างจะต้องเสนออุปกรณ์ทดสอบหน่วยรับ-ส่งข้อมูล (Test Tool 

for 4G/3G Modem) ท่ีสามารถใช้งานได้กับทุกผลิตภัณฑ์ของหน่วย

รับ-ส่งข้อมูล จ านวนไม่น้อยกว่า 600 ชุด

4.2 Back Haul Communications

1. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา ทดสอบ และ ส่งมอบระบบส่ือสาร Back Haul

 ท่ีสามารถรับ-ส่งข้อมูลจากมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะท้ังหมดในโครงการน้ี

ได้ทุก ๆ 15 นาที เพ่ือใช้ในการเช่ือมโยงข้อมูลจากผู้ให้บริการโครงข่าย

ส่ือสาร Cellular 4G/3G (Mobile Operators) มายังระบบ HES ณ. 

ศูนย์ AMI Data Center หรือ สถานท่ี ท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก าหนด

2. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา ทดสอบ และ ส่งมอบอุปกรณ์เครือข่าย 

(Network Equipment) ท้ังหมดท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องเป็นไปตาม 

ข้อก าหนดทางเทคนิคของการเช่ือมโยงโครงข่าย Fiber Optics ของ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (อุปกรณ์เครือข่ายของ Mobile Operators ไม่

ต้องส่งมอบ)

3. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวงจรเช่า จ านวน 2 วงจรต่อผู้ให้บริการ

โครงข่ายส่ือสารหน่ึงราย โดยวงจรเช่าท้ัง 2 วงจรจะต้องแยกเส้นทางกัน

 เพ่ือเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการโครงข่ายส่ือสาร Cellular 

4G/3G (Mobile Operators) มายังศูนย์ AMI Data Center ให้มีขนาด

ไม่ต ่ากว่าวงจรละ 20 Mbps เพ่ือรองรับการเรียกเก็บข้อมูลทุกๆ 15 

นาที กับจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ท้ัง 70,000 ราย
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4. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาบริการ Internet 

ส าหรับรองรับการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ท้ังหมด 70,000 

ราย จ านวน 2 วงจร วงจรละไม่ต ่ากว่า 100 Mbps Domestic และ 50

 Mbps International ในระดับ Enterprise Grade พร้อม Public IP 

จ านวน 64 หมายเลข

5 Network Management System (NMS)

1. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา พัฒนา/ปรับปรุง และ ส่งมอบระบบ Network 

Management System (NMS) ส าหรับระบบ AMI ให้ การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการโครงข่ายส่ือสาร Cellular 4G/3G ซ่ึง 

ระบบ NMS สามารถเป็นส่วนหน่ึงของระบบ MDMS หรือ ระบบ HES หรือ

 ระบบ MOMS หรือ ระบบ/Application อ่ืน ท่ีน ามาเช่ือมโยงกับระบบ 

AMI ยกตัวอย่างเช่น ระบบ NMS ท่ีผู้ให้บริการโครงข่ายส่ือสาร Cellular 

(Mobile Operator) ให้บริการ เป็นต้น

2. ระบบ NMS จะต้องสามารถเรียกดูสถานะของ SIM Card ท่ีติดต้ัง

ภายในหน่วยรับส่งข้อมูล (4G/3G Modem) ในลักษณะ Polling 

ยกตัวอย่างเช่น สถานะ Up, สถานะ Down, สถานะ Warning หรือ อ่ืน ๆ

 และ สามารถเรียกดูค่าประสิทธิภาพของโครงข่ายส่ือสาร Cellular 4G/3G

 ยกตัวอย่างเช่น ค่า Received Signal Strength Indicator (RSSI), 

ข้อผิดพลาดต่าง ๆ (Errors), และ อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง, สามารถเรียกดูปริมาณ

ข้อมูลท่ีใช้ต่อเดือน (Monthly Data Usage), และ สามารถแสดงรายช่ือผู้

ให้บริการโครงข่ายส่ือสาร ได้

3. ระบบ NMS จะต้องสามารถรายงานปัญหาในการให้บริการของ

โครงข่ายส่ือสาร Cellular 4G/3G (Problem Reporting Services) ได้

4. ระบบ NMS จะต้องสามารถแสดง Log ของการให้บริการของโครงข่าย

ส่ือสาร Cellular 4G/3G ได้

5. ระบบ NMS จะต้องสามารถพิสูจน์สิทธ์ิ (Authentication) และ ให้สิทธ์ิ 

(Authorization) กับผู้ใช้งานระบบ NMS ในรูปแบบของ Role-Based ได้

6. ระบบ NMS จะต้องสามารถเก็บข้อมูลย้อนหลัง (Historical Data) ไม่

น้อยกว่า 3 ปี ได้
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7. ระบบ NMS จะต้องมี Graphic User Interface (GUI) ท่ีสามารถแสดง

ต าแหน่งของมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะบนแผนท่ีแบบ Geographic Map ด้วย

ผลิตภัณฑ์แผนท่ีท่ีใช้งานอย่างแพร่หลายและถูกกฎหมาย อาทิเช่น ESRI 

ArcGIS Land-Based Data ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือแสดงสถานะ

ของโครงข่ายส่ือสาร Cellular 4G/3G ของระบบ AMI และ ปัญหาในการ

ใช้งาน ต่าง ๆ (Exceptions) ได้ ในกรณีท่ีผู้รับจ้างใช้งานผลิตภัณฑ์แผนท่ี

ท่ีต้องมีลิขสิทธ์ิ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา พัฒนา/ปรับปรุง และ ส่งมอบ

ลิขสิทธ์ิท่ีถูกกฎหมายในการใช้งานผลิตภัณฑ์แผนท่ีน้ันให้ การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค ด้วย8. ระบบ NMS จะต้องสามารถออกรายงาน (Report) ประสิทธิภาพของ

โครงข่ายส่ือสาร Cellular 4G/3G และ อุปกรณ์ส่ือสารและอุปกรณ์อ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวข้องท่ีได้

6 Implementation and Support Service ผู้รับจ้างจะต้องออกแบบ พัฒนา และส่งมอบระบบ AMI ท่ีสามารถใช้งานได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพซ่ึงตรงตามข้อก าหนดท้ังหมดท่ีมีรายละเอียดครบถ้วนในข้อก าหนดทางเทคนิคน้ี

ผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างในระบบเดิมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะต้องร่วมมือในการด าเนินการ

ออกแบบระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ ซ่ึงทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จะท าหน้าท่ีก ากับดูแล ในขณะท่ีผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแบบเบ็ดเสร็จเพ่ือรับประกันคุณภาพ

และการส่งมอบโครงการติดต้ังระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ ในองค์

รวมท้ังหมด

6.1 Project Management ผู้รับจ้างจะต้องรายงานและรับผิดชอบในการบริหารจัดการผู้รับจ้างช่วง ผู้ผลิต และคอย

ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

a) แผนโครงการ : ผู้รับจ้างต้องพัฒนาและบ ารุงรายละเอียดโครงการ ประกอบ

ไปด้วยหมายก าหนดการโครงการ ความต้องการทรัพยากร งานท่ีต้องพ่ึงพากัน

 การส่งมอบและเน้ือหาของงานส่งมอบ เหตุการณ์ส าคัญและจุดตรวจ และ

อ่ืน ๆ ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายละเอียดแผนงานโครงการให้การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคอนุมัติในช่วงเร่ิมต้นของโครงการและปรับปรุงก าหนดการของโครงการ

รายอาทิตย์ตลอดระยะเวลาของโครงการ

b) การจัดการขอบเขตงาน : ผู้รับจ้างจะต้องบริหารจัดการขอบเขตงานของ

โครงการน้ีตามกระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆของโครงการตามค าอธิบายดังน้ี
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c) การจัดการความเส่ียงและการพ่ึงพา : ผู้รับจ้างจะต้องพัฒนาแผนประเมิน

และบรรเทาความเส่ียงเร่ิมต้นของโครงการ ผู้รับจ้างจะต้องปรับปรุงและบ ารุง

แผนงานประเมินและบรรเทาของความเส่ียงและการพ่ึงพาตลอดท้ังระยะเวลา

โครงการ รวมท้ังแผนประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับการส่งมอบและน า

ผลิตภัณฑ์ของผู้รับจ้างมาใช้งานในแผนบรรเทาความเส่ียงน้ีด้วย

d) การจัดการคุณภาพ : ตลอดระยะเวลาของโครงการผู้รับจ้างจะต้องจัดหา

และบริหารจัดการส่วนบันทึกปัญหาของโครงการ การด าเนินการ และวิธี

แก้ปัญหา จากผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องท้ังหมด

e) การจัดการส่ือสารโครงการ : ผู้รับจ้างจะต้องสนับสนุนการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคในการพัฒนาแผนการส่ือสารโครงการและจัดหาข้อมูลน าเข้าแก่การ

ส่ือสารโครงการเป็นระยะตามแผนการส่ือสารโครงการ

PROJECT MANAGEMENT TASK DELIVERABLES:

1. แผนโครงการ

2. ก าหนดการของโครงการและระยะเวลาอัปเดต

3. ส่วนบันทึกปัญหาของโครงการ การด าเนินการ และวิธีแก้ปัญหา

4. การประเมินความเส่ียงเบ้ืองต้นและข้อแนะน าในการบรรเทา

5. แผนประเมินและบรรเทาความเส่ียง

6. ข้อมูลน าเข้าสถานะโครงการ

7. แผนส่ือสารโครงการ

6.2 System Requirements ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความสมบูรณ์ ความสอดคล้อง และคุณภาพโดยรวมของความ

ต้องการของระบบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะรับผิดชอบในส่วนของการทบทวนและอนุมัติความ

ต้องการของระบบท้ังหมด

a) ข้อก าหนดด้านธุรกิจและประสิทธิภาพ : ผู้รับจ้างต้องพัฒนาและจัดท า

เอกสารเก่ียวกับหน้าท่ีงานทางธุรกิจ ความต้องการทางด้านเทคนิคและ

ประสิทธิภาพส าหรับโครงการ ระบบสารสนเทศ และการรวมระบบ ผู้รับจ้าง

ต้องจัดหาคู่มือมาตรฐานและคู่มือการใช้งานให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

b) ข้อก าหนดการก าหนดค่าและการปรับแต่งของผลิตภัณฑ์ : ผู้รับจ้างต้อง

พัฒนาและจัดท าเอกสารให้ได้ตามความต้องการทางด้านธุรกิจ ผู้รับจ้างต้อง

จัดหาเคร่ืองมือก าหนดค่ามาตรฐานพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวข้อง

c) ข้อก าหนดด้านการแปลงข้อมูล : ผู้รับจ้างต้องพัฒนาและจัดท าเอกสาร

เก่ียวกับความต้องการแปลงข้อมูลส าหรับการแปลงข้อมูลท่ีส าคัญจากแหล่ง

เก็บข้อมูลเดิมไปยังระบบ AMI
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d) ข้อก าหนดด้านบูรณาการโดยรวม : ผู้รับจ้างต้องพัฒนาและจัดท าเอกสาร

รายละเอียดการบูรณาการระบบ รวมท้ังการแปลงข้อมูลท่ีจ าเป็น ความถ่ีหรือ

กลไกการเรียก (invocation mechanism) ข้อก าหนดความล่าช้า (latency 

requirement) ข้อก าหนดการจัดการข้อยกเว้น (exception handling) และ

อ่ืน ๆ

e) ข้อก าหนดด้านการปรับปรุงระบบเดิมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค: ผู้รับจ้าง

ต้องน าเสนอรายละเอียดท่ีจะต้องปรับปรุงระบบเดิมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 อาทิเช่น ระบบ ERP เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดด้านธุรกิจและประสิทธิภาพ

ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเห็นชอบก่อนจะด าเนินการปรับปรุงต่อไป

f) ข้อก าหนดด้านการบริหารและสนับสนุนระบบ : ผู้รับจ้างต้องแจกแจง

รายละเอียดข้อก าหนดด้านการบริหารและสนับสนุนระบบ ซ่ึงรวมถึง การ

จัดการผู้ใช้งาน การจัดการความปลอดภัย การจัดการฐานข้อมูล ระบบส ารอง

และกู้คืน การจัดการประสิทธิภาพระบบ และอ่ืน ๆ ผู้รับจ้างต้องจัดหาคู่มือใช้

งานมาตรฐานระบบด้วย

SYSTEM REQUIREMENTS SPECIFICATIONS TASK DELIVERABLES:

1. การท างานโดยรวม เทคนิค และข้อก าหนดด้านประสิทธิภาพ

2. ข้อก าหนดการบูรณาการระบบ

3. คู่มือมาตรฐานและการฝึกอบรมการใช้งาน

4. คู่มือการใช้งานมาตรฐาน

5. คู่มือการใช้งานบริหารระบบ

6. เคร่ืองมือและคู่มือการต้ังค่าระบบ

7. ข้อก าหนดด้านระบบและการบริหารฐานข้อมูลและระบบสนับสนุน

8. คู่มือมาตรฐานการบริหารและสนับสนุนระบบ

9. คู่มือมาตรฐานการบริหารจัดการฐานข้อมูล

10. ข้อก าหนดการต้ังค่าและการปรับแต่งระบบ

11. ข้อก าหนดการแปลงข้อมูล

12. ข้อก าหนดการปรับแต่งระบบล้าสมัยเดิม

6.3 System Design ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความสมบูรณ์ ความสอดคล้อง และคุณภาพโดยรวมของการ

ออกแบบระบบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะทบทวนและอนุมัติความการออกแบบระบบท่ีท าโดยผู้

รับจ้างอีกที
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a) การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ : ผู้รับจ้างต้องออกแบบและจัดท า

เอกสารสถาปัตยกรรมด้านตรรกะ เทคนิค และทางกายภาพของระบบท่ี

บูรณาการให้ตรงกับความต้องการการท างาน เทคนิคและประสิทธิภาพ

โดยรวมของท้ังระบบ

b) การออกแบบการต้ังค่าและการปรับแต่งผลิตภัณฑ์ : ผู้รับจ้างต้องพัฒนา

และจัดท าเอกสารในการออกแบบการต้ังค่าและการปรับแต่งผลิตภัณฑ์ท่ี

เก่ียวข้องให้ตรงกับข้อก าหนดความต้องการการใช้งาน เทคนิค และ

ประสิทธิภาพท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องการ

c) การออกแบบการแปลงข้อมูล : ผู้รับจ้างต้องออกแบบและจัดท าเอกสาร

เก่ียวกับเคร่ืองมือการแปลงข้อมูลส าคัญและกระบวนการให้ตรงกับ

ข้อก าหนด ผู้รับจ้างต้องจัดท าเอกสารอธิบายโครงสร้างฐานข้อมูลมาตรฐาน

 (standard database schema) และเคร่ืองมือในการโหลด

d) ข้อก าหนดการออกแบบการบูรณาการระบบ : ผู้รับจ้างต้องออกแบบ

และจัดท าเอกสารการเช่ือมโยง (system interface) ของแต่ละระบบ 

ประกอบไปด้วย ข้อมูลอินพุต/เอาต์พุต การแปลงแปลงข้อมูล การจับคู่

ข้อมูล ความถ่ีและความล่าช้า อัตรา transaction ท่ีคาดหวัง การ

ตรวจสอบข้อมูล และการรับมือข้อผิดพลาด และอ่ืน ๆ ตามท่ีการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคก าหนด

e) การออกแบบการดัดแปลงระบบด้ังเดิมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : ผู้รับ

จ้างจะต้องช่วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกแบบและท าเอกสารท่ีจ าเป็น

ส าหรับการดัดแปลงระบบสารสนเทศด้ังเดิมให้ตรงข้อก าหนดท่ีสามารถ

บูรณาการกับระบบ AMI ได้

SYSTEM DESIGN DELIVERABLES:

1. สถาปัตยกรรมตรรกะ เทคนิค และกายภาพของระบบ AMI ท่ีได้

บูรณาการมา

2. เอกสารระบบควบคุม interface ส าหรับทุก interface ท่ีต้องการ

3. ข้อมูลน าเข้าสถาปัตยกรรมระบบ

4. การออกแบบการต้ังค่าและปรับแต่งผลิตภัณฑ์

5. โครงสร้างฐานข้อมูลมาตรฐานและเอกสารเคร่ืองมือท่ีใช้น าเข้าข้อมูล

6. การออกแบบการดัดแปลงระบบด้ังเดิม

7. ข้อก าหนดการแปลงข้อมูล

6.4 AMI Communication Network
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6.4.1 Field Area Network ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในเร่ืองข้อก าหนดทางเทคนิคของโครงข่ายการส่ือสารของระบบ AMI 

โดยรวม โครงข่ายการส่ือสาร AMI และ การต้ังค่าและทดสอบอุปกรณ์ รวมถึงจัดหาอุปกรณ์

AMI COMMINICATION NETWORK DELIVERABLES:

1. ข้อก าหนดโครงข่ายการส่ือสารของระบบ AMI

2. การทดสอบและต้ังค่าโครงข่ายการส่ือสารของระบบ AMI

3. การจัดเตรียมอุปกรณ์ส่ือสารของโคร่งข่ายการส่ือสารของระบบ AMI

6.5 Software Configuration and Installation ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบการติดต้ังและต้ังค่า configuration ของ software ท้ังหมดใน

โครงการติดต้ังระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่

6.5.1 AMI Data Collection Head-End

6.5.1.1 Configuration & Enhancements

a) การต้ังค่า software : ผู้รับจ้างต้องต้ังค่า configuration ของ

แต่ละผลิตภัณฑ์ตามรายการในเอกสารข้อก าหนดและการ

ออกแบบb) การต้ังค่าและปรับปรุง : ผู้รับจ้างต้องพัฒนาการต้ังค่าและ

ปรับปรุง software ตามในรายการเอกสารออกแบบ และส่งมอบ

 software ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นส่วนหน่ึงของระบบ

โดยรวม6.5.1.2 Software Installation

a) สภาพแวดล้อมการพัฒนา/ทดสอบ (Development/Test 

environment) : ผู้รับจ้างต้องติดต้ังสภาพแวดล้อมการพัฒนา/

ทดสอบ ท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในสภาพแวดล้อมน้ันควร

ประกอบไปด้วย software จ าลอง, ระบบ interface stubs และ

เคร่ืองมือติดตามประสิทธิภาพ ตามท่ีต้องการเพ่ือให้ระบบท างาน

และบูรณาการได้b) สภาพแวดล้อมสาธิต (Staging environment) : ผู้รับจ้างต้อง

ติดต้ังสภาพแวดล้อมสาธิตท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

c) สภาพแวดล้อมผลิตภัณฑ์ (Production environment) : 

ผู้รับจ้างต้องติดต้ังสภาพแวดล้อมผลิตภัณฑ์ท่ีการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคSOFTWARE CONFIGURATION AND INSTALLATION TASK 

DELIVERABLES:

1. Head-End software ท่ีรวบรวมข้อมูล AMI ส าหรับการต้ังค่าและ

ปรับแต่งท่ีผ่านการทดสอบ

2. ติดต้ังสภาพแวดล้อมการพัฒนา/ทดสอบ สภาพแวดล้อมสาธิต และ

สภาพแวดล้อมผลิตภัณฑ์ ท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

6.5.2 Meter Data Management
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6.5.2.1 Configuration & Enhancements

a) การต้ังค่า software : ผู้รับจ้างต้องต้ังค่า configuration ของ

แต่ละผลิตภัณฑ์ตามเอกสารข้อก าหนดและออกแบบ

b) การปรับแต่งและปรับปรุง software : ผู้รับจ้างต้องพัฒนาตัว 

software ปรับแต่งและปรับปรุงท่ีต้องการตามเอกสารออกแบบ

และส่งมอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นส่วนหน่ึงของระบบ AMI

6.5.2.2 Software Installation

a) สภาพแวดล้อมการพัฒนา/ทดสอบ (Development/Test 

environment) : ผู้รับจ้างต้องติดต้ังสภาพแวดล้อมการพัฒนา/

ทดสอบ ท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในสภาพแวดล้อมน้ันควร

ประกอบไปด้วย software จ าลอง, ระบบ interface stubs และ

เคร่ืองมือติดตามประสิทธิภาพ ตามท่ีต้องการเพ่ือให้ระบบท างาน

และบูรณาการได้b) สภาพแวดล้อมสาธิต (Staging environment) : ผู้รับจ้างต้อง

ติดต้ังสภาพแวดล้อมสาธิตท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

c) สภาพแวดล้อมผลิตภัณฑ์ (Production environment) : 

ผู้รับจ้างต้องติดต้ังสภาพแวดล้อมผลิตภัณฑ์ท่ีการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคAMI SYSTEM SOFTWARE TASK DELIVERABLES:

1. Meter Data Management software ส าหรับการต้ังค่า

และปรับแต่งท่ีผ่านการทดสอบ

2. ติดต้ังสภาพแวดล้อมการพัฒนา/ทดสอบ สภาพแวดล้อมสาธิต

 และสภาพแวดล้อมผลิตภัณฑ์ ท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

6.6 System Integration

a) การบูรณาการโดยรวมท้ังหมด : ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการจัดหา

เอกสารการต้ังค่าการบูรณาการท่ีเหมาะสม, การแปลงข้อมูล, การจับคู่

ข้อความ การจัดการข้อผิดพลาดและอ่ืนๆ

b) การบูรณาการกับระบบด้ังเดิม : ผู้รับจ้างต้องประสานงานกับผู้ผลิตอุปกรณ์

ระบบด้ังเดิมเพ่ือจัดท า API ท่ีจ าเป็น ซ่ึงรวมถึงเอกสารในแต่ละการออกแบบ

ระบบโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้ก ากับดูแล ผู้รับจ้างจะต้องปรับ API 

ให้สามารถใช้งานได้กับระบบ AMI

c) การด าเนินการของการปรับแต่งระบบด้ังเดิม : ผู้รับจ้างต้องประสานงานกับ

ผู้ผลิตอุปกรณ์ระบบด้ังเดิมเพ่ือการปรับแต่งระบบเดิมท่ีจ าเป็นให้ตรงกับ

รายละเอียดในข้อก าหนดและการออกแบบในข้อก่อนหน้า
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d) การแปลงข้อมูลจากฐานข้อมูล/ไฟล์ระบบเดิม : ผู้รับจ้างต้องจัดหา

เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นเพ่ือน าข้อมูลเข้าระบบ โดยผู้รับจ้างต้องจัดหาเอกสาร

ส าหรับการแยก/แปลงข้อมูล

SYSTEM DEVELOPMENT TASK DELIVERABLES:

1. บูรณาการระบบโดยรวมท้ังหมด

2. Program การแยก/แปลงข้อมูล รวมถึงเอกสารคู่มือการใช้งาน

3. Software ปรับแต่งและต้ังค่าท่ีผ่านการทดสอบแล้วว่าใช้งานได้

4. API และเอกสารส าหรับผลิตภัณฑ์ AMI ตามท่ีออกแบบการบูรณาการไว้

6.7 Hardware and Infrastructure

6.7.1 Data Center Infrastructures, LAN/WAN, Servers and 

Workstations

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการจัดหาอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นท้ังหมด การจัดการติดต้ัง และ

ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

a) คุณสมบัติทางเทคนิค (Technical Specification) : ผู้รับจ้างต้อง

ระบุและปฏิบัติตามข้อก าหนดข้ันต ่าด้าน hardware และ software ท่ี

กล่าวถึงใน book 5 ส่วน computer hardware, ระบบปฏิบัติการ, 

LAN/WAN และข้อก าหนดสถาปัตยกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือรับรองตาม

ข้อก าหนดด้านเทคนิคและประสิทธิภาพข้อมูลสารสนเทศของระบบ 

AMI ท่ีได้บูรณาการมา คุณสมบัติทางเทคนิคน้ีต้องครอบคลุมถึง

สภาพแวดล้อมส าหรับ production, staging และ 

development/testing ตามท่ีกล่าวใน book 1 ซ่ึงประกอบไปด้วย

ฐานข้อมูล, application server, user workstation, LAN/WAN 

และอ่ืนๆb) การครอบครอง : ผู้รับจ้างต้องจัดหา computer hardware และ

สถาปัตยกรรมเพ่ิมเติมตามคุณสมบัติทางเทคนิค

c) การติดต้ัง : ผู้รับจ้างต้องติดต้ัง computer hardware และ

สถาปัตยกรรมเพ่ิมเติมตามคุณสมบัติทางเทคนิคข้างต้น

d) การต้ังค่าและการควบคุมเวอร์ช่ันของ ระบบปฏิบัติการ, IP ส าหรับ

การจัดการฐานข้อมูล, การส่ือสารไปยังอุปกรณ์และสถาปัตยกรรม 

software อ่ืน ๆ: ผู้รับจ้างต้องส่งการต้ังค่าท่ีแนะน าให้การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคอนุมัติก่อนด าเนินการตามท่ีขอ

DATA CENTER INFRASTRUCTURES, SERVER & WORKSTATIONS 

DELIVERABLES:

1. ข้อก าหนดความต้องการของ hardware และสถาปัตยกรรมและ

ตารางความเห็นพ้องท่ีตรงกับความต้องการ IT hardware และ 

software ข้ันต ่าตาม book 5



Book 2 : AMI System Page 42 of 316

Compliance 

 Status

Standard 

Equipment 

Status

Bidder Proposal 

Section/ Reference
Requirement Desired Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available

Bidder 

Comment

2. ติดต้ัง computer hardware และสถาปัตยกรรมตามคุณสมบัติทาง

เทคนิค

3. การจัดการการต้ังค่าและการควบคุมเวอร์ช่ัน

6.7.2 Smart Meter Installation ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบการติดต้ัง การต้ังค่าอุปกรณ์ ทดสอบ และ การเตรียมอุปกรณ์ การ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีสิทธ์ิในการอนุมัติเส้นทางและแผนการติดต้ัง และคัดเลือกอุปกรณ์ตัวอย่าง

เพ่ือทดสอบ

SMART METER INSTALLATIONDELIVERABLES:

1. การติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะและส่วนควบคุมการส่ือสาร

2. การต้ังค่าและทดสอบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะและส่วนควบคุมการส่ือสาร

6.8 Implementation and Rollout

6.8.1 Process Engineering ข้อก าหนดกระบวนการทางวิศวกรรมต้องครอบคลุมถึงการท างานในแต่ละส่วนของ AMI : การ

ด าเนินงานของระบบจ าหน่าย การปฏิบัติงานภาคสนาม วิศวกรรมระบบจ าหน่าย การจัดการ

สินทรัพย์ การจัดการความต้องการพลังงานและการบริโภค งานบริการลูกค้า การจัดการรายได้

 และการปฏิบัติงานด้าน ICT

a) กระบวนการท างานมาตรฐานระบบ AMI : ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียม

เอกสารของกระบวนการท างานมาตรฐานระบบ AMI

b) ต้นแบบกระบวนการธุรกิจปรับปรุง : ผู้รับจ้างต้องออกแบบ

กระบวนการธุรกิจปรับปรุงของระบบโดยภาพรวม

c) กระบวนการธุรกิจโดยรวม : ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการพัฒนา

กระบวนการธุรกิจโดยรวมท่ีใช้งานโดย ระบบ AMI และระบบ MDMS

PROCESS ENGINEERING TASK DELIVERABLES:

1. กระบวนการท างานระบบ AMI มาตรฐาน

2. ต้นแบบกระบวนการธุรกิจปรับปรุง

3. กระบวนการธุรกิจโดยรวมท่ีใช้งานโดยระบบ AMI และระบบ MDMS

6.8.2 Change Management ผู้รับจ้างต้องพัฒนาแผนการจัดการการเปล่ียนแปลงรวมเช่น กระบวนการวิเคราะห์การ

เปล่ียนแปลง สายการประเมินผลกระทบธุรกิจ การประเมินการเตรียมความพร้อมการ

เปล่ียนแปลง แผนการจัดการการเปล่ียนแปลง แผนการส่ือสาร ค าอธิบายหน้าท่ี และแผนการ

เปล่ียนถ่ายพนักงาน

CHANGE MANAGEMENT TASK DELIVERABLES:

1. แผนการจัดการการเปล่ียนแปลง

6.8.3 Factory Acceptance Test (FAT) ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบการทดสอบเพ่ือตรวจรับงาน ณ โรงงาน (อ้างอิงถึง book 7) ตามน้ี
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แผนทดสอบ : ผู้รับจ้างต้องพัฒนาแผนการทดสอบเพ่ือตรวจรับงาน ณ 

โรงงานส าหรับโครงการให้เทียบเท่ากับข้อก าหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โดยต้องผ่านการปรึกษาและอนุมัติจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยในแผนน้ัน

ต้องมีการทดสอบครอบคลุม hardware และ software, ข้อมูลทดสอบ, 

แหล่งทรัพยากรทดสอบ และ เกณฑ์การยอมรับ

ข้ันตอนการทดสอบ : ผู้รับจ้างต้องพัฒนาข้ันตอนการทดสอบแบบบูรณาการ 

รวมท้ังการทดสอบเฉพาะอย่างท่ีระบุในแผนทดสอบและได้ผลตามคาดหวังใน

แต่ละการทดสอบ อย่างน้อยข้ันตอนการทดสอบต้องครอบคลุมการทดสอบ 

functional โดยสามารถปรึกษากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามความจ าเป็น 

และต้องมีการตรวจสอบย้อนกลับได้ระหว่างการทดสอบและความต้องการ

การท างาน เทคนิค และประสิทธิภาพท้ังหมดได้ ผู้รับจ้างระบบ AMI ต้อง

ท างานร่วมกับผู้รวมระบบเพ่ือจัดหาระบบกลไกการติดตามท่ีจะยืนยันได้ว่า

ข้อก าหนดการท างานได้ถูกทดสอบเรียบร้อยแล้ว

การทดสอบเพ่ือตรวจรับงาน ณ โรงงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะ

สังเกตการณ์การทดสอบเพ่ือตรวจรับงาน ณ โรงงานของผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้าง

จะต้องรับผิดชอบในการติดต้ัง การทดสอบ และการพิสูจน์ความสมบูรณ์ของ

การทดสอบและผลการทดสอบส าหรับระบบ HES และระบบ MDMS พร้อม

การหารือและอนุมัติจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมท้ังเอกสารผลการ

ทดสอบท้ังหมด

FACTORY ACCEPTANCE TEST TASK DELIVERABLES:

1. แผนการทดสอบเพ่ือตรวจรับงาน ณ โรงงาน

2. ข้ันตอนการทดสอบเพ่ือตรวจรับงาน ณ โรงงาน

3. ตัวควบคุมการทดสอบ เช่น simulation/stubs ส าหรับระบบงาน

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

4. ด าเนินการทดสอบเพ่ือตรวจรับงาน ณ โรงงาน

5. ผลการทดสอบการทดสอบเพ่ือตรวจรับงาน ณ โรงงานส าหรับระบบ

 HES และระบบ MDMS

6.8.4 System Testing & Commissioning ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการทดสอบและการท าให้ระบบท้ังหมดมีความพร้อมในการใช้งาน 

รวมท้ังการทดสอบการใช้งาน การทดสอบระบบรวม ประสิทธิภาพและการทดสอบเพ่ือตรวจรับ

งาน Full Functional Test  (FFT) และการทดสอบท่ีไซต์งาน Site Acceptance Test (SAT)

 ดังต่อไปน้ี
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แผนการทดสอบ : ผู้รับจ้างต้องพัฒนาแผนการทดสอบระบบท้ังหมดของ

โครงการให้เป็นไปตามข้อก าหนดทางเทคนิคของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและ

ความจ าเป็นในการบูรณาการระบบ พร้อมการพิจารณาและการเห็นชอบจาก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยแผนการทดสอบน้ันต้องครอบคลุมการทดสอบ

ระบบข้ันต ่า การทดสอบระบบรวม การทดสอบประสิทธิภาพ การทดสอบ

ภาวะวิกฤติ การทดสอบความพร้อมใช้งาน การทดสอบความปลอดภัย และ

กระบวนการทดสอบการตรวจรับข้ันสุดท้าย และในแผนต้องมีการทดสอบท่ี

จ าเป็นต้องใช้ hardware และ software ข้อมูลทดสอบ แหล่งทรัพยากร

ทดสอบ และเกณฑ์การตรวจรับงาน

ข้ันตอนการทดสอบ : ผู้รับจ้างต้องท างานร่วมกับผู้รวมระบบเพ่ือพัฒนา

ข้ันตอนการทดสอบรวมระบบ รวมท้ังการทดสอบเฉพาะอย่างท่ีระบุใน

แผนการทดสอบและผลท่ีคาดหวังของแต่ละการทดสอบ โดยอย่างน้อย 

ข้ันตอนการทดสอบน้ันต้องครอบคลุมการทดสอบการท างาน การบูรณาการ 

การทดสอบกระบวนการธุรกิจ/ปฏิบัติงาน การทดสอบประสิทธิภาพ การ

ทดสอบความพร้อมใช้งาน การทดสอบความยืดหยุ่นและภาวะวิกฤติ และการ

ทดสอบความปลอดภัย โดยสามารถพิจารณาร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตามสมควร โดยท้ังน้ีต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ระหว่างการทดสอบ

และความต้องการการท างาน เทคนิค และประสิทธิภาพ ผู้รับจ้างระบบ AMI 

ต้องท างานร่วมกับผู้รวมระบบเพ่ือจัดหาระบบกลไกการติดตามเพ่ือยืนยันได้

ว่าการข้อก าหนดการท างานทุกอย่างได้ถูกทดสอบเรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลทดสอบ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาจรวบรวมข้อมูลท่ีจ าเป็นส าหรับการ

ทดสอบตามแผนการทดสอบ ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมตัวอย่างข้อมูล มาตรฐาน

ข้อมูลทดสอบหากข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังไม่พร้อมในการทดสอบ

การทดสอบระบบ : ผู้รับจ้างจะต้องท าการทดสอบโดยได้รับความช่วยเหลือ

จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่าท่ีจ าเป็น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมีสิทธ์ิตาม

สมควรในการด าเนินการทดสอบระบบบางส่วนหรือท้ังหมดด้วยการสนับสนุน

จากผู้รับจ้าง

การทดสอบการท างาน : การทดสอบการท างานจะเร่ิมหลังจากการทดสอบ

ระบบเสร็จสมบูรณ์ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการติดต้ัง จัดเตรียมและ

ด าเนินการทดสอบการท างานท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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การทดสอบรวมระบบ : การทดสอบรวมระบบจะเร่ิมหลังจากการทดสอบ

ระบบเสร็จส้ิน ผู้รับจ้างต้องติดต้ัง จัดเตรียม และด าเนินการการทดสอบการ

รวมระบบท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะสนับสนุนข้อมูลท่ี

เก่ียวข้องกับ utility information ท่ีมีอยู่ส าหรับการทดสอบรวมระบบน้ี

การทดสอบประสิทธิภาพ : หลังจากการทดสอบระบบเสร็จส้ินแล้ว การ

ทดสอบประสิทธิภาพจะรวมไปถึง การทดสอบการตอบสนองของระบบ ความ

พร้อมใช้ของระบบและข้อมูล ความปลอดภัย ความยืดหยุ่น และภาวะวิกฤติ 

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการติดต้ัง จัดเตรียม และความสมบูรณ์ของการ

ทดสอบประสิทธิภาพท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะ

ด าเนินการทดสอบพร้อมด้วยการสนับสนุนจากผู้รับจ้าง

การทดสอบเพ่ือตรวจรับงาน Full Functional Test (FFT) : การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคจะด าเนินการการทดสอบเพ่ือตรวจรับงานเพ่ือให้ม่ันใจว่าระบบพร้อม

ท่ีจะท างานตามข้อก าหนดทางเทคนิคท่ีเหมาะสม ส าหรับชุดแรกจ านวน 15 

เคร่ือง ซ่ึงประกอบไปด้วยมิเตอร์จ านวน 5 เคร่ืองต่อผลิตภัณฑ์ (มิเตอร์

ประกอบ CT แรงต ่า จ านวน 3 เคร่ือง มิเตอร์ประกอบ CT-VT แรงสูง จ านวน

 2 เคร่ือง) และหน่วยรับ-ส่งข้อมูล (4G/3G Modem) จ านวน 15 ชุด ซ่ึง

ประกอบไปด้วย หน่วยรับ-ส่งข้อมูล (4G/3G Modem) จ านวน 5 ชุดต่อ

ผลิตภัณฑ์ อ้างอิง เง่ือนไขเฉพาะงาน หัวข้อท่ี 13.2 และ Book 7 

Non-Functional Requirments ผู้รับจ้างจะต้องสนับสนุนในการทดสอบ

การทดสอบเพ่ือตรวจรับงานท่ีไซต์งาน (SAT) : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะ

ด าเนินการการทดสอบเพ่ือตรวจรับงานเพ่ือให้ม่ันใจว่าระบบพร้อมท่ีจะ

สนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจต้ังแต่ต้นจนจบส าหรับชุดแรกจ านวน 120 

เคร่ือง อ้างอิง เง่ือนไขเฉพาะงาน หัวข้อท่ี 13.3 และ Book 7 

Non-Functional Requirments ผู้รับจ้างจะต้องสนับสนุนในการทดสอบ

SYSTEM TESTING & COMMISSIONING TASK DELIVERABLES:

1. แผนทดสอบระบบ AMI

2. ข้ันตอนการทดสอบระบบ AMI

3. กลไกการติดตามการยืนยันว่าเป็นตามข้อก าหนด

4. สภาพแวดล้อมทดสอบการท างานและรายงาน

5. สภาพแวดล้อมการรวมระบบและรายงาน

6. สภาพแวดล้อมการทดสอบประสิทธิภาพและรายงาน

7. ระบบต้ังแต่ต้นจนจบและรายงานทดสอบกระบวนการธุรกิจ

8. รายงานการทดสอบระบบท้ังหมด
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6.8.5 Data Migration ผู้รับจ้างต้องพัฒนา software ส าหรับการน าเข้า แยก และการแปลงของข้อมูลเข้าสู่ระบบ AMI

 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความส าเร็จในการย้ายข้อมูลจากระบบเก่ามายังระบบใหม่

DATA MIGRATION TASK DELIVERABLES:

1. Software ส าหรับการแยกและแปลงข้อมูล

2. Software ส าหรับน าเข้าข้อมูลสู่ระบบ AMI

3. การย้ายข้อมูล

6.8.6 Training อ้างอิงถึง เง่ือนไขเฉพาะงาน หัวข้อท่ี 14 และ book 7 Non-functional requirements ต้อง

มีอย่างน้อยดังต่อไปน้ี

1. พัฒนาแผนฝึกอบรม

2. ส่งมอบเน้ือหาการฝึกอบรมมาตรฐานและปรับแต่งให้เข้ากับ

สภาพแวดล้อมระบบ การต้ังค่า และกระบวนการธุรกิจของการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค

3. จัดเตรียมการฝึกอบรมส าหรับกลุ่มผู้ใช้งานอย่างน้อยดังน้ี
a. ผู้ดูแลระบบ

b. การปรับแต่งระบบ

c. ระบบสนับสนุนแอพพลิเคช่ัน

d. ตัวแทนผู้บริหารลูกค้า

e. พนักงาน metering และ billing

f. ผู้ใช้งานท่ีไม่สามารถแก้อะไรได้

4. พัฒนาค าถามท่ีถูกถามบ่อยกับผู้ใช้งาน

6.8.7 Documentation ข้อก าหนดโดยท่ัวไปส าหรับเอกสารน้ัน อ้างอิงถึงเง่ือนไขเฉพาะงานหัวข้อท่ี 16 และ book 7 

Non-functional requirements

DOCUMENTATION TASK DELIVERABLE:

1. System interface control document for all required 

interfaces system interface control ส าหรับทุกๆ interface ท่ี2. เอกสารจัดการการต้ังค่า/เวอร์ช่ัน ปรับปรุงตามสมควร

3. คู่มือผู้ใช้งานมาตรฐาน

4. คู่มือการใช้งานมาตฐาน

5. คู่มือบริหารและสนับสนุนระบบมาตรฐาน

6. เคร่ืองมือและคู่มือการต้ังค่าระบบ

7. คู่มือการจัดการฐานข้อมูลมาตรฐาน

8. คู่มือการจัดการฐานข้อมูลของระบบ AMI มาตรฐาน

9. เอกสารและเคร่ืองมือน าเข้าข้อมูลและ schema ฐานข้อมูล
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10. เอกสารการแยก/แปลงคู่มือ

11. เอกสารส าหรับผลิตภัณฑ์ระบบ AMI ตามรายการออกแบบการบูร

ณาการระบบ

12. คู่มือฝึกอบรมมาตรฐาน

13. คู่มือการพัฒนาระบบ รวมท้ัง เคร่ืองมือการต้ังค่าของระบบ การ

ออกแบบและการใช้งาน API การท างานและประวัติ ของ schema 

ฐานข้อมูลของระบบ AMI และอ่ืนๆ

14. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

6.8.8 Configuration/Version Management

ก) แผนการจัดการการต้ังค่า/เวอร์ช่ัน : ผู้รับจ้างต้องมอบและท าเอกสารแผน

และกระบวนการให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส าหรับเก็บรักษาการต้ังค่าและเวอร์

ช้ันของ hardware software และเอกสารท่ีได้รับในระหว่างการพัฒนาและ

ติดต้ังตลอดท้ังโครงการ การต้ังค่า hardware ต้องรวมไปถึง application 

server, database server และ user workstation รวมท้ัง สถาปัตยกรรม

เครือข่าย software version และ การจัดการการต้ังค่าน้ันรวมไปถึง 

periodic software patched, new release และการปรับปรุงแต่ละส่วนใน 

software ของระบบ AMI รวมท้ัง sever และ client application จากแต่

ละผู้ผลิตท่ีเก่ียวข้อง เอกสารน้ียังรวมถึงการปรับปรุงคู่มือระบบ คู่มือผู้ใช้งาน 

คู่มือฝึกอบรม โครงสร้างฐานข้อมูลและความหมาย แผนทดสอบ ข้ันตอน

ทดสอบ และอ่ืน ๆ

ข) Application software: ผู้รับจ้างต้องจัดหา software ปรับปรุงตาม

สมควรตลอดอายุสัญญา

ค) เอกสาร : ผู้รับจ้างต้องปรับปรุงเอกสารตามสมควรตลอดท้ังโครงการ ต้ังแต่

ข้อก าหนด การออกแบบ การรวมระบบจนถึงการผลลัพธ์สุดท้าย

CONFIGURATION/VERSION MANAGEMENT TASK DELIVERABLES:

• แผนการจัดการการต้ังค่า/เวอร์ช่ัน

• Software patch และการปรับปรุงตามสมควร

• การปรับปรุงเอกสารตามสมควร

• จัดการเวอร์ช่ันท้ังหมดเพ่ือให้แน่ใจถึงการท างานร่วมกัน

6.8.9 Production/Acceptance/Transition



Book 2 : AMI System Page 48 of 316

Compliance 

 Status

Standard 

Equipment 

Status

Bidder Proposal 

Section/ Reference
Requirement Desired Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available

Bidder 

Comment

a) แผนการรวมระบบ เปล่ียนถ่าย และน าออกใช้งาน (Implementation, 

Transition and Rollout plan): ผู้รับจ้างต้องพัฒนาแผนการรวมระบบ การ

เปล่ียนถ่าย และการน าออกใช้งานเพ่ือเป็นแนวทางให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตลอดท้ังช่วงผลส าเร็จ, การเปล่ียนแปลง, การเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ, และ

ช่วงน าออกใช้งานของระบบสารสนเทศ AMI

b) การแปลง/โอนถ่ายข้อมูล (Data conversion/migration) : ผู้รับจ้างต้อง

ด าเนินการแปลงข้อมูลจากระบบงานด้ังเดิมไปยังระบบสารสนเทศ AMI ตาม

แผนการรวมระบบ/เปล่ียนถ่าย/ออกใช้งานข้างบน

c) น าระบบออกใช้งาน (System Rollout) : ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมการ

สนับสนุนตามความจ าเป็นตามล าดับการรับรองและข้อตกลงการบ ารุงรักษา

และสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองท่ีได้ตกลงไว้ในช่วงน้ี

d) การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ (Production support) : ผู้รับจ้างต้องจัด

เตรียมการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ข้ันต้นพร้อมท้ังพนักงานท่ีมีประสบการณ์ตลอด

ท้ังสัญญา

e) ฝึกอบรมพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Training of PEA Support 

Team) : ในช่วงการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมการฝึกอบรม

ในขณะปฏิบัติงานจริงให้กับพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

f) การสนับสนุนการเปล่ียนผ่าน (Transition Support) : หลังส้ินสุดสัญญา 

ผู้รับจ้างต้องสนับสนุนต่อเน่ืองไปอีก 30 วันให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PRODUCTION/ACCEPTANCE/TRANSITION TASK DELIVERABLES:

• แผนงานการรวมระบบ, เปล่ียนผ่าน และน าออกใช้งาน

• การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงานจริงให้กับพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ในช่วงระยะเวลาสนับสนุนผลิตภัณฑ์

• การสนับสนุนข้ันต้นเป็นระยะเวลา 30 วันในช่วงหลังเปล่ียนผ่าน

• การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และการเปล่ียนผ่านตามสมควร (เป็นส่วน

หน่ึงของข้อตกลงการบ ารุงรักษาและสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง)
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Book 3: Smart Meters, Modem and Installations

(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 บัญชี

แสดงรายละเอียดรายการอุปกรณ์และราคา (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 

transformeroperated 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.

• All other relevant standards, unless otherwise specified in these specification. 

The bidder and awarded contractor please list these 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

PEA will also accept the C&I smart meters tested in accordance with the later edition of the above standards.
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Version
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Available
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• 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.

Table 1 Ratings and characteristics of the C&I smart meters Note: 

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

และราคา (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.

(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.

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 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.
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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.)

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)

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

12. Instantaneous power factor(1)

13. Instantaneous phase angle(1)

• Each above quantity shall be displayed with at least three (3) digits 

identification code. The identification code shall be specified by PEA.

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.
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• 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 semiconductor 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.

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 The meter shall have, at least, one input port that is used to support a detection of the meter cabinet 

door open, and, at least, two output ports that are used to support the future application.

3 Meter Communications

3.1 Local Communication
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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 Modern

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.

The 4G/3G modem shall comply the following requirements:

1. 4G/3G Cellular Modem 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: 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

b. Status indicator: LED

c. Operating temperature: up to 55 Degree Celsius

d. Power supply (Vcc): 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

h. Instruction manual
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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. 
d. ผู้เสนอราคาต้องได้รับหนังสือรับรองการให้บริการและซ่อมแซมบ ารุงรักษาผลิตภัณฑ์ท่ี

น าเสนอใน โครงการตลอดอายุสัญญาจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ เว้นแต่เป็น

ผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ ซ่ึงไม่มีตัวแทนจ าหน่ายในประเทศ จึงจะให้ใช้หนังสือรับรองจากเจ้าของ

ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศได้โดยตรง
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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

a. Bidder and awarded contractors 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
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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

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.
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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 the Smart Meters 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.

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.

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
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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.

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 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
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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.

Table 4: Load profile data for 3-phase C&I meters

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

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 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.
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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 รายการ

อุปกรณ์และราคา (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.

• 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.
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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.

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

10.2 Tests and Test Reports
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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.

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 ตู้มิเตอร์ประกอบ ซีที แรงต ่า และ ตู้มิเตอร์ประกอบ ซีที และ วีที แรงสูง พร้อมอุปกรณ์

ประกอบ

11.1.1 รายละเอียดตู้มิเตอร์ประกอบ ซีที แรงต ่า และตู้มิเตอร์ประกอบ ซีที และ วีที แรงสูง 

พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ โดยผู้รับจ้างต้องจัดท าตู้บรรจุมิเตอร์ โดยมีคุณสมบัติดังน้ี

11.1.1.1 มีขนาด, การใช้วัสดุและการล็อกรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสมกับตัวงาน ผ่าน

การตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

11.1.1.2 ลักษณะของตู้บรรจุมิเตอร์ต้องเป็นไปตามแบบท่ีทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด

11.1.1.3 ด้านหน้าตู้มิเตอร์ต้องพิมพ์สัญลักษณ์ พร้อมค าเตือนตามท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด

11.1.1.4 ผู้รับจ้างจะต้องส่งตู้มิเตอร์ประกอบ ซีที แรงต ่า และตู้มิเตอร์ประกอบ ซีที และ วีที แรง

 สูง ต้นแบบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน ด าเนินการผลิต

11.1.2 รายละเอียดทางด้านเทคนิคประกอบการจัดซ้ือแป้นรองมิเตอร์

11.1.2.1 ส าหรับผู้รับจ้างท่ีมีความประสงค์เสนอขายผลิตภัณฑ์ประเภทไม้ต้องแจ้งรายละเอียด 

ประกอบ ดังน้ี



Book 3 : Smart Meters, Modem and Installations Page 63 of 320

Compliance 

Status

Standard 

Equipment 

 Status

Bidder Proposal 

Section/ Reference
Requirement Desired Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available

Bidder 

Comment

11.1.2.1.1 ชนิดไม้ตามมาตรฐานของ กฟภ. ท่ีจะใช้ท าแป้นรองมิเตอร์ ต้องเป็นไม้ดังต่อไปน้ี 11.1.2.1.1.1 ไม้เต็ง (Shorea obtuse)

11.1.2.1.1.2 ไม้รัง (Pentacme siamensis)

11.1.2.1.1.3 ไม้ต าเสา หรือ กันเกรา (Fagrea fragans)

11.1.2.1.1.4 ไม้บุนนาค หรือ นากบุตร (Mesua ferrea)

11.1.2.1.1.5 ไม้ตีนนก หรือ ไม้สวอง (Vitex limonifolia wall)

11.1.2.1.1.6 ไม้มะค่าแต้ (Sindora siamensis)

11.1.2.1.1.7 ไม้มะค่าโมง (Afzelia xylocarpa)

11.1.2.1.1.8 ไม้แอ๊ก (Shorea glauca)

11.1.2.1.1.9 ไม้ตะเคียนทอง (Hopea odorata)

11.1.2.1.1.10 ไม้หลุมพอ (Intsia bakeri)

11.1.2.1.1.11 ไม้ประดู่ (Pterocarpus macrocarpus)

11.1.2.1.1.12 ไม้แดง (Xylia dolabriformis)

11.1.2.1.1.13 ไม้ตะเคียนชันตาแมว (Balanocarpus heimii)

11.1.2.1.1.14 ไม้ซาก (Erythrophleum SPP.)

11.1.2.1.1.15 ไม้เขลง หรือ นางด า หรือ หยี (Dialium cochinchinense)

11.1.2.1.2 ขนาด เม่ือไสกบตกแต่งผิวเรียบร้อยแล้วมีขนาด ดังน้ี

11.1.2.1.2.1 ความหนา 2 ซม.ความกว้าง 20 ซม.ความยาว 20 ซม.

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

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

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

โดยยินยอมให้มีความคลาดเคล่ือนได้ ดังน้ี

11.1.2.1.2.4.1 ความหนา ± 2 มิลลิเมตร

11.1.2.1.2.4.2 ความกว้าง ± 5 มิลลิเมตร

11.1.2.1.2.4.3 ความยาว ± 10 มิลลิเมตร

11.1.2.1.3 คุณภาพ ไม้แป้นรองมิเตอร์ท่ีจัดส่งต้องมีคุณภาพ ดังน้ี

11.1.2.1.3.1 ต้องไม่แตก, ร้าว, ผุ, ช ้า และไม่มีตา และโพรง

11.1.2.1.3.2 เน้ือไม้ต้องเป็นเน้ือเดียวกันท้ังแผ่น คือ ไม่เป็นกาบท่ีจะล่อนหลุดออกจากกันได้

ภายหน้า, ติดกระพ้ีได้ไม่เกินร้อยละ 10 และลึกจากขอบไม่เกิน 2 ซม.

11.1.2.1.3.3 ต้องเป็นแผ่นตรง ไม่โก่ง-คด-งอ-บิด และขนาดเท่ากันตลอดแผ่น

11.1.2.1.3.4 ต้องเป็นไม้เล่ือยด้วยเคร่ืองจักร ไสกบตกแต่งเรียบร้อย ท้ัง 4 ด้าน

11.1.2.1.3.5 ต้องเป็นไม้ถูกต้องตามกฎหมาย

11.1.2.2 ส าหรับผู้รับจ้างท่ีมีความประสงค์เสนอขายผลิตภัณฑ์ประเภทไม้อัดน ้ายา ต้องแจ้ง 

รายละเอียด ดังน้ี

11.1.2.2.1 ขนาด เม่ือไสกบตกแต่งผิวเรียบร้อยแล้ว ให้มีขนาดเป็นไปตามท่ีก าหนดใน ข้อ 

11.1.2.1.2

11.1.2.2.2 คุณภาพ ไม้แป้นรองมิเตอร์ท่ีจัดส่งต้องมีคุณภาพ ดังน้ี

11.1.2.2.2.1 ต้องไม่แตก, ร้าว, ผุ, ช ้า และไม่มีตา และโพรง
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11.1.2.2.2.2 เน้ือไม้ต้องเป็นเน้ือเดียวกันท้ังแผ่น และไม่เป็นกระพ้ี ไม่เป็นกาบท่ีจะล่อนหลุด

ออกจากกันได้ภายหลัง

11.1.2.2.2.3 ต้องเป็นแผ่นตรง ไม่โก่ง-คด-งอ-บิด และขนาดเท่ากันตลอดแผ่น

11.1.2.2.2.4 ต้องเป็นไม้เล่ือยด้วยเคร่ืองจักร ไสกบตกแต่งเรียบร้อย ท้ัง 4 ด้าน

11.1.2.2.2.5 ต้องเป็นไม้ถูกต้องตามกฎหมาย

11.1.2.2.3 รายละเอียดอ่ืนๆ เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมไม้อัดน ้ายา ซีซีเอ. มาตรฐาน

เลขท่ี มอก. 516 ส าหรับช้ันคุณภาพเป็นไปตาม ซีซีเอเอ. 8

11.1.2.2.4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะตรวจสอบความเข้มข้นของน ้ายารักษาไม้เป็นคร้ังคราว 

เพ่ือควบคุมความเข้มข้นของน ้ายารักษาไม้ให้ถูกต้อง

11.1.2.3 ส าหรับผู้เสนอราคาท่ีมีความประสงค์เสนอขายผลิตภัณฑ์ประเภทพลาสติก ต้องแจ้ง

รายละเอียดประกอบ ดังน้ี

11.1.2.3.1 ขนาด เม่ือตกแต่งผิวเรียบร้อยแล้ว ให้มีขนาดเป็นไปตามท่ีก าหนดในข้อ 11.1.2.1.2

11.1.2.3.2 คุณภาพ แป้นมิเตอร์พลาสติกต้องมีคุณภาพ ดังน้ี

11.1.2.3.2.1 ต้องไม่แตก ร้าว ช ้า บ่ิน เยิน

11.1.2.3.2.2 เน้ือพลาสติกต้องเป็นเน้ือเดียวกันท้ังแผ่น และไม่มีสะเก็ดท่ีจะล่อนหลุดออกจาก

กันได้

11.1.2.3.2.3 ต้องเป็นแผ่นตรง ไม่โก่ง-คด-งอ-บิด และขนาดเท่ากันตลอดแผ่น

11.1.2.3.2.4 ต้องรับประกันคุณภาพ เปล่ียนให้ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ภายในก าหนดเวลา 

5 ปี นับจากวันท่ีท า หรือมากกว่า

11.1.2.3.3 แป้นมิเตอร์ท่ีส่งมอบต่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต้องผลิตไม่เกิน 6 เดือน

11.1.2.4 เคร่ืองหมายและฉลาก ท่ีแป้นมิเตอร์ทุกช้ิน อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมายแสดงข้อความต่อไปน้ีให้เห็น ได้ง่าย ชัดเจน คงทนไม่ลบ

เลือนโดยอาจท าเป็นรอยจมในเน้ือพลาสติก

11.1.2.4.1 ข้อความ “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค”

11.1.2.4.2 ช่ือผู้ท า หรือโรงงานท่ีท า หรือเคร่ืองหมายการค้าท่ีจดทะเบียน

11.1.2.4.3 หมายเลขรุ่น (LOT NO.) และ/หรือหมายเลขล าดับ ท่ีผู้ท าก าหนด

11.1.2.4.4 เดือน และปีท่ีท า

11.1.2.4.5 เดือน และปีท่ีส้ินสุดการรับประกันคุณภาพ (ไม่น้อยกว่า 5 ปี)

11.1.2.5 การทดสอบ แป้นมิเตอร์พลาสติกต้องผ่านเกณฑ์คุณภาพ เม่ือผ่านการทดสอบ โดยให้ชักตัวอย่างแป้นมิเตอร์พลาสติกขนาดความยาว

ท่ีสุดในการส่งมอบแต่ละคราวโดยวิธีสุ่มส าหรับทดสอบเป็นจ านวน 2 แผ่น และส ารองอีก 2 แผ่น ให้สุ่มตัวอย่างในคราว

เดียวกัน หากตัวอย่างเป็นขนาด 20 ซม. ก็ให้ใช้เป็นช้ินทดสอบได้ แต่หากตัวอย่างเป็นขนาด 60 ซม. หรือขนาด 120 ซม. 

ให้ตัดเหลือความยาว 50 ซม. ส าหรับใช้เป็นช้ินทดสอบหากการทดสอบมีช้ินทดสอบใดไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ให้ใช้ตัวอย่าง 

2 แผ่น ท่ีส ารองน ามาทดสอบซ ้าเฉพาะการทดสอบท่ีไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ในการทดสอบซ ้า ทุกช้ินทดสอบต้องผ่านเกณฑ์

คุณภาพ จึงถือได้ว่าแป้นมิเตอร์พลาสติกในการส่งมอบคราวน้ันผ่านเกณฑ์คุณภาพ

11.1.2.6 วิธีการทดสอบ

11.1.2.6.1 ตอกตะปูหัวเหล็กกลมแบนขนาดความยาว 25 มิลลิเมตร ลึก 20 มิลลิเมตร (ปลาย

แหลมของตะปูโผล่อีกหน้าของแป้นพอดี) จ านวน 4-6 ตัว แต่ละตัวห่างกันไม่น้อยกว่า 50 

มิลลิเมตร และ ห่างจากขอบแป้น 5-10 มิลลิเมตร
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11.1.2.6.2 อบในเตาอบ หรือต้มในน ้า ท่ีอุณหภูมิ 65 ± 5 องศาเซลเซียส ติดต่อกันเป็นเวลา 

30-40 นาที แล้วให้ถอนตะปูขณะท่ีช้ินทดสอบอยู่ในเตาอบ หรือขณะต้ม ด้วยแรงท่ีดึงคงตัว 

และต้ังฉากกับผิวแป้น 50 ± 5 กิโลนิวตัน เป็นเวลา 1 นาที ต้องไม่มีตะปูตัวใดหลุดออกจากแป้น

หมายเหตุ หากไม่สามารถถอนตะปูขณะท่ีช้ินทดสอบอยู่ในเตาอบ หรือขณะต้มได้ ให้เอาช้ิน ทดสอบออกจากเตาอบ หรือ

น ้า แล้วถอนตะปูด้วยแรงท่ีดึงคงตัว และต้ังฉากกับผิวแป้นทันทีด้วยแรง 50 ± 5 กิโลนิวตัน เป็นเวลา 1 นาที

11.1.2.6.3 ให้คว ่าแป้นท่ีโก่งลงกับพ้ืนเรียบภายในเวลา 1 นาที หลังจากท่ีเอาออกจากเตาอบ

หรือน ้าวัดความโก่ง สันหลัง ขอบท่ีสูงท่ีสุดต้องสูงจากพ้ืนไม่เกิน 2.5 ซม.

11.1.3 รายละเอียดทางด้านเทคนิคของอุปกรณ์ประกอบตู้มิเตอร์

11.1.3.1 สลักเกลียว (Bolt) M16 ส าหรับยึดตู้มิเตอร์จ านวน 2 ชุด ต่อ 1 ตู้มิเตอร์ มี

รายละเอียดและส่วนประกอบดังน้ี

11.1.3.1.1 สลักเกลียว (Bolt) ท าจากเหล็กชุบสังกะสี

11.1.3.1.2 สลักเกลียว (Bolt) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. และมีความยาว 300 มม.

11.1.3.1.3 สลักเกลียว (Bolt) 1ชุด จะประกอบด้วย นัท (Nut) จ านวน 1 ตัว และแหวน

ส่ีเหล่ียมแบน(Washer) ขนาด 52x52x4.5 มม. จ านวน 2 ตัว

11.1.3.2 ยู-แคล้มป์ สลักเด่ียว M8 พร้อมนัท ส าหรับยึดสายกราวด์ชนิดลวดเหล็กตีเกลียวขนาด

 50/7 ต.มม.

11.1.3.3 ลิมิตสวิตช์ (Limit switch) พร้อมสายไฟเช่ือมต่อมิเตอร์

11.2 ตู้มิเตอร์ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าระบบ 115 เควี พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

11.2.1 ขอบข่าย ลักษณะรายละเอียดน้ีก าหนดความต้องการส าหรับตู้เหล็กส าหรับใช้ติดต้ังมิเตอร์ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในระบบ 115 เควี พร้อม

อุปกรณ์ประกอบ

11.2.2 คุณสมบัติและรายละเอียดท่ีต้องการ

11.2.2.1 ตู้มิเตอร์

11.2.2.1.1 ตู้มิเตอร์ท า ด้วยเหล็กแผ่น อาบสังกะสี เหมาะสมส าหรับติด ต้ังใช้งานภายนอก 

อาคาร ผนังหรือบนเสาคอนกรีต

11.2.2.1.2 มิติ และรายละเอียดของตู้มิเตอร์ต้องเป็นไปตามแบบท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด

11.2.2.1.3 ตู้มิเตอร์ จะต้องมีการท า เคร่ื องหมายช่ือบริษัทผู้ผลิตหรือเคร่ืองหมายการค้าของ

บริษัทผู้ผลิต

11.2.2.2 แป้นรองมิเตอร์ (Fixed auxiliary panel)

11.2.2.2.1 แป้นรองมิเตอร์ท าจากไม้ ไม้อัดน ้ายา หรือพลาสติก

11.2.2.2.2 ขนาดเม่ือตกแต่งผิวเรียบร้อยแล้ว มีขนาดความหนา 2 ซม. ± 2 มม. ความ กว้าง 30

 ซม. ±5 มม. ความยาว 50 ซม. ±10 มม.

11.2.2.2.3 แป้นรองมิเตอร์ ต้องมีคุณภาพดังน้ี: • ต้องไม่แตกร้าว ผุ ช ้า ไม่มีตาและโพรง

• เป็นแผ่นตรงไม่โก่ง คด งอ หรือ บิด และขนาดเท่ากันตลอดแผ่น

• กรณีท่ีเป็นไม้ หรือไม้อัดน ้ายา ต้องเล่ือยด้วยเคร่ืองจักร ตกแต่งเรียบร้อย ท้ัง 4 ด้าน และต้องเป็น ไม้ท่ีถูกต้องตาม

กฎหมาย

11.2.2.3 อุปกรณ์ประกอบตู้มิเตอร์
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11.2.2.3.1 พุก (Stud bolt anchors) ท าจากเหล็กอาบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.5 

มม. ความยาว 40 มม. จ านวน 4 ชุด ต่อ 1 ตู้ มิเตอร์ ส าหรับใช้ยึดตู้กับผนังคอนกรีต

11.2.2.3.2 สลักเกลียว (Bolts) ขนาด M 6 พร้อมนัท (Nuts) จ านวน 6 ชุด ต่อ 1 ตู้มิเตอร์ 

ส าหรับใช้ยึดสายดินกับกราวด์บาร์ (Ground bar)

11.2.3 การบรรจุ ตู้มิเตอร์ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าระบบ 115 เควี พร้อมอุปกรณ์ประกอบแต่ละตู้จะต้องจะต้องถูกบรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม 

แต่ละบรรจุภัณฑ์จะต้องห่อหุ้มด้วยแผ่นพลาสติกใส

SPECIFICATION OF THE METER STEEL CABINET

1. THE CABINET SHALL BE FABRICATED FROM SHEET STEEL OF NOT LESS THAN 1.2 

mm  ± 0.17 mm IN THICKNESS.

2. THE CABINET SHALL BE COATED WITH ZINC BY ELECTROLYTIC METHOD AND 

THE AVERAGE COATING THICKNESS SHALL BE NOT LESS THAN 0.006 mm

3. THE CABINET SHALL BE WATERPROOF AND SUITABLE FOR OUTDOOR 

INSTALLATION WITH A RAINGUARD OVER THE TOP OF THE DOOR, PERIMETER 

DOOR AND GASKET.

4. THE DOOR SHALL BE FURNISHED WITH ELECTRO GALVANIZED COATING 

CONCEALED HINGES AND ALUMINIUM CASTING LOCKABLE HANDLE

5. THE CABINET SHALL HAVE PERIMETER STEEL FLANGE FOR SUPPORTING THE 

DOOR TO PREVENT WATER ENTERING INSIDE. (SEE DETAIL C)

6. THE WINDOW ON THE FRONT DOOR SHALL BE MADE OF CLEAR GLASS AND 

SHALL BE SEALED AND REPLACEABLE.

7. THE CABINET SHALL HAVE FIXED AUXILIARY PANEL FOR MOUNTING METER.

8. THE GROUNDING BAR SHALL BE MADE OF COPPER WITH TIN PLATED.

9. GROUND TERMINAL SHALL BE SOLDERLESS CLAMP TYPE.

(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.
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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.

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 บัญชี

แสดงรายละเอียดรายการอุปกรณ์และราคา (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.

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
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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.

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.

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.
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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 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.

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.
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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.
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Energy Portal

1 ความต้องการทางด้านเทคนิคของ Meter Operation Management System 

(MOMS)

Meters Operation Management System (MOMS) เป็น

ระบบบริหารจัดการมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ได้แก่ ตู้

มิเตอร์, หน่วยรับ-ส่งข้อมูล (4G/3G Modem), ซิมการ์ด โดย

ระบบรองรับการท างานต้ังแต่การทดสอบก่อนการติดต้ัง, การ

ประกอบมิเตอร์กับอุปกรณ์, การเตรียมข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าก่อน

การติดต้ัง, การติดต้ัง, การตรวจสอบ ความผิดปกติ, การซ่อม

บ ารุงตามกระบวนงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ การ

ออกรายงานต่าง ๆ ตามความต้องการของการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค

1.1 ความต้องการพ้ืนฐานทางด้านเทคนิค ระบบ หมายถึง ระบบ Meters Operation Management 

System (MOMS)

1.1.1 การเช่ือมต่อกับระบบต่าง ๆ

1.1.1.1 ระบบจะต้องสามารถเช่ือมต่อและท างานร่วมกับระบบ Head-End 

System (HES) หรือ ระบบ Meter Data Management (MDM) ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

1.1.1.2 ระบบจะต้องสามารถเช่ือมโยง (Integration) และท างานร่วมกับระบบ

อ่ืน ๆ ท่ีมีอยู่ในปัจุบัน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซ่ึงประกอบไปด้วย ระบบ SAP, 

ระบบ DMS และ ระบบ GIS โดยการเช่ือมโยงผ่าน Enterprise Service Bus (ESB)

1.1.1.3 ระบบจะต้องมี ESB ท่ีสามารถเช่ือมโยงกับ ESB (TIBCO) ท่ีมีอยู่ในปัจุบัน

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี

1.1.1.3.1 จะต้องรองรับการท างานแบบ Service Oriented Architecture (SOA)

1.1.1.3.2 จะต้องรองรับมาตรฐานทางอุตสาหกรรมเปิด เช่น Common 

Information Model (CIM)
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1.1.1.3.3 จะต้องยินยอมให้ระบบ AMI และ Application อ่ืน ๆ เข้าสู่ข้อมูลแบบ 

Real-Time ได้ เช่น การอ่านข้อมูลแบบ On-Demand Read, Meter Ping, และ 

Outage Notification

1.1.1.3.4 จะต้องเช่ือมโยงกับ Applications ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและง่าย โดย

ต้องไม่ไปปรับแต่ง Applications ต่าง ๆ เหล่าน้ันแบบ Customization มาก

จนเกินไป เช่น Message Transformation, Service Callout, และ Protocol 

Translation เป็นต้น

1.1.1.3.5 จะต้องมี Adapters มาตรฐานหรือแบบ Custom ส าหรับเช่ือมโยงกับ

ระบบภายนอก (3rd Party Systems) เช่น ระบบ SAP ERP เป็นต้น

1.1.1.3.6 จะต้องมีความสามารถในการ Logging และ Monitoring

1.1.1.3.7 จะต้องรองรับ Complex Event Processing (CEP) ส าหรับการใช้งาน

ในอนาคตได้

1.1.1.4 ระบบจะต้องสามารถเช่ือมโยง (Integration) และท างานร่วมกับระบบ

ฐานข้อมูลของระบบ AMR ระยะท่ี 1 และ 2 ได้

1.1.1.5 ระบบจะต้องถูกออกแบบตามกระบวนงานและวิธีปฏิบัติซ่ึงต้องได้รับความ

เห็นชอบ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1.1.2 การบริหารจัดการหลักส าหรับผู้ดูแลระบบ

1.1.2.1 ระบบจะต้องมีการบริหารจัดการหลักส าหรับผู้ดูแลระบบส าหรับการ

จัดการค่าเร่ิมต้นต่าง ๆ เช่น การก าหนดสิทธ์ิผู้ใช้งานตามพ้ืนท่ีการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคทุกระดับช้ันพ้ืนท่ี, การก าหนดวันหยุดประจ าปีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เพ่ือใช้ในการออกรายงานของ Customer Energy Portal และโปรแกรมอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวข้อง,การก าหนดเง่ือนไขต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์หรือออกรายงาน, การ

ก าหนดข้อมูลประกาศข่าวสาร, การก าหนดข้อมูลท่ีจะให้ผู้ใช้งานดาวน์โหลดไปใช้ 

เช่น คู่มือการใช้งานระบบงาน เป็นต้น โดยจะต้องมีหน้าจอ Interface เพ่ือให้

เจ้าหน้าท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถเข้าไปปรับแก้ไขได้
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1.1.2.2 ระบบจะต้องมีการบริหารจัดการหลักส าหรับผู้ดูแลระบบส าหรับการ

บริหารจัดการข้อมูลหลักของมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ

1.1.2.3 ระบบจะต้องมีการบริหารจัดการหลักส าหรับผู้ดูแลระบบส าหรับการ Log 

In เข้าระบบ ซ่ึงจะต้องเป็นลักษณะ Log In ด้วย User เดียวท่ีสามารถใช้งานได้ทุก

ระบบภายใต้ระบบหลักของ MOMS

1.1.2.4 ระบบจะต้องมีการบริหารจัดการหลักส าหรับผู้ดูแลระบบส าหรับการ

ก าหนดสิทธ์ิผู้ใช้งาน ซ่ึงจะต้องสามารถก าหนดสิทธ์ิการใช้งานได้ทุกระดับช้ันของ

พ้ืนท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและระดับบุคคล โดยผู้ใช้งานน้ันมีสิทธ์ิดูข้อมูลภายใต้

พ้ืนท่ีรับผิดชอบเท่าน้ัน

1.1.2.5 ระบบจะต้องมีการบริหารจัดการหลักส าหรับผู้ดูแลระบบส าหรับรองรับการ

เปล่ียนระดับช้ันของผู้ใช้งาน กรณีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการยกระดับฐานะของ

พ้ืนท่ี หรือปรับเปล่ียนระดับช้ันของพ้ืนท่ี เป็นต้นซ่ึงรวมถึงข้อมูลและใบงานต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวข้องท้ังหมด

1.1.2.6 ระบบจะต้องมีการบริหารจัดการหลักส าหรับผู้ดูแลระบบโดยมีระบบ User

 Management และมีหน้าจอ Interface เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สามารถเข้าไปปรับแก้ไขได้

1.1.2.7 ระบบจะต้องรองรับการค้นหาข้อมูล โดยมีการกรองจากข้อมูลต่าง ๆ ตาม

ความเหมาะสมของแต่ละระบบงาน เป็นอย่างน้อย ดังน้ี ช่ือผู้ใช้ไฟฟ้า , ประเภทผู้ใช้

ไฟฟ้า, บัญชีผู้ใช้ไฟฟ้า, หมายเลขมิเตอร์ และ พ้ืนท่ีการไฟฟ้า

1.1.2.8 ระบบจะต้องมีระบบเก็บ Log ของผู้ใช้งาน และกิจกรรมการใช้งาน (User 

Log and Activity Log)

1.1.2.9 ระบบจะต้องรองรับท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

1.1.2.10 การออกแบบและพัฒนาระบบ MOMS จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการ

ท างานของระบบ AMR ระยะท่ี 1 และ 2 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปัจจุบัน

1.1.2.11 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และ

ลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์ ท่ีจ าเป็นให้เพียงพอในการพัฒนาระบบ MOMS
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1.1.2.12 ผู้รับจ้างจะต้องปรับระบบ MOMS รวมถึงระบบย่อยท้ังหมด ปีละ 2 คร้ัง

ตามท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด

1.2 ระบบย่อยภายในระบบ MOMS ระบบ MOMS ประกอบด้วย ระบบย่อยต่าง ๆ ดังน้ี

1.2.1 ระบบ Meter and Equipment Installation System (MEIS) ระบบ หมายถึง ระบบ MEIS ซ่ึงเป็นระบบรองรับ

กระบวนการติดต้ังมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ โดยต้อง

สามารถเช่ือมต่อข้อมูลต้ังต้นจากระบบ PEA SAP โดยมี

คุณสมบัติ ดังน้ี

1.2.1.1 จะต้องมีการบริหารจัดการ ข้อมูลหลักของมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ

 เช่น ตู้มิเตอร์, หน่วยรับ-ส่งข้อมูล (4G/3G Modem), ซิมการ์ด เป็นอย่างน้อย โดย

มีฟังก์ช่ันหลัก ดังน้ีเป็นอย่างน้อย

1.2.1.1.1 น าเข้า และจัดเก็บข้อมูลหลัก

1.2.1.1.2 บริหารจัดการข้อมูลหลักคือสามารถเพ่ิม ,ปรับปรุงและลบ ได้

1.2.1.1.3 สามารถเช่ือมโยงข้อมูลมิเตอร์กับข้อมูลอุปกรณ์ประกอบได้

1.2.1.1.4 สามารถเช่ือมโยงข้อมูลมิเตอร์และข้อมูลอุปกรณ์กับข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าจาก

ระบบฐานข้อมูลของ ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ AMI ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ ได้

1.2.1.1.5 เรียกดูข้อมูลหลักในรูปแบบต่างๆ ได้ดังน้ีเป็นอย่างน้อย คือ เรียกดูจาก

หมายเลขมิเตอร์, อุปกรณ์ประกอบ, ผู้ใช้ไฟฟ้า, เรียกแยกตามกลุ่มข้อมูล เช่น กลุ่ม

มิเตอร์ประกอบ CT แรงสูง/ต ่า, กลุ่มขนาดของผู้ใช้ไฟฟ้า และต้องสามารถจัด

เรียงล าดับข้อมูลท่ีแสดงผลตามท่ีต้องการได้

1.2.1.2 ระบบจะต้องสามารถรองรับกระบวนการท างาน และตรวจสอบสถานะ

ความเคล่ือนไหวของมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ภายใต้กระบวนการท างานของ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เช่น การติดต้ังมิเตอร์ใหม่ , การสับเปล่ียนมิเตอร์, การตัดฝาก

มิเตอร์, การยกเลิกการใช้หรือร้ือถอน, และ การติดต้ังหรือสับเปล่ียนเพ่ือทดแทน

รายเดิม



Book 4 : Meter Operation Management System and Customer Energy Portal Page 75 of 319

Compliance 

 Status

Standard 

Equipment 

Status

Bidder Proposal 

Section/ 

Reference

Requirement Desired Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available
Bidder Comment

1.2.1.3 ระบบสามารถแสดงจ านวนมิเตอร์ตามพ้ืนท่ีการติดต้ัง , สถานะของการ

ติดต่อ โดยสามารถแสดงในรูปแบบ ข้อมูล และแผนภาพท่ีมีต าแหน่งการติดต้ังของ

มิเตอร์ (Meter Location) บนแผนท่ีแบบ Geographic Map ด้วยผลิตภัณฑ์แผน

ท่ีท่ีใช้งานอย่างแพร่หลายและถูกกฎหมาย เช่น ESRI ArcGIS Land-Based Data 

ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา พัฒนา/ปรับปรุง และ ส่ง

มอบลิขสิทธ์ิท่ีถูกกฎหมายในการใช้งานผลิตภัณฑ์แผนท่ีน้ันให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 ด้วย

1.2.1.4 ระบบสามารถรองรับกระบวนการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า โดยให้มี

ข้ันตอนการ Request และข้ันตอนการ Approve จาก Authorized Person

1.2.1.5 ระบบจะต้องสามารถเช่ือมโยง (Integration) กับระบบอ่ืน ๆ ของการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือน าเข้าข้อมูลต้ังต้นส าหรับการติดต้ังมิเตอร์จ านวนมาก (Bulk

 Meter Installation) ในช่วงด าเนินโครงการได้

1.2.1.6 ระบบจะต้องสามารถแสดงสถานะของการติดต้ังมิเตอร์ใหม่ ยกตัวอย่างเช่น 

Install Complete, Install Incomplete, Waiting for Installation, และ 

Commissioning Success

1.2.1.7 ระบบจะต้องสามารถแสดงรายงานสรุปผลการติดต้ังมิเตอร์ใหม่ โดยให้

เปรียบเทียบ ผลลัพธ์ตามแผน และ ผลลัพธ์ท่ีได้จริง เป็นอย่างน้อย
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1.2.1.8 ระบบจะต้องรองรับการท างานแบบ Web-based Application โดย

ผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลการติดต้ังมิเตอร์จากหน้างาน (Field Site) และอ่ืน ๆ 

ดังน้ีเป็นอย่างน้อย วันท่ีติดต้ัง, ข้อมูลติดต่อของผู้ใช้ไฟ เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ เป็นต้น , 

ข้อมูลของมิเตอร์ และหน่วยรับ-ส่งข้อมูล (4G/3G Modem), Latitude และ 

Longitude (กรอกแบบอัตโนมัติโดยใช้ต าแหน่ง จาก Smart Device), ค่าความ

ต้านทาน Ground, ระดับความเข้มของสัญญาณท่ีรับได้จากโครงข่าย

โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 4G/3G (Received Signal Strength), ล าดับเฟส (Phase 

Sequence: RST/TSR), ภาพถ่ายการติดต้ังมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบก่อนและ

หลังการติดต้ัง แบบ on line ได้ โดยระบบต้องสามารถรองรับการท างานแบบ 

Responsive Web Mobile หรือ Mobile Application

1.2.2 ระบบ Meter Exception Monitoring System (MEMS) ระบบ หมายถึง ระบบ MEMS ซ่ึงเป็นระบบการติดตามเฝ้า

ระวังความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกับมิเตอร์และอุปกรณ์ ประกอบ 

โดยระบบสามารถเช่ือมต่อกับระบบ MDM, ระบบ Meter 

Maintenance Management System (MMMS) และระบบ

 Customer Energy Portal โดยมีคุณสมบัติ ดังน้ี

1.2.2.1 ระบบจะต้องสามารถแสดงสถานะการท างานของมิเตอร์และอุปกรณ์อ่ืน ๆ

 ท่ีผิดปกติ (Alarm) ได้ดังต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อย Terminal Cover Open ท่ีมิเตอร์,

 Limit Switch Open ท่ีตู้มิเตอร์, Clock Failure, Memory Failure, Battery 

Failure, VT Failure, Unbalance Current (3P3W Only), Reverse Power, 

Current By-passing, Incorrect Phase Rotation เป็นต้น

1.2.2.2 ระบบจะต้องสามารถแสดงสถานะของ Event ดังต่อไปน้ี Received 

Signal Strength ต ่ากว่าค่า Threshold โดยค่า Threshold สามารถก าหนดได้ 

เป็นอย่างน้อย

1.2.2.3 ระบบจะต้องสามารถระบุตัวมิเตอร์ท่ีมีความผิดปกติตามนิยาม /กรรมวิธี

ตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากข้อมูล Load Profile ได้
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1.2.2.4 ระบบจะต้องสามารถแสดงข้อมูล Event และ Alarm ตามท่ี การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคก าหนด ในรูปแบบท่ีแสดงบน Dashboard ได้

1.2.2.5 ระบบจะต้องสามารถปรับปรุงสถานะ (Update Status) เม่ือ Event หรือ 

Alarm ท่ีเกิดข้ึนมาได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว

1.2.2.6 ระบบจะต้องสามารถแสดงค่าความส าเร็จ (Success Rate) ในการส่ือสารได้

1.2.2.7 ระบบจะต้องสามารถแสดงสถานการณ์การท างานท่ีผิดปกติในปัจจุบัน และ

สามารถเรียกดูประวัติการท างานท่ีผิดปกติย้อนหลังได้

1.2.2.8 ระบบจะต้องสามารถเช่ือมต่อกับ Work Order ส าหรับการบ ารุงรักษา 

(Maintenance) โดยสามารถก าหนดให้เปิดงานจาก Event และ/หรือ Alarm ท่ีส่ง

มาจากมิเตอร์ท่ีผิดปกติได้

1.2.2.9 ระบบจะต้องสามารถเช่ือมต่อกับ Customer Energy Portal เพ่ือแสดงผล

การวิเคราะห์หาสาเหตุของ Alarm ท่ีเกิดข้ึนจากมิเตอร์ท่ีผิดปกติได้

1.2.2.10 ระบบจะต้องสามารถต้ังค่าเง่ือนไขการตรวจสอบความผิดปกติของมิเตอร์

ได้

1.2.2.11 ระบบจะต้องสามารถ Export ข้อมูลในรูปแบบของไฟล์ PDF และ 

Microsoft Excel ได้

1.2.2.12 ระบบจะต้องรองรับการท างานแบบ Web-based Application และ 

Responsive Web Mobile/Mobile Application ได้

1.2.3 ระบบ Meter Maintenance Management System (MMMS) ระบบ หมายถึง ระบบ MMMS ท่ีรองรับกระบวนการซ่อม

บ ารุงมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบของผู้รับจ้างและ การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค โดยต้องรองรับกระบวนการท างาน (Work 

Flow) ตามท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด โดยระบบสามารถ

เช่ือมต่อกับระบบ Meter Exception Monitoring System 

(MEMS) และระบบ Customer Energy Portal โดยมี

คุณสมบัติ ดังน้ี
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1.2.3.1 มีระบบเปิดและปิดงานซ่อม แบบ Manual และแบบอัตโนมัติ โดยการ

เช่ือมโยงข้อมูลกับระบบ Meter Exception Monitoring System (MEMS) โดย

ระบบเปิดและปิดงานซ่อมแบบอัตโนมัติน้ันสามารถก าหนดให้เปิดงานจาก Event 

และ/หรือ Alarm ท่ีส่งมาจากมิเตอร์ท่ีผิดปกติได้

1.2.3.2 ต้องติดตามและแสดงสถานะ การด าเนินการซ่อม เช่นเปิดงาน ปิดงาน 

จะต้องเปิดงานต้ังแต่ได้รับใบส่ังงาน (Work Order) หรือ อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

เป็นอย่างน้อย

1.2.3.3 ระบบจะต้องรองรับกระบวนการซ่อมบ ารุงมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบของ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยสามารถส่งใบงานไปยัง เจ้าหน้าท่ีของการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคและผู้รับจ้าง ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบและได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ี 

ด าเนินการต่อไป

1.2.3.4 ระบบจะต้องสามารถปรับปรุงสถานะ (Status Update) ของใบงานท่ีได้

ถูกส่งไปตามล าดับ

1.2.3.5 ระบบจะต้องสามารถแจ้งนัดหมาย (Appointment) ระหว่างผู้รับจ้างและ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส าหรับงานซ่อมบ ารุงมิเตอร์และอุปกรณ์หน้างาน

1.2.3.6 ระบบจะต้องสามารถเช่ือมโยงกับ Application อ่ืนท่ีใช้ในการน าทาง 

(Navigation) โดยใช้แผนท่ีแบบ Geographic Map ด้วยผลิตภัณฑ์แผนท่ีท่ีใช้งาน

อย่างแพร่หลายและถูกกฎหมาย ไปยังต าแหน่งของมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบท่ี

ต้องการซ่อมบ ารุง โดยจะต้องรองรับผู้ใช้งานท่ีเข้ามาพร้อม ๆ กัน (Concurrent 

Users) จ านวนไม่น้อยกว่า 100 คน

1.2.3.7 ระบบจะต้องสามารถแสดงสถานะส าหรับงานซ่อมบ ารุงมิเตอร์และอุปกรณ์

ประกอบ โดยสามารถค้นหาข้อมูลโดยใช้ข้อมูลดังต่อไปน้ีส าหรับค้นหา เช่น วัน 

เวลา, เลขท่ีบัญชีผู้ใช้ไฟฟ้า (Contract Account Number), รหัสมิเตอร์ (PEA 

Number), รหัสหน่วยรับ-ส่งข้อมูล (4G/3G Modem),หมายเลขพ้ืนท่ีการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค, และ Event และ Alarm เป็นอย่างน้อย
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1.2.3.8 ระบบจะต้องสามารถเช่ือมโยง (Integration) กับระบบ SAP ในปัจุบัน 

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผ่านทาง Enterprise Service Bus (ESB) เพ่ือส่งผ่าน

ข้อมูลระหว่างกัน ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับ ใบส่ังงาน การซ่อมบ ารุงมิเตอร์และอุปกรณ์

ประกอบ และ ข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น

1.2.3.9 บันทึกงานแจ้งซ่อม โดยมีข้อมูลการบันทึก อย่างน้อย ดังน้ี ผู้แจ้ง , ผู้รับแจ้ง,

 ผู้ปฏิบัติงาน, วิธีการปฏิบัติ, วันท่ีแจ้งและวันท่ีปฏิบัติงานโดยสามารถแนบไฟล์

ประกอบได้

1.2.3.10 เก็บประวัติงานซ่อมบ ารุง และเรียกดูย้อนหลังได้

1.2.3.11 บริหารจัดการ การจัดกลุ่มพ้ืนท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับพ้ืนท่ีการ

ให้บริการซ่อมบ ารุงของผู้รับจ้าง

1.2.3.12 สามารถพิมพ์รายงานตามแบบฟอร์มท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด

1.2.3.13 ระบบจะต้องสามารถ Export ข้อมูลในรูปแบบของไฟล์ PDF และ 

Microsoft Excel ได้

1.2.3.14 ระบบต้องติดตามและวัดผลการซ่อมบ ารุงในแต่ละใบงานเพ่ือใช้ในการ

ประเมินผลการให้บริการของผู้รับจ้าง

1.2.3.15 รองรับการให้บริการกับผู้ใช้งานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ัวประเทศ

1.2.3.16 ระบบจะต้องรองรับการท างานแบบ Web-based Application และ 

Responsive Web Mobile/Mobile Application โดยสามารถน าเข้าข้อมูลการ

ให้บริการหน้างานแบบ on line ได้

1.2.4 ระบบ Meter Inventory Management System (MIMS) ระบบ หมายถึง ระบบ MIMS ซ่ึงเป็นระบบรองรับ

กระบวนการบริหารจัดการพัสดุมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ 

โดยต้องสามารถเช่ือมต่อข้อมูลจากระบบ Meter 

Maintenance Management System (MMMS) โดยมี

คุณสมบัติ ดังน้ี
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1.2.4.1 ระบบจะต้องสามารถรองรับกระบวนการเบิกจ่าย มิเตอร์และอุปกรณ์ ใน

กรณีต่างๆ ดังต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อย การติดต้ังมิเตอร์ , การส่งซ่อม, การสับเปล่ียน, 

การเคล่ือนย้าย (ติดตามสถานะการจัดส่งของมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ)

1.2.4.2 ระบบจะต้องสามารถแสดงข้อมูลประวัติย้อนหลัง การเคล่ือนไหว, การ

เคล่ือนย้ายของมิเตอร์และ อุปกรณ์ประกอบท่ีเช่ือมโยงต่อเน่ืองกัน , ประวัติการ

ช ารุดของมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ

1.2.4.3 ระบบจะต้องสามารถติดตามและตรวจสอบการส่งซ่อม/เปล่ียนมิเตอร์และ

อุปกรณ์ประกอบไปยังผู้รับจ้างในระยะเวลาประกันมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ

1.2.4.4 ระบบจะต้องสามารถเก็บรวบรวมสถิติการช ารุดของมิเตอร์และอุปกรณ์

ประกอบ โดยระบุสาเหตุท้ังจากคุณภาพและไม่ได้มาจากคุณภาพ จ านวน และ ร้อย

ละการช ารุด เป็นอย่างน้อย และสามารถแสดงค่าสถิติโดยเลือกแสดงตาม สาเหตุ

ท้ังจากคุณภาพและไม่ได้มาจากคุณภาพ ช่วงเวลา ประเภทของมิเตอร์เป็นอย่างน้อย

 โดยสามารถแสดงในระดับเขตการไฟฟ้า เป็นอย่างน้อย

1.2.4.5 ระบบจะต้องแจ้งพัสดุช ารุดแบบ Manual ได้

1.2.4.6 ระบบจะต้องสามารถจัดคิวส่งพัสดุมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ โดยการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถก าหนดล าดับคิวได้

1.2.4.7 สามารถพิมพ์รายงานตามแบบฟอร์มท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด

1.2.4.8 ระบบจะต้องสามารถ Export ข้อมูลในรูปแบบของไฟล์ PDF และ 

Microsoft Excel ได้

1.2.4.9 รองรับการให้บริการกับผู้ใช้งานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ัวประเทศ

1.2.4.10 ระบบจะต้องรองรับการท า งานแบบ Web-based Application และ 

Responsive Web Mobile/Mobile Application โดยสามารถน าเข้าข้อมูลการ

ให้บริการหน้างานแบบ on line ได้
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1.2.5 ระบบ Meter Time Management System (MTMS) ระบบ หมายถึง ระบบ MTMS ซ่ึงเป็นระบบบริหารจัดการ

มิเตอร์ท่ีเวลาคลาดเคล่ือนจากเวลามาตรฐาน โดยต้องสามารถ

เช่ือมต่อกับระบบ Meter Maintenance Management 

System (MMMS) ได้ โดยมีคุณสมบัติ ดังน้ี

1.2.5.1 ระบบจะต้องสามารถตรวจสอบเวลาคลาดเคล่ือนของมิเตอร์ท้ังแบบกลุ่ม 

และ แบบเด่ียว โดยจะต้องสามารถแสดงระยะเวลาคลาดเคล่ือนระหว่างมิเตอร์

เทียบกับเวลามาตรฐาน

1.2.5.2 ระบบจะต้องรองรับกระบวนการซ่อมบ ารุงมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบของ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยสามารถส่งใบงานไปยัง เจ้าหน้าท่ีของการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคและผู้รับจ้าง ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบและได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ี 

ด าเนินการต่อไป

1.2.5.3 ระบบจะต้องสามารถแสดงข้อมูลประวัติย้อนหลังเวลาของมิเตอร์ท่ี

คลาดเคล่ือนในแต่ละวัน

1.2.5.4 ระบบจะต้องสามารถเช่ือมโยงกับ Event Log และ Load Profile เพ่ือใช้

ในการปรับปรุงค่าใช้ไฟฟ้าได้

1.2.5.5 สามารถพิมพ์รายงานตามแบบฟอร์มท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด

1.2.5.6 ระบบจะต้องสามารถ Export ข้อมูลในรูปแบบของไฟล์ PDF และ 

Microsoft Excel ได้

1.2.5.7 รองรับการให้บริการกับผู้ใช้งานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ัวประเทศ

1.2.5.8 ระบบจะต้องรองรับการท างานแบบ Web-based Application และ 

Responsive Web Mobile หรือ Mobile Application โดยสามารถน าเข้าข้อมูล

การให้บริการหน้างานแบบ on line ได้

1.2.6 ระบบ Meter Preventive Maintenance System (MPMS) ระบบ หมายถึง ระบบ MPMS ซ่ึงเป็นระบบบ ารุงรักษาเชิง

ป้องกัน (Preventive Maintenance) มิเตอร์และอุปกรณ์

ประกอบ โดยมีคุณสมบัติ ดังน้ี
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1.2.6.1 ระบบจะต้องสามารถแจ้งและเปิดใบงานเพ่ือตรวจสอบมิเตอร์และอุปกรณ์

ประกอบตามวาระท้ังในรูปแบบ Manual และ Automatic เพ่ือใช้ส าหรับการซ่อม

บ ารุงและวางแผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)

1.2.6.2 ระบบจะต้องสามารถเก็บประวัติการสับเปล่ียนแบตเตอร่ีของมิเตอร์เพ่ือใช้

ส าหรับการซ่อมบ ารุงและวางแผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive 

Maintenance)

1.2.6.3 สามารถพิมพ์รายงานตามแบบฟอร์มท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด

1.2.6.4 ระบบจะต้องสามารถ Export ข้อมูลในรูปแบบของไฟล์ PDF และ 

Microsoft Excel ได้

1.2.6.5 รองรับการให้บริการกับผู้ใช้งานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ัวประเทศ

1.2.6.6 ระบบจะต้องรองรับการท างานแบบ Web-based Application และ 

Responsive Web Mobile/Mobile Application โดยสามารถน าเข้าข้อมูลการ

ให้บริการหน้างานแบบ on line ได้

1.2.7 ระบบการออกรายงาน รายงาน หมายถึง รายงานสรุปผลข้อมูลย้อนหลัง, รายงาน

สถิติ และรายงานสรุปผลรวมต่างๆ โดยสามารถเลือกแสดงผล

เป็น รายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน, รายปี และตามช่วงเวลา

 และสามารถ Export รายงานออกมาในรูปแบบ PDF และ 

MS Excel โดยเลือกการกรองเง่ือนไขออกรายงานจากข้อมูล

ต่างๆ ดังน้ีเป็นอย่างน้อย

1.2.7.1 เลือกตามพ้ืนท่ีการไฟฟ้า

1.2.7.2 เลือกตามชนิดของมิเตอร์, อุปกรณ์, กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าต่างๆ, ขนาดการใช้ไฟฟ้า

 และชนิดการเกิดความผิดปกติของมิเตอร์ เป็นต้น

1.2.7.3 เลือกระบุเฉพาะรายท่ีต้องการ

1.2.7.4 รายงานข้อมูลประวัติการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง kW, kWh, kVar, kVarh, 

Voltage, Current และ Power Factor

1.2.7.5 รายงานข้อมูลผลรวมการใช้ไฟฟ้า kW, kWh, kVar, kVarh
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1.2.7.6 รายงานประวัติการสับเปล่ียน และการซ่อมบ ารุง ของมิเตอร์และอุปกรณ์

ประกอบ

1.2.7.7 รายงานสถิติการสับเปล่ียน และการซ่อมบ ารุง ของมิเตอร์และอุปกรณ์

ประกอบ

1.2.7.8 รายงานประวัติ และสถิติของการท างานผิดปกติของมิเตอร์

1.2.7.9 รายงานประวัติ และสถิติมิเตอร์อ่านหน่วย เช่น จ านวนมิเตอร์ในแต่ละรอบ

การอ่านหน่วยท้ังท่ีอ่านได้และไม่ได้ โดยสามารถระบุสาเหตุแบบแยกรายการได้ เช่น

 อยู่ระหว่างการรอมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบการรอเจ้าหน้าท่ีเข้าตรวจสอบ และ 

อ่ืน ๆ เป็นอย่างน้อย

1.2.7.10 รายงานสรุปแสดงจ านวนมิเตอร์ตามพ้ืนท่ีการติดต้ัง, สถานะการติดต่อ 

โดยสามารถแสดงในรูปแบบ ข้อมูล และแผนภาพ

1.2.7.11 ท้ังน้ีรายงานต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธ์ิใน

การก าหนดรูปแบบ

1.2.8 ระบบรายงานเกณฑ์ประสิทธิภาพการให้บริการ Service Level Agreement

 (SLA)

1.2.8.1 ระบบจะต้องสามารถแสดงเกณฑ์ประสิทธิภาพการให้บริการ ตาม 1.1 (1) 

เง่ือนไขเฉพาะงานข้อ 6

1.2.8.2 สามารถพิมพ์รายงานตามแบบฟอร์มท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด

1.2.8.3 ระบบจะต้องสามารถ Export ข้อมูลในรูปแบบของไฟล์ PDF และ 

Microsoft Excel ได้

1.2.8.4 ระบบจะต้องรองรับการท างานแบบ Web-based Application
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2 ความต้องการทางด้านเทคนิคของ Customer Energy Portal ผู้รับจ้างจะต้องจัดท า Customer Energy Portal ในรูปแบบ

ของ Web Application ท่ีสามารถเช่ือมต่อกับระบบงาน

ตามท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเห็นสมควร และ รองรับ

ระบบปฏิบัติการท้ังแบบ Windows ผ่านคอมพิวเตอร์ส่วน

บุคคล และ Mobile Application ท่ีรองรับระบบปฏิบัติการ 

Android version ล่าสุด และ iOS version ล่าสุด ผ่าน

โทรศัพท์เคล่ือนท่ี Smart Phone และ Tablet ตามท่ี การ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก าหนดโดยต้องมีคุณสมบัติดังน้ี

2.1 ความต้องการพ้ืนฐานทางด้านเทคนิค

2.1.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดท า Customer Energy Portal ในรูปแบบของ Web 

Application และ Mobile Application ท่ีสามารถเช่ือมต่อกับระบบ AMI และ/

หรือ ระบบอ่ืนของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เป็นอย่างน้อย

2.1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา และ ติดต้ังคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Servers) และ ระบบ

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ส าหรับ Customer Energy Portal ณ AMI Data Center การ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2.1.3 Customer Energy Portal จะต้องมีความพร้อมในการใช้งาน (Availability)

 ไม่น้อยกว่า 99% เม่ือมีผู้ใช้งานพร้อม ๆ กัน (Concurrent Users) เข้ามาในระบบ

 ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนดทางเทคนิคน้ี (ดูข้อมูลเพ่ิมเติมใน Appendix C User

 Counts HES NMS MDMS MOMS)

2.1.4 Customer Energy Portal จะต้องสามารถแสดงความเช่ือมโยง (Linkage) 

ระหว่างข้อมูล Load Profile และ ข้อมูล Billing ได้

2.1.5 Customer Energy Portal จะต้องสามารถเช่ือมโยงกับ AMR Power Plus 

ของระบบอ่านหน่วยมิเตอร์อัตโนมัติ (Automatic Meter Reading: AMR) ระยะท่ี

 1 และ 2 โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบ Customer Energy Portal โดยใช้

หน้าจอ User Interface เดียวกัน และมี การยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน การแสดงผล

และเปรียบเทียบข้อมูล Load Profile ท้ังแบบกลุ่มและเฉพาะราย ข้อมูลใบอ่าน

หน่วย เป็นอย่างน้อย
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2.1.6 มีระบบการจัดการสิทธ์ิของผู้ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลการใช้ไฟฟ้า โดยถูก

ก าหนดสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูลจากระบบการจัดการสิทธ์ิจากส่วนกลาง

2.1.7 การเข้าระบบ (User Login) ต้องมีรายละเอียดดังน้ี

2.1.7.1 ก าหนดให้ต้องมีการใส่ User ID และ Password ก่อนเข้าระบบทุกคร้ัง

2.1.7.2 ระบบสามารถจดจ า User ID และ Password โดยใช้เทคโนโลยีการ 

Authentication ผ่าน Touch ID/Face ID เม่ือใช้งานระบบผ่าน Mobile 

Application

2.1.7.3 ผู้ใช้สามารถก าหนดหรือเปล่ียนรหัสผ่านได้เอง

2.1.8 การเลือกรูปแบบการแสดงผลของข้อมูลการใช้ไฟฟ้า

2.1.8.1 Load Profile

2.1.8.1.1 สามารถเลือกคาบเวลา (Period) ท่ีต้องการแสดง เป็น ราย 15 นาที, 

รายวัน, สัปดาห์, เดือน และปี โดยสามารถเลือกช่วงเวลา (Duration) ในการ

แสดงผล โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถก าหนดจ านวน record ท่ีใช้ในการ

แสดงผลของแต่ละประเภท Period ได้

2.1.8.1.2 สามารถเลือกดูค่าข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ได้ ดังน้ี

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) ท่ีต้องการแสดง เป็น รายเดือน และปี 

โดยสามารถเลือกช่วงเวลา (Duration) ในการแสดงผล

2.1.8.1.2 สามารถเลือกดูค่าข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ได้ ดังแสดงในตาราง Book 2: 

Table of Billing History

2.1.9 สามารถแสดงผลในรูปแบบต่างๆ ดังน้ี
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2.1.9.1 ต้องมีรูปแบบการแสดงผล มีท้ังรูปแบบตารางข้อมูล และรูปแบบกราฟ 

โดยสามารถเลือกแสดงเป็นกราฟเส้น และกราฟแท่งได้

2.1.9.2 สามารถแสดงผลการเปรียบเทียบข้อมูลการใช้ไฟฟ้า โดยสามารถเลือก

แสดงข้อมูลเปรียบเทียบเป็น วัน, สัปดาห์, เดือน และปี

2.1.9.3 สามารถแสดงผลรวมของข้อมูลการใช้ไฟฟ้า โดยสามารถเลือกแสดงผลรวม

ของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า, กลุ่มประเภทธุรกิจ, กลุ่มขนาดกิจการ และ กลุ่มพ้ืนท่ีการไฟฟ้า 

เป็นอย่างน้อย

2.1.9.4 แสดงข้อมูลใบจดหน่วยการใช้ไฟฟ้าทุกรอบการอ่านหน่วยในรอบเดือน โดย

สามารถเลือกดูเดือนย้อนหลังได้, แสดงข้อความเตือนกรณีมิเตอร์รายน้ันไม่สามารถ

ติดต่อได้ในรอบการอ่านหน่วยน้ัน และรองรับผู้ใช้ไฟฟ้าในรายท่ีมีการติดต้ังมิเตอร์

แบบ Summation โดยสามารถเลือกแสดงข้อมูลท้ังในผลรวมทุกวงจร และ แสดง

ข้อมูลแยกแต่ละวงจร

2.1.9.5 สามารถเรียกดูข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ย้อนหลังได้ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

2.1.9.6 ต้องมีการออกแบบ การแสดงหน้าจอในขนาดท่ีเหมาะสมกับ 

โทรศัพท์เคล่ือนท่ีชนิด Smart Devices (Smart Phone and Tablet) ท่ีรองรับ

ระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

2.1.9.7 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และ

ลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์ท่ีจ าเป็นให้เพียงพอในการพัฒนาระบบ Web Application และ

 Mobile Application ท่ีรองรับการเข้าถึงข้อมูลด้วย โทรศัพท์เคล่ือนท่ีชนิด Smart

 Devices (Smart Phone and Tablet)

2.1.9.8 ผู้รับจ้างจะต้องพัฒนาระบบ Web Application และ Mobile 

Application ท่ีรองรับท้ังข้อมูล Load Profile และ Billing ท้ัง Export และ 

Import โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถก าหนดสิทธ์ิผู้ใช้ไฟให้เข้าใช้งานได้ท้ัง 

Export และ Import หรือ บางส่วน

2.1.9.9 ผู้รับจ้างต้องปรับปรุง (Customization) ระบบ Web Application แล ะ 

Mobile Application ท่ีรองรับการเข้าถึงข้อมูลด้วย โทรศัพท์เคล่ือนท่ีชนิด Smart

 Devices (Smart Phone and Tablet) ซ่ึงต้องได้รับการอนุมัติจาก การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค 2 คร้ังต่อปี
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2.1.10 Customer Energy Portal จะต้องสามารถดูข้อมูล Load Profile ท่ีเป็น

ปัจุบันแบบ Near Real-Time แต่ไม่เกิน 30 นาที

3 ความต้องการทางด้านเทคนิคของระบบอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ

 เจ้าหน้าท่ี Help Desk

ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าระบบอ านวยความสะดวกในการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี Helpdesk โดยใช้งานผ่านระบบ 

HES และ/หรือ ระบบ MDMS และ/หรือ ระบบ MOMS โดย

ระบบอ านวยความสะดวกจะต้องมีหน้าจอ User Interface 

ส าหรับอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

Helpdesk โดยมีฟังก์ช่ันต่างๆ ดังน้ีเป็นอย่างน้อย

3.1 ความต้องการพ้ืนฐานทางด้านเทคนิค

3.1.1 สามารถตรวจสอบสถานะ การท างานของผู้รับจ้าง เช่น อยู่ระหว่างด าเนินการ

, ด าเนินการเสร็จสมบูรณ์ และเกิดความผิดปกติ เป็นอย่างน้อย

3.1.2 สามารถตรวจสอบจ านวนมิเตอร์ตามเง่ือนไขต่างๆ ได้ เช่น จ านวนมิเตอร์ใน

แต่ละรอบบิล, จ านวนมิเตอร์ท่ีอ่านหน่วยไม่ได้ในรอบบิลน้ัน เป็นอย่างน้อย และ

สามารถ Export ให้อยู่ในรูปแบบ MS Excel ได้

3.1.3 สามารถส่ังให้ระบบท างาน Re-generate ในบางข้ันตอนกรณีท่ีเกิดปัญหา 

หรือมีบางมิเตอร์ท่ีอ่านหน่วยไม่ได้ในวันรอบบิลน้ัน โดยไม่ต้องเร่ิมต้นใหม่ท้ังหมด 

และจะต้องไม่กระทบกับงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ไปแล้ว โดยสามารถเลือก Regenerate

 แบ่งได้ตามระบบงานย่อย, ตามการไฟฟ้าเขต และการไฟฟ้าหน้างาน เช่น 

Regenerate เฉพาะบางรายงาน ในการไฟฟ้าหน้างานน้ันๆ ได้ เป็นอย่างน้อย

3.1.4 มีระบบในการน า Voice of Customer (VOC) มาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา

การร้องเรียน และพัฒนากระบวนการในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี Help Desk 

และ น า Chat Bot มาใช้ในการตอบปัญหาข้อร้องเรียนต่าง ๆ จากผู้ใช้ไฟฟ้า

3.1.5 มีระบบการก าหนดสิทธ์ิของผู้ใช้งาน

3.1.6 ระบบต้องรองรับผู้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 100 ราย

4 Implementation and Rollout

4.1.1 System Testing & Commissioning
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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.

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.
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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 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.
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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

4.1.3 Training

Refer to Book 7 Non-functional Requirements. The following outlines 

the minimum training requirements.

1. Develop training plan.
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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

8. Standard MOMS and Customer Energy Portal database management 

manual

9. Standard database schema and data loading tools documentation

10. Data extraction/conversion Documentation
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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)
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Book 5: IT Infrastructure and Minimum Sizing

       ในบทน้ีจะกล่าวถึงความต้องการทางด้าน IT Infrastructure และ ขนาดข้ันต ่า (Minimum 

Sizing) ของอุปกรณ์ทางด้าน IT และ คอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีจะน ามาใช้งานสนับสนุนระบบ AMI 

และ ระบบสนับสนุนซ่ึงประกอบไปด้วยระบบ HES, ระบบ MDMS, ระบบ NMS, ระบบ ESB, 

ระบบ MOMS และ Applications ต่าง ๆ

เป็นต้น

       สภาพแวดล้อม (Environment) ในการท างานของระบบ AMI แบ่งเป็น 2 สภาพแวดล้อม ซ่ึง

ประกอบด้วยสภาพแวดล้อม Production และ สภาพแวดล้อม Non-Production โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปน้ี

      • สภาพแวดล้อม Production ประกอบไปด้วย ระบบ MDMS, ระบบ HES, ระบบฐานข้อมูล, 

ระบบ NMS, ระบบ ESB, ระบบ MOMS และ Application ต่างๆ ซ่ึงในระบบท่ีมีความส าคัญมาก 

เช่น ระบบ MDMS และระบบฐานข้อมูล จะต้องมีการท า Local Redundancy โดยการใช้ 

Active-Active High Availability Cluster ซ่ึงจะต้องมีคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจ านวนอย่างน้อย 2 ชุด

แยกจากกันในทางกายภาพแต่มีการท างานท่ีเหมือนกันในกรณีคอมพิวเตอร์แม่ข่ายตัวใดตัวหน่ึงใน 

Cluster ท่ีเกิดการท างานล้มเหลวและถูกตรวจจับได้ ระบบ MDMS และระบบฐานข้อมูล จะต้อง

ท างานได้อย่างต่อเน่ือง และไม่กระทบการท างานในระบบงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือท่ีจะท าให้เกิด

ความต่อเน่ืองของการท างานของกลุ่มคอมพิวเตอร์แม่ข่ายต่อไป

       • สภาพแวดล้อมNon-Production ประกอบไปด้วย Staging Systemและ 

Development/Training System

การใช้งานระบบ Virtualized Machine (VM) ส าหรับระบบ IT เป็นท่ีต้องการในโครงการน้ี ซ่ึงผู้รับ

จ้าง จะต้องจัดหาและส่งมอบระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีรองรับ VM และการท างานของระบบ 

HES, ระบบ MDMS,ระบบ NMS, ระบบ ESB, ระบบ MOMS และ Applications ต่าง ๆ ท่ีก าหนด 

โดยการตรวจรับระบบ IT จะต้องรวมเอาการทดสอบความพร้อมของระบบ VM ด้วย รูปท่ี 7-1 

แสดง Virtual Server Configuration

รูปท่ี 7-1 แสดง Virtual Server Configuration

ท้ังน้ี ผู้รับจ้างต้องจัดหาระบบปฏิบัติการ ท่ีถูกลิขสิทธ์ิ และมีจ านวนท่ี

เพียงพอต่อการใช้งานในการติดต้ังระบบ AMI คร้ังน้ี รวมท้ังจัดหา Digital 

Certifacate ส าหรับติดต้ังบนระบบ Customer Engergy Portal, ระบบ 

MOMS และ Hardware Security Module ตลอดระยะเวลาของสัญญา

2 สถาปัตยกรรมของระบบ IT (IT System Architecture)

2.1 IT System Configuration

1 ความต้องการพ้ืนฐานทางด้านเทคนิค
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2.1.1ระบบHES, ระบบ MDMS, ระบบ NMS, ระบบ ESB, ระบบ MOMS 

และ Applications ต่าง ๆ จะต้องถูกสร้างข้ึนท้ังในสภาพแวดล้อม 

Production และ Non-Production ดังต่อไปน้ี

2.2 Production System

2.2.1 ขนาดข้ันต ่าของระบบ IT Infrastructure ส าหรับ Production 

System จะต้องรองรับมิเตอร์จ านวนอย่างน้อย 150,000 ตัว โดยระบบ 

HES, ระบบ MDMS, ระบบ NMS, ระบบ ESB, ระบบ MOMS และ 

Applications ต่าง ๆ จะต้องสามารถท างานได้ตามข้อก าหนดท่ีวางไว้ และ

ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ Software License ส าหรับระบบ HES, ระบบ 

MDMS จ านวนไม่น้อยกว่า 150,000 Licenses ส าหรับระบบ NMS และ

ระบบ ESB ต้องส่งมอบ License ท่ีรอบรับการท างานของมิเตอร์จ านวนไม่

น้อยกว่า 150,000 เคร่ือง และระบบ MOMS และ Applications ต่าง ๆ 

จะต้องมี Licenses ท่ีรองรับจ านวนของผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า 1,000 Licenses

2.2.2 ระบบ Production System จะต้องถูกออกแบบให้สามารถปรับ

เพ่ิม/ลดขนาดได้ท้ังในแนวกว้าง (Horizontal) และ แนวลึก (Vertical)

2.2.3 ระบบ HES, ระบบ MDMS, ระบบ NMS, ระบบ ESB, ระบบ MOMS

 และ Applications ต่าง ๆ ท่ี ติดต้ังในระบบ Production System 

จะต้องติดต้ังอยู่ในพ้ืนท่ี AMI Data Center การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ

พ้ืนท่ีอ่ืนท่ี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเห็นชอบ

2.2.4 ระบบ MDMS, ระบบฐานข้อมูลท่ีติดต้ังใน ระบบ Production 

System จะต้องมีระบบส ารองแบบ Local Redundancy ท่ีท างานแบบ 

Active-Active โดยระบบส ารองแบบ Local Redundancy จะต้องถูก

ออกแบบและติดต้ังบนคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีแยกออกจากกันในทาง

กายภาพอย่างเหมาะสม

2.3 Staging System

2.3.1 ระบบ Staging System จะต้องถูกออกแบบและติดต้ังใน

สภาพแวดล้อม Non-Production ซ่ึงไม่มีระบบส ารองแบบ Local 

Redundancy

2.3.2 ระบบ Staging System จะต้องถูกออกแบบและติดต้ังส าหรับการ

ทดสอบการท างานของระบบ HES, ระบบ MDMS, ระบบ NMS, ระบบ 

ESB, ระบบ MOMS และ Applications ต่างๆในระยะสุดท้ายก่อนท่ีจะถูก

ยกระดับไปสู่ระบบ Production System ต่อไป
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2.3.3 ระบบ Staging System จะต้องถูกออกแบบและติดต้ังโดยมีการ

เช่ือมโยงกับระบบส่ือสารจริงในรูปแบบเดียวกันกับระบบ Production 

System

2.3.4 ระบบ Staging System จะต้องถูกออกแบบและติดต้ังโดยมีระบบ 

Hardware และ Software รวมถึงการ setup ต่าง ๆ เหมือนกันกับระบบ 

Production System และ ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ Software License 

ส าหรับระบบ HES, ระบบ MDMS จ านวนไม่น้อยกว่า 5,000 Licenses 

ส าหรับระบบ NMS และระบบ ESB ต้องส่งมอบ License ท่ีรอบรับการ

ท างานของมิเตอร์จ านวนไม่น้อยกว่า 5,000 เคร่ือง และระบบ MOMS และ

 Applications ต่าง ๆ จะต้องมี Licenses ท่ีรองรับจ านวนของผู้ใช้งานไม่

น้อยกว่า 1,000 Licenses

2.3.5 ระบบ Staging System จะต้องถูกออกแบบและติดต้ังโดยสามารถ

ใช้ทดสอบฟังก์ชันการท างาน, ทดสอบประสิทธิภาพ, และ ทดสอบทางด้าน

ความปลอดภัยทาง Cyber (Cyber Security) ของระบบ HES, ระบบ 

MDMS, ระบบ NMS, ระบบ ESB, ระบบ MOMS และ Applications 

ต่าง ๆ โดยการใช้ข้อมูลจ าลอง (Simulated Data) และ ข้อมูลจริงท่ีจับเข้า

มา (Snap-Shot) จากระบบ Production System แบบ Real-Time ได้

2.3.6 ระบบ HES, ระบบ MDMS, ระบบ NMS, ระบบ ESB, ระบบ MOMS

 และ Applications ต่าง ๆท่ี ติดต้ังในระบบ Staging System จะต้อง

ติดต้ังอยู่ในพ้ืนท่ี AMI Data Center การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือพ้ืนท่ีอ่ืนท่ี 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเห็นชอบ

2.4 Development/Training System

2.4.1 ระบบ Development/Training System จะต้องถูกออกแบบและ

ติดต้ังส าหรับใช้ในการพัฒนาและ อบรมเก่ียวกับระบบ HES, ระบบ MDMS,

 ระบบ NMS, ระบบ ESB, ระบบ MOMS และ Applications ต่าง ๆ

2.4.2 ระบบ Development/Training System จะต้องถูกออกแบบและ

ติดต้ังในสภาพแวดล้อม Non-Production ซ่ึงไม่มีระบบส ารองแบบ Local

 Redundancy
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2.4.3ระบบ Development/Training System จะต้องถูกออกแบบและ

ติดต้ังโดยมีฟังก์ชันต่าง ๆ ท้ังหมดของระบบ HES, ระบบ MDMS, ระบบ 

NMS, ระบบ ESB, ระบบ MOMS และ Applications ต่าง ๆ เหมือนกันกับ

ระบบ Production System รวมท้ังการเช่ือมโยงกับระบบส่ือสารและ ผู้รับ

จ้างจะต้องส่งมอบ Software License ส าหรับระบบ HES, ระบบ MDMS 

จ านวนไม่น้อยกว่า 100 Licenses ส าหรับระบบ NMS และระบบ ESB 

ต้องส่งมอบ License ท่ีรอบรับการท างานของมิเตอร์จ านวนไม่น้อยกว่า 100

 เคร่ือง และระบบ MOMS และ Applications ต่าง ๆ จะต้องมี Licenses 

ท่ีรองรับจ านวนของผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า 100 Licenses

2.4.4 ระบบ Development/Training System จะต้องถูกออกแบบและ

ติดต้ังเพ่ือรองรับการพัฒนาและ การแก้ไขปรับปรุง Software ของระบบ 

HES, ระบบ MDMS, ระบบ NMS, ระบบ ESB, ระบบ MOMS และ 

Applications ต่าง ๆ ส าหรับนักพัฒนาซอฟท์แวร์ได้ โดยต้องไม่กระทบต่อ

การท างานของระบบ Staging System และระบบ Production System

2.4.5 ระบบ Development/Training System จะต้องถูกออกแบบและ

ติดต้ังเพ่ือรองรับการทดสอบ Unit และ การเช่ือมโยง 

(Integration)Software ของระบบ HES, ระบบ MDMS, ระบบ NMS, 

ระบบ ESB, ระบบ MOMS และ Applications ต่าง ๆส าหรับนักพัฒนา

ซอฟท์แวร์ได้

2.4.6 ระบบ Development/Training System จะต้องถูกออกแบบและ

ติดต้ังเพ่ือจ าลองการเช่ือมโยง (Integration) กับระบบส่ือสารจ าลอง และ/

หรือ ระบบส่ือสารจริง ส าหรับทดสอบก่อนท่ีจะยกระดับการทดสอบและใช้

งานในระบบ Staging System และ ระบบ Production System ได้

2.4.7 ระบบ Development/Training System จะต้องถูกออกแบบและ

ติดต้ังโดยต้องมี User Interface (UI) ส าหรับการฝึกอบรม และ สาธิตการ

ท างานส าหรับกลุ่มพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานอ่ืนตามการ

อนุมัติของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังน้ีเป็นอย่างน้อย ผู้ปฎิบัติงาน 

(Operator), ผู้ซ่อมบ ารุงระบบ AMI (Maintenance Personnel), 

นักพัฒนาซอฟท์แวร์, และ พนักงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
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2.4.8 ระบบ HES, ระบบ MDMS, ระบบ NMS, ระบบ ESB, ระบบ MOMS

 และ Applications ต่าง ๆท่ีติดต้ังในระบบDevelopment/Training 

System จะต้องติดต้ังอยู่ในพ้ืนท่ี AMI Data Center การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 หรือ พ้ืนท่ีอ่ืนท่ี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเห็นชอบ

3 การบริหารจัดการระบบ Production (Production Management)

3.1 กระบวนการ Production Release

3.1.1 กระบวนการ Production Release จะต้องถูกออกแบบอย่าง

เหมาะสมเพ่ือให้การส่งผ่านระบบ HES, ระบบ MDMS, ระบบ NMS, ระบบ

 ESB, ระบบ MOMS และ Applications ต่าง ๆท่ีผ่านการทดสอบใน ระบบ

 Development/Training System ไปสู่ระบบ Staging System เป็นไป

อย่างสมบูรณ์ได้

3.1.2 กระบวนการ Production Release จะต้องถูกออกแบบอย่าง

เหมาะสมเพ่ือให้การส่งผ่านระบบ HES, ระบบ MDMS, ระบบ NMS, ระบบ

 ESB, ระบบ MOMS และ Applications ต่าง ๆท่ีผ่านการทดสอบในระบบ

 Staging System ไปสู่ระบบ Production ได้อย่างปลอดภัยและมี

ประสิทธิภาพโดยไม่ท าให้การท างานหลักของระบบ Production System 

เสียหายในระหว่างกระบวนการการส่งผ่าน

3.1.3ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบเคร่ืองมือ ซอฟท์แวร์ หรือ scripts ท่ีใช้ใน

กระบวนการ Production Release ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วย

3.1.4 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา/จัดท า กระบวนการย้อนกลับ (Roll Back) เพ่ือ

กู้ระบบ HES, ระบบ MDMS, ระบบ NMS, ระบบ ESB, ระบบ MOMS และ

 Applications ต่าง ๆไปสู่ Version ก่อนหน้าท่ีสามารถท างานได้อย่างปกติ

 ในกรณีท่ีกระบวนการ Production Release ในระบบ Production 

ล้มเหลว

4 การบริหารจัดการ System Failure (System Failure Management)

4.1 การตรวจจับ Failure (Failure Detection)

4.1.1 ระบบและฟังก์ชันการท างานของ Hardware ท้ังหมด จะต้องถูก 

Monitor เพ่ือตรวจจับการล้มเหลวของการท างาน และ ข้อผิดพลาดต่าง ๆ 

ท่ีสามารถแก้ไขได้ ซ่ึงประกอบไปด้วย ข้อผิดพลาดในการท างานของ 

Hardware และ Software เป็นต้น
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4.1.2 ข้อผิดพลาดและความล้มเหลวท่ีตรวจจับได้จะต้องถูกบันทึกใน

ส่วนกลาง (Central) ส าหรับใช้ในการดูแลระบบต่อไป ซ่ึงการบันทึกดังกล่าว

 ควรจะประกอบด้วยเป็นอย่างน้อย วันและเวลาท่ีเกิดการล้มเหลว, เหตุผล

ของความล้มเหลว, และ การกลับสู่การท างานปกติของระบบแบบ Manual

 หรือ Automatic เป็นอย่างน้อย

4.1.3 ความล้มเหลวและข้อผิดพลาดต่าง ๆ ท่ีสามารถแก้ไขได้ท้ังหมดของ

คอมพิวเตอร์แม่ข่ายทุกตัว ซ่ึงท างานในสถานะ Active หรือ Standby 

จะต้องถูกตรวจจับ โดยข้อผิดพลาดต่าง ๆ ท่ีสามารถแก้ไขได้จะมีการ

ก าหนดค่า Threshold ถ้าจ านวนของข้อผิดพลาดดังกล่าวเกิดข้ึนซ ้า ๆ จน

เกิน Threshold ท่ีต้ังไว้จะต้องรายงานเป็นความล้มเหลวของระบบ IT 

Infrastructure ต่อไป

4.1.4 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและส่งมอบระบบหรือ software เพ่ืออ านวย

ความสะดวกในการตรวจสอบการท างานผิดพลาดของท้ัง Hardware และ 

Software ท้ังหมด โดยสามารถแจ้งเตือน (Notification) และ/หรือ 

Configuration ในกรณีท่ีตรวจเจอข้อผิดพลาดท่ีอยู่ในข้ันวิกฤตได้

4.2 การบริหารจัดการ Redundancy และ Failure (Redundancy and 

Failure Management)

4.2.1 กลุ่มของคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีส าคัญใช้ใน ระบบ MDMS และระบบ

ฐานข้อมูล ท่ีอยู่ในสภาพแวดล้อม Production จะต้องถูกออกแบบติดต้ัง

และ ปรับค่าพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมเพ่ือสร้างระบบส ารองแบบ 

Active-Active Redundant ได้ (อย่างไรก็ดีระบบ Staging System และ 

ระบบDevelopment/Training System จะไม่มีระบบ Redundant)

4.2.2 ระบบส ารองแบบ Local Redundancy จะต้องถูกออกแบบและ

ติดต้ังโดยใช้หลักการของ Active-Active High Availability Cluster ท่ี

ติดต้ังบนกลุ่มของคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอย่างน้อย 2 ชุดท่ีแยกขาดจากกัน

ในทางกายภาพแต่มีการท างานท่ีเหมือนกัน ในกรณีคอมพิวเตอร์แม่ข่ายตัว

ใดตัวหน่ึงใน Cluster ท่ีเกิดการท างานล้มเหลวและถูกตรวจจับได้ ระบบ 

MDMS และระบบฐานข้อมูล จะต้องท างานได้อย่างต่อเน่ือง และไม่ กระทบ

การท างานในระบบงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือท่ีจะท าให้เกิดความต่อเน่ือง

ของการท างานของกลุ่ม

คอมพิวเตอร์แม่ข่ายต่อไป

4.2.3 กระบวนการบริหารจัดการความล้มเหลวของแต่ละกลุ่มคอมพิวเตอร์

แม่ข่าย จะต้องถูกจัดการอย่างเป็นอิสระต่อกัน
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5 คุณลักษณะเฉพาะข้ันต ่าของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 

Specification)

คุณลักษณะเฉพาะข้ันต ่าท่ีก าหนดต่อไปน้ีจะต้องถูกบังคับใช้ต่อชุดของ

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ในหัวข้อน้ัน ๆ ท้ังน้ี ผู้เสนอราคาต้องได้รับ

หนังสือรับรองให้เป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์ รวมท้ังการให้บริการและซ่อมแซม

บ ารุงรักษาผลิตภัณฑ์ทุกรายการท่ีน าเสนอในโครงการตลอดอายุสัญญาจาก

เจ้าของผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ เว้นแต่เป็นผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ ซ่ึงไม่มี

สาขาจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศ จึงจะให้ใช้หนังสือรับรองจากเจ้าของ

ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศได้โดยตรง โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบส าเนา

หนังสือรับรองดังกล่าวมาพร้อมกับข้อเสนอทางด้านเทคนิคด้วย เพ่ือ

สนับสนุนการให้บริการในระยะเวลารับประกัน

5.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประเภทท่ี 1 จ านวนอย่างน้อย 4 ชุด รายละเอียด และ คุณสมบัติ อ้างอิงใน Book 5 Sheet 1

5.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประเภทท่ี 2 จ านวนอย่างน้อย 9 ชุด รายละเอียด และ คุณสมบัติ อ้างอิงใน Book 5 Sheet 1

5.3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประเภทท่ี 3 จ านวนอย่างน้อย 16 ชุด รายละเอียด และ คุณสมบัติ อ้างอิงใน Book 5 Sheet 1

5.4 อุปกรณ์ Hardware Security Module จ านวนอย่างน้อย 2 เคร่ือง รายละเอียด และ คุณสมบัติ อ้างอิงใน Book 5 Sheet 1

5.5 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก SAN Storage ประเภทท่ี 1 จ านวน

อย่างน้อย 2 ชุด

รายละเอียด และ คุณสมบัติ อ้างอิงใน Book 5 Sheet 1

5.6 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก SAN Storage ประเภทท่ี 2 จ านวน

อย่างน้อย 1 ชุด

รายละเอียด และ คุณสมบัติ อ้างอิงใน Book 5 Sheet 1

5.7 อุปกรณ์สลับสัญญาณส าหรับ Storage (SAN Switch) จ านวนอย่าง

น้อย 2 เคร่ือง

รายละเอียด และ คุณสมบัติ อ้างอิงใน Book 5 Sheet 1

5.8 อุปกรณ์ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ (Rack Server) ขนาด 42 U และ จอ 

Monitor & Keyboard จ านวนอย่างน้อย 2 เคร่ือง

รายละเอียด และ คุณสมบัติ อ้างอิงใน Book 5 Sheet 1

5.9 อุปกรณ์ Load Balancer จ านวนอย่างน้อย 1 เคร่ือง รายละเอียด และ คุณสมบัติ อ้างอิงใน Book 5 Sheet 1

5.10 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลัก (Core Switch) จ านวนอย่าง

น้อย 2 เคร่ือง

รายละเอียด และ คุณสมบัติ อ้างอิงใน Book 5 Sheet 1

5.11 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (L3 Switch) จ านวนอย่างน้อย 1 

เคร่ือง

รายละเอียด และ คุณสมบัติ อ้างอิงใน Book 5 Sheet 1

5.12 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (Access Switch) จ านวนอย่าง

น้อย 4 เคร่ือง

รายละเอียด และ คุณสมบัติ อ้างอิงใน Book 5 Sheet 1

5.13 อุปกรณ์ SSL VPN จ านวนอย่างน้อย 1 เคร่ือง รายละเอียด และ คุณสมบัติ อ้างอิงใน Book 5 Sheet 1

5.14 อุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย Distributed Denial of Service 

Protection จ านวนอย่างน้อย 2 เคร่ือง

รายละเอียด และ คุณสมบัติ อ้างอิงใน Book 5 Sheet 1

5.15 อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย Intrusion Prevention System 

จ านวนอย่างน้อย 2 เคร่ือง

รายละเอียด และ คุณสมบัติ อ้างอิงใน Book 5 Sheet 1
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5.16 อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย Intrusion Prevention System 

จ านวนอย่างน้อย 1 เคร่ือง

รายละเอียด และ คุณสมบัติ อ้างอิงใน Book 5 Sheet 1

5.17 อุปกรณ์บริหารจัดการ Intrusion Prevention System จ านวนอย่าง

น้อย 1 เคร่ือง

รายละเอียด และ คุณสมบัติ อ้างอิงใน Book 5 Sheet 1

5.18 อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย Firewall จ านวนอย่างน้อย 3 เคร่ือง รายละเอียด และ คุณสมบัติ อ้างอิงใน Book 5 Sheet 1

5.19 อุปกรณ์บริหารจัดการ Firewall จ านวนอย่างน้อย 1 เคร่ือง รายละเอียด และ คุณสมบัติ อ้างอิงใน Book 5 Sheet 1

5.20 อุปกรณ์ระบบตรวจสอบและวัดประสิทธิภาพการท างานอุปกรณ์รักษา

ความปลอดภัย Firewall จ านวนอย่างน้อย 1 เคร่ือง

รายละเอียด และ คุณสมบัติ อ้างอิงใน Book 5 Sheet 1

5.21 ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ 

(Security Information and Event Management) จ านวนอย่างน้อย 1 

ระบบ

รายละเอียด และ คุณสมบัติ อ้างอิงใน Book 5 Sheet 1

5.22 ซอฟต์แวร์ป้องกันภัยคุกคามส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

(Antivirus for Server) จ านวนอย่างน้อย 36 ชุด

รายละเอียด และ คุณสมบัติ อ้างอิงใน Book 5 Sheet 1

5.23 ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์อุปกรณ์เครือข่าย, คอมพิวเตอร์แม่ข่าย, 

และประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลจ านวนอย่างน้อย 1 ระบบ

รายละเอียด และ คุณสมบัติ อ้างอิงใน Book 5 Sheet 1

5.24 ระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน (Privileged Account Security) 

จ านวนอย่างน้อย 1 ระบบ

รายละเอียด และ คุณสมบัติ อ้างอิงใน Book 5 Sheet 1

5.25 ระบบ One Time Password (OTP) “ชุดรหัสผ่านท่ีเป็นตัวเลข” 

จ านวนอย่างน้อย 1 ระบบ

รายละเอียด และ คุณสมบัติ อ้างอิงใน Book 5 Sheet 1

5.26 คอมพิวเตอร์ Notebook จ านวน 30 ชุด รายละเอียด และ คุณสมบัติ อ้างอิงใน Book 5 Sheet 1

5.27 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Desktop) ส าหรับ Dash Board และ 

Monitoring and Control ณ. ศูนย์ AMI Data Center จ านวนอย่างน้อย 

4 ชุด

รายละเอียด และ คุณสมบัติ อ้างอิงใน Book 5 Sheet 1

5.28 ระบบชุดโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (Hypervisor server) 

จ านวนอย่างน้อย 1 ชุด

รายละเอียด และ คุณสมบัติ อ้างอิงใน Book 5 Sheet 1

5.29 ระบบจัดการทรัพยากรส่วนกลางของชุดโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์

เสมือน (Management for Hypervisor) จ านวนอย่างน้อย 1 ชุด

รายละเอียด และ คุณสมบัติ อ้างอิงใน Book 5 Sheet 1

5.30 ระบบส ารองข้อมูลจ านวน 1 ระบบ รายละเอียด และ คุณสมบัติ อ้างอิงใน Book 5 Sheet 1

5.31 ชุดโปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Software and 

Information Integrity) จ านวน 1 ระบบ

รายละเอียด และ คุณสมบัติ อ้างอิงใน Book 5 Sheet 1
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รายละเอียด

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประเภทท่ี 1 จะถูกใช้ส าหรับระบบงาน ดังต่อไปน้ี

1. ระบบงานฐานข้อมูล (Production) จ านวนอย่างน้อย 2 ชุด

2. ระบบงาน MDMS จ านวนอย่างน้อย 2 ชุด

โดยผู้เสนอราคาต้องจัดหาอุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประเภทท่ี 1 ท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะข้ันต ่าท่ีก าหนด ดังต่อไปน้ี

5.1.1 เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) แบบแร็คท่ีมาพร้อมกับอุปกรณ์ติดต้ังกับ Rack Cabinet

5.1.2 มีหน่วยประมวลผลกลาง Intel แบบท่ีมีจ านวนคอร์ไม่น้อยกว่า 20 คอร์ ท่ีความเร็วไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย

5.1.3 มี Chipset Intel® C620 หรือรุ่นท่ีสูงกว่า

5.1.4 มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 512 GB เป็นแบบ DDR4 Registered (RDIMM) หรือดีกว่า

5.1.5 รองรับช่องส าหรับการเช่ือมต่ออุปกรณ์เพ่ิมเติมเป็นแบบ PCI-express 3.0 ไม่น้อยกว่า 8 slots

5.1.6 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล แบบ Hot Plug ขนาด 2.5 น้ิว ท้ังแบบ SAS/SATA Hard Disk Drive หรือ Solid State Disk ได้

5.1.7 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SSD SAS หรือ M.2 SSD ขนาดไม่น้อยกว่า 480 GB จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย โดยมีความจุไม่น้อยกว่า 480 GB หลังจากท า Raid 1

5.1.8 มี RAID Controller ท่ีมี Cache memory ไม่น้อยกว่า 1 GB พร้อมท้ัง Flash backup Units หรือ Battery backup Units รองรับการท างาน RAID 0, 1, 5, 6 ได้เป็นอย่างน้อย จ านวน

 1 หน่วย

5.1.9 มีการ์ดเช่ือมต่อเครือข่ายท่ีมีช่องเช่ือมต่อแบบ 10 Gbps Base-T จ านวนไม่น้อยกว่า 4 portsจ านวนไม่น้อยกว่า 2 การ์ด

5.1.10 มีการ์ด FC controller แบบ 2 channel ความเร็วไม่น้อยกว่า 32 Gbit/s จ านวน 2 หน่วย

5.1.11 หน่วยจ่ายไฟแบบ Hot-Plug และรองรับการท า Redundant ติดต้ังเต็มจ านวนท่ีเคร่ืองแม่ข่ายรองรับได้สูงสุด

5.1.12 มีพัดลม Server ท างานแบบ Hot-Plug และ Redundant ติดต้ังเต็มจ านวนท่ีเคร่ืองแม่ข่ายรองรับได้สูงสุด

5.1.13 มี Remote Management Port แบบ RJ-45 อย่างน้อย 1 พอร์ต เพ่ือช่วยในการจัดการ กับ Server จากระยะไกล ผ่าน Web Base Application (Remote) สามารถส่ัง Power ON, 

Power OFF, Restart เคร่ือง Server และต้ังค่าใน Bios ได้ และสามารถท า Virtual KVM Remote Graphical Console, Virtual Power Button Control, Virtual Drive ได้

5.1.14 มี Software ช่วยในการจัดการกับอุปกรณ์ต่างๆ ของ Server ได้ต้องเป็นแบบ Web Base Application โดยสามารถ Access ผ่าน Web Browser ได้ สามารถบอกสถานะของอุปกรณ์

และแจ้งเตือนส่ิงผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกับอุปกรณ์ ผ่านทาง SNMP และ E-mail ได้

5.1.15 รองรับการท างานร่วมกับ Windows Server, Enterprise Linux, VMware vSphere ได้เป็นอย่างน้อย

5.1.16 มีซอฟท์แวร์ Enterprise Linux หรือ Microsoft Windows Server แบบ Datacenter ครอบคลุมทุกหน่วยประมวลผลของอุปกรณ์

5.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประเภทท่ี 1 จ านวนอย่างน้อย 4 ชุด

คุณสมบัติ
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5.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประเภทท่ี 2 จ านวนอย่างน้อย 9 ชุด

รายละเอียด

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประเภทท่ี 2 จะถูกใช้ส าหรับระบบงาน ดังต่อไปน้ี

1. ระบบงาน Application Server (MOMS) จ านวนอย่างน้อย 1 ชุด

2. ระบบงาน Web Server (Customer Portal Services) จ านวนอย่างน้อย 2 ชุด

3. ระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (Hypervisor server) จ านวนอย่างน้อย 1 ชุด

4. Staging System จ านวนอย่างน้อย 3 ชุด

5. Development and Training System จ านวนอย่างน้อย 2 ชุด

โดยผู้เสนอราคาต้องจัดหาอุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประเภทท่ี 2 ท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะข้ันต ่าท่ีก าหนด ดังต่อไปน้ี

5.2.1 เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) แบบแร็คท่ีมาพร้อมกับอุปกรณ์ติดต้ังกับ Rack Cabinet

5.2.2 มีหน่วยประมวลผลกลาง Intel แบบท่ีมีจ านวนคอร์ไม่น้อยกว่า 24 คอร์ ท่ีความเร็วไม่น้อยกว่า 2.9 GHz จ านวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วย

5.2.3 มี Chipset Intel® C620 หรือรุ่นท่ีสูงกว่า

5.2.4 มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 512 GB เป็นแบบ DDR4 Registered (RDIMM) หรือดีกว่า และสามารถขยาย Memory ได้ไม่น้อยกว่า 1.5 TB

5.2.5 รองรับช่องส าหรับการเช่ือมต่ออุปกรณ์เพ่ิมเติมเป็นแบบ PCI-express 3.0 ไม่น้อยกว่า 8 slots

5.2.6 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล แบบ Hot Plug ขนาด 2.5 น้ิว ท้ังแบบ SAS/SATA Hard Disk Drive หรือ Solid State Disk ได้

5.2.7 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SSD SAS หรือ M.2 SSD ขนาดไม่น้อยกว่า 480 GB จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย โดยมีความจุไม่น้อยกว่า 480 GB หลังจากท า Raid 1

5.2.8 มี Hot Spare จ านวน 1 หน่วย

5.2.9 มี RAID Controller ท่ีมี Cache memory ไม่น้อยกว่า 1 GB พร้อมท้ัง Flash backup Units หรือ Battery backup Units รองรับการท างาน RAID 0, 1, 5, 6 ได้เป็นอย่างน้อย จ านวน

 1 หน่วย

5.2.10 มีการ์ดเช่ือมต่อเครือข่ายท่ีมีช่องเช่ือมต่อแบบ 10 Gbps Base-T จ านวนไม่น้อยกว่า 4 portsจ านวนไม่น้อยกว่า 2 การ์ด

5.2.11 มีการ์ด FC controller แบบ 2 channel ความเร็วไม่น้อยกว่า 32 Gbit/s จ านวน 2 หน่วย

5.2.12 หน่วยจ่ายไฟแบบ Hot-Plug และรองรับการท า Redundant ติดต้ังเต็มจ านวนท่ีเคร่ืองแม่ข่ายรองรับได้สูงสุด

5.2.13 มีพัดลม Server ท างานแบบ Hot-Plug และ Redundant ติดต้ังเต็มจ านวนท่ีเคร่ืองแม่ข่ายรองรับได้สูงสุด

5.2.14 มี Remote Management Port แบบ RJ-45 อย่างน้อย 1 พอร์ต เพ่ือช่วยในการจัดการ กับ Server จากระยะไกล ผ่าน Web Base Application (Remote) สามารถส่ัง Power ON, 

Power OFF, Restart เคร่ือง Server และต้ังค่าใน Bios ได้ และสามารถท า Virtual KVM Remote Graphical Console, Virtual Power Button Control, Virtual Drive ได้

คุณสมบัติ



Book 5 Sheet 1 Page 105 of 322

5.2.15 มี Software ช่วยในการจัดการกับอุปกรณ์ต่างๆ ของ Server ได้ต้องเป็นแบบ Web Base Application โดยสามารถ Access ผ่าน Web Browser ได้ สามารถบอกสถานะของอุปกรณ์

และแจ้งเตือนส่ิงผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกับอุปกรณ์ ผ่านทาง SNMP และ E-mail ได้

5.2.16 รองรับการท างานร่วมกับ Windows Server, Enterprise Linux, VMware vSphere ได้เป็นอย่างน้อย

5.2.17 มีซอฟท์แวร์ Enterprise Linux หรือ Microsoft Windows Server แบบ Standard ครอบคลุมทุกหน่วยประมวลผลของอุปกรณ์

5.2.18 มีชุดโปรแกรมจัดการเคร่ืองแม่ข่ายเสมือนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย

คุณสมบัติ
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5.3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประเภทท่ี 3 จ านวนอย่างน้อย 16 ชุด

รายละเอียด

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประเภทท่ี 3 จะถูกใช้ส าหรับระบบงาน ดังต่อไปน้ี

1. ระบบงาน HES จ านวนอย่างน้อย 10 ชุด

2. ระบบงานฐานข้อมูล (Data Warehouse) จ านวนอย่างน้อย 1 ชุด

3. ระบบงาน Active Directory จ านวนอย่างน้อย 2 ชุด

4. ระบบงานบริหารจัดการเคร่ืองเครือข่ายเสมือน จ านวนอย่างน้อย 1 ชุด

5. ระบบงาน Enterprise Service Bus จ านวนอย่างน้อย 1 ชุด

6. ระบบงาน Billing จ านวนอย่างน้อย 1 ชุด

โดยผู้เสนอราคาต้องจัดหาอุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประเภทท่ี 3 ท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะข้ันต ่าท่ีก าหนด ดังต่อไปน้ี

5.3.1 เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) แบบแร็ค ขนาด 1 U ท่ีมาพร้อมกับอุปกรณ์ติดต้ังกับ Rack Cabinet

5.3.2 มีหน่วยประมวลผลกลางแบบท่ีมีจ านวนคอร์ไม่น้อยกว่า 20 คอร์ ท่ีความเร็วไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย

5.3.3 มี Chipset Intel® C620 หรือรุ่นท่ีสูงกว่า

5.3.4 มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 512 GB เป็นแบบ DDR4 Registered (RDIMM) หรือดีกว่า และสามารถขยาย Memory ได้ไม่น้อยกว่า 1.5 TB

5.3.5 รองรับช่องส าหรับติดต้ังอุปกรณ์เพ่ิมเติมเป็นแบบ PCI-express 3.0 จ านวนไม่น้อยกว่า 4 slots

5.3.6 รองรับหน่วยจัดเก็บข้อมูล แบบ Hot Plug ขนาด 2.5 น้ิว ท้ังแบบ SAS/SATA Hard Disk Drive หรือ Solid State Disk ได้ไม่น้อยกว่า 8 หน่วย

5.3.7 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SSD SAS 12G ขนาดไม่น้อยกว่า 1.6 TB จ านวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วย โดยมีความจุไม่น้อยกว่า 4.8 TB หลังจากท า Raid 5 และ มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SSD

 SAS 12G ขนาดไม่น้อยกว่า 800 GBจ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย โดยมีความจุไม่น้อยกว่า 800 GB หลังจากท า Raid 1

5.3.8 มี Hot spare ชนิด SSD SAS 12G ขนาดไม่น้อยกว่า 1.6 TB จ านวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย

5.3.9 RAID Controller ท่ีมี Cache memory ไม่น้อยกว่า 1 GB พร้อมท้ัง Flash backup Units หรือ Battery backup Units รองรับการท างาน RAID 0, 1, 5, 6 ได้เป็นอย่างน้อย จ านวน 1

 หน่วย

5.3.10 มีช่องเช่ือมต่อเครือข่ายแบบ 1 Gbps จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ports

5.3.11 มีการ์ดเช่ือมต่อเครือข่ายท่ีมีช่องเช่ือมต่อแบบ 10 Gbps Base-T จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ports จ านวนไม่น้อยกว่า 2 การ์ด

5.3.12 มีการ์ด FC controller แบบ 2 channel ความเร็วไม่น้อยกว่า 32 Gbit/s จ านวน 1 หน่วย

5.3.13 หน่วยจ่ายไฟแบบ Hot-Plug และรองรับการท า Redundant ติดต้ังเต็มจ านวนท่ีเคร่ืองแม่ข่ายรองรับได้สูงสุด

คุณสมบัติ
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5.3.14 มีพัดลม Server ท างานแบบ Hot-Plug และ Redundant ติดต้ังเต็มจ านวนท่ีเคร่ืองแม่ข่ายรองรับได้สูงสุด

5.3.15 มี Remote Management Port แบบ RJ-45 อย่างน้อย 1 พอร์ต เพ่ือช่วยในการจัดการกับ Server จากระยะไกลผ่าน Web Base Application (Remote) สามารถส่ัง Power ON, 

Power OFF, Restart เคร่ือง Server และต้ังค่าใน Bios ได้ และสามารถท า Virtual KVM Remote Graphical Console, Virtual Power Button Control, Virtual Drive ได้

5.3.16 มี Software ช่วยในการจัดการกับอุปกรณ์ต่างๆ ของ Server ได้ต้องเป็นแบบ Web Base Application โดยสามารถ Access ผ่าน Web Browser ได้, สามารถบอกสถานะของอุปกรณ์

และ แจ้งเตือนส่ิงผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกับอุปกรณ์ ผ่านทาง SNMP และ E-mail ได้

5.3.17 รองรับการท างานร่วมกับ Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, Oracle Linux, VMware vSphere ได้เป็นอย่างน้อย

5.3.18 มีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System) Microsoft Windows Server Standard Edition รุ่นล่าสุด) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย
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รายละเอียด
อุปกรณ์ส าหรับงาน Hardware Security ซ่ึงต้องรองรับการสร้างโค้ด หรือ Key ท่ีส าหรับการเข้ารหัสมิเตอร์ในระบบ AMI ท้ังหมด โดยต้องมีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคข้ันต ่า ดังแสดงในข้อ 

5.4.1 หรือ 5.4.2 ข้อใดข้อหน่ึง ดังต่อไปน้ี

5.4.1 อุปกรณ์Hardware Security Module แบบท่ีติดต้ังบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)

5.4.1.1 เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) แบบแร็ค ขนาด 1 U ท่ีมาพร้อมกับอุปกรณ์ติดต้ังกับ Rack Cabinet

5.4.1.2 มีหน่วยประมวลผลกลางแบบท่ีมีจ านวนคอร์ไม่น้อยกว่า 20 คอร์ ท่ีความเร็วไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย

5.4.1.3 มี Chipset Intel® C620 หรือรุ่นท่ีสูงกว่า

5.4.1.4 มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 512 GB เป็นแบบ DDR4 Registered (RDIMM) หรือดีกว่า และสามารถขยาย Memory ได้ไม่น้อยกว่า 1.5 TB

5.4.1.5 รองรับช่องส าหรับติดต้ังอุปกรณ์เพ่ิมเติมเป็นแบบ PCI-express 3.0 จ านวนไม่น้อยกว่า 4 slots

5.4.1.6 รองรับหน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบ Hot Plug ขนาด 2.5 น้ิว ท้ังแบบ SAS/SATA Hard Disk Drive หรือ Solid State Disk ได้ไม่น้อยกว่า 8 หน่วย

5.4.1.7 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SSD SAS 12G ขนาดไม่น้อยกว่า 1.6 TB จ านวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วย โดยมีความจุไม่น้อยกว่า 4.8 TB หลังจากท า Raid 5 และ มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด 

SSD SAS 12G ขนาดไม่น้อยกว่า 800 GBจ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย โดยมีความจุไม่น้อยกว่า 800 GB หลังจากท า Raid 1

5.4.1.8 มี Hot spare ชนิด SSD SAS 12G ขนาดไม่น้อยกว่า 1.6 TB จ านวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย

5.4.1.9 มี RAID Controller ท่ีมี Cache memory ไม่น้อยกว่า 1GB พร้อมท้ัง Flash backup Units หรือ Battery backup Units รองรับการท างาน RAID 0,1,5,6 ได้เป็นอย่างน้อย จ านวน 1

 หน่วย

5.4.1.10 มีช่องเช่ือมต่อเครือข่ายแบบ 1 Gbps จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ports

5.4.1.11 มีการ์ดเช่ือมต่อเครือข่ายท่ีมีช่องเช่ือมต่อแบบ 10 Gbps Base-T จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ports จ านวนไม่น้อยกว่า 2 การ์ด

5.4.1.12 มีการ์ด FC controller แบบ 2 channel ความเร็วไม่น้อยกว่า 32 Gbit/s จ านวน 1 หน่วย

5.4.1.13 มีหน่วยจ่ายไฟแบบ Hot-Plug และรองรับการท า Redundant ติดต้ังเต็มจ านวนท่ีเคร่ืองแม่ข่ายรองรับได้สูงสุด

5.4.1.14 มีพัดลม Server ท างานแบบ Hot-Plug และ Redundant ติดต้ังเต็มจ านวนท่ีเคร่ืองแม่ข่ายรองรับได้สูงสุด

5.4.1.15 มี Remote Management Port แบบ RJ-45 อย่างน้อย 1 พอร์ต เพ่ือช่วยในการจัดการ กับ Server จากระยะไกล ผ่าน Web Base Application (Remote) สามารถส่ัง Power ON,

 Power OFF, Restart เคร่ือง Server และต้ังค่าใน Bios ได้ และสามารถท า Virtual KVM Remote Graphical Console, Virtual Power Button Control, Virtual Drive ได้

5.4.1.16 มี Software ช่วยในการจัดการกับอุปกรณ์ต่างๆ ของ Server ได้ต้องเป็นแบบ Web Base Application โดยสามารถ Access ผ่าน Web Browser ได้, สามารถบอกสถานะของ

อุปกรณ์และ แจ้งเตือนส่ิงผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกับอุปกรณ์ผ่านทาง SNMP และ E-mail ได้

5.4 อุปกรณ์ Hardware Security Module จ านวนอย่างน้อย 2 เคร่ือง

คุณสมบัติ
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5.4.1.17 รองรับการท างานร่วมกับ Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, Oracle Linux, VMware vSphere ได้เป็นอย่างน้อย

5.4.1.18 มีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System) Microsoft Windows Standard Edition รุ่นล่าสุด) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย

5.4.2 อุปกรณ์ Hardware Security Module แบบ Hardware Appliance

5.4.2.1 เป็นอุปกรณ์ Hardware Appliance ท่ีท าหน้าท่ีเป็น Hardware Security Module

5.4.2.2 รองรับ Cryptography แบบ Asymmetric ชนิด RSA, DSA, Diffie-Hellman และ Elliptic Curve เป็นอย่างน้อย

5.4.2.3 รองรับ Cryptography แบบ Symmetric ชนิด AES, AES-GCM, DES และ Triple DES เป็นอย่างน้อย

5.4.2.4 ในกรณีท่ีมีการพยายามท่ีจะน าข้อมูลออกจาก HSM โดยไม่ได้รับอนุญาตกุญแจ (Key) และข้อมูลท่ีส าคัญท่ีอยู่ใน HSM จะต้องถูกท าลายโดยอัตโนมัติให้หมดไปโดยส้ินเชิงเพ่ือความ

ปลอดภัย โดยผู้เสนอราคาต้องอธิบายวิธีการท่ีใช้ในการท าลายข้อมูลท่ีมีลักษณะดังกล่าวด้วย

5.4.2.5 มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบ hot-swapable/redundant power supply เป็นอย่างน้อย

5.4.2.6 รองรับ Security Certification แบบ FIPS 140-2 Level 3 เป็นอย่างน้อย

5.4.2.7 รองรับมาตราฐาน FCC หรือ UL หรือ CE เป็นอย่างน้อย

5.4.2.8 รองรับไฟฟ้า 100-240 V, 50-60 HZ เป็นอย่างน้อย

5.4.2.9 สามารถติดต้ังบนตู้ Rack ปิดท่ีมีขนาดมาตราฐาน 19 น้ิวได้

คุณสมบัติ
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รายละเอียด

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก SAN Storage ประเภทท่ี 1 จะถูกใช้ส าหรับระบบงาน ดังต่อไปน้ี

1. ระบบงานฐานข้อมูล (Production) จ านวนอย่างน้อย 1 ชุด

2. ระบบงานฐานข้อมูล (Data Warehouse) จ านวนอย่างน้อย 1 ชุด

โดยผู้เสนอราคาต้องจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก SAN Storage ประเภทท่ี 1 โดยมีการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ในการประมวลผลเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะ

ข้ันต ่าท่ีก าหนด ดังต่อไปน้ี

5.5.1 เป็นอุปกรณ์ท่ีท าหน้าท่ีจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก แบบ SAN Storage

5.5.2 มีส่วนควบคุมอุปกรณ์ (Controller) แบบ Dual Controller

5.5.3 มีหน่วยความจ ารวมไม่น้อยกว่า 640 GB ต่อ Controller โดยไม่นับรวมหน่วยความจ าแบบ Flash cache ท่ีใช้ SSD มาใช้แทนหน่วยความจ า

5.5.4 มี Port ส าหรับเช่ือมต่อแบบ FC (Fiber Channel) ความเร็ว 32 Gbps รวมจ านวนไม่น้อยกว่า 16 ports

5.5.5 มีพ้ืนท่ีใช้งานจริงก่อนท า Deduplicationและ Compression รวมอย่างน้อย 90TB โดยใช้ SSD ท า RAID 5 หรือดีกว่า

5.5.6 มีจ านวน Disk ส ารองท่ีไม่ถูกใช้งาน ติดต้ังอยู่ภายในเคร่ืองไม่น้อยกว่า 3 หน่วย และสามารถสลับการท างานของ Disk ท่ีช ารุดโดยอัตโนมัติ รวมท้ังสามารถสับเปล่ียนออกได้ โดยไม่ต้อง

หยุดการท างานของเคร่ือง (Global Hot Spare disk)

5.5.7 สามารถต้ังค่าให้มีพ้ืนท่ีส ารองท่ีไม่ได้ใช้งานไว้ส าหรับท า Spare ใน Group หรือ Pools ได้ (DDP , Spare Capacity , Fast Recovery หรือเทียบเท่า)

5.5.8 สามารถท า Inline Deduplication และ Inline Compression ได้ โดยหากต้องใช้ลิขสิทธ์ิ Software ต้องเสนอลิขสิทธ์ิ Software ครอบคลุมตามจ านวนหน่วยจัดเก็บข้อมูลท่ีรองรับสูงสุด

5.5.9 สามารถท า Remote Replicate ท้ังแบบ Synchronous และ Asynchronous หรือสามารถน า Storage มาต่อกันเพ่ือท า Cluster ได้

5.5.10 สามารถท าการ Clone Volume ใน Storage เดียวกันได้

5.5.11 สามารถติดต้ังในตู้ Rack ท่ีเสนอในโครงการได้

5.5.12 มี RAID controller, Fan และ Power Supply ต้องสามารถท างานได้แบบ Redundancies

5.5.13 มี Software ในการบริหารจัดการท่ีสามารถสร้าง Raid Group, สร้าง LUN, ต้ังค่า SnapShot, Clone, ต้ังค่า Remote Raplicate และต้ังค่า Cluster Storage ได้ โดยสามารถจัดการ 

Storage ท้ังหมดท่ีเสนอในโครงการเป็นแบบ Centralization

5.5.14 ต้องสามารถสร้าง LUN ได้ไม่น้อยกว่า 12,000 LUN

5.5.15 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลหน่วยแบบภายนอกท่ีเสนอ ต้องสามารถติดต้ังหน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบ SSD หรือ Harddisk จากผู้ผลิต SSD หรือ Harddisk รายอ่ืนๆ ได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อการ

รับประกันของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลหน่วยแบบภายนอกท่ีเสนอ

5.5 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก SAN Storage ประเภทท่ี 1 จ านวนอย่างน้อย 2 ชุด

คุณสมบัติ
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รายละเอียด

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก SAN Storage ประเภทท่ี 2 จะถูกใช้ส าหรับระบบงาน ดังต่อไปน้ี

1. ระบบงานจัดเก็บข้อมูล (Archiving) จ านวนอย่างน้อย 1 ชุด

โดยผู้เสนอราคาต้องจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก SAN Storage ประเภทท่ี 2 โดยมีการจัดเก็บข้อมูลย้อนหลังระบบ AMR เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี ท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะข้ัน

ต ่าท่ีก าหนด ดังต่อไปน้ี

5.6.1 เป็นอุปกรณ์ท่ีท าหน้าท่ีจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก Storage ส าหรับ Archiving

5.6.2 มีส่วนควบคุมอุปกรณ์ (Controller) แบบ Dual Controller

5.6.3 มีหน่วยความจ ารวมไม่น้อยกว่า 256 GB ต่อ Controller โดยไม่นับรวมหน่วยความจ าแบบ Flash cache ท่ีใช้ SSD มาใช้แทนหน่วยความจ า

5.6.4 มี Port ส าหรับเช่ือมต่อแบบ FC (Fiber Channel) ความเร็ว 32 Gbps รวมจ านวนไม่น้อยกว่า 16 ports

5.6.5 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 7,200 รอบต่อนาที ขนาดไม่น้อยกว่า 12 TB มีพ้ืนท่ีใช้งานจริงก่อนท า Deduplication และ Compression รวมอย่างน้อย 650 TB หลังท า

 RAID 6 หรือดีกว่า

5.6.6 มีจ านวน Disk ส ารองท่ีไม่ถูกใช้งาน ติดต้ังอยู่ภายในเคร่ืองไม่น้อยกว่า 3 หน่วย และสามารถสลับการท างานของ Disk ท่ีช ารุดโดยอัตโนมัติ รวมท้ังสามารถสับเปล่ียนออกได้ โดยไม่ต้อง

หยุดการท างานของเคร่ือง (Global Hot Spare disk)

5.6.7 สามารถต้ังค่าให้มีพ้ืนท่ีส ารองท่ีไม่ได้ใช้งานไว้ส าหรับท า Spare ใน Group หรือ Pools ได้ (DDP , Spare Capacity , Fast Recovery หรือเทียบเท่า)

5.6.8 สามารถท า Inline Deduplication และ Inline Compression ได้ โดยหากต้องใช้ลิขสิทธ์ิ Software ต้องเสนอลิขสิทธ์ิ Software ครอบคลุมตามจ านวนหน่วยจัดเก็บข้อมูลท่ีรองรับสูงสุด

5.6.9 สามารถติดต้ังในตู้ Rack ท่ีเสนอในโครงการได้

5.6.10 มี RAID controller, Fan และ Power Supply ต้องสามารถท างานได้แบบ Redundancies

5.6.11 มี Software ในการบริหารจัดการท่ีสามารถสร้าง Raid Group, สร้าง LUN, ต้ังค่า SnapShot, Clone, ต้ังค่า Remote Raplicate และต้ังค่า Cluster Storage ได้ โดยสามารถจัดการ 

Storage ท้ังหมดท่ีเสนอในโครงการเป็นแบบ Centralization

5.6.12 ต้องสามารถสร้าง LUN ได้ไม่น้อยกว่า 12,000 LUN

5.6.13 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลหน่วยแบบภายนอกท่ีเสนอ ต้องสามารถติดต้ังหน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบ SSD หรือ Harddisk จากผู้ผลิต SSD หรือ Harddisk รายอ่ืนๆ ได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อการ

รับประกันของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลหน่วยแบบภายนอกท่ีเสนอ

คุณสมบัติ
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รายละเอียด อุปกรณ์รับส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ระบบฐานข้อมูลไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก SAN Storage ท่ีเสนอในโครงการ โดยต้องมีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคข้ันต ่า ดังน้ี

5.7.1 มี FC port ความเร็ว 32 Gbps จ านวนไม่น้อยกว่า 24 Port

5.7.2 มี 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/sมาพร้อมกับ SAN Switch จ านวนไม่น้อยกว่า 24 หน่วย

5.7.4 มี SFP Single Mode module หรือ Long-Wave Laser (LWL) รองรับความเร็ว 32 Gbit/s มาพร้อมกับ SAN Switch จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย

5.7.5 มี License Enterprise Bundle มาพร้อมกับอุปกรณ์ สามารถรองรับEF (Extended Fabrics), FV (Fabric Vision) และ Trunking (TR) ได้โดยไม่ต้องซ้ือ License เพ่ิมเติมอีกในภายหลัง

5.7.6 มีสาย Fiber cable แบบ multimode-cable มี connector แบบ LC-LC ความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร จ านวนไม่น้อยกว่า 48 เส้น

รายละเอียด
อุปกรณ์ส าหรับติดต้ังอุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีน าเสนอในโครงการน้ี โดยต้องน าเสนอจอ Monitor & Keyboard มาพร้อมกับตู้จัดเก็บข้อมูล โดย

ต้องมีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคข้ันต ่า ดังน้ี

5.8.1 เป็นตู้ขนาด 42 U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และ ความลึกไม่น้อยกว่า 105 เซนติเมตร

5.8.2 มีถาดรองรับอุปกรณ์ ชนิด Fix หรือ Slide รวมไม่น้อยกว่า 1 ถาด

5.8.3 มีประตูหน้า และประตูหลังแบบตระแกรงมีรูระบายอากาศพร้อมกุญแจล็อก

5.8.4 มีมอนิเตอร์ท่ีมีพ้ืนท่ีแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 17 น้ิว ความละเอียดสูงสุดไม่น้อยกว่า 1366 x 768 พร้อมคีย์บอร์ด (keyboard) และทัชแพด (touch pad) หรือเทียบเท่า ท่ีออกแบบมา

ส าหรับใช้กับตู้แร็คโดยเฉพาะ โดยมีความสูงในขณะจัดเก็บไม่เกิน 1U

5.8.5 มีอุปกรณ์ควบคุมการใช้งาน Keyboard/Video/Mouse (KVM Console Switch) แบบ Digital ขนาด 16 port พร้อมอุปกรณ์เช่ือมต่อแบบ USB ความยาวอย่างน้อย 3 เมตร จ านวน

ตามช่องท่ีระบุ

5.8.6 มีปล๊ักไฟท่ีออกแบบมาเพ่ือใช้ร่วมกับตู้แร็คโดยเฉพาะ (Power Distribution Unit – PDU) โดยมีช่องเสียบสายไฟจ านวนเพียงพอต่อการติดต้ังอุปกรณ์ในตู้ Rack จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด 

เพ่ือรองรับการต่อ Power Supply แบบ Redundant

5.8.7 ตู้ Rack เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีเคร่ืองหมายการค้าเดียวกันกับอุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บข้อมูลภายนอกหรือเคร่ืองแม่ข่ายท่ีเสนอ

5.7 อุปกรณ์สลับสัญญาณส าหรับ Storage (SAN Switch) จ านวนอย่างน้อย 2 เคร่ือง

คุณสมบัติ

5.8 อุปกรณ์ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ (Rack Server) ขนาด 42 U และ จอ Monitor & Keyboard จ านวนอย่างน้อย 2 เคร่ือง

คุณสมบัติ
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รายละเอียด
อุปกรณ์ติดต้ังท าหน้าท่ีกระจายภาระงาน (Load Balancer) ส าหรับ Customer Portal Service Web Application และต้องรอบรับการท า Web Application ในอุปกรณ์ด้วย โดยต้องมี

คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคข้ันต ่า ดังน้ี

5.9.1 เป็นอุปกรณ์ Hardware Appliance ท่ีท าหน้าท่ีเป็น Load Balancer Server หรือ Application Deliver Controller (ADC) โดยเฉพาะ

5.9.2 มีหน่วยประมวลผล (CPU) อย่างน้อย 8 Core

5.9.3 มีหน่วยความจ า (Memory) ความจุรวมไม่น้อยกว่า 128 GB

5.9.4 สามารถท า SSL offloading หรือ SSL Acceleration หรือ Hardware Offload ส าหรับประมวลผลข้อมูลท่ีถูกเข้ารหัส

5.9.5 มี Network Interface แบบ Fiber optic 10 GE SFP+, SR. LR จ านวนอย่างน้อย 8 พอร์ต

5.9.6 มี Redundant Power Supply แบบ Hot Swap

5.9.7 สามารถรับโหลดการท างาน (System Throughput) ในระดับ Layer 7 ได้ไม่น้อยกว่า 20 Gbps

5.9.8 สามารถรับ Layer 7 HTTP Requests/Sec ได้ไม่น้อยกว่า 2,500,000 requests/sec

5.9.9 สามารถรองรับการประมวลผลข้อมูลท่ีถูกเข้ารหัส SSL Transactions/Sec แบบ 2 Key Certificates ได้ไม่น้อยกว่า 24,000 Transactions/Sec

5.9.10 สามารถรองรับการประมวลผลข้อมูลท่ีถูกเข้ารหัส  SSL throughput หรือ Bulk encryption ได้ไม่น้อยกว่า 20 Gbps

5.9.11 สามารถสร้าง Virtualization ได้ไม่น้อยกว่า 5 instances

5.9.12 สามารถท า Global Server Load Balancing (GSLB) หรือ Global Load Balancing (GLB) ได้

5.9.13 สามารถท า Load Balancing ในระดับ Layer 7 โดยก าหนดนโยบาย (Policy) จาก URL, Domain และ HTTP Header ได้

5.9.14 สามารถควบคุมปริมาณ TCP connections และ HTTP requests ให้เหมาะสมกับประสิทธิภาพของแต่ละ Server ได้

5.9.15 สามารถท าการแก้ไข Content ของ HTTP header และ Payload ได้

5.9.16 สามารถท า Web Application Firewall ได้

5.9.17 สามารถตรวจจับและป้องกันภัยคุกคามจากการโจมตีในรูปแบบต่างๆ ได้ดังต่อไปน้ี

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 สามารถอัพเดทข้อมูล Security Signature ได้โดยอัตโนมัติ

5.9 อุปกรณ์ Load Balancer จ านวนอย่างน้อย 1 เคร่ือง

คุณสมบัติ
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5.9.19 สามารถป้องกันการโจมตีด้วยวิธี IP Reputation และสามารถอัพเดทข้อมูล Malicious IP Addresses ได้
5.9.20 สามารถท า Application Acceleration หรือ Application Delivery Optimization ได้
5.9.21 สามารถท างานในลักษณะ High-Availability แบบ (Active-Active และ Active-Standby) หรือ Active Passiveได้

5.9.22 สามารถจัดการดูแลตัวอุปกรณ์ผ่าน Web-based GUI และ CLI ได้

คุณสมบัติ
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5.10.1 ต้องเป็น Layer 3 Switch ท่ีมี Switching Capacity ขนาดไม่น้อยกว่า 1,900 Gbps

5.10.2 มีหน่วยความจ าหลัก (System Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 16GB หน่วยความจ า (Flash memory) หรือ SSD ขนาดไม่น้อยกว่า 16GB

5.10.3 มีหน่วยจ่ายไฟอย่างน้อย 2 หน่วย สามารถถอดเปล่ียนได้และท างานทดแทนกันได้ทันที

5.10.4 มีพัดลมระบายความร้อนส ารองท่ีสามารถถอดเปล่ียนได้ในขณะท างาน

5.10.5 มีพอร์ต 40 Gigabit Ethernet แบบ QSFP+ หรือเทียบเท่า อย่างน้อย 2 ช่อง

5.10.6 มีพอร์ต 10Gigabit Ethernet แบบ SFP+ หรือเทียบเท่า อย่างน้อย 24 ช่อง

5.10.7 ต้องเสนอโมดูล Transceiver ย่ีห้อเดียวกับอุปกรณ์ท่ีเสนอ แบบ 10 GBASE-SR อย่างน้อย 10 โมดูล, 10 GBASE-LR อย่างน้อย 1 โมดูล, 1000Base-T อย่างน้อย 5 โมดูล และโมดูล 

40GB อย่างน้อย 1 โมดูล

5.10.8 สนับสนุนการท า hop-to-hop encryption ตามมาตรฐาน IEEE 802.1AE MACSEC หรือ IPSEC RFC4302 IP Authentication Header ได้

5.10.9 สนับสนุนจ านวน MAC Addresses เพียงพอต่อการใช้งาน

5.10.10 สามารถท างานตามมาตรฐาน IEEE802.1D, IEEE802.1w, IEEE802.1s, IEEE802.1p และ IEEE802.1q และสามารถติดต้ัง VLAN id. ได้ไม่น้อยกว่า 4,000 Active VLAN และสามารถ

ท่ีจะแลกเปล่ียนข้อมูล ระหว่างอุปกรณ์ LAN Switch ท่ีเสนอมาท้ังหมดได้

5.10.11 สามารถท า Port Aggregation ตามมาตรฐาน IEEE802.3ad หรือ 802.1AX ได้

5.10.12 สามารถท า IP routing protocol ได้แก่ Static Route, RIPv1/2, OSPF, BGP ได้เป็นอย่างน้อย

5.10.13 สามารถท า PIM Sparse Mode และ IGMPv3 Snooping ได้เป็นอย่างน้อย

5.10.14 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายเสมือน (Logical network) บนเครือข่ายหลัก (Network Fabric) ด้วยโพรโตคอล VXLAN ได้

5.10.15 สามารถก าหนดคุณภาพการให้บริการ Quality of Service (QoS) ได้
5.10.16 สามารถก าหนดการป้องกันการส่งผ่านข้อมูลด้วย IPv4 ACL, IPv6 ACL ได้

5.10.17 สามารถจัดเก็บข้อมูลสถิติการใช้งานเครือข่าย (IPv4 และ IPv6 Flow Usage Statistic) ตามมาตรฐาน Netflow หรือ sFlow หรือ jFlow ได้

5.10.18 มีพอร์ต Out-of-band management แบบ Console, Ethernet, USB อย่างละ 1 พอร์ต เพ่ือต่อ Terminal ก าหนดค่าการท างานของอุปกรณ์ และส าหรับตรวจสอบระบบได้

5.10.19 สามารถเข้าไปบริหารและจัดการอุปกรณ์ด้วย CLI, SSH, Web UI หรือ Web NMS, NTP, Syslog, IPv6 address และ SNMP ได้

5.10 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลัก (Core Switch) จ านวนอย่างน้อย 2 เคร่ือง

คุณสมบัติ



Book 5 Sheet 1 Page 116 of 322

5.10.20 อุปกรณ์ฯต้องสามารถติดต้ังบน Rack 19” ได้

5.10.21 สามารถท างานกับระบบไฟฟ้าในประเทศไทย

5.10.22 ต้องผ่านการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัย IEC หรือ UL หรือ EN หรือ FCC

คุณสมบัติ
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5.11.1 เป็น Layer 3 Switch ทีมีขนาด Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 160 Gbps

5.11.2 มีพอร์ตส าหรับท า Stacking/Clustering อย่างน้อย 2 พอร์ต

5.11.3 มีพอร์ต Gigabit Ethernet แบบ 10/100/1000 (RJ-45) PoE+ ท่ีท างานตามมาตรฐาน IEEE802.3af และ IEEE802.3at ไม่น้อยกว่า 24 พอร์ต หรือถ้าไม่รองรับ POE ให้เสนอ Power 

injector ให้เท่ากับ port ท่ีเสนอ

5.11.4 มีพอร์ต 10Gigabit Ethernet แบบ SFP+ จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง พร้อมเสนอโมดูล Transceiver ย่ีห้อเดียวกับอุปกรณ์ท่ีเสนอ แบบ 10GBASE-LR อย่างน้อย 2 โมดูล

5.11.5 รองรับการเพ่ิมหน่วยจ่ายไฟส ารอง สามารถถอดเปล่ียนได้และท างานทดแทนกันได้ทันที

5.11.6 มีพัดลมระบายความร้อนส ารองท่ีสามารถถอดเปล่ียนได้ในขณะท างาน

5.11.7 รองรับ MAC Addresses เพียงพอต่อการใช้งาน

5.11.8 สามารถการท า spanning tree ได้ไม่น้อยกว่า 1000 VLAN ตามมาตรฐาน IEEE802.1D, IEEE 802.1s/w, IEEE802.1p และ IEEE802.1Q ได้

5.11.9 สามารถท า Port Aggregation ตามมาตรฐาน IEEE802.3ad หรือ 802.1AX ได้

5.11.10 สามารถท า IP routing protocol ได้แก่ Static Route, RIPv1/2, OSPF, BGP ได้เป็นอย่างน้อย

5.11.11 สามารถสร้างเครือข่ายเสมือน (Logical network) บนเครือข่ายหลัก (Network Fabric) ด้วยโพรโตคอล VXLAN หรือ Virtual Chassis Fabric (VCF) หรือ Tunneled Node ได้

5.11.12 สามารถตรวจสอบและยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน (Authentication) ด้วย IEEE 802.1x ได้เป็นอย่างน้อย

5.11.13 สามารถก าหนดคุณภาพการให้บริการ Quality of Service (QoS) ได้

5.11.14 สามารถก าหนดการป้องกันการส่งผ่านข้อมูลด้วย IPv4 ACL, IPv6 ACL ได้

5.11.15 สามารถจัดเก็บข้อมูลสถิติการใช้งานเครือข่าย (IPv4 และ IPv6 Flow Usage Statistic) ตามมาตรฐาน Netflow หรือ sFlow หรือ jFlow ได้

5.11.16 มีพอร์ต Out-of-band management แบบ RS-232 หรือ Console, USB อย่างละ  1 พอร์ต เพ่ือต่อ Terminal ก าหนดค่าการท างานของอุปกรณ์ และส าหรับตรวจสอบระบบได้ โดย

ในระหว่างการแก้ไข Configuration ต้องสามารถท า Rollback ได้

5.11.17 สามารถเข้าไปบริหารและจัดการอุปกรณ์ด้วย CLI, SSH, Web UI หรือ Web NMS, NTP, Syslog, IPv6 address, และ SNMP ได้

5.11.18 อุปกรณ์ฯต้องสามารถติดต้ังบน Rack 19” ได้

5.11.19 สามารถท างานกับระบบไฟฟ้าในประเทศไทย

5.11.20 ต้องผ่านการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัย IEC หรือ UL หรือ EN หรือ FCC

5.11 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (L3 Switch) จ านวนอย่างน้อย 1 เคร่ือง

คุณสมบัติ
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5.12.1 มี Forwarding Rate ไม่น้อยกว่า 150 Mbps

5.12.2 สนับสนุนจ านวน MAC Address จ านวนเพียงพอต่อการใช้งาน
5.12.3 มีพอร์ตแบบ10/100/1000 Ethernet จ านวนไม่น้อยกว่า 24 Port และมี 10G Ethernet  จ านวนไม่น้อยกว่า 4 Port

5.12.4 มีพอร์ตส าหรับท า Stacking หรือ Clustering โดยเฉพาะ

5.12.5 มีพอร์ต Out of band Management แบบ RJ-45 หรือ console จ านวนไม่น้อยกว่า 1 Port

5.12.6 มี Power Supply และ FAN แบบ Redundancy รวมไปถึงสามารถท า Hot-Swappable ส าหรับ 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 สามารถท า VLAN ได้ให้เพียงพอต่อการใช้งาน

5.12.9 สนับสนุน Port Channel หรือ Link Aggregation ได้ให้เพียงพอต่อการใช้งาน

5.12.10 สามารถท า IP routing protocol ได้แก่ Static Route, RIPv1/2, OSPF และ PIM-SM ได้เป็นอย่างน้อย

5.12.11 อุปกรณ์สามารถท างานกับระบบไฟฟ้าในประเทศไทยได้

5.12.12 ต้องผ่านการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัย IEC หรือ UL หรือ EN หรือ FCC

5.12 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (Access Switch) จ านวนอย่างน้อย 4 เคร่ือง

คุณสมบัติ
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รายละเอียด

อุปกรณ์ส าหรับสร้าง และบริหารจัดการ เครือข่ายเสมือนท่ีมีการเข้ารหัสข้อมูลส าหรับให้ผู้ดูแลระบบท่ีเข้าใช้งานจากเครือข่ายภายนอก โดยต้องมีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคข้ันต ่า ดังน้ี

5.13.1 มีหน่วยความจ า (Memory) ความจุรวมไม่น้อยกว่า 16 GB

5.13.2 มี Network Interface ส าหรับ Management จ านวนอย่างน้อย 1 พอร์ต

5.13.3 อุปกรณ์ต้องสามารถรองรับการเข้าใช้งานพร้อมกัน (Concurrent User) ได้ไม่น้อยกว่า 5000 users สามารถเสนออุปกรณ์เพ่ิมเติมเพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการได้

5.13.4 มี Network Interface แบบ Ethernet ports 10 G SFP หรือ Copper 10/100/1000 จ านวนอย่างน้อย 2 พอร์ต

5.13.5 มี Redundant Power Supply แบบ Hot Swap

5.13.6 สามารถใช้งานแบบ Clientless โดยไม่ต้องติดต้ังโปรแกรมเพ่ิมเติมท่ีเคร่ือง Client (CVPN) หรือสามารถติดต้ัง VPN Client จาก Web Portal ได้

5.13.7 สามารถท า Split Tunneling ได้

5.13.8 มีความสามารรองรับการท า Global server load balancing (GSLB) เพ่ือรองรับการเช่ือมต่อ VPN จาก Remote User ในกรณีท่ี ทางเช่ือมต่อ VPN หลักมีปัญหา

5.13.9 สามารถท าการตรวจสอบสิทธิการใช้งานแบบ nFactor authentication หรือ Two-Factor authentication

5.13.10 สามารถท าการตรวจสอบสิทธิการใช้งาน (Authentication) โดยใช้ Authentication Server อย่างน้อย ดังต่อไปน้ี Local Database หรือ LDAP Server หรือ RADIUS Server หรือ 

AD Server

5.13.11 สามารถใช้งานจาก Web Browser ในเคร่ือง Client ได้หลากหลาย อย่างน้อยดังต่อไปน้ี Internet Explorer, Mozilla Firefox, หรือ Google Chrome

5.13.12 สามารถใช้งานระบบปฏิบัติการ (Operating System) ในเคร่ือง Client ได้หลากหลาย อย่างน้อยดังต่อไปน้ี Microsoft Windows 7 หรือสูงกว่า หรือ Mac OS

5.13.13 สามารถก าหนดช่วงเวลา Idle timeout และ Session timeout ของ User ได้

5.13.14 สามารถส่ง Log ไปยัง Syslog server ภายนอก

5.13 อุปกรณ์ SSL VPN จ านวนอย่างน้อย 1 เคร่ือง

คุณสมบัติ
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รายละเอียด

อุปกรณ์ส าหรับป้องกันการโจมตีในรูปแบบ Distributed Denial of Serviceติดต้ังในเครือข่ายมิเตอร์ (Meter Zone) และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet Zone) โดยต้องมีคุณลักษณะเฉพาะ

ทางเทคนิคข้ันต ่า ดังน้ี

5.14.1 อุปกรณ์ท่ีน าเสนอต้องออกแบบส าหรับท าหน้าท่ีตรวจจับและหยุดย้ังการโจมตีประเภท Distributed Denial of Service (DDoS) โดยต้องเป็นแบบ Stateless ส าหรับทุกประเภทของ

การโจมตีแบบ DDoS (Layer 3/4 และ Application Layer) หรือเป็นอุปกรณ์ Hardware Appliance ท่ีออกแบบมาส าหรับท าการป้องกันการโจมตีแบบ DDoS โดยเฉพาะท่ีไม่ใช่เทคโนโลยี

แบบ Stateful ส าหรับทุกประเภทของการโจมตีแบบ DDoS (L3/4 และ application layer)

5.14.2 อุปกรณ์ท่ีน าเสนอต้องสามารถรับมือและบรรเทาการโจมตีได้สูงสุด (Max Mitigation Capacity) ไม่น้อยกว่า 5 Gbps

5.14.3 อุปกรณ์ท่ีน าเสนอจะต้องมี Throughput Licenses ส าหรับ Traffic ปกติไม่น้อยกว่า 150 Mbps และรองรับการขยาย ได้ไม่น้อยกว่า 5 Gbps บนตัวอุปกรณ์เดิมท่ีน าเสนอ

5.14.4 สามารถป้องกันการโจมตี (DDoS Flood Prevention Rate) ได้ไม่น้อยกว่า 5,500,000 pps

5.14.5 มี Inspection Ports แบบ SFP+จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่องและมี Inspection Ports แบบ 10/100/1000 Copper Ethernet จ านวนไม่น้อยกว่า 6 Ports

5.14.6 สามารถท างานได้ท้ังในแบบ In-line และ SPAN port monitoring

5.14.7 สามารถป้องกันการโจมตีประเภท DoS/DDoS Attack โดยใช้ Behavioral based และ Signature based หรือ TPS-based Detection เป็นอย่างน้อย

5.14.8 สามารถป้องกันการโจมตีประเภท Application DoS เช่น HTTP Flood Attacks, DNS Flood Attacks และ SIP Flood Attacks ได้

5.14.9 สามารถพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้งาน(Authentication) ด้วยวิธีการ Challenge/Response ผ่าน Protocol DNS หรือ HTTP หรือ LDAP ได้

5.14.10 มีระบบบริหารจัดการจากส่วนกลาง (Centralized Management) ส าหรับการจัดการนโยบายความปลอดภัย (Security Policy) และสร้างรายงาน (Report) ได้

5.14.11 รองรับการท างานร่วมกับ Cloud Scrubbing Center จากเจ้าของผลิตภัณฑ์เดียวกันได้เป็นอย่างดี

5.14 อุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย Distributed Denial of Service Protection จ านวนอย่างน้อย 2 เคร่ือง

คุณสมบัติ
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รายละเอียด

อุปกรณ์อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย Intrusion Prevention System จะถูกติดต้ังในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet Zone) จ านวนอย่างน้อย 1 เคร่ือง โดยต้องมีคุณลักษณะเฉพาะทาง

เทคนิคข้ันต ่า ดังน้ี

5.15.1 อุปกรณ์ Hardware Appliance ท่ีออกแบบมาเพ่ือท าหน้าท่ี Next Generation Intrusion Prevention โดยเฉพาะโดยต้องไม่ใช่ อุปกรณ์ Firewall หรือ UTM Firewall ท่ีสามารถท า

หน้าท่ีน้ีได้

5.15.2 มี Aggregate Performance Throughput หรือ Next Generation Intrusion Prevention Throughput สูงสุดไม่น้อยกว่า 25 Gbps

5.15.3 สามารถเช่ือมต่อ Maximum current connections สูงสุดไม่น้อยกว่า 14,000,000 sessions

5.15.4 สามารถเช่ือมต่อ New connections per second สูงสุดไม่น้อยกว่า 150,000 connections per second

5.15.5 มี SSL Inspection Throughput หรือ TLS Performance ไม่น้อยกว่า 6 Gbps

5.15.6 มี Network Interface แบบ 10 Gigabit Ethernet (SFP+) จ านวนไม่น้อยกว่า 8 พอร์ต

5.15.7 มี Network Module Interface แบบ 10 Gigabit Ethernet (SFP+) ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 24 พอร์ต

5.15.8 มี Management Interface แบบ 10/100/1000 Base TX หรือ 1/10G RJ-45 อย่างน้อย 1 พอร์ต

5.15.9 อุปกรณ์สามารถตรวจจับและป้องกันการโจมตีในรูปแบบดังต่อไปน้ี ได้แก่ Worm, Backdoor, Spyware, Port Scans, IPv6 Attacks, Dos Attacks, Buffer Overflows, P2P Attacks,

 Statistical Anomalies, Protocol Anomalies, Application Anomalies และ Zero-day Threats

5.15.10 สามารถวิเคราะห์ Unknown malware หรือ Advance Malware ได้โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบ Analysis เช่นการวิเคราะห์การท างานของไฟล์บนระบบท่ีมีการควบคุม (Cloud 

Sandboxing) หรือเสนออุปกรณ์เสริมภายนอกแบบ Appliance ได้

5.15.11 สามารถก าหนดการใช้งาน URL Filtering โดยมีจ านวนของ URL Categories ไม่ต ่ากว่า 60 Categoriesหรือเสนออุปกรณ์แบบ Appliance แยกได้โดยต้องเป็นย่ีห้อเดียวกับอุปกรณ์ IPS

5.15.12 อุปกรณ์ท่ีเสนอ เม่ืออุปกรณ์เกิดปัญหาสามารถท างานได้อย่างต่อเน่ือง Bypass Traffic หรือ Fail To Wire หรือ Fail-Open ได้โดยใช้ช่องสัญญาณ In-Line Mode สามารถรับส่งข้อมูล

ได้ตามปกติ

5.15.13 อุปกรณ์ท่ีเสนอต้องมี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จ านวน 2 หน่วย

5.15.14 รองรับการท างาน High Availability แบบ Active-Standby หรือ Active-Active หรือแบบ Stackable ได้เป็นอย่างน้อย

5.15.15 เป็นอุปกรณ์ท่ีได้รับการรับรองความปลอดภัยในการใช้งานจาก EN, UL และ CSA เป็นอย่างน้อย

5.15.16 สามารถติดต้ังในตู้ RACK ขนาด 19 น้ิวได้

5.15 อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย Intrusion Prevention System จ านวนอย่างน้อย 2 เคร่ือง

คุณสมบัติ
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รายละเอียด

อุปกรณ์อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย Intrusion Prevention System จะถูกติดต้ังในเครือข่ายของมิเตอร์ (Meter Zone) จ านวนอย่างน้อย 1 เคร่ือง โดยต้องมีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคข้ัน

ต ่า ดังน้ี

5.16.1 อุปกรณ์ Hardware Appliance ท่ีออกแบบมาเพ่ือท าหน้าท่ี Next Generation Intrusion Prevention โดยเฉพาะโดยต้องไม่ใช่ อุปกรณ์ Firewall หรือ UTM Firewall ท่ีสามารถท า

หน้าท่ีน้ีได้

5.16.2 มี Aggregate Performance Throughput หรือ Next Generation Intrusion Prevention Throughput สูงสุดไม่น้อยกว่า 4 Gbps

5.16.3 สามารถเช่ือมต่อ Maximum current connections สูงสุดไม่น้อยกว่า 2,000,000 sessions

5.16.4 สามารถเช่ือมต่อ New connections per second สูงสุดไม่น้อยกว่า 25,000 connections per second

5.16.5 มี SSL Inspection Throughput หรือ TLS Performance ไม่น้อยกว่า 600 Mbps

5.16.6 มี Network Interface แบบ 10/100/1000 จ านวนไม่น้อยกว่า 8 พอร์ต และมีช่องส าหรับใส่ พอร์ต SFP+ จ านวนไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต

5.16.7 มี Management Interface แบบ 10/100/1000 Base TX หรือ 1/10G RJ-45 อย่างน้อย 1 พอร์ต

5.16.8 อุปกรณ์สามารถตรวจจับและป้องกันการโจมตีในรูปแบบดังต่อไปน้ี ได้แก่ 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 สามารถวิเคราะห์ Unknown malware หรือ Advance Malware ได้โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบ Analysis เช่นการวิเคราะห์การท างานของไฟล์บนระบบท่ีมีการควบคุม (Cloud 

Sandboxing) หรือเสนออุปกรณ์เสริมภายนอกแบบ Appliance ได้

5.16.10 สามารถก าหนดการใช้งาน URL Filtering โดยมีจ านวนของ URL Categories ไม่ต ่ากว่า 60 Categoriesหรือเสนออุปกรณ์แบบ Appliance แยกได้โดยต้องเป็นย่ีห้อเดียวกับอุปกรณ์ IPS

5.16.11 อุปกรณ์ท่ีเสนอ เม่ืออุปกรณ์เกิดปัญหาสามารถท างานได้อย่างต่อเน่ือง Bypass Traffic หรือ Fail To Wire หรือ Fail-Open ได้โดยใช้ช่องสัญญาณ In-Line Mode สามารถรับส่งข้อมูล

ได้ตามปกติ

5.16.12 อุปกรณ์ท่ีเสนอต้องมี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จ านวน 2 หน่วย

5.16.13 รองรับการท างาน High Availability แบบ Active-Standby หรือ Active-Active หรือแบบ Stackable ได้เป็นอย่างน้อย

5.16.14 เป็นอุปกรณ์ท่ีได้รับการรับรองความปลอดภัยในการใช้งานจาก EN, UL และ CSA เป็นอย่างน้อย

5.16.15 สามารถติดต้ังในตู้ RACK ขนาด 19 น้ิวได้

คุณสมบัติ

5.16 อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย Intrusion Prevention System จ านวนอย่างน้อย 1 เคร่ือง
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รายละเอียด อุปกรณ์ส าหรับบริหารจัดการอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกIntrusion Prevention System ท่ีเสนอในโครงการท้ังหมด โดยต้องมีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคข้ันต ่า ดังน้ี

5.17.1 เป็นอุปกรณ์ท่ีท าหน้าท่ีในการบริหารจัดการอุปกรณ์รักษาความม่ันคงปลอดภัยชนิด Next Generation Intrusion Prevention System ท่ีน าเสนอแบบ Hardware Appliance ซ่ึงเป็น

ย่ีห้อเดียวกับระบบ Next Generation Intrusion Prevention System ท่ีน าเสนอ

5.17.2 มีหน่วยประมวลผล (CPU) อย่างน้อย 1 หน่วย

5.17.3 มีหน่วยความจ า (Memory) ไม่น้อยกว่า 24 GB

5.17.4 มี Hard Disk ขนาดไม่น้อยกว่า 600 GB

5.17.5 มี Network Interface แบบ 1G Copper จ านวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย

5.17.6 สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่าน CLI หรือ GUI ได้

5.17.7 รองรับมาตรฐาน IPv6 ส าหรับใช้ในการบริหารจัดการอุปกรณ์

5.17.8 มี Power Supply จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย

5.17.9 สามารถติดต้ังบน Rack 19” ได้

คุณสมบัติ

5.17 อุปกรณ์บริหารจัดการ Intrusion Prevention System จ านวนอย่างน้อย 1 เคร่ือง
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รายละเอียด

อุปกรณ์ส าหรับตรวจสอบและป้องกันการเข้าถึงด้วยนโยบายรักษาความปลอดภัยท่ีจัดท าข้ึน ติดต้ังส าหรับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet Zone) 1 เคร่ือง และติดต้ังระหว่างเครือข่ายในระบบ 

AMI จ านวน 2 เคร่ือง ท างานแบบท างานแบบ Redundancy (Active/Active) โดยต้องมีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคข้ันต ่า ดังน้ี

5.18.1 สามารถรองรับการใช้งานแบบ NGFW โดยมี NGFW throughput ไม่น้อยกว่า 14 Gbps และมี VPN throughput ไม่น้อยกว่า 10 Gbps

5.18.2 สามารถรองรับการใช้งานแบบ Threat Prevention โดยมี Threat Prevention throughput ไม่น้อยกว่า 8 Gbps

5.18.3 สามารถรองรับ connections per second ไม่น้อยกว่า 300,000 connections per second และมี concurrent connections อย่างน้อย 15,000,000 concurrent connections

5.18.4 มี Network Interface แบบ10/100/1000 Base-T RJ45 จ านวนอย่างน้อย 8 พอร์ท, แบบ 10 GBase-F SFP+ จ านวนอย่างน้อย 6 พอร์ท พร้อม Transceiver ครบตามจ านวน port 

ท่ีเสนอ

5.18.5 มี Storage ขนาดอย่างน้อย 450 GB จ านวน 2 unit โดยท า Raid 1 ได้เป็นอย่างน้อย

5.18.6 มี Power Supply อย่างน้อย 2 unit โดยท างานแบบ Redundant power supplies

5.18.7 สามารถใช้งาน Routing แบบ OSPFv2 and v3, BGPและ RIP ได้

5.18.8 สามารถใช้งานได้ท้ังแบบ Layer 3(Route Mode) และ Layer 2 (Transparent Mode) ได้

5.18.9 สามารถใช้งานIPv6 โดยสามารถท า NAT66, NAT64, NAT46 ได้

5.18.10 สามารถใช้งานแบบ Active-Standby และ Active-Active ได้

5.18.11 สามารถก าหนด user และ client authentication บน Policy ได้

5.18.12 สามารถใช้งาน SSL VPN (Mobile Access) ได้อย่างน้อย 25 users

5.18.13 สามารถท า VPN ได้ท้ังแบบ Domain Based VPN หรือ Policy Based VPN และ Route Based VPN ได้

5.18.14 รองรับการท า VPN Authentication ได้ท้ังแบบ SecurID, RADIUS และ Certificates

5.18.15 สามารถใช้งานแบบ HTTP & HTTPS Proxy mode และท า DHCP ท้ังแบบ Server และ Relay ได้

5.18.16 มีความสามารถในการตรวจสอบและป้องกันภัยคุกคามในลักษณะดังต่อไปน้ีได้เป็นอย่างน้อย

1) Protocol misuse

2) Malware communication

3) Tunneling attempts

5.18 อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย Firewall จ านวนอย่างน้อย 3 เคร่ือง

คุณสมบัติ
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5.18.17 IPS feature ต้องสามารถเก็บและตรวจสอบ Packet จาก log ท่ีบันทึกไว้ได้

5.18.18 สามารถใช้งาน User Identity ร่วมกับ Microsoft Active Directory และ Radius Accounting ได้

5.18.19 สามารถตรวจจับ Bot หรือ Botnet ท่ีท างานในลักษณะของ Multi-tiered Detection Engine ซ่ึงสามารถตรวจพบการติด Malware ได้โดยวิธีการตรวจสอบดังต่อไปน้ี

1) Reputation of IPs, URLs, and DNS addresses

2) Patterns detection of bot communication 

3) Scan for Bot actions

5.18.20 สามารถตรวจจับ Virus ผ่าน Traffic ท่ีมีการเข้ารหัสอย่าง SSL Traffic ได้ (HTTPS Inspection) รวมถึงป้องกันการดาวโหลดไฟล์ท่ีมีมัลแวร์ได้

5.18.21 ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยCB หรือ FCC หรือ CE หรือ VCCI เป็นอย่างน้อย

คุณสมบัติ
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อุปกรณ์ส าหรับบริหารจัดการอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Firewall) ท้ังหมดท่ีน าเสนอในโครงการในรูปแบบรวมศูนย์ (Centralized Management) โดยต้องมีคุณลักษณะเฉพาะทาง

เทคนิคข้ันต ่า ดังน้ี

5.19.1 เป็น Hardware Appliance ซ่ึงเป็นย่ีห้อเดียวกับระบบ Next Generation Firewall ท่ีน าเสนอ เพ่ือให้สามารถท างานร่วมกันได้เป็นอย่างดี โดยสามารถบริการจัดการได้อย่างน้อย 25 

อุปกรณ์

5.19.2 มี Network Interface แบบ Copper GbE จ านวนอย่างน้อย 4 พอร์ท

5.19.3 มี Storage ขนาดอย่างน้อย 4 TB จ านวน 2 unit โดยท า Raid 1 ได้เป็นอย่างน้อย

5.19.4 มี Power Supply อย่างน้อย 2 unit โดยท างานแบบ Hot-Swappable power supplies

5.19.5 รองรับการใช้งาน wildcard object รวมถึง dynamic object ต่างๆ เช่น O365 object เพ่ือใช้สร้าง policy ได้

5.19.6 รองรับการเข้าใช้งานพร้อมๆ กันหลาย administrator ในเวลาเดียวกันได้

5.19.7 รองรับการท างานของ Centralized Management ในแบบ High availability (HA) ได้

5.19.8 ความสามารถในการ Patch และ Update Software Version ของ Security Gateways จาก Centralized management ได้

5.19.9 สามารถตรวจสอบ Log ได้ท้ังแบบ Log ท่ีเกิดจากการใช้งาน Security Applications ต่างๆ (Traffic Log) และ Log ท่ีเกิดจากการบริหารจัดการอุปกรณ์ Security Gateway (Audit 

Log)

5.19.10 สามารถแสดงรายงานของเหตุการณ์ภัยคุกคามต่างๆ โดยสามารถแยกเป็น Security Applications ได้ และสามารถ Export ออกมาเป็นรายงานในรูปแบบของ PDF File หรือ Web 

Browser หากอุปกรณ์ท่ีเสนอไม่สามารถท างานได้ครบ สามารถเสนออุปกรณ์เพ่ิมเติมเพ่ือให้ท างานได้ตามข้อก าหนด

5.19.11 ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย UL หรือ FCC หรือ CE หรือ RoHS เป็นอย่างน้อย

5.19 อุปกรณ์บริหารจัดการ Firewall จ านวนอย่างน้อย 1 เคร่ือง

คุณสมบัติ
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อุปกรณ์ส าหรับตรวจสอบและวัดประสิทธิภาพการท างานอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Firewall) ท้ังหมดท่ีน าเสนอในโครงการในรูปแบบรวมศูนย์ (Centralized) โดยต้องมีคุณลักษณะ

เฉพาะทางเทคนิคข้ันต ่า ดังน้ี

5.20.1 เป็นอุปกรณ์แบบ Hardware Appliance ส าหรับบริหารจัดการแบบศูนย์กลางส าหรับนโยบาย (policy) ท่ีใช้งานบนอุปกรณ์ Firewall ได้เป็นอย่างน้อย

5.20.2 สามารถจัดการ policy ของ firewall จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ตัว

5.20.3 มี interface แบบ 1GB ไม่น้อยกว่า 4 port

5.20.4 มี CPU ไม่น้อยกว่า 16 cores และ Memory ไม่น้อยกว่า 64 GB

5.20.5 อุปกรณ์มี Storage ขนาดรวมกันไม่น้อยกว่า 2 TB เป็นอย่างน้อย และมี power supply จ านวน 2 Unit ท างานแบบ Redundant hot swap power supply

5.20.6 สามารถบริหารจัดการ Policy ของ Firewall ย่ีห้อ Check Point, Fortinet, Palo Alto และ Cisco ได้เป็นอย่างน้อย

5.20.7 สามารถตรวจสอบการเปล่ียนแปลงของ Firewall Policy ท่ีเกิดข้ึนบนอุปกรณ์บนเครือข่ายได้

5.20.8 มีหน้าจอ Dashboard ส าหรับแสดงสถานะของอุปกรณ์ท่ีตรวจสอบในลักษณะแผนภูมิ (Chart) ได้แก่ แผนภูมิแสดงการเปล่ียนแปลง Policy (Change Chart) และแผนภูมิแสดง 

rule/Object ท่ีไม่จ าเป็นหรือไม่มีการใช้งานท่ีระบบแนะน าให้ตัดออกจาก Policy (Clean up Chart) ได้เป็นอย่างน้อย

5.20.9 สามารถจัดการ policy โดยสามารถตรวจสอบการซ ้าซ้อนของ rule และ rule ท่ีไม่ได้มีการใช้งานได้

5.20.10 สามารถวิเคราะห์หาความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการก าหนด policy บนอุปกรณ์ได้

5.20.11 สามารถจัดท ารายงานในรูปแบบต่างๆ ได้ดังต่อไปน้ี

1) รายงานประเภท rule usage

2) รายงานประเภท rule change, object change

3) รายงาน rule ท่ีหมดอายุไปแล้ว หรือก าลังจะหมดอายุตามช่วงเวลาท่ีก าหนด

5.20.12 สามารถจัดท ารายงานต่างๆ ได้ในรูปแบบ HTML หรือ PDF พร้อมท้ังสามารถสร้างรายงานได้ท้ังแบบ schedule หรืออัตโนมัติได้

5.20.13 สามารถท า authentication ผ่าน LDAP ได้

5.20.14 สามารถติดต้ังได้บนตู้ rack ขนาด 19 น้ิว

5.20 อุปกรณ์ระบบตรวจสอบและวัดประสิทธิภาพการท างานอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย Firewall จ านวนอย่างน้อย 1 เคร่ือง

คุณสมบัติ
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อุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัย (Security Log, Event) จากอุปกรณ์ ท้ังหมดท่ีน าเสนอในโครงการน้ี โดยต้องมีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคข้ันต ่า ดังน้ี

5.21.1 เป็นอุปกรณ์ Hardware Appliance หรือ Virtual Appliance ท่ีออกแบบเฉพาะส าหรับจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์โดยท าหน้าท่ีเป็น Log 

Management โดยเฉพาะ

5.21.2 มีความสามารถในการท า Correlation log ได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน และจัดเก็บ Raw Log ได้ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยหากอุปกรณ์ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้เพียงพอ สามารถหาอุปกรณ์อ่ืนมา

ต่อเพ่ิม เพ่ือให้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ โดยต้องไม่ใช้พ้ืนท่ีร่วมกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอกท่ีเสนอในโครงการ

5.21.3 สามารถเก็บ Log File ของอุปกรณ์เช่น Router, Switch, Firewall, Server และ Application ได้ เป็นต้น

5.21.4 สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS และ SSH ได้

5.21.5 สามารถจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่อวินาที (Events per Seconds) ได้ไม่น้อยกว่า 2,000 eps

5.21.6 ระบบต้องมีรายงานส าหรับ compliance ต่างๆท่ีมาพร้อมกับระบบ PCI-DSS, FISMA, SOX, ISO, HIPAA เป็นอย่างน้อย

5.21.7 สามารถ Export Log เป็นรูปแบบ CSV รวมถึงสามารถ Forward Log ได้

5.21.8 สามารถบริหารจัดการ log ของอุปกรณ์ได้อย่างน้อย 60 Nodes หรือ 60 Devices

5.21 ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ (Security Information and Event Management) จ านวนอย่างน้อย 1 ระบบ

คุณสมบัติ
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ซอฟต์แวร์ป้องกันภัยคุกคามส าหรับเครือคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ติดต้ังบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท้ังหมดท่ีน าเสนอในโครงการน้ีและต้องไม่มีผลกระทบกับการท างานของระบบ/ซอฟต์แวร์ต่างๆ 

ท่ีด าเนินงานหลักของเคร่ืองน้ันๆ โดยต้องมีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคข้ันต ่า ดังน้ี

5.22.1 สามารถควบคุมบริหารจัดการและออกรายงานของซอฟต์แวร์ระบบ Antivirusผ่านการจัดการส่วนกลางได้

5.22.2 มีความสามารถป้องกัน Virus, Spyware บนระบบปฏิบัติการได้ดังต่อไปน้ี ได้เป็นอย่างน้อย Windows 10, Windows Server 2019

5.22.3 สามารถตรวจสอบ Malware แบบอ้างอิงจากฐานข้อมูล (Signature) และแบบวิเคราะห์พฤติกรรม (Behavior monitoring) และ Ransomware Protection ได้เป็นอย่างน้อย

5.22.4 สามารถท าการป้องกันอันตรายท่ีมาจากทางเว็บไซต์ต่างๆ (Web Threats) ได้เป็นอย่างน้อย

5.22.5 มีความสามารถในการก าหนดการอนุญาต (permission) บนอุปกรณ์ Device Control โดยสามารถก าหนดสิทธ์ิการใช้งาน เช่น Full Access, Read, Read and Execute หรือ Modify 

ให้กับอุปกรณ์ USB Storage devices ได้

5.22.6 ระบบป้องกันไวรัสบนเคร่ืองลูกข่ายสามารถป้องการการหยุดการท างาน และถอดถอนการติดต้ัง โดยใช้รหัสผ่านได้

5.22.7 สามารถท าการ Update ฐานข้อมูลไวรัส (pattern) จากเคร่ืองแม่ข่าย หรือจาก Cloud ของผลิตภัณฑ์ได้โดยตรงในกรณีท่ีมีการน าเคร่ืองลูกข่ายไปใช้นอกระบบเครือข่าย
5.22.8 สามารถตรวจจับและป้องกันช่องโหว่ประเภท zero-day vulnerabilities ได้ โดยรวมถึง exploits ประเภทต่างๆ ด้วย

คุณสมบัติ

5.22 ซอฟต์แวร์ป้องกันภัยคุกคามส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Antivirus for Server) จ านวนอย่างน้อย 36 ชุด
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ซอฟต์แวร์ติดต้ังบนเร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยท าหน้าท่ีตรวจสอบและวิเคราะห์อุปกรณ์ท่ีติดต้ังในศูนย์ AMI Data Center ท้ังหมดท่ีน าเสนอในโครงการ โดยต้องมีคุณลักษณะเฉพาะทาง

เทคนิคข้ันต ่า ดังน้ี

5.23.1 เป็นระบบ Network monitoring ท าหน้าท่ีตรวจสอบ, แสดง และช่วยแก้ไขปัญหาท่ีเกิดได้จากอุปกรณ์เครือข่ายหลากหลายประเภท

5.23.2 มี Maps ท่ีแสดงความสัมพันธ์และความเช่ือมโยงของ อุปกรณ์เครือข่าย แบบอัตโนมัติ

5.23.3 สามารถท า Automate discovery เพ่ือลดเวลาในการค้นหาอุปกรณ์แบบหลากหลายชุดได้

5.23.4 บริหารจัดการผ่านหน้า Web Browsers ช้ันน าได้ โดยรองรับการ Custom Dashboard หรือ View ต่างๆ

5.23.5 เป็นระบบท่ีมีความสามารถในการตรวจสอบ application ท่ีอยู่บนโครงข่าย (on-premises), cloud หรือ hybrid

5.23.6 ระบบท่ีน าเสนอต้องสามารถตรวจสอบค่าต่าง ๆ ของเคร่ืองแม่ข่าย server ได้ เช่น availability, CPU, memory, disk เป็นต้น

5.23.7 สามารถตรวจสอบระบบ virtualization ได้ โดยสามารถรองรับได้ท้ังระบบ VMware และ Hyper-V ได้เป็นอย่างน้อย

5.23.8 เป็นระบบ monitor ท่ีสามารถท าการตรวจสอบการท างานและประสิทธิภาพของ Database และ Queries ได้

5.23.9 ระบบท่ีน าเสนอต้องสามารถบริหารจัดการหรือตรวจสอบอุปกรณ์เครือข่ายท่ีใช้งานในโครงการได้ไม่น้อยกว่า 250 interfaces หรือ 250 devices

5.23.10 License ระบบท่ีน าเสนอต้องสามารถบริหารจัดการหรือตรวจสอบ Server หรือ Application ท่ีใช้งานในโครงการได้ไม่น้อยกว่า 36 nodes หรือ 36 applications

5.23.11 ระบบท่ีน าเสนอต้องสามารถบริหารจัดการหรือตรวจสอบจ านวน database instances ท่ีใช้งานในโครงการได้ไม่น้อยกว่า 10 instances

คุณสมบัติ

5.23 ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์อุปกรณ์เครือข่าย, คอมพิวเตอร์แม่ข่าย, และประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลจ านวนอย่างน้อย 1 ระบบ
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ซอฟต์แวร์ติดต้ังบนเร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยท าหน้าท่ีบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน ท่ีจะเช่ือมต่อไปยังอุปกรณ์ท่ีติดต้ังในศูนย์ AMI Data Center ท้ังหมดท่ีน าเสนอในโครงการและต้องท าการ

บันทึกหน้าจอขณะท่ีมีผู้ใช้งานผ่านระบบด้วย โดยต้องมีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคข้ันต ่า ดังน้ี

5.24.1 เป็นระบบท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะเพ่ือท าหน้าท่ีควบคุมความปลอดภัย Privileged Account โดยสามารถบริหารจัดการรหัสผ่าน และควบคุมการเบิกใช้งาน เพ่ือลดความเส่ียงจากการถูก

โจมตี

5.24.2 ต้องมีลิขสิทธ์ิส าหรับผู้ใช้งานระบบจ านวนไม่น้อยกว่า 25 ผู้ใช้งาน (Users)

5.24.3 ต้องมีลิขสิทธ์ิส าหรับบริหารจัดการรหัสผ่านของระบบปลายทางได้ไม่น้อยกว่า 500 อุปกรณ์

5.24.4 สามารถบันทึกการเข้าใช้งานระบบ (Session Isolation and Recording) ได้ไม่น้อยกว่า 500 อุปกรณ์

5.24.5 สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ภัยคุกคามจากพฤติกรรมการใช้งาน (Privileged Threat Analytics) ได้ไม่น้อยกว่า 500 อุปกรณ์

5.24.6 ต้องมีการเข้ารหัสข้อมูลของ Privileged Account ด้วย Algorithm แบบ AES-256 หรือดีกว่า

5.24.7 ระบบท่ีน าเสนอต้องเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการจัดล าดับให้อยู่ในกลุ่ม Leader ของ Magic Quadrant for Privileged Access Management ปีล่าสุด

5.24.8 สนับสนุนระบบการพิสูจน์ตัวตน (Authentication) แบบ Username and Password หรือ RSA SecurID หรือ Web SSO หรือ RADIUS หรือ PKI หรือ LDAP ได้เป็นอย่างน้อย
5.24.9 สามารถบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านของระบบต่อไปน้ีได้เป็นอย่างน้อย หากระบบท่ีน าเสนอไม่รองรับสามารถเสนออุปกรณ์หรือ customize เพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถท างานได้

โดยประสิทธิภาพของระบบไม่ลดลง

5.24.10 รองรับการเช่ือมต่อรหัสผ่านระบบปฏิบัติการ ดังน้ี Operating Systems: Windows Servers, Redhat Linux, IBM AIX, Solaris

5.24.11 รองรับการเช่ือมต่อรหัสผ่าน Windows Applications ดังน้ี Windows Applications: Service accounts, Scheduled Tasks

5.24.12 รองรับการเช่ือมต่อรหัสผ่านฐานข้อมูล ดังน้ี Databases: Oracle, MySQL

5.24.13 รองรับการเช่ือมต่อรหัสผ่านอุปกรณ์เครือข่าย/อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ดังน้ี Network/Security Appliances: Cisco, Palo Alto

5.24.14 รองรับการเช่ือมต่อรหัสผ่านรูปแบบการให้บริการ Software ผ่านอินเทอร์เน็ต (SaaS) ดังน้ี SaaS: Microsoft Azure, Amazon AWS

5.24.15 สามารถตรวจหาบัญชีผู้ใช้งานบนระบบปลายทางผ่าน Active Directory และเพ่ิมบัญชีผู้ใช้งานในระบบ Privileged Account ได้

5.24.16 สามารถเปล่ียนรหัสผ่านของ Privileged Account ตามช่วงเวลาท่ีก าหนด

5.24.17 สามารถเปล่ียนรหัสผ่านของ Privileged Account หลังจากการใช้งานโดยอัตโนมัติ

5.24.18 สามารถก าหนดความยาว และองค์ประกอบของรหัสผ่าน เช่น ตัวอักษรตัวใหญ่ (Upper Case), ตัวอักษรตัวเล็ก (Lower Case), ตัวเลข (Digit) และอักขระพิเศษ (Special Character)

5.24.19 สามารถเก็บประวัติการเปล่ียนรหัสผ่าน (password history)
คุณสมบัติ

5.24 ระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน (Privileged Account Security) จ านวนอย่างน้อย 1 ระบบ
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5.24.20 สามารถท างานแบบ Dual Control โดยผู้ใช้ต้องได้รับการอนุมัติก่อนท่ีจะเรียกดู Password ได้ และแจ้งเตือนทางอีเมลในกระบวนการร้องขอและอนุมัติ

5.24.21 สามารถเช่ือมต่อไปยังระบบปลายทาง (Transparent Connection) ตามคุณสมบัติดังน้ีได้เป็นอย่างน้อย

5.24.22 สามารถเข้าสู่ระบบปลายทางโดยไม่ต้องแสดงรหัสผ่านให้ผู้ใช้ทราบ

5.24.23 สามารถบันทึกการใช้งาน Privileged Session ในรูปแบบของ Video Recordings และ Keystrokes หรือ Commands ได้ โดยต้องรองรับ ดังต่อไปน้ีได้เป็นอย่างน้อย

5.24.24 Privileged SSH Sessions ในรูปแบบของ Commands List

5.24.25 สามารถ Export บันทึกเหตุการณ์ (Recording) ได้ท้ังแบบ Video file หรือ text file หรือ snapshot

5.24.26 สามารถค้นหาบันทึกการใช้งานจาก Commands และ Keystrokes ได้แบบ Free Text Search

5.24.27 สามารถท า White-listing และ Black-listing ส าหรับ SSH Commands เพ่ือป้องกันการรันค าส่ังท่ีไม่อนุญาตบนระบบท่ีควบคุมได้

5.24.28 สามารถเฝ้าระวัง (Monitor) การใช้งาน Privileged Session และสามารถตัดการเช่ือมต่อ (Terminate) ได้ทันทีโดยผู้ดูแลระบบเม่ือพบพฤติกรรมท่ีผิดปกติ

5.24.29 สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ภัยคุกคามจากพฤติกรรมการใช้งาน (Privileged Threat Analytics) ได้ตามคุณสมบัติดังน้ีได้เป็นอย่างน้อย หากไม่รองรับสามารถเสนออุปกรณ์หรือ 

customize เพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถท างานได้โดยประสิทธิภาพของระบบไม่ลดลง

5.24.30 สามารถก าหนดเง่ือนไขเพ่ือตรวจสอบพฤติกรรมการใช้งานท่ีมีความเส่ียงสูง (High Risk Activities) และแสดงผลเป็น Risk Score เพ่ือระบุระดับความเส่ียงของแต่ละ Privileged 

Session ได้

5.24.31 สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของ Privileged User เพ่ือสร้างเป็น Baseline และแจ้งเตือนหากพบพฤติกรรมท่ีผิดปกติ

5.24.32 สามารถตรวจจับพฤติกรรมการใช้งานท่ีผิดปกติได้ โดยสามารถ Suspend การใช้งานน้ันได้โดยอัตโนมัติ

5.24.33 รองรับการท างานร่วมกับระบบดังต่อไปน้ีได้เป็นอย่างน้อย

1) Ticketing System

2) Security Information and Event Management (SIEM)

3) Hardware Security Module (HSM)

คุณสมบัติ
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รายละเอียด

ซอฟต์แวร์ติดต้ังบนเร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ท าหน้าท่ีออกรหัสผ่านเป็นชุดหมายเลขในลักษณะใช้คร้ังเดียว (One Time Password (OTP)) โดยรหัสผ่านน้ีจะใช้ร่วมกับระบบบริหารจัดการบัญชี

ผู้ใช้งาน (Privileged Account Security) โดยต้องมีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคข้ันต ่า ดังน้ี

5.25.1 ระบบท่ีเสนอต้องมี Software และจ านวน License สิทธิการใช้งานประเภท Software Token ท่ี ไม่น้อยกว่า 25 License

5.25.2 เป็น Appliance ท่ีออกแบบส าหรับท าหน้าท่ีส าหรับตรวจสอบยืนยัน ตัวตนแบบ 2 ช้ัน (Two-factor Authentication) ในการยืนยันตัวตน

5.25.3 มีหน่วยความจ าอย่างน้อย 8GB

5.25.4 ต้องมีพ้ืนท่ีจัดเก็บข้อมูลภายในอุปกรณ์เอง

5.25.5 สามารถรองรับการท า Replicate ข้อมูลสิทธิการใช้งาน License จาก DC (Active) ไป DR (Standby) ได้

5.25.6 สามารถจัดการข้อมูลผู้ใช้งานได้ท้ังภายในระบบ (Internal Database) หรือเช่ือมต่อกับ LDAP Server ภายนอกได้ โดยต้องท างานร่วมกับ Microsoft Active Directory ได้เป็นอย่างน้อย

5.25.7 สามารถท างานร่วมกับ Software Token โดยรองรับระบบปฏิบัติการในคอมพิวเตอร์ หรือ Mobile ท้ัง IOS และ Android

5.25.8 สามารถท างานร่วมกับ Hardware Token ได้

5.25.9 สามารถท างานเป็น Radius Server ได้ภายในตัวเอง โดยสามารถรองรับ RADIUS Authentication Protocols เช่น PAP หรือ MSCHAPv2 ได้

5.25.10 สามารถท าการตรวจสอบผู้ใช้งานร่วมกับระบบดังต่อไปน้ี

- Radius

- VDI: Citrix

- Web-base portals: IIS 

5.25.11 สามารถบริหารจัดการระบบผ่านทาง Web Browser ได้

5.25.12 สามารถบริหารจัดการระบบผ่านทาง Web Browser ได้มี Self-Service Portal ส าหรับให้ผู้ใช้งานบริหารจัดการ Token ส าหรับตนเองได้ (Self Register) และรองรับการเปล่ียน PIN 

ในกรณีท่ีใช้งานกับ Hardware Token และ Software Token ได้

5.25.13 ระบบต้องมี Log การใช้งานท้ังหมด และต้องสามารถสร้างรายงานการใช้งานในรูปแบบต่างๆ ได้

5.25.14 สามารถดู Log ของการ Authentication ในแบบ Real-time ได้

5.25.15 ระบบทีน าเสนอต้องมี Application Program Interface (API) หรือ Software Development Kit (SDK) ส าหรับพัฒนา Application เพ่ือเข้าไปเช่ือมต่อให้ท างานร่วมกับระบบได้

คุณสมบัติ

5.25 ระบบ One Time Password (OTP) “ชุดรหัสผ่านท่ีเป็นตัวเลข” จ านวนอย่างน้อย 1 ระบบ
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5.25.16 ต้องสามารถปรับเวลาของอุปกรณ์ให้เป็นเวลามาตรฐานผ่านโปรโตคอล NTP หรือ SNTP ได้

5.25.17 ระบบบริหารจัดการต้องสามารถออกรายงานแบบอัตโนมัติ มี Template ส าเร็จรูปรองรับ และแบบปรับแต่งการใช้งานเองได้

5.25.18 เป็น Software Token ส าหรับสร้างรหัสใช้งานคร้ังเดียวแบบ Time Synchronization

5.25.19 Software Token ต้องสามารถใช้งานตลอดอายุสัญญาซ้ือขาย และสัญญาบ ารุงรักษาท่ีประกวดราคาในคร้ังน้ี

คุณสมบัติ
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รายละเอียด เคร่ืองคอมพิวเตอร์Notebook พร้อมติดต้ังระบบปฏิบัติการส าหรับพนักงานโครงการ AMI ณ ส านักงานใหญ่ โดยต้องมีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคข้ันต ่า ดังน้ี

5.26.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง Intel@ Core i5 Gen 8 Quad-core หรือ Apple M1 หรือดีกว่าความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่ต ่ากว่า 2.4 GHz มีหน่วยความจ าไม่น้อยกว่า 128 MB

5.26.2 มีหน่วยความจ าหลักแบบ LPDDR3 2133MHz หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 8 GB

5.26.3 มีจอสีขนาดไม่ต ่ากว่า 12 น้ิว และไม่เกิน 13.3 น้ิว แบบ WXGA มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 Pixels หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

5.26.4 มี Keyboard สามารถใช้ได้ท้ังภาษาไทยและอังกฤษและตัวเลข

5.26.5 มี SSD ไม่ต ่ากว่า 256 GB หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า

5.26.6 มีพอร์ต USB

‐

C จ านวนอย่างน้อย 2 พอร์ต

5.26.7 มี Built-in camera ความละเอียดไม่ต ่ากว่า 720p

5.26.8 มี Pointing Device แบบ Touch Pad

5.26.9 มี Built-in Integrated Wireless LAN IEEE 802.11ac ซ่ึงต้องรองรับการใช้งานร่วมกับ IEEE 802.11a/b/g/n ได้

5.26.10 มี Built-in Integrated Bluetooth 5.0 หรือ ดีกว่า

5.26.14 มีช่องต่อหูฟัง ขนาด 3.5 มม.

5.26.14 มี AC Adaptor USB

‐

C ขนาดไม่น้อยกว่า 61 วัตต์และมีแบตเตอร่ีแบบ Lithium Ion ภายในตัวเคร่ืองท่ีสามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 10 ช่ัวโมงหรือดีกว่า

5.26.14 มี Optical Wireless Mouse จ านวน 1 ชุด

5.26.14 มีกระเป๋าส าหรับใส่เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าห้ิวโดยเฉพาะ

5.26.15 มี Microsoft Windows 10 Professional หรือสูงกว่าแบบ 64-bit โดยมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมายและต้องสามารถใช้ภาษาไทยได้

5.26 คอมพิวเตอร์ Notebook จ านวน 30 ชุด

คุณสมบัติ
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รายละเอียด เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Desktop) พร้อมจอแสดงผล (Monitor) ส าหรับงาน Dash Board โดยต้องมีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคข้ันต ่า ดังน้ี

5.27.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จ านวนไม่น้อยกว่า 4-Core Processor จ านวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย โดยแต่ละหน่วยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz

5.27.2 มีหน่วยความจ าหลักแบบ DDR4 หรือดีกว่า โดยมีขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB และสามารถขยายได้รวมสูงสุดไม่น้อยกว่า 32 GB

5.27.3 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล Solid State Drive แบบ M.2 PCIe NVMe หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 512 GB และ Hard Disk Drive แบบ SATA 5400rpm หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 TB

5.27.4 มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ แยกจากแผงวงจรหลัก ท่ีมีหน่วยความจ าไม่น้อยกว่า 4 GB

5.27.5 มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet แบบ 100/1000 Mbps หรือดีกว่า แบบ RJ45 จ านวนไม่น้อยกว่า 1 port

5.27.6 มีช่องเช่ือมต่อแบบ USB 3.0 หรือดีกว่าจ านวนอย่างน้อย 4 ช่อง

5.27.7 มี Power Supply ขนาดไม่น้อยกว่า 300W

5.27.8 มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 10 Professional หรือดีกว่า ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องและต้องสามารถใช้ภาษาไทยได้

5.27.9 มีจอภาพแบบ UHD LED ความละเอียดในการแสดงผลระดับ 4K ขนาดไม่เล็กกว่า 50 น้ิว

5.27.10 มีขาแขวนจอภาพแบบติดผนังหรือติดยึดบนโต๊ะท างาน ท่ีสามารถปรับหมุนซ้ายขวาได้ และรองรับจอภาพขนาดไม่เล็กกว่า 50 น้ิว

5.27.11 มีแป้นพิมพ์ ท่ีมีการแสดงตัวอักษรท้ังภาษาไทย อังกฤษ และตัวเลข

5.27.12 มี Optical Wireless Mouse จ านวน 1 ชุด

คุณสมบัติ

5.27 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Desktop) ส าหรับ Dash Board และ Monitoring and Control ณ. ศูนย์ AMI Data Center จ านวนอย่างน้อย 4 ชุด
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5.28.1 ชุดโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์เสมือนจะต้องมากับ License ท่ีเพียงพอกับระบบแม่ข่ายท่ีเสนอมา และรองรับตลอดอายุของสัญญารวมท้ังการอัพเดท

5.28.2 ชุดโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์เสมือน ท่ีติดต้ัง จ าเป็นต้องมีการสร้าง Heartbeat เพ่ือเป็นช่องทางในการย้ายระบบเม่ือเกิดปัญหา

5.28.3 จะต้องสามารถย้ายท่ีจัดเก็บ (Data Migration) ของระบบคอมพิวเตอร์เสมือนได้แบบ Online

5.28.4 ต้องสามารถ Online Cloning คอมพิวเตอร์เสมือนได้

5.28.5 ต้องสามารถสร้าง Online Snapshot คอมพิวเตอร์เสมือนได้ไม่ต ่ากว่า 32 ชุด ต่อ 1 คอมพิวเตอร์เสมือน

5.28.6 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจะต้องสามารถท างานแบบ HA Cluster กันได้เม่ือเกิดความเสียหาย

5.28.7 ระบบชุดโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์เสมือน ท่ีติดต้ังต้องมีระบบจัดการท่ีสามารถควบคุมทุกอย่างจากส่วนกลางได้

5.28.8 ต้องสามารถจัดการ เพ่ิม หรือ ลด Memory, Network และ Storage ของคอมพิวเตอร์เสมือนได้ โดยไม่ต้องมีการหยุดให้บริการของระบบคอมพิวเตอร์เสมือน

5.28.9 ต้องสามารถสร้างคอมพิวเตอร์เสมือนต้นฉบับ (Template) เพ่ือสามารถ deploy คอมพิวเตอร์เสมือนได้รวดเร็ว

5.28.10 ต้องสามารถท า Online Migration ของคอมพิวเตอร์เสมือนระหว่างเคร่ืองแม่ข่าย (Host) ท่ีอยู่ในระบบเดียวกันน้ันได้

1) Microsoft Windows ต้ังแต่ version 2012 จนถึงปัจจุบัน

2) Redhat Enterprise Linux version 7.x จนถึง ปัจจุบัน

5.28.11 ต้องสามารถจัดการ Virtual Network และ Virtual Switch เพ่ือใช้งานกับระบบคอมพิวเตอร์เสมือน

5.28.12 ต้องมีระบบควบคุมส่วนกลางเพ่ือท่ีจะสามารถจัดการระบบ Virtualization และ Storage ได้

5.28 ระบบชุดโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (Hypervisor server) จ านวนอย่างน้อย 1 ชุด

คุณสมบัติ
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5.29.1 สามารถจัดการทรัพยากรส าหรับคอมพิวเตอร์เสมือนจากส่วนกลางเช่น CPU, memory, storage และ network ได้

5.29.2 ระบบต้องสามารถท างานร่วมกับ Microsoft Active Directory และสามารถน า user, ou หรือ group ไปใช้งานและควบคุมการเข้าถึงระบบ (ACL) ได้

5.29.3 ระบบสามารถมีการให้สิทธ์ิการเข้าถึงของผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์เสมือนน้ันท่ีก าหนดให้ได้ รวมท้ังการควบคุม ปิด เปิด รีสตาร์ท ได้

5.29.4 ระบบต้องสามารถ Performance Monitoring แบบ Realtime ในส่วนของการใช้งาน CPU, Memory, Storage และ Networkได้

5.29.5 สามารถตรวจสอบและสร้าง Alarm เช่น Virtual Machine, Storage และ Network ได้ และสามารถแจ้งไปในช่องทางของ E-mail ได้เป็นอย่างน้อย

5.29.6 สามารถเช่ือมต่อกับระบบจัดการ patches และ update จากส่วนกลางส าหรับระบบ Hypervisor (Update Manager)

5.29.7 ต้องมีระบบส ารอง Host Profile ท่ีจะ Recovery Host Profile จากการเสียหายทาง Physical ของ Hypervisor Host ได้

5.29.8 ต้องสามารถสร้างความสมดุลระหว่างเคร่ืองแม่ข่าย เพ่ือการท างานท่ีสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ โดยสามารถท างานเป็นแบบ อัตโนมัติ เป็นอย่างน้อย

5.29.9 ระบบต้องสามารถแจ้งเตือนเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนผ่านทางระบบ SMTP ไปยัง Email ได้

5.29.10 ต้องสามารถสร้างเน็ตเวิร์คเสมือน เพ่ือน ามาใช้กับเคร่ืองแม่ข่ายในระบบคอมพิวเตอร์เสมือนได้

5.29.11 สามารถควบคุมบริหารจัดการเคร่ืองแม่ข่ายได้ไม่น้อยกว่า 5 Hosts

5.29.12 รองรับการบริหารระบบคอมพิวเตอร์เสมือน ไม่ต ่ากว่า 50 เคร่ือง

คุณสมบัติ

5.29 ระบบจัดการทรัพยากรส่วนกลางของชุดโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (Management for Hypervisor) จ านวนอย่างน้อย 1 ชุด
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รายละเอียด
ระบบส ารองข้อมูล ผู้เสนอจะต้องเสนอเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีติดต้ังซอฟต์แวร์ส ารองข้อมูล หรือเป็น Appliance ส าหรับระบบส ารองข้อมูลโดยเฉพาะ โดยระบบต้องรองรับการส ารองข้อมูล

 ระบบฐานข้อมูล และ Application ท่ีติดต้ังในโครงการน้ี โดยต้องมีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคข้ันต ่า ดังน้ี

5.30.1 หน่วยประมวลผลหลัก ส าหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบส ารองข้อมูล (Server) ท่ีมี 10 Core หรือดีกว่า และมีความเร็วไม่น้อยกว่า 2.0 GHz จ านวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย หรือดีกว่า

5.30.2 มีหน่วยความจ าหลัก (Memory) ไม่น้อยกว่า 384 GB หรือดีกว่า

5.30.3 มีพ้ืนท่ีการจัดเก็บข้อมูล (Usable) ไม่น้อยกว่า 168 TB หรือดีกว่า

5.30.4 เคร่ืองแม่ข่ายต้องมีระบบปฏิบัติการท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฏหมายคลุมเคร่ืองแม่ข่ายท่ีน าเสนอ

5.30.5 รองรับการเช่ือมต่อแบบ (Network Interface) แบบ 1GB Base-T จ านวนไม่น้อยกว่า 4 Port หรือดีกว่า

5.30.6 รองรับการเช่ือมต่อแบบ (Network Interface) แบบ 10 GB Base-T จ านวนไม่น้อยกว่า 2 Port หรือดีกว่า

5.30.7 มีแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot Plug หรือ Hot Swap ท างานแบบ Redundant Power Supply จ านวน 2 หน่วย

5.30.8 ต้องมี Port ส าหรับการจัดการเคร่ือง (Management Port)

5.30.9 สามารถการส ารองข้อมูลบน Application และ Database ได้แก่ Microsoft SQL, Oracle และ Active Directory ได้เป็นอย่างน้อย

5.30.10 สามารถบริหารจัดการแบบรวมศูนย์โดยมีลักษณะเป็น Web-Base Console ได้

5.30.11 สามารถท า Data Deduplication ได้เพ่ือลดพ้ืนท่ีและ Bandwidth เวลาในการจัดเก็บข้อมูล

5.30.12 สามารถการส ารองและกู้คืนข้อมูลจากเคร่ืองแม่ข่ายแบบเสมือน (Virtual Server) บนระบบ VMware, Hype-V ได้เป็นอย่างน้อย

5.30.13 มีฟังก์ช่ันรับรองการกู้คืนในระดับไฟล์ (Granular restore) ได้เป็นอย่างน้อย

5.30.14 สามารถกู้คืน VM แบบรวดเร็ว โดยสามารถเปิดก้อนข้อมูลท่ีท าการส ารองอยู่ข้ึนมาใช้งานได้ทันทีโดยไม่จ าเป็นต้องกู้คืนข้อมูลกลับไปยังต้นทางได้ (Instant Recovery)

5.30.15 มีฟังก์ชันรับรองการท า Encryption ข้อมูลท่ีท าการส่งระหว่างเคร่ือง

5.30.16 มีลิขสิทธ์ิใช้งานการส ารองข้อมูลตามจ านวน CPU Sockets ไม่น้อยกว่า 40 Sockets หรือตามพ้ืนท่ีจัดเก็บไม่น้อยกว่า 168 TB หรือครอบคลุมตามจ านวนอุปกรณ์ท่ีเสนอในโครงการ

คุณสมบัติ

5.30 ระบบส ารองข้อมูลจ านวน 1 ระบบ
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รายละเอียด
ชุดโปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ผู้เสนอราคาต้องจัดให้มีซอฟต์แวร์ ท่ีท าหน้าท่ีในการเฝ้าระวังและตรวจสอบการเปล่ียนแปลงข้อมูลต่าง ๆ ของระบบ Smart Grid โดยต้องมี

คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคข้ันต ่า ดังน้ี

5.31.1 ต้องรองรับการตรวจสอบระบบ ดังต่อไปน้ีได้เป็นอย่างน้อย

(1) Database : ในระดับของ System Files และ Configuration Files

(2) Active directory : ผู้ใช้ท่ีมีสิทธ์ิระดับสูง (Privileged group) เช่น local admin หรือ domain admin, นโยบายกลุ่ม (Group policy) ภายใต้ระดับของระบบปฏิบัติการ

(3) Virtual infrastructure : สามารถเฝ้าระวังการเปล่ียนแปลง Files, Directory, Groups, Installed Software, Ports, Process และ Registry ในระบบเสมือนได้ และ สามารถ

เช่ือมต่อเข้ากับระบบบริหารจัดการระบบเสมือน เช่น VMware NSX หรือ VMware NSX-T ได้(4) Storage device : แฟ้มข้อมูลท่ีส าคัญ เช่น .exe, registry entries, configuration files, file permission ท้ังใน local disks, NAS, และ cloud

5.31.2 สามารถป้องกันการโจมตีในระดับ Application-Layer เช่น SQL injection และ cross-site script ได้เป็นอย่างน้อย

5.31.3 สามารถวิเคราะห์ log file ของระบบปฏิบัติการณ์และแอพพลิเคช่ันต่างๆ รวมถึงแจ้งเตือนเหตุการณ์ท่ีน่าสงสัย (suspicious activity) หรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกับความปลอดภัยของ

ระบบได้โดยสามารถท าการเลือกนโยบายท่ีเหมาะสมให้กับระบบได้แบบอัตโนมัติ5.31.4 สามารถจัดให้มีการวิเคราะห์ และจัดล าคับความส าคัญด้าน Software and Information Integrity ได้

5.31.5 ต้องสามารถตรวจสอบความถูกต้องในรูปแบบ Integrity verification techniques ใช้ในการตรวจหาหลักฐานของการงัดแงะ (tampering), ความผิดผลาด (error), การละเว้น 

(omission)5.31.6 สามารถควบคุมและบริหารจัดการระบบท้ังหมดได้จากส่วนกลางและ สามารถสร้างรายงานแบบอัตโนมัติได้

5.31.7 ต้องมีเคร่ืองมือในการแจ้งเตือนอย่างอัตโนมัติให้ บุคคลท่ีถูกก าหนดไว้ ทางอีเมล และมี API ส าหรับเช่ือมโยงการแจ้งเตือนไปยังระบบท่ีเก่ียวข้อง เม่ือค้นพบความแตกต่าง (discrepancy)

 ระหว่างการท าการ integrity verification

5.31.8 ต้องผ่านการรองรับมาตรฐานด้านความปลอดภัย เช่น Common Criteria EAL 2+ เป็นอย่างน้อย

5.31.9 ต้องเสนอลิขสิทธ์ิ (License) การใช้งานท่ีครอบคลุมตามจ านวนอุปกรณ์ท่ีเสนอในโครงการ

คุณสมบัติ

5.31 ชุดโปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Software and Information Integrity) จ านวน 1 ระบบ
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Compliance 

Status

Standard 

Equipment 

Status

Book 6: Cyber Security Requirements 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

• MDM Meter Data Management

• 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

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.

Bidder Proposal Section/ 

Reference
Requirement Desired Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available
Bidder Comment

Each of the above includes all associated cyber assets together with all networking equipment, servers, workstations or 

other devices connected to their associated networks.
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Compliance 

Status

Standard 

Equipment 

Status

Bidder Proposal Section/ 

Reference
Requirement Desired Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available
Bidder Comment

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

Documentation Technical documentation to be created to support 

requirement

(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.

Type of control Capability, Configuration

Where applied AMI/MDM/OP

Applied to Cyber assets and software that support user accounts

Responsibility Contractor

Comment (1) (2)

Type of control Capability, Configuration

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.

The Smart Grid information system shall have the capability to assign and enforce user privileges based on 

designated roles.

The following lists general comments for the security requirements.
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Compliance 

Status

Standard 

Equipment 

Status

Bidder Proposal Section/ 

Reference
Requirement Desired Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available
Bidder Comment

Where applied AMI/MDM/OP

Applied to SGIS facilities

Responsibility Contractor

Comment

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

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

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.

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 requirements described herein for applying to the proposed AMI system 

for C&I Customer as follows, at a minimum,
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Compliance 

Status

Standard 

Equipment 

Status

Bidder Proposal Section/ 

Reference
Requirement Desired Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available
Bidder Comment

Where applied AMI/MDMS/OP

Applied 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

Applied 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. 

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.

2 Access Control

2.1 Account Management
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Compliance 

Status

Standard 

Equipment 

Status

Bidder Proposal Section/ 

Reference
Requirement Desired Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available
Bidder Comment

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

Applied 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

Applied 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

Applied to Cyber assets that support user accounts, where feasible.

Responsibility Contractor



Book 6 : Cyber Security Requirements Page 146 of 314

Compliance 

Status

Standard 

Equipment 

Status

Bidder Proposal Section/ 

Reference
Requirement Desired Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available
Bidder Comment

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

Applied to SGIS cyber assets meeting policy guidelines.

Responsibility Contractor as required by PEA security policy

Comment Best practices require that access to all 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

Applied 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

Applied to Cyber assets that support user accounts, where feasible.

Responsibility Contractor
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Compliance 

Status

Standard 

Equipment 

Status

Bidder Proposal Section/ 

Reference
Requirement Desired Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available
Bidder Comment

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

Applied 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

Applied 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

Applied to Cyber assets and software that support user accounts; 

SGIS SIEM

Responsibility Contractor

Comment (1) (2)

2.5 Smart Grid Information System Use Notification
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Compliance 

Status

Standard 

Equipment 

Status

Bidder Proposal Section/ 

Reference
Requirement Desired Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available
Bidder Comment

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

Applied 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

Applied 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)

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
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Compliance 

Status

Standard 

Equipment 

Status

Bidder Proposal Section/ 

Reference
Requirement Desired Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available
Bidder Comment

Where applied AMI/MDMS/OP

Applied 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

Applied 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

Applied to Cyber assets that support interactive user interfaces, 

where feasible.

Responsibility Contractor

Comment (1) (2)

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.
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Compliance 

Status

Standard 

Equipment 

Status

Bidder Proposal Section/ 

Reference
Requirement Desired Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available
Bidder Comment

Type of control Capability, Configuration

Where applied AMI/MDMS/OP

Applied 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

Applied 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

Applied to Cyber assets and software, where feasible, that support 

remote access into the SGIS.

Responsibility Contractor

Comment (1) (2)

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
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Compliance 

Status

Standard 

Equipment 

Status

Bidder Proposal Section/ 

Reference
Requirement Desired Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available
Bidder Comment

Applied to Cyber assets and software, where feasible, that support 

remote access into the SGIS.

Responsibility Contractor

Comment (1) (2) Contractor design must route all 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

Applied 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

Applied to Cyber assets and software that support remote access 

into the SGIS.

Responsibility Contractor
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Compliance 

Status

Standard 

Equipment 

Status

Bidder Proposal Section/ 

Reference
Requirement Desired Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available
Bidder Comment

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.

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

Applied to Wireless communications to the SGIS.

Responsibility Contractor

Comment

2.10.7 In case of wireless communication 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

Applied 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 communication 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
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Compliance 

Status

Standard 

Equipment 

Status

Bidder Proposal Section/ 

Reference
Requirement Desired Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available
Bidder Comment

Applied to Cyber assets in the SGIS with wireless networking 

capabilities.

Responsibility Contractor

Comment (1) (2) 

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

Applied 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

Applied 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

Applied to Cyber assets associated with the SGIS.
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Compliance 

Status

Standard 

Equipment 

Status

Bidder Proposal Section/ 

Reference
Requirement Desired Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available
Bidder Comment

Responsibility Contractor

Comment (1) (2)

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

Applied 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

Applied 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

Applied to Cyber assets associated with the SGIS.

Responsibility Contractor, PEA

Comment (1) (2)

2.15 Passwords
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Compliance 

Status

Standard 

Equipment 

Status

Bidder Proposal Section/ 

Reference
Requirement Desired Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available
Bidder Comment

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

Applied 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

Applied to Cyber assets 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

Applied to Cyber assets 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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Compliance 

Status

Standard 

Equipment 

Status

Bidder Proposal Section/ 

Reference
Requirement Desired Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available
Bidder Comment

2.15.4 Passwords shall expire automatically after an organization 

defined period of time.

Type of control Configuration, Procedure

Where applied AMI/MDMS/OP

Applied 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

Applied 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 accordancewith NIST SG.AU-2, develop a lists of 

auditable events for the Smart Grid information system

Type of control Documentation

Where applied AMI/MDMS/OP

Applied to SGIS cyber assets

Responsibility Contractor

Comment
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Compliance 

Status

Standard 

Equipment 

Status

Bidder Proposal Section/ 

Reference
Requirement Desired Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available
Bidder Comment

4.1.2 The list of auditable events shall be based on risk 

assessment

Type of control Policy

Where applied AMI/MDMS/OP

Applied 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

Applied 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 providefor 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

Applied to SGIS cyber assets and SGIS SIEM

Responsibility Contractor

Comment (1) (2)

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

Applied to SGIS SIEM
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Compliance 

Status

Standard 

Equipment 

Status

Bidder Proposal Section/ 

Reference
Requirement Desired Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available
Bidder Comment

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

Applied 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

Applied to SGIS SIEM

Responsibility Contractor

Comment (1) (2)

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.
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Compliance 

Status

Standard 

Equipment 

Status

Bidder Proposal Section/ 

Reference
Requirement Desired Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available
Bidder Comment

Type of control Capability

Where applied AMI/MDMS/OP

Applied 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

Applied 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

Applied to SGIS SIEM, NMS

Responsibility Contractor

Comment

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
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Compliance 

Status

Standard 

Equipment 

Status

Bidder Proposal Section/ 

Reference
Requirement Desired Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available
Bidder Comment

Applied 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

Applied 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

Applied to SGIS SIEM

Responsibility Contractor, PEA

Comment (1), (2)

4.9 Audit Generation

4.9.1 The Smart Grid information system shall provide audit 

record generation capability andgenerate audit records for the 

selected list of auditable events. (NIST SG.AU-15)

Type of control Capability, Configuration

Where applied AMI/MDMS/OP

Applied to SGIS cyber assets and SGIS SIEM

Responsibility Contractor
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Compliance 

Status

Standard 

Equipment 

Status

Bidder Proposal Section/ 

Reference
Requirement Desired Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available
Bidder Comment

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

Applied 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

Applied to SGIS cyber assets 

Responsibility Contractor

Comment (1), (2)

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

Applied to SGIS SIEM
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Compliance 

Status

Standard 

Equipment 

Status

Bidder Proposal Section/ 

Reference
Requirement Desired Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available
Bidder Comment

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 i an organizationally generated 

“prohibited and/or restricted” list. (NIST SG.CM-7)

Type of control Configuration

Where applied AMI/MDMS/OP

Applied 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 (e.g. Center for Internet Security) when available.

Type of control Configuration

Where applied AMI/MDMS/OP

Applied 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
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Compliance 

Status

Standard 

Equipment 

Status

Bidder Proposal Section/ 

Reference
Requirement Desired Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available
Bidder Comment

Applied 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

Applied 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 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

Applied 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
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Compliance 

Status

Standard 

Equipment 

Status

Bidder Proposal Section/ 

Reference
Requirement Desired Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available
Bidder Comment

Applied 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

Applied to SGIS cyber assets and software supporting authenticated 

user access, where feasible.

Responsibility Contractor

Comment (1), (2)

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

Applied 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

Applied to SGIS cyber assets, where feasible.

Responsibility Contractor
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Compliance 

Status

Standard 

Equipment 

Status

Bidder Proposal Section/ 

Reference
Requirement Desired Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available
Bidder Comment

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

Applied to SGIS cyber assets with interactive authentication

Responsibility Contractor

Comment (1), (2)

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

Applied 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

Applied to SGIS cyber assets, SGIS SIEM

Responsibility Contractor
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Reference
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Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available
Bidder Comment

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

Where applied AMI/MDMS/OP

Applied 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

Applied 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
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Standard 

Equipment 

Status

Bidder Proposal Section/ 

Reference
Requirement Desired Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available
Bidder Comment

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

Applied 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

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

Applied 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

Applied to Physical access control points of SGIS facilities.
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Bidder Response
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Date 

Available
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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

Applied to SGIS facilities.

Responsibility Contractor and PEA

Comment

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

Applied 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
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Where applied AMI/MDMS/OP

Applied 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

Applied to Overall design of SGIS

Responsibility Contractor and PEA

Comment

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

Applied 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

Applied to Overall design of SGIS



Book 6 : Cyber Security Requirements Page 170 of 314

Compliance 

Status

Standard 

Equipment 

Status

Bidder Proposal Section/ 

Reference
Requirement Desired Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version
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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

Applied 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

Applied 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
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Available
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Where applied AMI/MDMS/OP

Applied to SGIS cyber assets and software

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

Applied 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

Applied 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

Applied to SGIS cyber assets
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Available
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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-ofservice attacks against other 

Smart Grid information systems or networks. (NIST SG.SC-5)

Type of control Design, Configuration

Where applied AMI/MDMS/OP

Applied 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

Applied 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)



Book 6 : Cyber Security Requirements Page 173 of 314

Compliance 

Status

Standard 
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Bidder Response
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Module & 

Version

Date 

Available
Bidder Comment

Type of control Design

Where applied AMI/MDMS/OP

Applied to SGIS cyber assets

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

Applied 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

Applied 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

Applied to SGIS cyber assets
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Responsibility Contractor

Comment

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

Applied 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

Applied 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

Applied to SGIS cyber assets

Responsibility Contractor

Comment (1), (2)
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Available
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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

Applied 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

Applied 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

Applied to SGIS cyber assets

Responsibility Contractor

Comment

14.7 Use of Validated Cryptography
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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

Applied 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

Applied to SGIS cyber assets

Responsibility Contractor

Comment

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

Applied to SGIS cyber assets
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Bidder Proposal Section/ 

Reference
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Bidder Response
Product 
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Version
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Available
Bidder Comment

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

Applied 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

Applied to SGIS communication connections

Responsibility Contractor

Comment (2);

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

Applied to SGIS communication connections

Responsibility Contractor

Comment (2);
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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, Capability

Where applied AMI/MDMS/OP

Applied 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, where feasible, 

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

Applied to Cyber asset communications, where feasible

Responsibility Contractor

Comment Message authentication provides protection from 

malformed traffic, misconfigured 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
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Bidder Response
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Available
Bidder Comment

Applied 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

Applied 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.

14.14 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

Applied 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)
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Type of control Design, Configuration

Where applied AMI/MDMS/OP

Applied 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 protectionmechanisms. (NIST SG.SI-3)

Type of control Design, Configuration

Where applied AMI/MDMS/OP

Applied to SGIS cyber assets, where possible

Responsibility Contractor

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

Applied 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
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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

Applied 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

Applied to SGIS malicious code protection mechanisms

Responsibility Contractor

Comment

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

Applied 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
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Bidder Response
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Available
Bidder Comment

Applied 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 nonmalicious 

errors. (NIST SG.SI-4)

Type of control Design, Capability

Where applied AMI/MDMS/OP

Applied 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.

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

Applied 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
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Applied 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

Applied 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

Applied 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 or

network-based intrusion  detection and prevention capabilities.

Type of control Design, Configuration

Where applied AMI/MDMS/OP

Applied to SGIS host based IDS/IPS

Responsibility Contractor

Comment

15.3 Security Alerts and Advisories
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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

Applied to SGIS operations

Responsibility Contractor to assist PEA in determining appropriate 

information sources and procedure to receive

Comment Security information on all 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

Applied to SGIS security information and event management 

system / intrusion detection system, and security 

information obtained by personnel from other sources

Responsibility Contractor 

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

Applied 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

15.4 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

Applied 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

Applied to SGIS SIEM

Responsibility Contractor 

Comment

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

Applied 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
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Where applied AMI/MDMS/OP

Applied 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

Applied 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

Applied 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

Applied to Integrity Verification System for SGIS

Responsibility Contractor 

Comment

15.6 Information Input Validation
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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

Applied 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.

Type of control Capability, Configuration

Where applied AMI/MDMS/OP

Applied 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)
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Book 7: Non-Functional Requirements

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.

Bidder Proposal 
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Requirement Desired Performance
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Product 

Module & 

Version

Date 

Available

Bidder 

Comment
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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.

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, offthe-shelf products.

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.
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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 otherwisestated 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.
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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.

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.
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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.

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.
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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.

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.
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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.
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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 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.
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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.

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.
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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.
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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 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.



Book 7 : Non-Functional Requirements Page 200 of 315

Compliance 

Status

Standard 

Equipment 

Status

Bidder Proposal 

Section/ 

Reference

Requirement Desired Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available

Bidder 

Comment

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 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
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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.

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.
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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.

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
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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.

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.



Book 7 : Non-Functional Requirements Page 204 of 315

Compliance 

Status

Standard 

Equipment 

Status

Bidder Proposal 

Section/ 

Reference

Requirement Desired Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available

Bidder 

Comment

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.

1.10 Full Functional Test
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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.
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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).

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.
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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, basedon 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.
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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)

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
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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.

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.
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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.
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1.10.6.2 It shall be verified that, for all system assets, security event 

monitoring is enabled and functioning per functional requirements.

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.
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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.

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, thefunctional 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.
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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 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.
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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.

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.
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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.

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.)
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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 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
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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.
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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.

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.
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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.

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.
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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.

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
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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.

2.5.5 Communications Software
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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.
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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.

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.
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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 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.
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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.

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), and Site Acceptance Test (SAT) 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.
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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.

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.
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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.

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.
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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.

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.
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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.

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.)
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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
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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

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.
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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.

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.



Book 7 : Non-Functional Requirements Page 235 of 315

Compliance 

Status

Standard 

Equipment 

Status

Bidder Proposal 

Section/ 

Reference

Requirement Desired Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available

Bidder 

Comment

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.
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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.

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.
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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 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.
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Section/ 

Reference

Requirement Desired Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available

Bidder 

Comment

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 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.
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Status

Standard 

Equipment 

Status

Bidder Proposal 

Section/ 

Reference

Requirement Desired Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available

Bidder 

Comment

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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Complianc

e Status

Standard 

Equipment 

Status

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. 

IEC61968 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.

Bidder 

Proposal 

Section/ 

Reference
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No. From System To System Data
Desired 

Performance

Bidder Response

Bidder 

Comment
Application/Purpose

Applicable 

Standards

Data 

Frequency 

(for AMI for 

C&I project 

)

TriggerPreferred Method

Product 

Module & 

Version

Date 

Available

AMI Meter/Device Management
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Complianc

e Status

Standard 

Equipment 

Status

Bidder 

Proposal 

Section/ 

Reference

No. From System To System Data
Desired 

Performance

Bidder Response

Bidder 

Comment
Application/Purpose

Applicable 

Standards

Data 

Frequency 

(for AMI for 

C&I project 

)

TriggerPreferred Method

Product 

Module & 

Version

Date 

Available

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. 

IEC61968 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.
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Customer Service & Billing
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Complianc

e Status

Standard 

Equipment 

Status

Bidder 

Proposal 

Section/ 

Reference

No. From System To System Data
Desired 

Performance

Bidder Response

Bidder 

Comment
Application/Purpose

Applicable 

Standards

Data 

Frequency 

(for AMI for 

C&I project 

)

TriggerPreferred Method

Product 

Module & 

Version

Date 

Available

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. 

IEC61968 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 

requirement

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 on 

Event driven

Hundreds 

per day

Manufacturer 

Design based on 

PEA's Approval. 

IEC61968 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.
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Complianc

e Status

Standard 

Equipment 

Status

Bidder 

Proposal 

Section/ 

Reference

No. From System To System Data
Desired 

Performance

Bidder Response

Bidder 

Comment
Application/Purpose

Applicable 

Standards

Data 

Frequency 

(for AMI for 

C&I project 

)

TriggerPreferred Method

Product 

Module & 

Version

Date 

Available

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 request

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.

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. 

IEC61968 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. 

IEC61968 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. 

IEC61968 CIM is 

preferrable.
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Meter Ping Management

Inspection & Maintenance Work
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Complianc

e Status

Standard 

Equipment 

Status

Bidder 

Proposal 

Section/ 

Reference

No. From System To System Data
Desired 

Performance

Bidder Response

Bidder 

Comment
Application/Purpose

Applicable 

Standards

Data 

Frequency 

(for AMI for 

C&I project 

)

TriggerPreferred Method

Product 

Module & 

Version

Date 

Available

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 (ติดต้ัง

ใหม่), exchange (โอนเปล่ียนเจ้าของ), 

replacement (สับเปล่ียนมิเตอร์(เพ่ิม/ลดขนาด)),

 and removal (ร้ือถอน)

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 

(ตรวจสอบมิเตอร์) and repair (สับเปล่ียนช ารุด)

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. 

IEC61968 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. 

IEC61968 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. 

IEC61968 CIM is 

preferrable.
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Bulk/New Meter Installation (Bulk/Ongoing Normal Operations)
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Complianc

e Status

Standard 

Equipment 

Status

Bidder 

Proposal 

Section/ 

Reference

No. From System To System Data
Desired 

Performance

Bidder Response

Bidder 

Comment
Application/Purpose

Applicable 

Standards

Data 

Frequency 

(for AMI for 

C&I project 

)

TriggerPreferred Method

Product 

Module & 

Version

Date 

Available

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. 

IEC61968 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.
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AMI Network Management System (NMS)

AMI-AMR System Integration

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.

Distribution Operations Support
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Compliance 

Status

Standard 

Equipment 

Status

Appendix B: Cyber Security Responsibility

Policies and Procedures

General Cyber Security Policies and Procedures P P

Recommendations for Smart Grid Policies and 

Procedures
P

Access Control

Account Management P P

Access Enforcement P P

Least Privilege P

Unsuccessful Login Attempts P

Smart Grid Information System Use Notification P

Previous Logon Notification P

Concurrent Session Control P

Session Lock P

Remote Session Termination P

Remote Access P

Wireless Access Restrictions P

Access Control for Portable and Mobile Devices P

Control System Access Restrictions P

Publicly Accessible Content P P

Passwords P

Security Access and Event Log P

Bidder 

Proposal 

Section/ 

Reference

Requirement
Desired 

Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available

Bidder 

Comment
PEA Contractor
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Compliance 

Status

Standard 

Equipment 

Status

Bidder 

Proposal 

Section/ 

Reference

Requirement
Desired 

Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available

Bidder 

Comment
PEA Contractor

Awareness and Training

Security Awareness Training P P

Audit and Accountability

Auditable Events P P

Content of Audit Records P

Audit Storage Capacity P

Response to Audit Process Failures P

Audit Monitoring, Analysis, and Reporting P

Time Stamps P P

Protection of Audit Information P

Audit Record Retention P P

Audit Generation P P

Security Assessment and Authorization

Smart Grid Information System Connections

Continuous Monitoring P

Configuration Management

Configuration for Least Functionality P P

Component Inventory P

Factory Default Settings Management P

Identification and Authorization

Authenticator Management P

User Identification and Role-based Authorization P
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Standard 

Equipment 

Status

Bidder 

Proposal 

Section/ 

Reference

Requirement
Desired 

Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available

Bidder 

Comment
PEA Contractor

Device Identification and Authentication P

Authenticator Feedback P

Information and Document Management

Information Exchange P

Incident Response

Incident Handling P

Smart Grid Information System Backup P

System Development and Maintenance

Maintenance Personnel P

Physical and Environmental Security

Physical Access Authorizations P

Physical Access P

Monitoring Physical Access P

Emergency Power P

Location of Smart Grid Information System Assets P

Risk Management and Assessment

Risk Assessment P P

Services Acquisition

Software License Usage Restrictions P

Security Engineering Principles P P

Supply Chain Protection P

Communication Protection
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Desired 

Performance

Bidder Response
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Module & 

Version

Date 

Available

Bidder 

Comment
PEA Contractor

Communications Partitioning P

Security Function Isolation P

Denial-of-Service Protection P P

Boundary Protection P P

Communication Integrity P

Communication Confidentiality P

Use of Validated Cryptography P

Public Key Infrastructure Certificates P

Mobile Code P

System Connections P

Security Roles P

Message Authenticity P

Secure Name/Address Resolution Service P

Fail in Known State P

Smart Grid Information System Partitioning P

Information Integrity

Malicious Code and Spam Protection P

Smart Grid Information System Monitoring Tools and 

Techniques
P

Security Alerts and Advisories P

Security Functionality Verification P

Software and Information Integrity P
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PEA Contractor

Information Input Validation P

Error Handling P



Appendix C – User Counts, HES, NMS, MDMS, MOMS Page 251 of 322

User
HQ (BKK)

Office

Regional 

Office 

(12 Regions)

Branch

Office
Total

Complianc

e Status

Standard 

Equipment 

Status

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

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

AMI Users account

MOMS User Count

Bidder 

Proposal 

Section/ 

Reference

Item

Appendix C – User Counts, AMI HES, AMI NMS, MDM, MOMS

Requirement

Desired Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available

Bidder 

Comment
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User
HQ (BKK)

Office

Regional 

Office 

(12 Regions)

Branch

Office
Total

Complianc

e Status

Standard 

Equipment 

Status

Bidder 

Proposal 

Section/ 

Reference

Item

Requirement

Desired Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available

Bidder 

Comment

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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Compliance 

Status

Standard 

Equipment 

Status

Appendix D - Contractor Company and Product 

Questionnaire

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.

Bidder 

Proposal 

Section/ 

Reference

Requirement Desired Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available

Bidder 

Comment
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Compliance 

Status

Standard 

Equipment 

Status

Bidder 

Proposal 

Section/ 

Reference

Requirement Desired Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available

Bidder 

Comment

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.

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
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Compliance 

Status

Standard 

Equipment 

Status

Bidder 

Proposal 

Section/ 

Reference

Requirement Desired Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available

Bidder 

Comment

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:

• Total annual revenues

• 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.
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Compliance 

Status

Standard 

Equipment 

Status

Bidder 

Proposal 

Section/ 

Reference

Requirement Desired Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available

Bidder 

Comment

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

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.

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:
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Status

Standard 

Equipment 

Status

Bidder 

Proposal 

Section/ 

Reference

Requirement Desired Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available

Bidder 

Comment

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
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Equipment 

Status

Bidder 

Proposal 

Section/ 

Reference

Requirement Desired Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available

Bidder 

Comment

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.)

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
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Status

Bidder 
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Section/ 

Reference

Requirement Desired Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available

Bidder 

Comment

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.

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.
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Requirement Desired Performance

Bidder Response
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Module & 

Version

Date 

Available

Bidder 
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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
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Requirement Desired Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available

Bidder 

Comment

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:

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.
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Bidder 
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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 (บัญชีแสดง

รายละเอียดรายการอุปกรณ์และราคา (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.)
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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.

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
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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.

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.
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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.
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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.

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.
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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.
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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.

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.
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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.)
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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.

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.

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.
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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.
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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:

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 SYSTEM INTEGRATION QUESTIONS
The Contractor shall provide response to this section.
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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:
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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.)

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.
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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

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

When the capture objects are the polyphase meters default captured objects, 

then the minimum capacity should be similarly of 45 days.

Table 3 – Load profile 1 polyphase (3-phase 3 

wire) default capture objects

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. Table14 specifies the status flags.

Table 4 – Load profile status

1.5. Time change  

Figure 1 – Time change inside an interval period

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. 

Figure 2 – Time change over 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.
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Figure 3 – Time change over several interval 

periods

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.

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

Figure 4 – Power Outage over a Single Interval

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. 

Figure 5 – Power Outage over Multiple 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 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.

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

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

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

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

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

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

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
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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

3.1.4 Comparison Event Object between RFP1 

Book 2 and PEA Companion Specification

Table 12 – Table of Event Log

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.
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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

3.1.5.2.2 Configuration modification log object

Table 14 – Configuration modification log 

object parameters

The default capture objects of the configuration modification log are specified 

in Table 15.

Table 15 – Configuration log capture 

objects

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.

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
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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

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:
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• 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:

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.



Appendix E – PEA OBIS CODE Page 282 of 321

Compliance 

Status

Standard 

Equipment 

Status

Bidder Proposal 

Section/ Reference
Requirement Desired Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available

Bidder 

Comment

3.2.4. Alarm register 1 structure

Table 18 – Alarm Register 1 Structure

3.2.5. Alarm register 2 structure

Table 19 – Alarm Register 2 Structure

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.

3.2.6. Comparison Alarm Object between RFP1 

Book 2 and PEA Companion Specification

Table 20 – Table of Alarm

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
A.3 Disconnector events

Table A. 2 – Disconnect Log Event Table
A.4 Fraud events

Table A. 3 – Fraud Log Event Table
A.5 Power Quality events The following event_ID belong to the Power Quality logs

Table A. 4 – Power Quality Logs Event Table
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.

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
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Concept Diagram for AMI

1.	โครงสร้าง

จากรูปท่ี 1.1 แนวคิดโครงสร้างของระบบงาน AMI จะประกอบไป

ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ตาม Book 5 : IT Infrastructure and 

Minimum Sizing โดยอุปกรณ์จะมีการจัดวางอยู่ในพ้ืนท่ี (Zone) 

ตามฟังก์ชันงานของ อุปกรณ์น้ันๆ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการ

แบ่งไว้ 5 พ้ืนท่ี (Zone) ดังน้ี 1) Meter Zone 2) Database Zone 

3) Application Zone 4) Management Zone และ 5) 

Pre-Production Zone โดยแนวคิดท่ีน าเสนอในข้างต้นไม่ได้ปิดก้ัน

การออกแบบในลักษณะอ่ืนๆ ท้ังน้ี ผู้รับจ้างสามารถเสนอแนวคิด 

หรือปรับเปล่ียนการจัดวางอุปกรณ์ให้เหมาะสมได้ โดยมีการเห็นชอบ

ร่วมกันกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2.	ลักษณะการท างาน

2.1 Meter Zone

เป็นพ้ืนท่ีส าหรับให้ข้อมูลของมิเตอร์ไหลผ่านจากระบบเครือข่ายของ

ผู้ให้บริการระบบโครงข่ายส่ือสาร (3G/4G) ผ่านอุปกรณ์รักษาความ

ปลอดภัย DDOS Protection และ IPS ก่อนเข้าสู่ HES โดย HES 

จะท าหน้าท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากมิเตอร์ท้ังหมดท่ีติดต้ังใน

โครงการ ส่งต่อไปยัง Database Zone และเก็บเข้าสู่ฐานข้อมูลต่อไป

2.2 Database Zone

เป็นพ้ืนท่ีส าหรับจัดเก็บข้อมูลมิเตอร์ท้ังหมดของระบบ AMI รวมท้ัง

เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้ใช้งาน และ Application ต่างท่ีอยู่ใน 

Application Zone โดย Database จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ 

คือ

1) Database Production ใช้ในการเก็บข้อมูลจากมิเตอร์โดยข้อมูล

ในส่วนจะไม่น าไปประมวลผลในส่วนอ่ืนๆ

2) Database Warehouse ใช้ส าหรับคัดลอกข้อมูลจาก Database 

Production และน าไปประมวลผลส าหรับ Application หรืองาน

ส่วนอ่ืนๆ

Bidder Proposal 

Section/ 

Reference

Requirement Desired Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available

Bidder 

Comment



Appendix F – Conceptual Diagrame Page 284 of 321

Compliance 

Status

Standard 

Equipment 

Status

Bidder Proposal 

Section/ 

Reference

Requirement Desired Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available

Bidder 

Comment

3) Archriving Data ใช้ส าหรับเก็บข้อมูลมิเตอร์ย้อนหลังใน

ระยะเวลา 10 ปี (Backup Data)

2.3 Application Zone

เป็นพ้ืนท่ีส าหรับ Application ต่างๆ ในระบบงาน ท่ีผู้ใช้งานจาก

ภายนอก (External User) และ ภายใน (Internal User) เช่นการ

เข้าดู Load Profile ของลูกค้า การใช้งานระบบ Monitor ของ

พนักงานการไฟฟ้า เป็นต้น ซ่ึงการใช้งาน Application ใน 

Application Zone จะต้องผ่านอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย DDOS

 Protection และ IPS ก่อน

2.4 Management Zone

เป็นพ้ืนท่ีจ ากัดส าหรับผู้ดูแลระบบ โดยอุปกรณ์ท่ีติดต้ังจะใช้ส าหรับ

บริหารจัดการอุปกรณ์ สิทธ์ิการเข้าถึงอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน รวมท้ัง

การตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีติดต้ังในโครงการน้ี

2.5 Pre-Production Zone

        เป็นพ้ืนท่ีส าหรับพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข และทดสอบก่อนการ

ติดต้ังเข้าสู่ระบบจริง โดยจะมีการจ าลองเสมือนอุปกรณ์ และ 

Application ท่ีใช้งานในระบบจริงแต่ มีขนาดการรองรับในปริมาณ

ท่ีน้อยกว่าระบบจริง โดยจะติดต้ังในรูปแบบ Virtaulization บน

อุปกรณ์แม่ข่ายท่ีก าหนด

        ท้ังน้ี พ้ืนท่ีในแต่ส่วนก่อนจะเช่ือมต่อเข้าถึงกันจะต้องผ่าน

ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Firewall) ก่อนเพ่ือคัดกรอง

สิทธ์ิการเข้าถึงอุปกรณ์หรือพ้ืนท่ีน้ันๆ ตามท่ี กฟภ. ก าหนด

        แนวคิดการออกแบบโครงสร้างและลักษณะการท างานข้างต้น

น้ัน ผู้รับจ้างสามารถเสนอและปรับเปล่ียนได้ ตามความเหมาะสม 

หรือความเข้ากันได้กับอุปดรณ์ท่ีน าเสนอ โดยมีการเห็นชอบร่วมกัน

กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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การทดสอบประสิทธิภาพการท างานของหน่วยรับ-ส่งข้อมูล (4G/3G Modem)

 ในสภาพแวดล้อมท่ีก าหนด (Environment Test)

1. วัตถุประสงค์การทดสอบ

เพ่ือทดสอบความต่อเน่ืองในการรับส่งข้อมูลของอุปกรณ์ท่ีผู้รับจ้าง

น าเสนอ เม่ืออุปกรณ์น้ันท างานอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีก าหนด

(Environment Test)

2. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดสอบ

2.1 หน่วยรับ-ส่งข้อมูล (4G/3G MODEM) ท่ีใช้ในโครงการท้ัง 2 ผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ละ 5 ชุด

2.2 มิเตอร์อัจฉริยะ (AMI METER) ท่ีใช้ในโครงการ จ านวน 10 เคร่ือง

2.3 SIM CARD ท่ีใช้ในโครงการ จ านวน 10 ชุด

3. ข้อก าหนดการทดสอบ

3.1 กฟภ. จะเป็นผู้ด าเนินการ และประเมินผลการทดสอบซ่ึงในการทดสอบ

 ผู้รับจ้างต้องจัดหาหน่วยงานทดสอบท่ีมีห้องปฏิบัติการท่ีได้รับการรับรอง

ความสามารถตามมาตรฐาน เลขท่ี มอก.17025 โดยผู้รับจ้างจะต้อง

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทดสอบท้ังหมด

3.2 ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการติดต้ังระบบเพ่ือใช้ด าเนินการทดสอบ 

Environment Test โดยท่ีการทดสอบจะท าการเรียกข้อมูลผ่านระบบ ท่ี

ผู้รับจ้างติดต้ัง

3.3 ผู้รับจ้างสามารถด าเนินการทดสอบได้สูงสุดเพียง 2 คร้ัง ในคร้ังแรกใช้

ตัวอย่างทดสอบจ านวน 5 ชุด หากไม่ผ่านการทดสอบในคร้ังแรก ผู้รับจ้าง

จะต้องน าอุปกรณ์ไปด าเนินการแก้ไข แล้วน ามาด าเนินการทดสอบคร้ังท่ีสอง

โดยเพ่ิมจ านวนตัวอย่างทดสอบเป็น 10 ชุด หากไม่ผ่านการทดสอบในคร้ังท่ี

สอง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนผลิตภัณฑ์หรือรุ่น

3.4 ผู้รับจ้างจะต้องผ่านการทดสอบ Environment Test จึงจะสามารถท า

การทดสอบ Full Functions ก่อนการติดต้ังใช้งานจริง (Full Functional 

Test)

4. รายละเอียดการทดสอบ

Bidder Proposal 

Section/ 

Reference

Requirement Desired Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available

Bidder 

Comment
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Compliance 

Status

Standard 

Equipment 

Status

Bidder Proposal 

Section/ 

Reference

Requirement Desired Performance

Bidder Response
Product 

Module & 

Version

Date 

Available

Bidder 

Comment

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. เกณฑ์การพิจารณา (จะพิจารณาเป็นรายผลิตภัณฑ์)

5.1 ความส าเร็จในการเรียกข้อมูลของแต่ละตัวอย่างทดสอบของแต่ละ

ผลิตภัณฑ์ ต้องมีค่าไม่ต ่ากว่าร้อยละ 85 จึงจะผ่านการทดสอบ

5.2 ค่าเฉล่ียความส าเร็จในการเรียกข้อมูลของตัวอย่างทดสอบท้ังหมดของ

แต่ละผลิตภัณฑ์ต้องมีค่าไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 จึงจะผ่านการทดสอบ

5.3 เม่ือส้ินสุดการทดสอบ Environment Test หากปรากฏว่ามีตัวอย่างตัว

ใดตัวหน่ึงจากท้ังหมดของแต่ละผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถกลับมาใช้งานได้ ถือ

ว่าผลิตภัณฑ์น้ันไม่ผ่านการทดสอบ

ตัวอย่างการค านวณร้อยละความส าเร็จในการเรียกข้อมูล

หมายเหตุ ตัวอย่างท่ีใช้ในการทดสอบให้มีความยาวสายเช่ือมต่อระหว่าง Modem กับ Meter อย่างน้อย 2 เมตร (เน่ืองจากต้องเผ่ือความยาวสาย

ส าหรับน าเข้าตู้ Chamber)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1(4) รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการสาธิต และหลักเกณฑการพิจารณาในสวนของเกณฑราคาประกอบ

เกณฑอื่น 
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รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการสาธิตและหลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอ        

ดานเทคนิคหรือขอเสนออื่น 

 

ก. บทนํา 
การสาธิตการทํางานจริง (Live Demonstration) ของระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟาราย-

ใหญ เปนสวนหนึ่งของการพิจารณาขอเสนอทางดานเทคนิค ซึ่งผูย่ืนขอเสนอจะตองสาธิตความสามารถและ

คุณลักษณะ (Features) ของระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญที่ไดยื่นขอเสนอใหแก การไฟฟา

สวนภูมิภาค การสาธิตการทํางานจริงนั้นจะตองเปนไปตามหลักการที่แสดงใหการไฟฟาสวนภูมิภาคเห็นไดวาระบบ

มิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญที่ไดนําเสนอนั้นมีคุณภาพและประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนด

ทางเทคนิคอยางเพียงพอ ครบถวน และ สมบูรณ ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอปฏิเสธการสาธิตการทํางานจริงหรือไมมา

ทดสอบภายในวันและเวลาที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด รวมทั้งการทุจริตตาง ๆ ในการสาธิต จะถือวาไมผาน

คุณสมบัติขอเสนอทางดานเทคนิค  

เอกสารฉบับนี้เปนการชี้แจงกระบวนการในการทดสอบและประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการสาธิต

การทํางานจริง (Live Demonstration) ของระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ โดยกําหนด

หัวขอการทดสอบ วัตถุประสงคการทดสอบ รายละเอียด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ และ เกณฑการประเมิน เพ่ือให

ครอบคลุมหลักการสําคญัของขอกําหนดทางเทคนิคอยางเพียงพอ ครบถวน และ สมบูรณ 

ข. ขอบเขตการสาธิตการทํางานจริง 
ขอบเขตการสาธิตการทํางานจริง (Live Demonstration) ครอบคลุมการทดสอบและประเมินคณุภาพ

และประสิทธิภาพของระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญในหัวขอหลัก 2 สวนคือ                      
1) ศูนยบริการที่มีคุณภาพ และ 2) คุณภาพและคุณสมบัติที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติการ ซึ่งแบงเปน สาธิตการ
ทํางานระบบหรืออุปกรณชวยตรวจสอบการละเมิดภายในตูมิเตอร, สาธิตการทํางานของระบบมิเตอรอัจฉริยะ 
(AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ, สาธิต Customer Energy Portal, สาธิตระบบ Network Management 
System (NMS) และ Meter Operation Management System (MOMS), สาธิตระบบ Demand Response 
(DR), และ สาธิตระบบ Data Analytics การสาธิตการทํางานจริง (Live Demonstration) จะเสร็จสิ้นเมื่อผูย่ืน
ขอเสนอไดดําเนินการสาธิตการทํางานจริงจนหมดเวลาตามท่ีกําหนดในหัวขอ ง) หรือ ผูยื่นขอเสนอยกเลิกการ
สาธิตการทํางานจริงเองทั้งบางสวนหรือทั้งหมดจนไมมีหัวขอสาธิตตกคางและ/หรือ หมดเวลาสาธิตตามที่กําหนด
ในหัวขอ ง)     
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ค. สถานที่สาธิตการทํางานจริง 
การสาธิตการทํางานจริง (Live Demonstration) ของระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟาราย-

ใหญ ที่นําเสนอใหแก การไฟฟาสวนภูมิภาค จะตองทําการสาธิต ทดสอบ และ ถูกประเมินคณุภาพและ

ประสิทธิภาพ ณ การไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ โดย การไฟฟาสวนภูมภิาค จะจัดเตรียมหอง/สถานที่ 

อุปกรณโสตทัศน เชน Projector ที่เชื่อมตอดวย VGA Port และ ฉากรับภาพ รวมทั้ง กระดาน White Board ใหแก

ผูยื่นขอเสนอใชบรรยาย นําเสนอ และ สาธิตการทํางานจริง (Live Demonstration) ระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) 

สําหรับผูใชไฟฟารายใหญที่นําเสนอ  

ง. เงื่อนไขการทดสอบทั่วไป 
1. อุปกรณหลักทางดาน Hardware ตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการสาธิตการทํางานจริงทั้งหมดประกอบดวย

มิเตอรอัจฉริยะ (Smart Meters) ทุกผลิตภัณฑและทุกชนิดที่กําหนด, หนวยรับ-สงขอมูล (4G/3G 
Modem)  ทุกผลิตภัณฑ, ระบบ Hardware Security Module (HSM) และ คอมพิวเตอรแมขาย 
(Servers) จะตองเปนผลิตภัณฑและรุนเดียวกันกับอุปกรณหลักทางดาน Hardware ตาง ๆ  ที่นําเสนอ
ในขอเสนอทางดานเทคนิค โดยอุปกรณหลักทางดาน Hardware ตาง ๆ เหลานี้จะตองถูกติดตั้งเพ่ือใช
งานในหองสาธิตการทํางานจริงในขอ ค) เทานั้น ในการนี้มิเตอรอัจฉริยะและหนวยรับ-สงขอมูล 
(4G/3G Modem) ที่นํามาใชในการสาธิตการทํางานจริงจะตองระบุ Firmware/Software Version  

2. Software ทั้งหมดรวมถึง Operating Systems (OS) ที่นํามาใชในการสาธิตการทํางานจริง จะตอง
เปนผลิตภัณฑและรุนเดียวกันกับ Software ทั้งหมดรวมถึง Operating Systems (OS) ที่นําเสนอใน
ขอเสนอทางดานเทคนิค โดย Software ทั้งหมดดังกลาวจะตองถูกติดตั้งในคอมพิวเตอรแมขาย 
(Servers) หรือ Virtual Machine ท่ีติดตั้งในคอมพิวเตอรแมขาย (Servers) และคอมพิวเตอรแมขาย 
(Servers) ที่นํามาใชในการสาธิตการทํางานจริงนี้ จะตองถูกติดตั้งเพ่ือใชงานในหองสาธิตการทํางาน
จริงในขอ ค) เทานั้น 

3. ผูยื่นขอเสนอจะตองจัดหาและเตรียมการ อุปกรณหลัก คอมพิวเตอร Software และ เจาหนาที่         
ที่จําเปนในการสาธิตการทํางานจริงใหเพียงพอและมีประสิทธิภาพ โดยคาใชจายตาง ๆ ที่เก่ียวของกับ
การสาธิตการทํางานจริงท้ังหมด เชน คาอุปกรณและ Software คาขนสง ภาษีนําเขาและอื่น ๆ ที่
เก่ียวของ คาใชจายที่เก่ียวกับการอนุญาตนําเขา/นําออก/นําใชจากหนวยงานที่เกี่ยวของ คา
ประกันภัย และ อ่ืน ๆ เปนภาระความรับผิดชอบของผูยื่นขอเสนอแตเพียงผูเดียว    

4. ผูยื่นขอเสนอจะตองจัดเตรียมเครื่องพิมพ (Printer) และ อุปกรณประกอบ เชน สาย Link ขอมูล 
สายไฟ ปล๊ักพวง เครื่องสํารองไฟฟา (Uninterruptable Power Supply: UPS) และ อื่น ๆ เพ่ือใชใน
การพิมพรายงานและผลลัพธในการทดสอบและประเมินผลจากการสาธิตการทํางานจริง 

5. ผูยื่นขอเสนอจะตองสาธิตการทํางานจริง ใหไดผลลัพธที่ชัดเจนและสมบูรณ ดังแสดงใน ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ ในการทดสอบและประเมินแตละหัวขอ 

6. ผูยื่นขอเสนอจะตองเตรียมขอมลู และ/หรือ เหตุการณตาง ๆ ที่กําหนดในการทดสอบ (ถามี) 
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7. ผูยื่นขอเสนอจะตองแจงขั้นตอน และผลลัพธที่ไดในการสาธิตการทํางานจริงในแตละหัวขอให          
การไฟฟาสวนภูมภิาค ทราบเปนระยะ ๆ ตามความเหมาะสม ในระหวางการทดสอบและประเมิน   
เพ่ือความเขาใจที่ตรงกันระหวางการไฟฟาสวนภูมิภาคและผูยื่นขอเสนอ 

8. ผูยื่นขอเสนอจะตองศึกษาขั้นตอนการสาธิตการทํางานจริงในแตละหัวขออยางละเอียดดังปรากฎใน
เอกสารฉบับนี้ เพ่ือใหการทดสอบและประเมินผลเปนไปตามกระบวนการที่เหมาะสม 

9. ผูยื่นขอเสนอจะถูกทดสอบและประเมินผลการสาธิตการทํางานจริง เปนราย ๆ ไป โดยการไฟฟาสวน-
ภูมิภาค จะใหผูยื่นขอเสนอจับสลากลําดับการสาธิต  

10. การไฟฟาสวนภูมภิาค สามารถสอบถามผูยื่นขอเสนอระหวางการสาธิตการทํางานจริงไดตลอดเวลา 
เพ่ือความกระจางในการทํางานของระบบ หรือ ผลลัพธที่ได หรือ เพ่ือใหผูย่ืนขอเสนอใหขอมูลเพ่ิมเติม
อยางสมบูรณ หรือ อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการสาธิตการทํางานจริงตามหัวขอตาง ๆ ที่กําหนด 

11. ผูยื่นขอเสนอ หรือ ผูรับมอบอํานาจจะตองลงนามในใบเซ็นตชื่อกอนการสาธิตการทํางานจริงในแตละ
หัวขอ และ  ลงนามในรายงานผลการทดสอบและสรุปผลการสาธิตการทํางานจริงในแตละหัวขอ      
ใหแลวเสร็จกอนที่จะทําการสาธิตในหัวขอถัดไปตอหนาเจาหนาที่ของการไฟฟาสวนภูมิภาคเทานั้น    
การไมปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาวนี้เปนผลใหผูยื่นขอเสนอไมผานการทดสอบทางดานเทคนิค และ/
หรือ ผลการทดสอบและประเมินในหัวขอทดสอบนั้น ๆ เปนโมฆะ  

12. ในการสาธิตการทํางานจริง ผูย่ืนขอเสนอสามารถนําพนักงาน/เจาหนาที่เขามาในหองทดสอบและ
ประเมิน ไดไมเกิน 7 คน ตอหัวขอทดสอบ โดยสามารถเปลี่ยนตัวพนักงาน/เจาหนาที่ในแตละหัวขอ
ทดสอบได และ ตองมีการแขวนแสดงปายชื่อ และ รายละเอียดตามที่ การไฟฟาสวนภูมิภาค กําหนด
อยางชัดเจนทุกคนในระหวางการสาธิตการทํางานจริง  

13. ในการสาธิตการทํางานจริง ไมอนุญาตใหทําการ Remote เพื่อควบคุม หรือ แกไข Software ใน 
คอมพิวเตอรแมขาย (Servers) ในขอที่ 1 ในกรณีที่ผูย่ืนขอเสนอละเมิดจะถือวาเปนการทุจริตในการ
สาธิต 

14. การไฟฟาสวนภูมภิาค จะเปนผูทดสอบและประเมินคณุภาพและประสิทธิภาพของระบบมิเตอร
อัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ ที่ใชในการสาธิตการทํางานจริง โดยการตัดสินของ          
การไฟฟาสวนภูมภิาค ถือวาสมบูรณ เปนที่สิ้นสุดและยุติ และ ผูย่ืนขอเสนอยอมรับวาจะไมเรียกรอง
คาเสียหายใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสาธิตการทํางานจริง จาก การไฟฟาสวนภูมิภาค ได 

15. ผูยื่นขอเสนอจะตองสรุปผลของการสาธิตการทํางานจริงกอนที่จะจบการสาธิตการทํางานจริงทุก
หัวขอใหแก การไฟฟาสวนภูมิภาค เพ่ือเปนการสรุป รายงาน และ วิเคราะหผลลัพธ คณุภาพ และ 
ประสิทธิภาพของระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ ที่นําเสนอ 

16. กําหนดใหผูยื่นขอเสนอเตรียมการติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ          
ที่ใชสาธิตการทํางานจริง (Live Demonstration) และ Configuration เปนเวลา 1 วัน (เวลา 7.30 – 
17.00 น.) กอนวันสาธิตการทํางานจริง 

17. กําหนดใหผูยื่นขอเสนอบรรยายภาพรวมของระบบเพ่ือสาธิตการทํางานจริง (Live Demonstration) 
กอนที่จะเริ่มทดสอบ ในวันสาธิตการทาํงานจริงวันแรกเปนเวลาไมเกิน 1 ชั่วโมง 
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18. กําหนดใหผูยื่นขอเสนอเอกสารในหัวขอ A.1 คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอที่มีศักยภาพในการดําเนิน
โครงการอยางมีคุณภาพ และ A.3 คุณสมบัติของกระบวนการผลิต Software ที่มีคุณภาพ ใหจัดสง
เอกสารหลักฐานมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส และ 
A.2 คุณสมบัติของศูนยบริการที่มีคุณภาพ  ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวัน
เสนอราคาใหแก การไฟฟาสวนภูมิภาค 

19. กําหนดใหผูยื่นขอเสนอมีระยะเวลาการสาธิตการทํางานจริง (Live Demonstration) รวม 4 วัน (เวลา 
7.30 – 17.00 น.)  

20. ในวันสาธิตการทาํงานจริง (Live Demonstration) การไฟฟาสวนภูมภิาค จะจายไฟฟาใหกับระบบ
มิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ ที่ใชสาธิตการทํางานจริง (Live Demonstration) 
และผูยื่นขอเสนอสามารถเขาหองทดสอบได ตั้งแตเวลา 7.30 น. โดยคณะกรรมการของการไฟฟาสวน
ภูมิภาคจะเริ่มทําการประเมินผลการทดสอบในชวงเวลา 9.00 - 16.00 น. การไฟฟาสวนภูมิภาคจะ
หยุดจายไฟฟาใหกับระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ และใหผูยื่นขอเสนอออก
จากหองทดสอบภายในเวลา 17.00 น. และจะไมอนุญาตใหเปดระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับ
ผูใชไฟฟารายใหญ ทิ้งไวหลังจากเวลาที่กําหนดไวในแตละวัน 

21. ผูยื่นขอเสนอสามารถบริหารเวลาในการสาธิตในแตละหัวขอไดเองตามความเหมาะสม ในวันสาธิต
การทํางานจริง (Live Demonstration) จํานวน 4 วัน  

22. ในการสาธิตการทํางานจริง (Live Demonstration) ผูยื่นขอเสนอสามารถเลือกขอทดสอบไดเอง โดย
ไมตองเรียงลําดับกอนหลัง ผูยื่นขอเสนอจะตองเตรียมการในแตละหัวขอใหแลวเสร็จกอนที่จะรับการ
ประเมินผลจากคณะกรรมการของการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยเมื่อเริ่มทดสอบและประเมินผลโดย
คณะกรรมการของการไฟฟาสวนภูมิภาคแลว ผูยื่นขอเสนอจะไมสามารถแกไขใด ๆ ไดอีก  

23. ผูยื่นขอเสนอจะตองกรอกขอมูลรายละเอียดของอุปกรณหลักทั้ง Hardware และ Software ท่ี
นํามาใชในในการสาธิตการทํางานจริง (Live Demonstration) ตามตัวอยางแบบฟอรมแสดงใน
ตารางที่ 1  

24. มิเตอรอัจฉริยะชนิด 3P4W และ ชนิด 3P3W จะตองสามารถทํางานไดที่ระดับแรงดัน 230V  
25. ไมอนุญาตใหบันทึกภาพและเสียงใด ๆ ในหองสาธิตในวันสาธิตการทํางานจริง 
26. ไมอนุญาตใหนําอุปกรณสื่อสาร อุปกรณบันทึกภาพ อุปกรณบันทึกเสียง โทรศัพทเคลื่อนที่ และ 

Smart Devices ทุกชนิดเขามาในหองสาธิตในวันสาธิตการทาํงานจริง ยกเวนอุปกรณที่ใชในการ
สาธิตการทํางานจริง การละเมิดดังกลาวจะถือวาไมผานคุณสมบัติขอเสนอทางดานเทคนิค  
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ตารางที่ 1 ตารางบัญชีรายการอุปกรณที่ใชในการสาธิต 

 

แบบฟอรม 3: ตารางบัญชีรายการอุปกรณที่ใชในการสาธิต

1 Smart Meter 1 Smart Meter 

1.1 Rating 1.1 Rating ตรงกนั ไมตรงกัน

Manufacturer Manufacturer ตรงกัน ไมตรงกัน

Model/Catalog No. Model/Catalog No. ตรงกัน ไมตรงกัน

Serial Number

1.2 Rating 1.2 Rating ตรงกนั ไมตรงกัน

Manufacturer Manufacturer ตรงกัน ไมตรงกัน

Model/Catalog No. Model/Catalog No. ตรงกัน ไมตรงกัน

Serial Number

1.3 Rating 1.3 Rating ตรงกนั ไมตรงกัน

Manufacturer Manufacturer ตรงกัน ไมตรงกัน

Model/Catalog No. Model/Catalog No. ตรงกัน ไมตรงกัน

Serial Number

2 4G/3G Modem 2 4G/3G Modem

2.1 Manufacturer 2.1 Manufacturer ตรงกนั ไมตรงกัน

Model/Catalog No. Model/Catalog No. ตรงกัน ไมตรงกัน

Serial Number

2.2 Manufacturer 2.2 Manufacturer ตรงกนั ไมตรงกัน

Model/Catalog No. Model/Catalog No. ตรงกัน ไมตรงกัน

Serial Number

3 HES Software Manufacturer 3 HES Software Manufacturer ตรงกัน ไมตรงกัน

Model/Catalog No. Model/Catalog No. ตรงกัน ไมตรงกัน

HES Server Manufacturer HES Server Manufacturer ตรงกัน ไมตรงกัน

Model/Catalog No. Model/Catalog No. ตรงกัน ไมตรงกัน

Serial Number

4 MDMS Software Manufacturer 4 MDMS Software Manufacturer ตรงกัน ไมตรงกัน

Model/Catalog No. Model/Catalog No. ตรงกัน ไมตรงกัน

MDMS Server Manufacturer MDMS Server Manufacturer ตรงกัน ไมตรงกัน

Model/Catalog No. Model/Catalog No. ตรงกัน ไมตรงกัน

Serial Number

5 HSM Manufacturer 5 HSM Manufacturer ตรงกัน ไมตรงกัน

Model/Catalog No. Model/Catalog No. ตรงกัน ไมตรงกัน

DLMS/Cosem Security Suite DLMS/Cosem Security Suite ตรงกัน ไมตรงกัน

Security Certification Security Certification ตรงกัน ไมตรงกัน

Serial Number

ผูแทนบริษัท………………………………………….

รายการอุปกรณที่นํามา Live Demo รายการอุปกรณในขอเสนอของผูยื่นขอเสนอ สําหรับเจาหนาท่ี กฟภ.

บริษัทขอรับรองวาไดกรอกขอมูลถูกตอง

ลงช่ือ

           (………………………………………………….)
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27. วิธีการคิดคะแนนดิบ ใชทศนิยม 3 ตําแหนง โดยใหตัดทิ้งทศนิยมตําแหนงที่ 4 เปนตนไป กอนนํามา
คํานวณเปนผลรวมคะแนน โดยตารางการกําหนดน้ําหนักและรอยละของคะแนนรวม แสดงในตาราง
ที่ 2 
 

หัวขอใหญ หัวขอยอย น้ําหนัก 
(%) 

A.1 คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอที่มีศักยภาพใน
การดําเนินโครงการอยางมีคุณภาพ 
(รอยละ 5 ของ คะแนนในสวนขอเสนอดาน
เทคนิคหรือขอเสนออื่น) 

1.1 ผูยื่นขอเสนอตองเคยเปนคูสัญญาหรือ
เปนผูดําเนินการหลัก (Lead Firm)  

100 

A.2 คุณสมบัติของศูนยบริการท่ีมีคุณภาพ     
(รอยละ 10 ของ คะแนนในสวนขอเสนอดาน
เทคนิคหรือขอเสนออื่น) 

2.1 ศูนยบริการท่ีมีคุณภาพ  100 

A.3 คุณสมบัติของกระบวนการผลิต Software 
ที่มีคุณภาพ (รอยละ 5 ของ คะแนนในสวน
ขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนออื่น) 

3.1 กระบวนการผลิต Software ที่มีคุณภาพ 100 

A.4 คุณสมบัติทางเทคนิค 
(รอยละ 80 ของ คะแนนในสวนขอเสนอดาน
เทคนิคหรือขอเสนออื่น) 

4.1 สาธิตการทํางานระบบหรืออปุกรณชวย
ตรวจสอบการละเมิดภายในตูมิเตอร (2%) 

2 

4.2 สาธิตการทํางานของระบบมิเตอรอจัฉริยะ 
(AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ (48%) 

 

4.2.1 PING  2 
4.2.2.On-Demand Read 2 
4.2.3 Billing 5 
4.2.4 VEE (Validation, Estimation, 

Editing) 
5 

4.2.5 Remote Configuration 4 
4.2.6 Firmware Upgrade 8 
4.2.7 การเขากันไดของมเิตอรอัจฉริยะ

และหนวยรับ-สงขอมูล (4G/3G Modem) ตาง
ผลิตภัณฑ 

8 

4.2.8 การทํางานของเครื่องมือในการ
ตรวจสอบการทาํงานของหนวยรับ-สงขอมูล 
(4G/3G Modem) และการเขากันไดกับหนวย
รับ-สงขอมูล (4G/3G Modem) ทุกผลิตภัณฑ 

5 
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4.2.9 Momentary 
Interruption/Power Outage 

4 

4.2.10 Power Quality Monitoring 
and Reporting 

5 

4.3 สาธิต Customer Energy Portal 
(8%) 

 

      4.3.1 ระบบการจัดการสิทธิ์ของผูใชงาน 2 
4.3.2 ความสามารถแสดงผลรวมของขอมูล

การใชไฟฟา 
3 

4.3.3 การแสดง Billing History 3 
4.4 สาธิตระบบ Network 

Management System (NMS) และ 
Meter Operation Management System 
(MOMS) (22%) 

 

      4.4.1 ระบบ Network Management 
System (NMS) 

4 

4.4.2 ระบบ Meter and Equipment 

Installation System (MEIS) 

13 

4.4.3 ระบบ Meter Exception 

Monitoring System (MEMS) 

5 

4.5 สาธิตระบบ Demand Response 
(DR) (14%) 

 

      4.5.1 ระบบ Demand Response (DR) 
ที่มี Dynamic Rate แบบ Incentive-Based 

4 

4.5.2 ระบบ Demand Response (DR) 
ที่สามารถเชื่อมโยงกับ Demand Response 
Management System (DRMS) 

10 

4.6 สาธิตระบบ Data Analytics (6%)  
      4.6.1 ระบบ Load Research 6 

ตารางที่ 2 การกําหนดน้ําหนักและรอยละของคะแนนรวมในการสาธิตการทํางานจริง (Live 
Demonstration) 
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จ. รายการอุปกรณหลักข้ันตํ่าที่ตองใชในการสาธิตการทํางานจริง (Live Demonstration) 
1. รายการขอมูลที่การไฟฟาสวนภูมภิาค จัดเตรียมให 

1.1 ขอมูล Load Profile ของลูกคาจํานวน 1 ราย ในระยะเวลา 60 วัน สําหรับใชในการสาธิต

การทํางานจริงของระบบ Demand Response 

1.2 ขอมูล Load Profile ของลูกคาจํานวน 100 ราย ในระยะเวลา 60 วัน สําหรับใชใน       

การสาธิตการทํางานจริงของระบบ Load Research 

2. รายการอุปกรณที่ผูยื่นขอเสนอ ตองจัดเตรียมเอง แสดงในตารางที่ 3 ดังตอไปนี้ 
 

รายการ
ที ่

รายการอปุกรณ จํานวนอุปกรณหลัก  
(จํานวนข้ันต่ํา) 

2.1 มิเตอรอัจฉริยะ จํานวน 3 ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑละ 5 เครื่อง และ 

สํารอง 2 เครื่อง ตอผลิตภัณฑ 

21 เครื่อง  
(ประกอบดวย เครื่องหลัก 

15 เครื่อง และ เครื่องสํารอง

6 เครื่อง) 

- มิเตอรอัจฉริยะประกอบ CT แรงต่ํา (3P4W) จํานวน 3 เครื่อง
และ สํารอง 1 เครื่อง ตอผลิตภัณฑ 

12 เครื่อง  
(ประกอบดวย เครื่องหลัก 9 

เครื่อง และ เครื่องสํารอง 3 

เครื่อง) 

- มิเตอรอัจฉริยะประกอบ CT/VT แรงสูง (3P3W) จํานวน 2 

เครื่อง และ สํารอง 1 เครื่อง ตอผลิตภัณฑ 

9 เครื่อง  
(ประกอบดวย เครื่องหลัก 6 

เครื่อง และ เครื่องสํารอง 3 

เครื่อง) 

2.2 หนวยรับ-สงขอมูล (4G/3G Modem) พรอม SIM Card จํานวน 2 

ผลิตภัณฑ โดยมีผลิตภัณฑแรกจํานวน 8 ชุด และผลิตภัณฑที่สอง

จํานวน 7 ชุด  และ สํารอง 1 ชุด ตอผลิตภัณฑ 

17 ชุด  
(ประกอบดวย ชุดหลัก 15 

ชุด และ ชุดสํารอง 2 ชุด) 

2.3  เครื่องมือในการตรวจสอบการทาํงานของหนวยรับ-สงขอมูล (4G/3G 
Modem) 

2 ชุด 
(ประกอบดวย ชุดหลัก 1 ชุด 

และ ชุดสํารอง 1 ชุด) 
2.4 Limit Switch สําหรับตรวจสอบการละเมิดภายในตูมิเตอร 15 ชุด 
2.5 คอมพิวเตอรแมขาย (Server) 1 เครื่อง 

2.6 ระบบ Hardware Security Module (HSM) 1 เครื่อง 
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2.7 คอมพิวเตอร Note Book 5 เครื่อง 

2.8 Printer 1 เครื่อง 
2.9 Handheld Power Source with reference ที่สามารถจายกระแส

สูงสุดไมเกิน 5 A และ จายแรงดันไฟฟาในชวง 20 – 300 V ที่

สามารถสรางรูปคลื่นเพื่อทดสอบหัวขอ Power Quality และ 

Demand Response ไดครบถวน 

1 เครื่อง 

2.10 โหลดที่เปนหลอดไส รวมกันไมต่ํากวา 1,000 W 1 ชุด 
2.11 ระบบสื่อสารที่เชื่อมโยงกับผูใหบริการโครงขายสื่อสาร Cellular 1 ระบบ 

2.12 อุปกรณอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการสาธิตการทํางานจริง (Live 

Demonstration) 

- 

ตารางที่ 3 บัญชีรายการอุปกรณที่ใชในการสาธิตการทํางานจริง (Live Demonstration) 

3. ผูยื่นขอเสนอจะตองจัดสงพัสดุที่ใชในการสาธิต พรอมเอกสารแสดงรายการพัสดุที่ใชในการสาธิต 
ภายใน 5 วันทําการ นับถัดจากวันเสนอราคา ตามเอกสารประกวดราคาจางหัวขอที่ 4.17  
 

ฉ. สถาปตยกรรมของระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ ในการสาธิต
การทํางานจริง (Live Demonstration) 

 ผูยื่นขอเสนอจะตองจัดหาอุปกรณหลักทั้ง Hardware, Software, ระบบสื่อสาร, และ อุปกรณอ่ืน ๆ ที่

เก่ียวของ ดังที่กําหนดในหัวขอ จ) สําหรับใชในการสาธิตการทํางานจริงของระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับ

ผูใชไฟฟารายใหญ สถาปตยกรรมของระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ ในการสาธิตการ

ทํางานจริง (Live Demonstration) แสดงในรูปที่ 1   
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รูปที่ 1 สถาปตยกรรมของระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ ในการสาธิตการทํางานจริง 

(Live Demonstration) 

ช. เงื่อนไขเฉพาะของการสาธิตการทํางานจริง (Live Demonstration) 
 

1. การสาธิตการทํางานของระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญจะตองสาธิตบนระบบ 
Single HES เทานั้น (Single HES หมายถึงระบบ HES ที่ใชบริหารจัดการมิเตอรอัจฉริยะทุกผลิตภัณฑไดโดยใช
หนาจอ User Interface เดียว และมีการทํางานดวย Software ชุดเดียวกัน) 

2. การแกไขคา Configuration แบบทางไกล (Remotely) ผานโครงขายสื่อสาร Cellular จะตอง
ดําเนินการแกไขผานหนาจอ Graphic User Interface (GUI) เดียวกันผานระบบ HES หรือ MDMS  

3. การทํา Firmware Upgrade แบบทางไกล (Remotely) ผานโครงขายสื่อสาร Cellular จะตองเปนการ
กระทําผานหนาจอ Graphic User Interface (GUI) เดียวของระบบ AMI  

4. User Interface และ รายงาน ในระบบที่ทดสอบการสาธิตการทํางานจริง (Live Demonstration) 
ทั้งหมด ตองเปนภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ เทานั้น 
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A.1 คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอที่มีศักยภาพในการดําเนินโครงการอยางมีคณุภาพ 
(รอยละ 5 ของ คะแนนในสวนขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนออื่น) 

วัตถุประสงค: เพ่ือกําหนดใหผูยื่นขอเสนอมีคณุสมบัติที่เหมาะสมในการบริหารโครงการอยางมีคุณภาพ 
รายละเอียด: ผูย่ืนขอเสนอตองเคยเปนคูสัญญาหรือเปนผูดําเนินการหลัก (Lead Firm) ในกิจการรวมคา 
(Joint Venture หรือ Consortium) ที่ปรากฎในเอกสารประกวดราคาจางดวย วิธีการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ขอ 2.14  

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ: ไดผูรับจางที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการบริหารโครงการอยางมีคณุภาพ 
เกณฑการประเมิน: 

1. ผูยื่นขอเสนอตองเคยเปนคูสัญญาหรือเปนผูดําเนินการหลัก (Lead Firm) ในกิจการรวมคา (Joint 
Venture หรือ Consortium) ที่ปรากฎในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ขอ 2.14 ไดแตม 1 คะแนน  

รวมแตมทั้งหมด 1 คะแนน 
 
ผลการประเมิน: 
                                                                    
                                คะแนนที่ได  …………………………………….                                 
 
ขอสังเกตุ: 
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A.2 คุณสมบัติของศูนยบริการที่มีคุณภาพ (รอยละ 10 ของคะแนนในสวนขอเสนอดาน
เทคนิคหรือขอเสนออื่น) 

วัตถุประสงค: เพ่ือกําหนดใหศูนยบริการติดตั้งและบริการหลังการขายทั่วประเทศของผูยื่นขอเสนอมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ISO 20000 
รายละเอียด: ผูยื่นขอเสนอจัดเตรียมเอกสารใบรับรองมาตรฐานศูนยบริการติดตั้งและบริการหลังการขายทั่ว
ประเทศ โดยจะตองมีอยางนอย 12 ศูนยบริการท่ีกระจายตัวตามภาคตาง ๆ (เหนือ, กลาง, ตะวันออกเฉียงเหนือ
, ใต) แบงตามการแบงเขตพื้นที่ใหบริการของ การไฟฟาสวนภูมิภาค ภาคละ 3 ศูนยบริการ ที่ไดมาตรฐาน 
ISO 20000 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ: ศูนยบริการติดตั้งและบริการหลังการขายทั่วประเทศไดรับมาตรฐาน ISO 20000 
เกณฑการประเมิน: 

1. จํานวนศูนยบริการ 
มีศูนยบริการอยางนอย 12 ศูนย และกระจายตัวตามภาคตางๆ (เหนือ, กลาง, ตะวันออกเฉียงเหนือ, ใต) 
แบงตามการแบงเขตของ การไฟฟาสวนภูมภิาค ภาคละ 3 ศูนยบริการ โดยจะตองเปนศูนยบริการท่ีมี
เอกสารรับรองวาเปนของผูยื่นขอเสนอเทานั้น  
ไดแตม 1 คะแนนตอศูนยบริการ แตมเต็ม 12 คะแนน (แตมเต็ม 3 แตมตอภาค) 

2.  ศูนยบริการที่มี ISO 20000  
ศูนยบริการในขอ 1) ที่มี ISO 20000 ไดแตม 1 คะแนนตอศูนยบริการ แตมเต็ม 12 คะแนน 

 
          ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอในนามกิจการรวมคา สามารถใชเอกสารของผูเขารวมคามากกวาหนึ่งรายรวมกัน
ได 

รวมแตมทั้งหมด 24 คะแนน 
ผลการประเมิน: 
                                                                    
                                คะแนนที่ได  …………………………………….                                 
 
ขอสังเกตุ: 
 
 
 
 
 
 



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

 

13 
 

A.3 คุณสมบัติของกระบวนการผลิต Software ที่มีคุณภาพ (รอยละ 5 ของ คะแนนใน
สวนขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนออื่น) 

วัตถุประสงค: เพ่ือกําหนดใหกระบวนการผลิตซอฟทแวร MOMS และ Customer Energy Portal มีคุณภาพ
โดยกําหนดใหบริษัทผูผลิตซอฟทแวรมีการพัฒนาซอฟทแวรที่ดีตามมาตรฐานกระบวนการในการพัฒนางาน 
(Compatibility Maturity Model Integration: CMMI) 
รายละเอียด: ผูยื่นขอเสนอจัดเตรียมเอกสารใบรับรองมาตรฐานกระบวนการในการพัฒนางาน (CMMI) มา
แสดงตอ การไฟฟาสวนภูมิภาค  
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ: บริษัทผูผลิตซอฟทแวร MOMS และ Customer Energy Portal มีมาตรฐาน
กระบวนการพัฒนาซอฟทแวรที่ดีตามมาตรฐานกระบวนการในการพัฒนางาน (CMMI-DEV) ไมต่ํากวา Level 3 
เกณฑการประเมิน: 

1. ผูยื่นขอเสนอตองแสดงเอกสารที่แสดงถึงกระบวนการในการพัฒนาซอฟทแวรที่ดี (Compatibility 
Maturity Model Integration: CMMI) ในระดับไมต่ํากวา CMMI-DEV Level 3 อยางใดอยางหนึ่งได
แตม 1 คะแนน ดังตอไปนี้ 
       1.หนังสือรับรองกระบวนการพัฒนาซอฟทแวรท่ีดีตามมาตรฐาน CMMI-DEV ไมต่ํากวา Level 3 
โดยเอกสารรับรองดังกลาวจะตองเปนของผูยื่นขอเสนอโดยยังคงสถานะไดรับอยู ณ วันยื่นขอเสนอ หรือ 
       2.หนังสือรับรองกระบวนการพัฒนาซอฟทแวรท่ีดีตามมาตรฐาน CMMI-DEV ไมต่ํากวา Level 3 
ของโครงการซึ่งผูยื่นขอเสนอไดทําการพัฒนา มาอยางนอย 1 โครงการ โดยโครงการดังกลาวตองไดรับ
การรับรองมาตรฐาน CMMI-DEV ไมต่ํากวา Level 3 ไมเกินกวา 3 ป นับจากวันยื่นขอเสนอ  
        
ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอในนามกิจการรวมคา สามารถใชเอกสารของผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งมายื่นได 

รวมแตมทั้งหมด 1 คะแนน 
ผลการประเมิน: 
                                                                    
                                คะแนนที่ได  …………………………………….                                 
 
ขอสังเกตุ: 
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A.4 คุณสมบัติทางเทคนคิ (รอยละ 85 ของ คะแนนในสวนขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนออื่น) 

A.4.1 สาธิตการทํางานระบบหรืออุปกรณชวยตรวจสอบการละเมิดภายในตูมิเตอร (น้ําหนัก 2%) 

วัตถุประสงค: เพ่ือสาธิตการทํางานจริงของระบบหรืออุปกรณชวยตรวจสอบการละเมิดภายในตูมิเตอร 

รายละเอียด: สาธิตการทํางานจริงของระบบหรืออุปกรณชวยตรวจสอบการละเมิดภายในตูมิเตอร โดยผูย่ืน
ขอเสนอจัดเตรียมสวิตซ รุนเดียวกับที่เสนอในขอเสนอทางดานเทคนิค 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ:  

1. Door Switch แจงเตือน Alarm เมื่อมีการเปดตูมิเตอร 
         2.   Terminal Cover แจงเตือน Alarm เมื่อมีการเปดฝาครอบ Terminal ของมิเตอรอัจฉริยะ 
เกณฑการประเมิน: 
          1. Door Switch แจง Alarm (ON และ OFF รวมทั้ง Time Stamp แบบ PUSH Notification) ภายใน
ระยะเวลา 30 วินาที โดยการกดสวิทซครั้งเดียว ตอ มิเตอรอัจฉริยะ 1 ผลิตภัณฑ (รวมทั้งหมด 3 ผลิตภัณฑ 
ทดสอบ 2 ครั้งและสําเร็จทั้ง 2 ครั้งนับเปน 1 แตมตอผลิตภัณฑ) 
          2. Terminal Cover แจง Alarm (OPEN และ CLOSE รวมทั้ง Time Stamp แบบ PUSH 
Notification) ภายในระยะเวลา 30 วินาที (สามารถยอมรับความคลาดเคลื่อนไดไมเกิน 1 วินาที) โดยการเปดฝา
ครอบ Terminal มิเตอรอัจฉริยะครั้งเดียว ตอ มิเตอรอัจฉริยะ 1 ผลิตภัณฑ (รวมทั้งหมด 3 ผลิตภัณฑ ทดสอบ 
2 ครั้งและสําเร็จทั้ง 2 ครั้งนับเปน 1 แตมตอผลิตภัณฑ) 
(แตมเต็ม 6 คะแนน) 

ผลการประเมิน: 
                                                                    
                                คะแนนที่ได  …………………………………….                                 
 
ขอสังเกตุ: 
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A.4.2 สาธิตการทํางานของระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ (น้ําหนัก 

51%) 

รายละเอียด: สาธิตการทํางานของระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ ตามหัวขอที่กําหนดกับ

มิเตอรอัจฉริยะทุกผลิตภัณฑที่นําเสนอและมีหนวยรับ-สงขอมูล (4G/3G Modem) ทุกผลิตภัณฑ โดยเลือกมิเตอร

อัจฉริยะมาทุกประเภท และ ระบบที่สาธิตทั้งหมดตองทํางานแบบ On Premise ที่มีระบบ MDMS และ ระบบ 

HES รุนเดียวกับที่เสนอในขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนอดานราคา โดยกําหนดใหทดสอบกับ มิเตอรอัจฉริยะ

จํานวน 3 ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑละ 5 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 15 เครื่อง และ หนวยรับ-สงขอมูล (4G/3G Modem)  

จํานวน 2 ผลิตภัณฑ โดยมีผลติภัณฑแรกจํานวน 8 เครื่อง และ ผลิตภัณฑที่สองจํานวน 7 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 15 

เครื่อง 

A.4.2.1 สาธิตการทํางาน PING ในระบบมิเตอรอจัฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ (รอยละ 2) 

วัตถุประสงค: เพ่ือสาธิตการทํางาน PING ในระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ 
รายละเอียด: สาธิตการทํางาน PING ในระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ:  
       1.การ Ping สําเร็จ แบบ Single HES โดย Ping 1 ครั้ง ทีละเครื่องจนครบ 15 เครื่อง (ผลิตภัณฑละ 5 
เครื่อง จํานวน 3 ผลิตภัณฑ) 
เกณฑการประเมิน: 
       1. Ping สําเร็จ หมายถึงแตละเครื่องจะตองม ีReply อยางนอย 1 ครั้ง ภายในระยะเวลาไมเกิน 30 วินาที 
(สามารถยอมรับความคลาดเคลื่อนไดไมเกิน 1 วินาที) ไดแตม 1 คะแนน ตอหนึ่งเครื่อง (แตมเต็ม 15 คะแนน) 
ผลการประเมิน: 
                                                                         
                                คะแนนที่ได  …………………………………….                                 
 
ขอสังเกตุ: 
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A.4.2.2 สาธิตการทํางาน On-Demand Read ในระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟาราย
ใหญ (น้ําหนัก 2%) 

วัตถุประสงค: เพ่ือสาธิตการทํางาน On-Demand Read ในระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟาราย
ใหญ 
รายละเอียด: สาธิตการทํางาน On-Demand Read ในระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ:  
       1.การอานคาสําเร็จของคา Instantaneous Demand (kW), Instantaneous Reactive Power (kVar), 
Voltage (V), และ Current (A) แบบ  On-Demand Read แบบ Single HES เรียกอานคา 2 ครั้ง ทีละเครื่อง
จนครบ 15 เครื่อง (ผลิตภัณฑละ 5 เครื่อง จํานวน 3 ผลิตภัณฑ) 
เกณฑการประเมิน: 
       1. การอานคาสําเร็จของ Instantaneous Demand (kW), Instantaneous Reactive Power (kVar), 
Voltage (V), และ Current (A) แบบ  On-Demand Read แบบ Single HES สําเร็จ 1 ครั้งตอเครื่อง ไดแตม 1 
คะแนน (แตมเต็ม 30 คะแนน) 
ผลการประเมิน: 
                                                                       
                                คะแนนที่ได  …………………………………….                                 
 
ขอสังเกตุ: 
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A.4.2.3 สาธิตการอานคา Billing สําเร็จ ถูกตอง และ ครบถวนตามรูปแบบที่ การไฟฟาสวนภูมิภาค 
กําหนด ในระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ (น้ําหนัก 5%) 

วัตถุประสงค: เพ่ือสาธิตการอานคา Billing สําเร็จ ถูกตอง และ ครบถวนตามรูปแบบที่ การไฟฟาสวนภูมภิาค 
กําหนด แบบ Single HES ในระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ 
รายละเอียด: สาธิตการอานคา Billing สําเร็จ ถูกตอง และ ครบถวนตามรูปแบบที่ การไฟฟาสวนภูมภิาค 
กําหนด แบบ Single HES ในระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ:  
      1.การอานคา Billing สําเร็จ ถูกตอง และ ครบถวนตามรูปแบบที่ การไฟฟาสวนภูมิภาค กําหนด แบบ 
Single HES โดยทํา Automatic Billing Reset ที่มิเตอรอัจฉริยะพรอมกัน 3 เครื่อง (ผลิตภัณฑละ 1 เครื่อง 
จํานวน 3 ผลิตภัณฑ) ตาม Schedule ที่ การไฟฟาสวนภูมิภาค กําหนด โดยกําหนดระยะเวลาการอาน Billing 
แบบ Automatic โดยใชระบบ HES/MDMS ภายในเวลาไมเกิน 15 นาที นับตั้งแตเวลา Automatic Billing 
Reset ใน Schedule ที่กําหนด 
      2. อาน Billing สําเร็จ ถูกตอง และ ครบถวนตามรูปแบบที่ การไฟฟาสวนภูมิภาค กําหนด แบบ Single 
HES โดยทํา Manual Billing Reset โดยการกดปุม Billing Reset ที่ตัวมิเตอรอัจฉริยะทลีะเครื่องจนครบ 3 
เครื่อง (ผลิตภัณฑละ 1 เครื่อง จํานวน 3 ผลิตภัณฑ) จากนั้นใชระบบ HES/MDMS อาน Billing แบบ Manual 
ภายในเวลาไมเกิน 5 นาที นับตั้งแตเรียกอานขอมูล Billing 
      3. ใหวางไฟลผลลัพธจากการอาน Billing ใน FTP Server แบบอัตโนมัติตามเวลาที่กําหนดโดย การไฟฟา
สวนภูมิภาค ครบทุกมิเตอรที่อาน Billing สําเร็จแลว 
หมายเหตุ: การไฟฟาสวนภูมิภาค กําหนดรูปแบบ ASCII TEXT File ของ Billing Format ในเอกสารแนบทาย 
ใหผูยื่นขอเสนอ และ ผูยื่นขอเสนอตองจัดเตรียม FTP Server มาเอง  
เกณฑการประเมิน: 
       1. การอานคา Automatic Billing พรอมวางไฟลผลลัพธ สําเร็จ ถูกตอง และ ครบถวน ตามรูปแบบที่ 
การไฟฟาสวนภูมภิาค กําหนด แบบ Single HES สําเร็จ 1 ผลิตภัณฑมิเตอร ไดแตม 1 คะแนน  
        2. การอานคา Manual Billing พรอมวางไฟลผลลัพธ สําเร็จ ถูกตอง และ ครบถวนตามรูปแบบที่ การ
ไฟฟาสวนภูมภิาค กําหนด แบบ Single HES สําเร็จ 1 ผลติภัณฑมิเตอร ไดแตม 1 คะแนน 
(แตมเต็ม 6 คะแนน) 
ผลการประเมิน:                                                   
                                คะแนนที่ได  …………………………………….                                 
 
ขอสังเกตุ: 
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A.4.2.4 สาธิตการประมวลผลขอมูล 15-minute Load Profile ที่กําหนดให ผานฟงกช่ัน VEE 
(Validation, Estimation, Editing) แบบ Off-Line  สําเร็จและถูกตอง ในระบบมิเตอร
อัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ (น้ําหนัก 5%) 

วัตถุประสงค: เพ่ือสาธิตการประมวลผลขอมูล 15-minute Load Profile ที่กําหนดให ผานฟงกชั่น VEE 
(Validation, Estimation, Editing) แบบ Off-Line  สําเร็จและถูกตอง ในระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับ
ผูใชไฟฟารายใหญ 
รายละเอียด: สาธิตการประมวลผลขอมูล 15-minute Load Profile ที่กําหนดให ผานฟงกชั่น VEE 
(Validation, Estimation, Editing) แบบ Off-Line  สําเร็จและถูกตอง ในระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับ
ผูใชไฟฟารายใหญ 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ:  

  1.การประมวลผลขอมูล 15-minute Load Profile ที่กําหนดให ผานฟงกชั่น VEE (Validation, 
Estimation, Editing) แบบ Off-Line สําเร็จและถูกตอง โดยมีการประมวลผลดังตอไปนี้ 

    1.1 ตรวจเช็ค (Validation) ขอมูลที่ใหมาวามีการขาดหายหรือไม ถามีขอมูลขาดหายใหแจงผาน 
MDMS วามีขอมูลขาดหายในชวงไหนบาง  
    1.2 ถามีขอมูลขาดหาย ใหดําเนินการประมาณคา (Estimation) ดวยกระบวนการประมาณคาแบบ
ตาง ๆ อยางนอย 3 กรรมวิธี 
    1.3 สามารถแกไขคา (Editing) คาที่ขาดหายไปแบบ Manual แลวเก็บขอมูลที่ Edit แยกออกจาก 
ขอมูลดิบของ Load Profile เดิมได 

หมายเหตุ: การไฟฟาสวนภูมิภาค จะใหชุดขอมูลตัวอยาง Load Profile ในรูป text file ใหผูเขาประมูล 
เกณฑการประเมิน: 
       1. การประมวลผลขอมูล 15-minute Load Profile ที่กําหนดให ผานฟงกชั่น VEE (Validation, 
Estimation, Editing) แบบ Off-Line สําเร็จและถูกตอง สําเร็จ 1 ครั้ง/ขอ ไดแตม 1 คะแนน (แตมเต็ม 3 
คะแนน) 
ผลการประเมิน: 
                                                                     
                                คะแนนที่ได  …………………………………….                                 
 
ขอสังเกตุ: 
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A.4.2.5 สาธิตการทํา Remote Configuration สําเร็จและถูกตอง ครบถวนแบบ Single HES ใน
ระบบมิเตอรอจัฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ (น้ําหนัก 4%) 

วัตถุประสงค: เพ่ือสาธิตการทํา Remote Configuration สําเร็จและถูกตอง ครบถวนแบบ Single ในระบบ
มิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ 
รายละเอียด: สาธิตการทํา Remote Configuration สําเร็จและถูกตอง ครบถวนแบบ Single ในระบบมิเตอร
อัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ:  
       1. การทํา Remote Configuration สําเร็จ ถูกตอง และ ครบถวนแบบ Single HES โดยใหเปลี่ยนวันที่
ทดสอบจากวันทาํงานเปนวันหยุด เพ่ือพิสูจนทราบวามีการคิดหนวยตาม Rate ของวันหยุดไดอยางถูกตอง 
(จะตองปรับแกคา Configuration แบบ Remote ผานโครงขายสื่อสาร Cellular โดยตองเปนการปรับแกไข ผาน
หนาจอ Graphic User Interface (GUI) เดียวของ HES หรือ MDMS และ สามารถทําการ Remote 
Configuration ในเวลาเดียวกันดวย Single HES) 
       2. มิเตอรอัจฉริยะจะตองสามารถทํางานไดตามปกติและไมกระทบกับการวัดคาพลังงาน โดยตอมิเตอร
อัจฉริยะพวงกัน 15 เครื่อง (วงจรแรงดันตอขนานกัน และ วงจรกระแสตออนุกรมกัน ดังรูปดานลาง) แบบ 220V 
เฟสเดียว (A-N) แลวจดหนวยกอนและหลัง Remote Configuration มิเตอรอัจฉริยะทุกเครื่องควรจะมีคาหนวยที่
เปลี่ยนแปลงเทากัน โดยมีคาความผิดพลาดไมเกิน 5% ของคาเฉลี่ยของหนวยรวมของมิเตอรที่สามารถทําการ 
Remote Configuration สําเร็จ (หลังจาก Remote Configuration) 

 
        3. ทําการเปลี่ยน Remote Configuration เปนแบบกลุม 15 เครื่อง (ผลิตภัณฑละ 5 เครื่อง จํานวน 3 
ผลิตภัณฑ) ใหแลวเสร็จภายใน 5 นาทีนับจากการกดปุมสั่งการ Remote Configuration โดยไมมีโหลด หลังจาก
นั้นใหตอโหลดไมต่ํากวา 1,000 W เปนระยะเวลา 15 นาที แลวประเมินผล 

 
เกณฑการประเมิน: 
       1. การทํา Remote Configuration สําเร็จ 1 เครื่อง ไดแตม 1 คะแนน (แตมเต็ม 15 คะแนน) 
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ผลการประเมิน: 
                                
                                คะแนนที่ได  …………………………………….                                 
 
ขอสังเกตุ: 
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A.4.2.6 สาธิตการทํา Firmware Upgrade สําเร็จและถูกตอง ครบถวนแบบ Single HES ใน
ระบบมิเตอรอจัฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ (น้ําหนัก 8%) 

วัตถุประสงค: เพ่ือสาธิตการทํา Firmware Upgrade สําเร็จและถูกตอง ครบถวนแบบ Single HES ในระบบ
มิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ ทั้งมิเตอรอัจฉริยะ และ หนวยรับ-สงขอมูล 
รายละเอียด: สาธิตการทํา Firmware Upgrade สําเร็จและถูกตอง ครบถวนแบบ Single HES ในระบบมิเตอร
อัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ ทั้งมิเตอรอัจฉริยะ และ หนวยรับ-สงขอมูล  
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ:  
       1. การทํา Firmware Upgrade สําเร็จและถูกตอง ครบถวน ของมิเตอรอัจฉริยะแบบกลุมโดยมิเตอรแตละ
ผลิตภัณฑจะตองสามารถทํา Firmware Upgrade ไดพรอม ๆ กันโดยการสั่งการในเวลาเดียวกัน ผานระบบ
มิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ แบบ Remote Firmware Upgrade 
             1.1 ใหเปลี่ยนจุดทศนยิมที่แสดงของคา Instantaneous Voltage โดยกอน Firmware Upgrade ใช 2 
ตําแหนง และ หลัง Firmware Upgrade ใช 4 ตําแหนง 
             1.2 มิเตอรสามารถทํางานไดตามปกติและไมกระทบกับการวัดคาพลังงาน โดยตอมิเตอร 3P4W พวง
กัน 9 เครื่อง (วงจรแรงดันตอขนานกัน และ วงจรกระแสตออนุกรมกัน ดังรูปดานลาง) แบบ 220V เฟสเดียว (A-
N) แลวจดหนวยกอนและหลัง Firmware Upgrade มิเตอรทุกตัวควรจะมีคาหนวยที่เปลี่ยนแปลงเทากัน โดยมีคา
ความผิดพลาดไมเกิน 5%  

 
             1.3 ทําการขัดจังหวะการ Upgrade โดยการงดจายไฟเขามิเตอรอัจฉริยะจํานวน 3 เครื่อง (ผลิตภัณฑ
ละ 1 เครื่อง) โดยคณะกรรมการจะเปนผูเลือกมิเตอร แลวสังเกตุผลวามิเตอรอัจฉริยะกลุมนี้สามารถกลับไปทํางาน
โดยใช Firmware เดิมได 
             1.4 มี Firmware Version ที่เปลี่ยนไปจากกอนหนาโดยแสดงผลที่หนาจอมิเตอร ทําการ Firmware 
Upgrade เปนกลุม 6 เครื่อง ใหแลวเสร็จภายใน 30 นาที 
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เกณฑการประเมิน: 
       1. การทํา Firmware Upgrade ของมิเตอรอัจฉริยะสําเร็จ 1 เครื่อง ไดแตม 2 คะแนน (มิเตอรที่ Upgrade 
สําเร็จตองทาํงานไดโดยใช Firmware ใหม และ มิเตอรที่ถูกขัดจังหวะในการ Upgrade ตองทํางานไดโดยใช 
Firmware เกา) (แตมเต็ม 18 คะแนน) 

ผลการประเมิน: 
                                 คะแนนที่ได  …………………………………….                                 
 
ขอสังเกตุ: 
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A.4.2.7 สาธิตการเขากันไดของมิเตอรอจัฉริยะและหนวยรับ-สงขอมูล (4G/3G Modem) ตาง
ผลิตภัณฑ (น้ําหนัก 8%) 

วัตถุประสงค: เพ่ือสาธิตการเขากันไดของมิเตอรอัจฉริยะและหนวยรับ-สงขอมูล (4G/3G Modem) ตาง
ผลิตภัณฑ ทุกผลิตภัณฑ อยางมีประสิทธิภาพ 
รายละเอียด:  

1. ทดสอบสลับหนวยรับ-สงขอมูล (4G/3G Modem) ทั้ง 2 ผลิตภัณฑ แบบ Plug and Play โดยมีการไขว
หนวยรับ-สงขอมูล (4G/3G Modem) เขากับ มิเตอรอัจฉริยะประกอบ CT แรงต่ํา ใหครบทุกผลิตภัณฑ 
(หนวยรับ-สงขอมูล (4G/3G Modem) มี 2 ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑละจํานวน 3 ชุด ตอใชงานกับมิเตอร 3 
ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑละ 2 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 6 ชุด) 

2. สาธิตการทํางาน On-Demand Read ในระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ  
3. สาธิตการอานคาสําเร็จ Load Profile ในระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ อยาง

ตอเนื่อง 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ:  
      1. ทําการอานคา Instantaneous Values สําเร็จแบบ On-Demand Read ผาน Single HES เรียกอานคา 
2 ครั้ง ทีละเครื่องจนครบ 6 เครื่อง (4G/3G Modem 1 ผลิตภัณฑ จะตองเชื่อมตอกับมิเตอรอัจฉริยะได 3 
ผลิตภัณฑ) 

2. ทําการอานคาสําเร็จ Load Profile แบบ Single HES โดยอานคา Voltage Profile (V), Current 
Profile (A), และ Load Profile (Import kWh) ทุก ๆ 15 นาที แบบ Single HES ภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมง 
พรอมกัน 6 เครื่อง (กําหนดใหประเมินความสําเร็จในการอานคาทุก ๆ 15 นาที (Period) ตอครั้ง โดยกําหนดให
ระบบ Single HES ตองเรียกคา Load Profile ภายในเวลา 5 นาทีหลังจากอานคาในแตละ Period) 

เกณฑการประเมิน: 
       1. การอานคา Instantaneous Values สําเร็จแบบ On-Demand Read ผาน Single HES 1 ครั้งตอ
เครื่อง ไดแตม 1 คะแนน (แตมเต็ม 12 คะแนน) 

2. การอานคาสําเร็จ Load Profile ไดอยางตอเนื่อง จะได 1 คะแนน ตอ เครื่อง ตอ 1 period (แตมเต็ม 
72 คะแนน) 

ผลการประเมิน: 
                         
                                คะแนนที่ได  …………………………………….                                 
 
ขอสังเกตุ: 
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A.4.2.8 สาธิตการทํางานของเครื่องมือในการตรวจสอบการทํางานของหนวยรับ-สงขอมูล 
(4G/3G Modem) และการเขากันไดกับหนวยรับ-สงขอมูล (4G/3G Modem) ทุก
ผลิตภัณฑ    (น้ําหนัก 5%) 

วัตถุประสงค: เพ่ือสาธิตการทํางานของเครื่องมือในการตรวจสอบการทํางานของหนวยรับ-สงขอมูล (4G/3G 
Modem) และการเขากันไดกับหนวยรับ-สงขอมูล (4G/3G Modem) ทุกผลิตภัณฑ อยางมีประสิทธิภาพ 
รายละเอียด:  

1. เครื่องมือในการตรวจสอบการทาํงานของหนวยรับ-สงขอมูล (4G/3G Modem) จะตองมีลักษณะการใช
งานแบบพกพาได (Handheld Device) 

2. เครื่องมือในการตรวจสอบการทาํงานของหนวยรับ-สงขอมูล (4G/3G Modem) จะตองสามารถทดสอบ
หนวยรับ-สงขอมูล (4G/3G Modem) ไดทั้ง 2 ผลิตภัณฑ โดยใชเครื่องมือเพียงอันเดียว (Single Test 
Tool) เทานั้น  

3. เครื่องมือในการตรวจสอบการทาํงานของหนวยรับ-สงขอมูล (4G/3G Modem) จะตองสามารถตรวจสอบ
ระดับความแรงของสัญญาณ (CSQ), ตรวจสอบเครือขายผูใหบริการของซมิการด (ชื่อโครงขายผูใหบริการ 
และ ชนิดของโครงขายเชน 4G หรือ 3G Network), ตรวจสอบสถานะของซิมการด (Up/OK หรือ 
Down/Failed/NA), ตรวจสอบหมายเลข IP ของซมิการด, และ ตรวจสอบระดับแรงดันและกระแสไฟฟา
ทีห่นวยรับ-สงขอมูล (4G/3G Modem)ใชงานอยูได เปนอยางนอย 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ:  
      1. เครื่องมือในการตรวจสอบการทํางานของหนวยรับ-สงขอมูล (4G/3G Modem) สามารถตรวจสอบระดับ
สัญญาณ และ ตรวจสอบเครือขายของซิมการดไดอยางถูกตอง เปนอยางนอย ไดทั้ง 2 ผลิตภัณฑ โดยใชเครื่องมือ
เพียงอันเดียว (Single Test Tool) เทานั้น 

เกณฑการประเมิน: 
       1. เครื่องมือในการตรวจสอบการทาํงานของหนวยรับ-สงขอมูล (4G/3G Modem) สามารถตรวจสอบระดับ
สัญญาณ และ ตรวจสอบเครือขายของซิมการดไดอยางถูกตอง เปนอยางนอย ไดทั้ง 2 ผลิตภัณฑ โดยใชเครื่องมือ
เพียงอันเดียว (Single Test Tool) เทานั้น ไดแตม 1 คะแนน (แตมเต็ม 1 คะแนน) 

ผลการประเมิน: 
                         
                                คะแนนที่ได  …………………………………….                                 
 
ขอสังเกตุ: 
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A.4.2.9 สาธิตการทํางาน Momentary Interruption/Power Outage สําเร็จ ถูกตอง และครบถวน
ในระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ (น้ําหนัก 4%) 

วัตถุประสงค: เพ่ือสาธิตการทํางาน Momentary Interruption/Power Outage สําเร็จ ถูกตอง และ
ครบถวนในระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ  
รายละเอียด: สาธิตการทํางาน Momentary Interruption/Power Outage สําเร็จ ถูกตอง และครบถวนใน
ระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ  
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ:  
       1. สามารถกําหนดชวงเวลา (Duration) ที่เกิด Outage ได ดังนี้ ชวงเวลาที่นอยกวา 60 วินาที เปน 
Momentary Interruption และ มากกวา 60 วินาที เปน Power Outage 
        2. ทําการงดจายไฟฟาเขาสูมเิตอรอัจฉริยะในชวงเวลาที่นอยกวา 60 วินาที เพ่ือจําลองสถานการณ 
Momentary Interruption จํานวน 2 ครั้ง ระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ 
(MDMS/HES) จะตองสามารถตรวจจับ (Capture) และ นับคา (Count) จํานวนของเหตุการณที่เกิดไฟฟา
กระพริบ (Momentary Interruption) และ ออกรายงาน (Report) จํานวนของการเกิดเหตุการณไฟฟา
กระพริบได 
        3. ทําการงดจายไฟฟาเขาสูมเิตอรอัจฉริยะในชวงเวลาที่มากกวา 60 วินาที เพ่ือจําลองสถานการณ 
Power Outage จํานวน 2 ครั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ (MDMS/HES) จะตอง
สามารถตรวจจับ (Capture) เหตุการณที่เกิดไฟฟาขัดของ (Power Outage) และ ออกรายงาน (Report) 
จํานวนของการเกิดเหตุการณไฟฟา Power Outage ได  
เกณฑการประเมิน: 
       1. ทําการทดสอบมิเตอรอัจฉริยะจํานวน 1 เครื่องตอผลิตภัณฑ รวมเปน 3 เครื่อง ออกรายงานสําเร็จทั้ง 
Momentary Interruption ตอผลิตภัณฑ ไดแตม 1 คะแนนตอความสําเร็จ 1 ครั้ง และ Power Outage ตอ
ผลิตภัณฑ ไดแตม 1 คะแนนตอความสําเร็จ 1 ครั้ง (แตมเต็ม 12 คะแนน) 
ผลการประเมิน: 
                         
                                คะแนนที่ได  …………………………………….                                 
 
ขอสังเกตุ: 
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A.4.2.10 สาธิตการทํางาน Power Quality Monitoring and Reporting สําเร็จ ถูกตอง และครบถวน
ในระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ (น้ําหนัก 5%) 

วัตถุประสงค: เพ่ือสาธิตการทํางาน Power Quality Monitoring and Reporting สําเร็จ ถูกตอง และ
ครบถวนในระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ  
รายละเอียด: สาธิตการทํางาน Power Quality Monitoring and Reporting สําเร็จ ถูกตอง และครบถวนใน
ระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ  
        1. มิเตอรผลิตภัณฑละ 1 เครื่อง (3P4W) โดยตอพวงกัน 3 เครื่อง (วงจรแรงดันตอขนานกัน และ วงจร
กระแสตออนุกรมกัน) 
       2. ในเบื้องตนใหกําหนดคา Configuration สําหรับ Sag, Under Voltage, Swell และ Overvoltage 
เปนคา Default ใด ๆ ที่ไมตรงกับเงื่อนไขในขอ 3) 
        3. แสดงคา Default Configuration เบื้องตน แลวทําการปรับแกคา Configuration ผานระบบ AMI 
โดยกําหนดใหเงื่อนไขของแตละเหตุการณเปนดังนี้ 

Sag (Magnitude: 90% of nominal voltage, Duration: <= 1 Minute) 
Under Voltage/Low Voltage (Magnitude: 90% of nominal voltage, Duration: >= 1 Minute) 

Swell (Magnitude: 110% of nominal voltage, Duration: <= 1 Minute) 
Over Voltage (Magnitude: 110% of nominal voltage, Duration: >= 1 Minute) 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ:  
       1. ระบบ AMI จะตองสามารถแสดง (Monitor) และ ออกรายงาน (Report) คาของ คุณภาพกําลังไฟฟา 
(Power Quality) ซึ่งประกอบไปดวย Voltage sag and swell detection with configurable time 
threshold ดังนิยามที่กําหนดดานบนได 
        2. ระบบ AMI จะตองสามารถตั้งคา Configurations สําหรับการแสดงคา (Monitoring) และ คา 
Threshold ตาง ๆ ที่เก่ียวของกับเหตุการณที่เก่ียวกับคุณภาพกําลังไฟฟา (Power Quality) กับมิเตอรไฟฟา
อัจฉริยะแบบกลุม (Batch of Meters)  แบบทางไกล (Remotely) ตามที่กําหนดโดยการไฟฟาสวนภูมิภาคได  

เกณฑการประเมิน: 
       1. ระบบ AMI สามารถตั้งคา Configurations สําหรับ Sag, Under Voltage, Swell และ Overvoltage 
แบบทางไกล (Remotely) ผานระบบ AMI (MDMS/HES) แลวอานคา Configuration ที่ไดปรับแกไปแลว 

สําเร็จ ถูกตอง และครบถวน ผลิตภัณฑละ 2 คะแนน (แตมเต็ม 6 คะแนน) 
        2. ทําการทดสอบมิเตอรอัจฉริยะจํานวน 1 เครื่องตอผลิตภัณฑ รวมเปน 3 เครื่อง สามารถแสดง 
(Monitor) และ ออกรายงาน (Report) คาของคณุภาพกําลังไฟฟา (Power Quality) ประกอบไปดวย Sag, 
Under Voltage, Swell และ Overvoltage สําเร็จ ถูกตอง และครบถวน คาละ 1 คะแนน ตอผลิตภัณฑ (แตม
เต็ม 12 คะแนน) 
ผลการประเมิน:                         
                                คะแนนที่ได  …………………………………….                                 
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ขอสังเกตุ: 
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A.4.3 สาธิต Customer Energy Portal (น้ําหนัก 8%) 

รายละเอียด: สาธิต Customer Energy Portal ที่สามารถแสดงผล ดังแสดงดานลาง โดยมีการเชื่อมโยงกับ

ผูใชงาน (User Interface) และ ตองเปนขอมลูที่ไดจากการมิเตอรที่ทํางานในชวงเวลาทดสอบเทานั้น การสาธิต 

Customer Energy Portal เปนการสาธิตการทํางานจริงเพ่ือตรวจเช็คความเขาใจเบื้องตนของผูยื่นขอเสนอในการ

จัดทํา Customer Energy Portal ในรูปของฟงกชันการทํางานเปนหลัก โดย Customer Energy Portal ตอง

ไมเปนสวนหนึ่งของระบบ MDMS หรือ ระบบ HES (การไฟฟาสวนภูมิภาค จะไมพิจารณา Customer 

Energy Portal ที่เปนสวนหนึ่งของระบบ MDMS หรือ ระบบ HES) 

A.4.3.1 สาธิตระบบการจัดการสิทธิ์ของผูใชงานไดสําเร็จและถูกตอง ครบถวน สําหรับ Customer 
Energy Portal (น้ําหนัก 2%) 

วัตถุประสงค: เพ่ือสาธิตระบบการจัดการสิทธ์ิของผูใชงานไดสําเร็จและถูกตอง ครบถวน สําหรับ Customer 
Energy Portal 
รายละเอียด: สาธิตระบบการจัดการสิทธิ์ของผูใชงานไดสําเร็จและถูกตอง ครบถวน สําหรับ Customer 
Energy Portal 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ:  
       1. ตองสามารถจัดกลุมการเขาถึงขอมูลของ User ใหสอดคลองกับลําดับชั้นของพื้นที่การไฟฟาได 
กําหนดใหจํานวนมิเตอรอัจฉริยะทดสอบมีจํานวน 15 เครื่อง และ มีคาที่สามารถแสดงไดประกอบดวย kWh, 
kVarh, kW, kVar, Voltage Profile และ Current Profile กําหนดให User กลุมแรกเปนการไฟฟาเขต และ 
กลุมที่สองเปนการไฟฟาจังหวัดซึ่งอยูภายใตการไฟฟาเขต มีสิทธิ์ดูไดเฉพาะบางคาที่แตกตางกันตามที่ การไฟฟา
สวนภูมิภาคกําหนดผาน Graphic User Interface (GUI) เทานั้น และ การไฟฟาสวนภูมิภาคจะสุมตรวจสอบ
คาที่ไดจากการอานมิเตอรอัจฉริยะ 
      2. การไฟฟาสวนภูมิภาค จะเปนผูกําหนดการแบงกลุมในการสาธิตขอนี้ โดยกําหนดใหผูย่ืนขอเสนอเพ่ิม/
ลด User แลวทําการจัดกลุมตามความตองการของ การไฟฟาสวนภูมิภาค ในขณะเวลาที่สาธิตการทํางานเทานั้น 

เกณฑการประเมิน: 
       1. ทํางานไดสําเร็จ ไดแตม 1 คะแนน (แตมเต็ม 1 คะแนน) 
ผลการประเมิน: 
  
                                คะแนนที่ได  …………………………………….                                 
 
ขอสังเกตุ: 
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A.4.3.2 สาธิตความสามารถแสดงขอมูลการใชไฟฟาและผลรวมของขอมูลการใชไฟฟา ไดสําเร็จและ
ถูกตอง ครบถวน สําหรับ Customer Energy Portal (น้ําหนัก 3%) 

วัตถุประสงค: เพ่ือสาธิตความสามารถแสดงผลรวมของขอมูลการใชไฟฟาไดสําเร็จและถูกตอง ครบถวน สําหรับ 
Customer Energy Portal 
รายละเอียด: สาธิตความสามารถแสดงขอมูลการใชไฟฟาและผลรวมของขอมูลการใชไฟฟา โดยสามารถเลือก
แสดงผลรวมของกลุมผูใชไฟฟาตามกลุมพ้ืนที่การไฟฟา (การไฟฟาสวนภูมิภาค จะเปนผูกําหนดจํานวนพื้นที่ในวัน

สาธิตการทํางานจริง) ไดสําเร็จและถูกตอง ครบถวนสําหรับ Customer Energy Portal โดยกําหนดใหจํานวน

มิเตอรทดสอบมีจํานวน 15 เครื่อง  
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ:  
       1. แสดงผลทุก 15 นาทีของ Voltage, Current, kWh, kW, kVar, และ Phasor, ของมิเตอรอัจฉริยะจํานวน 1 

เครื่อง ตามที่ การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนดในวันสาธิตการทํางานจริง ไดสําเร็จ ถูกตอง และ ครบถวน ในชวง

ระยะเวลา 24 ชั่วโมงยอนหลังเปนอยางนอยได และ สามารถแสดงผล Voltage, Current, kWh, kW, kVar ใน

รูปแบบตารางขอมูล รูปแบบกราฟ (โดยสามารถเลือกแสดงเปนกราฟเสน และ กราฟแทง) และ สามารถ

แสดงผล Phasor ใน Phasor Diagram ได 

       2. แสดงผลรวมของ kWh และ kVarh โดยสามารถเลือกแสดงผลรวมของกลุมผูใชไฟฟา ตามพ้ืนที่ ที่การไฟฟา

สวนภูมิภาคกําหนด ไดสําเร็จ ถูกตอง และ ครบถวน ในชวงระยะเวลา 24 ชั่วโมงยอนหลังเปนอยางนอยได และ 

สามารถแสดงผลในรูปแบบตารางขอมูล และรูปแบบกราฟ โดยสามารถเลือกแสดงเปนกราฟเสน และกราฟแทง

ได 

เกณฑการประเมิน: 
       1. ทํางานไดสําเร็จขอที่ 1 ไดแตม 1 คะแนน 
        2. ทํางานไดสําเร็จขอที่ 2 ไดแตม 2 คะแนน 
        (แตมเต็ม 3 คะแนน) 
ผลการประเมิน: 
  
                                คะแนนที่ได  …………………………………….                                 
 
ขอสังเกตุ: 
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A.4.3.3 สาธิตการแสดง Billing History ไดสําเร็จ ถูกตอง และ ครบถวน สําหรับ Customer Energy 
Portal (น้ําหนัก 3%) 

วัตถุประสงค: เพ่ือสาธิตการแสดง Billing History ไดสําเร็จ ถูกตอง และ ครบถวน สําหรับ Customer 

Energy Portal 
รายละเอียด: สาธิตการแสดง Billing History ไดสําเร็จ ถูกตอง และ ครบถวน สําหรับ Customer Energy 

Portal สามารถดูคาขอมูลการใชไฟฟาได ดังแสดงในตาราง Book 2: Table of Billing History โดยกําหนดให

จํานวนมิเตอรทดสอบมีจํานวน 3 เครื่อง ผลิตภัณฑละ 1 เครื่อง  
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ:  
       1. แสดง Billing History ไดสําเร็จ ถูกตอง และ ครบถวน ที่เปนผลลัพธจากการสาธิตขอ A.3.2.3 โดยสุม

ตัวอยางผลิตภัณฑละ 1 เครื่องที่ทํางานไดสําเร็จ สําหรับ Customer Energy Portal โดยมีคาขอมูลการใชไฟฟา
ดังนี้ 

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 



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

 

32 
 

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 

      
        2.สามารถแสดงผลในรูปแบบตารางขอมูล พรอม Register Code ได ดังตัวอยางในเอกสารแนบทายได  

เกณฑการประเมิน: 
       1. ทํางานไดสําเร็จ 1 เครื่อง ไดแตม 1 คะแนน (แตมเต็ม 3 คะแนน) 
ผลการประเมิน: 
  
                                คะแนนที่ได  …………………………………….                                 
 
ขอสังเกตุ: 
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A.4.4 สาธิตระบบ Network Management System (NMS) และ Meter Operation 

Management System (MOMS) (น้ําหนัก 22%) 

รายละเอียด: สาธิตระบบ Network Management System (NMS) และ Meter Operation Management 

System (MOMS) ที่สามารถแสดงผล ดังแสดงดานลาง และ ตองเปนขอมลูที่ไดจากการมิเตอรที่ทํางานในชวงเวลา

ทดสอบเทานั้น      การสาธิตระบบ Network Management System (NMS) และ Meter Operation 

Management System (MOMS) เปนการสาธิตการทํางานจริงเพ่ือตรวจเช็คความเขาใจเบื้องตนของผูยื่นขอเสนอ

ในการจัดทําระบบ Network Management System (NMS) และ Meter Operation Management System 

(MOMS) ในรูปของฟงกชันการทํางานเปนหลัก โดย Meter Operation Management System (MOMS) 

ตองไมเปนสวนหนึ่งของระบบ MDMS หรือ ระบบ HES (การไฟฟาสวนภูมิภาค จะไมพิจารณา Meter 

Operation Management System (MOMS) ที่เปนสวนหนึ่งของระบบ MDMS หรือ ระบบ HES)  

A.4.4.1 สาธิตระบบ Network Management System (NMS) สามารถแสดงการทํางานของ
โครงขายสื่อสาร Cellular 4G/3G (น้ําหนัก 4%) 

วัตถุประสงค: เพ่ือสาธิตระบบ Network Management System (NMS) สามารถแสดงการทํางานของ
โครงขายสื่อสาร Cellular 4G/3G ไดสําเร็จ ถูกตอง และ ครบถวน  
รายละเอียด: สาธิตระบบ Network Management System (NMS) สามารถแสดงการทํางานของโครงขาย
สื่อสาร Cellular 4G/3G ไดสําเร็จ ถูกตอง และ ครบถวน โดยกําหนดใหจํานวนมิเตอรทดสอบมีจํานวน 15 
เครื่อง ผลิตภัณฑละ 5 เครื่อง 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ:  
       1. แสดงสถานะของ SIM Card (Up/Down/Other) และ คาความแรงของสัญญาณท่ีรับได (Received 
Signal Strength (CSQ))ได สําหรับมิเตอรอัจฉริยะจํานวน 15 เครื่อง  
      2. การไฟฟาสวนภูมิภาค ทําการถอดหนวยรับ-สงขอมูล (4G/3G Modem) ออกจากมิเตอรอัจฉริยะ
จํานวน 3 เครื่อง ระบบ NMS จะตองรายงานการสื่อสารไมได สําหรับมิเตอรอัจฉริยะจํานวน 3 เครื่องนั้น       
ในระยะเวลาไมเกิน 15 นาที   
เกณฑการประเมิน: 
       1. ทํางานไดสําเร็จทั้งหมด ไดแตม 1 คะแนน (แตมเต็ม 1 คะแนน) 
ผลการประเมิน: 
  
                                คะแนนที่ได  …………………………………….                                 
 
ขอสังเกตุ: 
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A.4.4.2 สาธิตระบบ Meter and Equipment Installation System (MEIS) (น้ําหนัก 13%) 

วัตถุประสงค: เพ่ือสาธิตระบบ Meter and Equipment Installation System (MEIS) ไดสําเร็จ ถูกตอง 

และ ครบถวน  
รายละเอียด: สาธิตระบบ Meter and Equipment Installation System (MEIS) ไดสําเร็จ ถูกตอง และ 

ครบถวน โดยระบบจะตองรองรับการทํางานแบบ Web-based Application และกําหนดใหจํานวนมิเตอร

ทดสอบมีจํานวน 15 เครื่อง ผลิตภัณฑละ 5 เครื่อง 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ:  
       1. จะตองมีการบริหารจัดการขอมูลหลักของมิเตอรและหนวยรับ-สงขอมูล โดยมีฟงกชั่นหลัก ดังนี้เปน
อยางนอย  

 นําเขา และจัดเก็บขอมูลหลัก  

 บริหารจัดการขอมูลหลักคือสามารถเพิ่มได 

 สามารถเชื่อมโยงขอมูลมิเตอรกับขอมูลอุปกรณประกอบได 

 สามารถเชื่อมโยงขอมูลมิเตอรและขอมูลอุปกรณกับขอมูลผูใชไฟฟาจากระบบฐานขอมูลของ ระบบ

มิเตอรอัจฉริยะ AMI สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ ได (กฟภ. เปนผูกําหนดและใหตัวอยางเบื้องตน ไดแก 

หมายเลขมิเตอร CA ชื่อ นามสกุล เบอรโทรศัพท และ พ้ืนที่การไฟฟา) 

 เรียกดูขอมูลหลักในรูปแบบตางๆ ไดดังนี้เปนอยางนอย คือ เรียกดูจากหมายเลขมิเตอร 

       2. ระบบจะตองสามารถแสดงสถานะของการติดตั้งมิเตอรใหม ดังตอไปนี้เปนอยางนอย Waiting for 
Installation (กรณีมิเตอรติดตั้งเสร็จแลวแตมีปญหาในชวงการติดตั้ง เชน หนวยรับ-สงขอมูล (4G/3G Modem) 
ไมตรงกันกับหมายเลขมิเตอรในไฟลตั้งตน เปนตน), Commissioning Success (กรณีมเิตอร Self-Register 
สําเร็จโดยหนวยรับ-สงขอมูล (4G/3G Modem) ตรงกันกับหมายเลขมิเตอรในไฟลตั้งตน และรอการอนุมัติครั้ง
สุดทายจากเจาหนาที่ Helpdesk), และ Install Complete (กรณีมเิตอรผานกระบวนการ Commissioning 
Success และ ไดรับการอนุมัติครั้งสุดทายโดยเจาหนาที่ Helpdesk ซึ่งแสดงใหเห็นวามิเตอรไดถูกติดตั้งอยาง
สมบูรณและถูกตองแลว) เปนตน โดยกําหนดใหมิเตอรและหนวยรับ-สงขอมูล (4G/3G Modem) จับคูถูกตอง
จํานวน 13 ชุด และ มิเตอรและหนวยรับ-สงขอมูล (4G/3G Modem) จับคูไมถูกตองจํานวน 2 ชุด 
       3. แสดงการ Self-Registration โดยจะตองมีการแจงสรุปจํานวนและรายละเอียดของมิเตอรที่เชื่อมตอเขา
มาในระบบ HES แลวรอการ Activate/Approve ครั้งสุดทายโดยเจาหนาที่ และ ไมมีขั้นตอน Manual Control 
กับระบบ HES หรือ ระบบ MDMS หลังจากมีการเชื่อมตอกับหนวย-รับสงขอมูลแลว โดยทดสอบกับมิเตอร 15 
เครื่อง โดยระบบจะตองเก็บคาและแสดง วันเวลาที่ติดตั้งได 
       4. ระบบจะตองรองรับการทํางานแบบ Web-based Application โดยผูใชงานสามารถกรอกขอมูลการ
ติดตั้งมิเตอรจากหนางาน (Field Site) และอื่น ๆ ดังนี้เปนอยางนอย ขอมูลของหนวยรับ-สงขอมูล เชน Serial 
Number และ ภาพถายการติดตั้งมิเตอรและอุปกรณประกอบกอนและหลังการติดตั้ง แบบ  online ได  
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เกณฑการประเมิน: 
 

1. (ขอ 1,2, และ 4) ทํางานไดสําเร็จ 1 ขอ ไดแตม 5 คะแนน/ขอ (แตมรวม 15 คะแนน) 
2. (ขอ 3) ทํางานไดสําเร็จ 1 เครื่อง ไดแตม 1 คะแนน (แตมรวม 15 คะแนน) 

      (แตมเตม็ 30 คะแนน) 

 
ผลการประเมิน: 
  
                                คะแนนที่ได  …………………………………….                                 
 
ขอสังเกตุ: 
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A.4.4.3 สาธิตระบบ Meter Exception Monitoring System (MEMS) (น้ําหนัก 5%) 

วัตถุประสงค: เพ่ือสาธิตระบบ Meter Exception Monitoring System (MEMS) ไดสําเร็จ ถูกตอง และ 

ครบถวน  
รายละเอียด: สาธิตระบบ Meter Exception Monitoring System (MEMS) ไดสําเร็จ ถูกตอง และ ครบถวน 

โดยระบบจะตองรองรับการทํางานแบบ Web-based Application และกําหนดใหจํานวนมิเตอรทดสอบมี

จํานวน 15 เครื่อง ผลิตภัณฑละ 5 เครื่อง 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ:  
       1. ระบบจะตองสามารถแสดงสถานะการทํางานของมเิตอรและอุปกรณอื่น ๆ ที่ผิดปกติ (Alarm) ไดแก 
Terminal Cover Open ที่มิเตอร (Alarm) และ Limit Switch Open ที่ตูมิเตอร (Alarm) โดยการไฟฟาสวน
ภูมิภาคจะจําลองสถานการณผิดปกติดังกลาวขางตนโดยสุมเลือกมิเตอรเพ่ือทดสอบผลิตภัณฑละ 1 เครื่อง  
และ ระบบตอง PUSH ขอมูล Alarm ไดในระยะเวลาไมเกิน 1 นาทีหลังจากการเกิดเหตุการณนั้น ๆ  
       2. ระบบจะตองสามารถแสดงขอมูล Event ดังตอไปนี้ Sag Occurred, Swell Occurred, Under 
Voltage Occurred, Over Voltage Occurred, Momentary Interruption Occurred, Power Outage 
Occurred ในรูปแบบที่แสดงบน Dashboard ได และ ระบบจะตองสามารถปรับปรุงสถานะ (Update Status) 
เมื่อ Event หรือ Alarm ที่เกิดข้ึนมาไดกลับเขาสูสภาวะปกติแลว   
       3. ระบบจะตองสามารถ Export ขอมูลในรูปแบบของไฟล PDF และ Microsoft Excel ได   
เกณฑการประเมิน: 
      1. ทํางานไดสําเร็จ 1 ขอ ไดแตม 1 คะแนน (แตมเต็ม 3 คะแนน) 
ผลการประเมิน: 
  
                                คะแนนที่ได  …………………………………….                                 
 
ขอสังเกตุ: 
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A.4.5 สาธิตระบบ Demand Response (DR) (น้ําหนัก 14%) 

รายละเอียด: สาธิตระบบ Demand Response (DR) ที่สามารถแสดงผล ดังแสดงดานลาง โดยใชขอมูลที่ไดจาก

ระบบ AMI ซึ่งทํางานแบบ On-premise และใชมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะที่ทํางานในชวงเวลาทดสอบเทานั้น โดยใช

ขอมูล Load Profile ที่การไฟฟาสวนภูมิภาคเตรียมใหในรูป .csv File 

A.4.5.1 สาธิตระบบ Demand Response (DR) ที่มี Dynamic Rate แบบ Incentive-Based 
(น้ําหนัก 4%) 

วัตถุประสงค: เพ่ือสาธิตระบบ Demand Response (DR) ที่มี Dynamic Rate แบบ Incentive-Based ได
สําเร็จ ถูกตอง และ ครบถวน  
รายละเอียด: สาธิตระบบ Demand Response (DR) ที่มี Dynamic Rate แบบ Incentive-Based ไดสําเร็จ 
ถูกตอง และ ครบถวน  
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ:  
       1. ระบบ AMI จะตองรองรับระบบ Demand Response ที่มี Dynamic Rate แบบ Incentive-Based 
ดังตอไปนี้เปนอยางนอย 

       1.1 Critical Peak Price โดยการทํางานของระบบ Demand Response ภายใตโปรแกรมนี้ ผูใช

ไฟฟาที่เขารวมโปรแกรม Demand Response จะถูกคิดคาใชไฟฟาในอัตราที่ต่ํากวาอัตรากาวหนาที่ใชอยูใน

ปจจุบัน แตจะถูกคิดคาใชไฟฟาในอัตราที่สูงขึ้นกวาปกติเมื่อมีการใชไฟฟาในชวงพีคที่วิกฤต (Critical Peak) ของ

ระบบจําหนาย ซึ่งการไฟฟาสวนภูมิภาค จะเปนผูกําหนดตอไป โดยจะมีการแจงเตือนลวงหนาในการปรับอัตรา

คาใชไฟฟาแบบ Critical Peak Price ใหแกผูใชไฟฟาที่เขารวมโปรแกรม Demand Response ตามระยะเวลาที่

กําหนดได (Configurable) โดยการไฟฟาสวนภูมิภาค ตัวอยางเชน อยางนอย 30 นาที 

               1.2 Peak Time Rebate โดยการทํางานของระบบ Demand Response ภายใตโปรแกรมนี้ ผูใช
ไฟฟาที่เขารวมโปรแกรม Demand Response จะถูกคิดคาใชไฟฟาในอัตราที่สูงกวาอัตรากาวหนาที่ใชอยูใน
ปจจุบัน แตจะถูกคิดคาใชไฟฟาในอัตราที่ต่ําลงกวาปกติเมื่อลดการใชไฟฟาในชวงพีคที่วิกฤต (Critical Peak) 
ของระบบจําหนาย ซึ่งการไฟฟาสวนภูมิภาค จะเปนผูกําหนดตอไป โดยจะมีการแจงเตือนลวงหนาในการปรับ
อัตราคาใชไฟฟาแบบ Peak Time Rebate ใหแกผูใชไฟฟาที่เขารวมโปรแกรม Demand Response ตาม
ระยะเวลาที่กําหนดได (Configurable) โดยการไฟฟาสวนภูมภิาค ตัวอยางเชน อยางนอย 30 นาที   
        2. ระบบ AMI จะตองสามารถเชื่อมโยง (Integrate) กับระบบควบคุมในระบบ Demand Response 
(Demand Response Control System) แบบ Semi-Automatic ผานทาง SMS หรือ Email หรือ 
Applications บน Smart Devices เพ่ือทําการแจงเตือนไปยังผูใชไฟฟา เพื่อลดการใชพลังงานไฟฟาในชวงพีคที่
วิกฤต (Critical Peak) ของระบบจําหนาย โดยในการบริหารจัดการนี้ การไฟฟาสวนภูมิภาค จะแจงไปยังผูใช
ไฟฟา ที่ไดลงทะเบียนเขารวมโปรแกรม Demand Response ลวงหนาเปนเวลาอยางนอย 30 นาทีแบบ
อัตโนมัติโดยระบบ Demand Response ซึ่งเวลาที่แจงลวงหนานี้ จะตองสามารถปรับเปลี่ยนไดตามที่ การไฟฟา
สวนภูมิภาค กําหนด 
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เกณฑการประเมิน: 
       1. ทํางานไดสําเร็จ 1 ขอ ไดแตม 1 คะแนน (แตมเต็ม 2 คะแนน) 
ผลการประเมิน: 
 
                                 คะแนนที่ได  …………………………………….         
                         
ขอสังเกตุ: 
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A.4.5.2 สาธิตระบบ Demand Response (DR) ที่สามารถเช่ือมโยงกับ Demand Response 
Management System (DRMS) (น้ําหนัก 10%) 

วัตถุประสงค: เพ่ือสาธิตระบบ Demand Response (DR) ที่สามารถเชื่อมโยงกับ Demand Response 
Management System (DRMS) ไดสําเร็จ ถูกตอง และ ครบถวน  
รายละเอียด: สาธิตระบบ Demand Response (DR) ที่สามารถเชื่อมโยงกับ Demand Response 
Management System (DRMS) ไดสําเร็จ ถูกตอง และ ครบถวน  
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ:  
       1. ระบบ AMI และ/หรือ ระบบ DR จะตองรองรับการลงทะเบียน (Enrollment) และ การยกเลิกการ
ลงทะเบียน (Disenrollment) (กระบวนการเชื่อมโยง/เมนูใน DR Software) ของผูใชไฟฟาที่เขารวมโครงการ 
ตามโปรแกรม Demand Response ที่ การไฟฟาสวนภูมิภาค นําเสนอใหแกผูใชไฟฟาที่เขารวมโครงการ ตาม 
(Dynamic Rate) และ ระบบควบคุมในระบบ Demand Response (Demand Response Control System) 
       2. ระบบ Demand Response จะตองสามารถทําการตั้งคา Baseline ดังตอไปนี้ได  

2.1 ผูย่ืนขอเสนอนําเขาขอมูล Load Profile ที่ การไฟฟาสวนภูมิภาค จัดเตรียมใหในรูป .csv File 

(ประกอบดวยอยางนอย Load Pattern ในวันทํางาน และ วันหยุด) ไปเก็บไวในระบบ AMI หรือ ระบบ 

DR 

2.2 ระบบ DR จะตองเรียกขอมูลของ Load Profile ในขอที่ 2.1 จากระบบ AMI หรือ ระบบ DR 

2.3 ระบบ DR จะตองแสดงขอมูล Load Profile ที่เลือกมาจํานวน 10 วัน โดยการไฟฟาสวนภูมิภาค 

เปนผูเลือกวันใน Load Profile ในขอที่ 2.1 

2.4 ระบบ DR จะตองคํานวณเสน Baseline โดยใชกรรมวิธี Max 5/10 (Average 5 high days out of 

10 days) และ Average 10/10 (Average 10 days out of 10 days)  

       3. ผูย่ืนขอเสนอเลือกมิเตอรไฟฟาและหนวยรับ-สงขอมูลจํานวน 1 ชุด แลวทําการจายกระแสไฟฟาและตอ
โหลดใหมิเตอรไฟฟา ผาน Handheld Power Source with reference ในระยะเวลาประมาณ 60 นาที เพื่อให

ระบบ Demand Response ทําการเปรียบเทียบคา Demand กับเสน Baseline โดยระบบ Demand 
Response จะตองสามารถเปรียบเทียบคา Demand กับเสน Baseline หลังจากผูใชไฟฟาลดการใชพลังงาน
ไฟฟาในชวงพีคที่วิกฤต (Critical Peak) ของระบบจําหนาย ในรูปแบบของหนวยที่ลดได ในการนี้     การไฟฟา
สวนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์ในการปรับคากระแสไฟฟาตามความเหมาะสม 
       4. ทําการปรับโหลดใหการใชพลังงานไฟฟาในชวงพีคที่วิกฤต (Critical Peak) ของระบบจําหนาย เกินกวา
เสน Baseline ระบบควบคุมในระบบ Demand Response (Demand Response Control System) จะทํา
การแจงเตือนไปยังผูใชไฟผานชองทางตาง ๆ เชน Email, SMS, Application หรือ อื่น ๆ แบบ Near Real-
Time แตไมเกิน 30 นาทีนับจากเวลาที่มีการใชไฟฟาเกินกวาเสน Base Line 
       5. ระบบ Demand Response จะตองสามารถออกรายงาน (Report) ความสําเร็จของระบบได ดังตอไปนี้ 
ปริมาณคา Demand ที่สามารถลดการใชพลังงานไฟฟาในชวงพีคที่วิกฤต (Critical Peak) ของระบบจําหนาย 
และ จํานวนและรายชื่อผูใชไฟฟาที่เขารวมโครงการ เปนอยางนอย 
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เกณฑการประเมิน: 
       1. ทํางานไดสําเร็จ 1 ขอ ไดแตม 1 คะแนน (แตมเต็ม 5 คะแนน) 
ผลการประเมิน: 
 
                                 คะแนนที่ได  …………………………………….         
                         
 
ขอสังเกตุ: 
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A.4.6 สาธิตระบบ Data Analytics (น้ําหนัก 6%) 

รายละเอียด: สาธิตระบบ Data Analytics ที่สามารถแสดงผล ดังแสดงดานลาง โดยใชขอมูลที่ไดจากระบบ AMI 

หรือ ระบบ MDMS ซึ่งทาํงานแบบ On-premise และใชขอมูลที่การไฟฟาสวนภูมภิาคกําหนดใหในชวงเวลา

ทดสอบเทานั้น  

A.4.6.1 สาธิตระบบ Load Research (น้ําหนัก 6%) 

วัตถุประสงค: เพ่ือสาธิตระบบ Load Research ไดสําเร็จ ถูกตอง และ ครบถวน  
รายละเอียด: สาธิตระบบ Load Research ไดสําเร็จ ถูกตอง และ ครบถวน โดยมีกลุมรูปแบบการใชไฟฟา ที่
กําหนดใหในการสาธิต จํานวน 3 กลุม โดย การไฟฟาสวนภูมิภาคจะให Load Profile เฉลี่ยอางอิงของแตละ
กลุม ในวันทดสอบ 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ:  
        1.ระบบจะตองสามารถวิเคราะหรูปแบบ (Pattern Analysis) ของ Load Profile เพื่อคัดกรองกลุมผูใช
ไฟฟาที่มีรูปแบบการใชไฟฟาแบบเดียวกันได  
เกณฑการประเมิน: 
       1. ทํางานไดสําเร็จ ไดแตม 1 คะแนนตอกลุมที่จัดกลุมถูกตอง โดยยอมรับความผิดพลาดในการจัดกลุมใน
กลุมทีถู่กตองไดไมเกิน +/- 20% ของจํานวนรูปแบบในกลุมนั้น  
        (แตมเต็ม 3 คะแนน) 
ผลการประเมิน: 
 
                                 คะแนนที่ได  …………………………………….         
                         
ขอสังเกตุ: 
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เอกสารแนบทาย 

 

ASCII text files 
ASCII text files เปนไฟลที่ใชสําหรับรับ-สงขอมูลการอานหนวยการใชไฟฟาระหวางระบบ SAP และ

ระบบ AMI ซึ่งภายในไฟลจะประกอบดวยขอมูลสายการจดหนวย ขอมูลผูใชไฟฟา ขอมูลการอานหนวยการใช
ไฟฟาครั้งกอน และขอมูลการอานหนวยการใชไฟฟาครั้งหลัง โดยระบบ SAP จะสง ASCII text files (วางไฟลไวที่
โฟลเดอร outbound บน FTP Server ของระบบ SAP) ใหระบบ AMI ซึ่งภายในไฟลจะขาดขอมูลการอานหนวย
การใชไฟฟาครั้งหลัง (โดยคาที่ขาดไปจะมีคาเปน 0) ระบบ AMI เมื่อไดรับ ASCII text files จากระบบ SAP แลว 
จะทําการใสขอมูลการอานหนวยการใชไฟฟาครั้งหลังท่ีขาดไป เชน จํานวนมิเตอรที่อานหนวยการใชไฟฟาไดใน
สายการจดหนวย วันที่ทําการอานหนวยการใชไฟฟา ขอมูล Register ตางๆ เปนตน เม่ือใสขอมูลการอานหนวย
การใชไฟฟาเรียบรอยแลว ระบบ AMI จะบันทึกโดยสรางเปนไฟลใหม (ชื่อไฟลใหมจะบวกตัวเลขจากชื่อไฟล
ตนฉบับขึ้นมาอีก 1 เชน หาก ASCII text file ชื่อ “GRST9550.AR6” เมื่อใสขอมูลการอานหนวยการใชไฟฟา
เรียบรอยแลว ระบบ AMI จะบันทึกชื่อไฟลเปน “GRST9551.AR6” เปนตน) และระบบ AMI จะทําการสงไฟลใหม
ที่สรางข้ึน ใหกับระบบ SAP (วางไฟลใหมที่สรางข้ึนไวที่โฟลเดอร inbound บน FTP Server ของระบบ SAP) 

ASCII text files มีรายละเอียดของขอมูลในไฟล ดังนี้ 
1. ชุดขอมูลสายการจดหนวย ในแตละ ASCII text file จะมีชุดขอมูลสายการจดหนวยตั้งแต 1 สายขึ้นไป 

รายละเอียดชุดขอมูลสายการจดหนวยประกอบดวย 
1.1 ขอมูล  MRU (Header Record) จํานวน 1 บรรทัด (บรรทัดจะขึ้นตนดวย “H”) มี

รายละเอียดดังตาราง 
ลําดับ ตําแหนง คําอธิบาย ความหมาย/ตัวอยาง ความยาว 

1 1 Record Type “H” = Header 1 
2 2 – 9 Meter Reading Unit สายการจดหนวย 8 
3 10 – 13 Number of Read จํานวนมิเตอรทั้งหมดในสายการจดหนวย 4 
4 14 – 17 Number of Actual Read** จํานวนมิเตอรที่อานหนวยไดในสายการจดหนวย 4 
5 18 – 34 Total consumption-kWh  17.3* 
6 35 – 51 Total Demand-kW  17.3* 
7 52 – 59 Scheduled meter reading date วันที่สําหรับแผนการจดหนวยของสาย 8 
8 60 – 62 PTC No.  3 
9 63 – 64 MR reason  2 
10 65 – 72 Portion  8 

 * ความยาว X.Y หมายถึง จํานวนเลขทั้งหมด X หลัก โดยที่ Y หลักสุดทายเปนเลขทศนิยม 
 ** สวนของขอมูลที่ ระบบ AMI จะตองใสขอมูลเก่ียวกับการอานหนวยการใชไฟฟาที่ขาดไป 

1.2 ชุดขอมูลผูใชไฟฟา (จํานวน 19 บรรทดัตอผูใชไฟฟา 1 ราย) มีจํานวนตั้งแต 1 รายขึ้นไป 
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2. ชุดขอมูลผูใชไฟฟา ในแตละสายการจดหนวยจะมีชุดขอมูลผูใชไฟฟาตั้งแต 1 รายขึ้นไป รายละเอียด
ชุดขอมูลผูใชไฟฟาประกอบดวย 

2.1 ขอมูลผูใชไฟฟา (Customer) จํานวน 1 บรรทัด (บรรทัดจะข้ึนตนดวย “C”) มีรายละเอียด
ดังตาราง 

ลําดับ ตําแหนง คาํอธิบาย ความหมาย/ตัวอยาง ความยาว 
1 1 Record Type “C” = Customer 1 
2 2 – 9 Meter Reading Unit สายการจดหนวย 8 
3 10 – 19 PEA No. หมายเลขมิเตอร 10 
4 20 – 31 Contract Account บัญชีผูใชไฟ 12 
5 32 – 39 Meter Type เชน AMR, TOU, TOD 8 
6 40 – 59 Manufacturer + Model  20 
7 60 – 69 Multiply Factor  10.4* 
8 70 – 77 Customer’s address  8 
9 78 – 85 Actual meter reading date** วันที่อานหนวย 8 
10 86 – 89 Actual meter reading time** เวลาที่อานหนวย 4 
11 90 – 97 Actual upload date**  8 
12 98 Reading Code** 0=ยังไมไดจดหนวย,1=จดหนวยแลว 1 
13 99 Sealed at meter box  1 
14 100 Sealed at meter  1 
15 101 Sealed at cover  1 
16 102 Sealed at Reset Demand  1 
17 103 – 112 Error Code  10 
18 113 – 122 Warning Code  10 
19 123 Current active rate  1 
20 124 – 127 Incorrect time (min) ** เวลาคลาดเคลื่อน 4 
21 128 – 132 Seal no. at reset  5 
22 133 – 137 Seal no. at meter box  5 
23 138 - 143 Device Plate  6 
24 144 - 160 Old key  16 
25 161 – 164 Reserved  4 

 * ความยาว X.Y หมายถึง จํานวนเลขทั้งหมด X หลัก โดยที่ Y หลักสุดทายเปนเลขทศนิยม 
 ** สวนของขอมูลที่ ระบบ AMI จะตองใสขอมูลเก่ียวกับการอานหนวยการใชไฟฟาที่ขาดไป 

2.2 ขอมูล Register จํานวน 1 บรรทัดตอ 1 register (บรรทัดจะขึ้นตนดวย “R”) มีรายละเอียดดัง
ตาราง 

ลําดับ ตําแหนง คําอธิบาย ความหมาย/ตัวอยาง ความยาว 
1 1 Record Type “R” = Header 1 
2 2 – 9 Meter Reading Unit สายการจดหนวย 8 
3 10 – 19 PEA No. หมายเลขมิเตอร 10 
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ลําดับ ตําแหนง คําอธิบาย ความหมาย/ตัวอยาง ความยาว 
4 20 – 22 Register Number  3 
5 23 – 42 Internal ID for meter reading document  20 
6 43 – 44 Register category  2 
7 45 – 52 Register Code  8 
8 53 – 67 Previous meter reading ขอมูลการอานหนวยการ

ใชไฟฟาครั้งกอน 
15.3* 

9 68 – 82 Current meter reading** ขอมูลการอานหนวยการ
ใชไฟฟาครั้งหลัง 

15.3* 

10 83 Places before decimal point  1 
11 84 Places after decimal point  1 
12 85 – 87 Register unit of measure  3 
13 88 ‘Not relevant to billing’  1 
14 89 – 98 Register factor  10.4* 
15 99 – 108 Consumption or Demand  10.2* 
16 109 – 123 Upper meter reading  15.3* 
17 124 – 138 Lower meter reading  15.3* 
18 139 – 142 Note from meter reader  4 
19 143 – 144 Installation type  2 

 * ความยาว X.Y หมายถึง จํานวนเลขทั้งหมด X หลัก โดยที่ Y หลักสุดทายเปนเลขทศนิยม 
 ** สวนของขอมูลที่ ระบบ AMI จะตองใสขอมูลเก่ียวกับการอานหนวยการใชไฟฟาที่ขาดไป 

 

Register ที่ใชในการอานหนวยการใชไฟฟาจะเปนกลุมของ Register ซึ่งมจีํานวน 18 registers ตอผูใช
ไฟฟา 1 ราย ซึ่งกลุมของ Register มีทั้งหมด 2 กลุม ดังนี้ 

1. กลุม Register ที่ใชกับผูใชไฟฟาที่ทําสัญญา “ซื้อไฟฟา” จาก กฟภ. มีจํานวน 18 registers ตามตาราง 
No. Register Code Description Remark 
1 888 LCD Status* Not use 
2 090 Current Date 090_1D  Date format : YYMMDD 

090_2D  Date format : DDMMYY 
3 091 Current Time 091_T   Time format : hhmm 
4 095 Date & Time Last Reset 095      Date format : YYMMDD 

095_1   Date format : DDMMYY 
095_2   Date and Time format 
 : YYMMDDhhmm 

5 096 Number of Reset  
6 111 Billing total kWh Total - (Import)  
7 010 Billing total kWh Rate A - (Import)  
8 020 Billing total kWh Rate B- (Import)  
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No. Register Code Description Remark 
9 030 Billing total kWh Rate C - (Import)  
10 050 Previous kW demand Rate A - (Import)  
11 060 Previous kW demand Rate B- (Import)  
12 070 Previous kW demand Rate C - (Import)  
13 015 Cumulate kW demand Rate A - (Import)  
14 016 Cumulate kW demand Rate B- (Import)  
15 017 Cumulate kW demand Rate C - (Import)  
16 118 Cumulate kVar demand Total - (Import)  
17 222 Billing total kVarh Total - (Import)  
18 280 Previous kVar demand Total - (Import)  

 * Register ลําดับที่ 1 (888) ไมตองทําการใสขอมูลที่ขาดไปใน ASCII text file 

 

2. กลุม Register ที่ใชกับผูใชไฟฟาที่ทําสัญญา “ขายไฟฟา” ใหกับ กฟภ. มีจํานวน 18 registers ตามตาราง 
No. Register Code Description Remark 
1 888 LCD Status* Not use 
2 090 Current Date 090_1D  Date format : YYMMDD 

090_2D  Date format : DDMMYY 
3 091 Current Time 091_T   Time format : hhmm 
4 095 Date & Time Last Reset 095      Date format : YYMMDD 

095_1   Date format : DDMMYY      
095_2   Date and Time format 
 : YYMMDDhhmm 

5 096 Number of Reset  
6 311 Billing total kWh Total - (Export)  
7 310 Billing total kWh Rate A - (Export)  
8 320 Billing total kWh Rate B- (Export)  
9 330 Billing total kWh Rate C - (Export)  
10 350 Previous kW demand Rate A - (Export)  
11 360 Previous kW demand Rate B- (Export)  
12 370 Previous kW demand Rate C - (Export)  
13 315 Cumulate kW demand Rate A - (Export)  
14 316 Cumulate kW demand Rate B- (Export)  
15 317 Cumulate kW demand Rate C - (Export)  
16 418 Cumulate kVar demand Total - (Export)  
17 422 Billing total kVarh Total - (Export)  
18 480 Previous kVar demand Total - (Export)  

 * Register ลําดับที่ 1 (888) ไมตองทําการใสขอมูลที่ขาดไปใน ASCII text file 
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การใสขอมูลการอานหนวยการใชไฟฟาครั้งหลังที่ขาดไป ใหพิจารณาขอมูลผูใชไฟฟา (Customer) ใน
รายการของของขอมูล PEA No. (ลําดับที่ 3) และขอมูล Contract Account (ลําดับที่ 4) ใน ASCII text file หาก
ขอมูลผูใชไฟฟารายใดมีคาตรงกับขอมูลในระบบ AMI ใหทําการใสขอมูลการอานหนวยการใชไฟฟาครั้งหลังที่ขาด
ไปของผูใชไฟฟารายนั้นๆ หากมีคาไมตรงกันคาใดคาหนี่ง หรือทั้งสองคา ไมตองทําการใสขอมลูการอานหนวยการ
ใชไฟฟาครั้งหลัง 
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ตัวอยางขอมูล ASCII text file ที่ระบบ SAP สงใหระบบ AMI 
HGRST98910058000000000000000000000000000000000000002020062895501AR6      
CGRST98915701542349020001177440AMR     EDMI MK10E          0000500000        000000000000000000000                                       900000                     
RGRST989157015423490100000000000232420004802050     00000000000059600000000000000053KW X00000100000000000000000000000000000000000000000000       
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
RGRST989157015423330140000000000232419934601016     00000000001787200000000000000058KW  00000100000000000000000000000017923000000000017891       
RGRST989157015423330070000000000232419933905010     00000000167699000000000000000068KWH 00000100000000000000000000001682107000000001678908       
CGRST98915701542330020001178320AMR     EDMI MK10E          0000500000        000000000000000000000                                       900000                     
RGRST989157015423300020000000000232419935206090_2D  00000029052000000000000000000060   X00000100000000000000000000000000000000000000000000       
RGRST989157015423300050000000000232419935503096     00000000005500000000000000000080   X00000100000000000000000000000000000000000000000000       
RGRST989157015423300070000000000232419935705010     00000000178704000000000000000068KWH 00000100000000000000000000001791401000000001788675       
RGRST989157015423300110000000000232419936102060     00000000000046400000000000000053KW X00000100000000000000000000000000000000000000000000       
RGRST989157015423300060000000000232419935605111     00000000573610000000000000000062KWHX00000100000000000000000000000000000000000000000000       
RGRST989157015423300080000000000232419935805020     00000000205136000000000000000068KWH 00000100000000000000000000002056468000000002053275       
RGRST989157015423300030000000000232419935306091_T   00000000040000000000000000000060   X00000100000000000000000000000000000000000000000000       
RGRST989157015423300180000000000232419936801118     00000000000937200000000000000058KVR 00000100000000000000000000000009385000000000009377       
RGRST989157015423300130000000000232419936301015     00000000001763600000000000000058KW  00000100000000000000000000000017675000000000017650       
RGRST989157015423300140000000000232419936401016     00000000001861200000000000000058KW  00000100000000000000000000000018652000000000018627       
RGRST989157015423300040000000000232419935406095_1   00000029052000000000000000000020   X00000100000000000000000000000000000000000000000000       
RGRST989157015423300170000000000232419936702280     00000000000015200000000000000053KVRX00000100000000000000000000000000000000000000000000       
RGRST989157015423300150000000000232419936501017     00000000001798000000000000000058KW  00000100000000000000000000000018021000000000017995       
RGRST989157015423300090000000000232419935905030     00000000189770000000000000000068KWH 00000100000000000000000000001902711000000001899579       
RGRST989157015423300010000000000232419935106888     00000000000000000000000000000010   X00000100000000000000000000000000000000000000000000       
RGRST989157015423300120000000000232419936202070     00000000000049600000000000000053KW X00000100000000000000000000000000000000000000000000       
RGRST989157015423300160000000000232419936605222     00000000226427000000000000000053KVHX00000100000000000000000000000000000000000000000000       
RGRST989157015423300100000000000232419936002050     00000000000047600000000000000053KW X00000100000000000000000000000000000000000000000000       
CGRST98915701542350020001177442AMR     EDMI MK10E          0000500000        000000000000000000000                                       900000                     
RGRST989157015423500090000000000232420008305030     00000000213053000000000000000068KWH 00000100000000000000000000002136663000000002132829       
RGRST989157015423500100000000000232420008402050     00000000000051200000000000000053KW X00000100000000000000000000000000000000000000000000       
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
CGRST98915701542315020001175216AMR     EDMI MK10E          0000500000        000000000000000000000                                       900000                     
RGRST989157015423150140000000000232419865801316     00000000002188400000000000000058KW  00000100000000000000000000000021949000000000021908       
RGRST989157015423150170000000000232419866102480     00000000000020000000000000000053KVRX00000100000000000000000000000000000000000000000000       
RGRST989157015423150180000000000232419866201418     00000000001082000000000000000058KVR 00000100000000000000000000000010846000000000010830       
RGRST989157015423150060000000000232419865005311     00000000637566000000000000000062KWHX00000100000000000000000000000000000000000000000000       
RGRST989157015423150160000000000232419866005422     00000000282154000000000000000053KVHX00000100000000000000000000000000000000000000000000       
RGRST989157015423150100000000000232419865402350     00000000000056800000000000000053KW X00000100000000000000000000000000000000000000000000       
RGRST989157015423150150000000000232419865901317     00000000002112400000000000000058KW  00000100000000000000000000000021186000000000021147       
RGRST989157015423150020000000000232419864606090_2D  00000029052000000000000000000060   X00000100000000000000000000000000000000000000000000       
RGRST989157015423150090000000000232419865305330     00000000210080000000000000000068KWH 00000100000000000000000000002107786000000002103419       
RGRST989157015423150070000000000232419865105310     00000000185080000000000000000068KWH 00000100000000000000000000001856379000000001852892       
RGRST989157015423150130000000000232419865701315     00000000002076000000000000000058KW  00000100000000000000000000000020822000000000020783       
RGRST989157015423150110000000000232419865502360     00000000000063200000000000000053KW X00000100000000000000000000000000000000000000000000       
RGRST989157015423150030000000000232419864706091_T   00000000040200000000000000000060   X00000100000000000000000000000000000000000000000000       
RGRST989157015423150040000000000232419864806095_1   00000029052000000000000000000020   X00000100000000000000000000000000000000000000000000       
RGRST989157015423150080000000000232419865205320     00000000242406000000000000000068KWH 00000100000000000000000000002431853000000002426982       
RGRST989157015423150050000000000232419864903096     00000000005500000000000000000080   X00000100000000000000000000000000000000000000000000       
RGRST989157015423150120000000000232419865602370     00000000000056400000000000000053KW X00000100000000000000000000000000000000000000000000       
RGRST989157015423150010000000000232419864506888     00000000000000000000000000000010   X00000100000000000000000000000000000000000000000000       
CGRST98915701542345020001177431AMR     EDMI MK10E          0000500000        000000000000000000000                                       
90000007081011162900000    
RGRST989157015423450070000000000232419981905010     00000000131478000000000000000068KWH 00000100000000000000000000001318878000000001316316       
RGRST989157015423450050000000000232419981703096     00000000005500000000000000000080   X00000100000000000000000000000000000000000000000000       
 
 

หมายเหต ุ: บรรทดัที่เวนวาง (มีตัวอักขระ . ทั้งบรรทัด) เปนบรรทัดท่ีไดขามขอมูลบางสวนไป เพ่ือแสดงเฉพาะขอมูลตัวอยางในไฟลที่สําคัญ 
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ตัวอยางขอมูล ASCII text file ที่ระบบ AMI ใสขอมูลเกี่ยวกับการอานหนวยที่ขาดไปแลวสงกลับใหระบบ SAP 
HGRST98910058005800000000000000000000000000000000002020062895501AR6                  
CGRST98915701542349020001177440AMR     EDMI MK10E          0000500000        202006280000202006281                         0000          900000                     
RGRST989157015423490100000000000232420004802050     00000000000059600000000000043653KW X00000100000000000000000000000000000000000000000000      
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
RGRST989157015423330140000000000232419934601016     00000000001787200000000001822858KW  00000100000000000000000000000017923000000000017891       
RGRST989157015423330070000000000232419933905010     00000000167699000000000171275068KWH 00000100000000000000000000001682107000000001678908       
CGRST98915701542330020001178320AMR     EDMI MK10E          0000500000        202006280000202006281                         0000          900000                     
RGRST989157015423300020000000000232419935206090_2D  00000029052000000000028062000060   X00000100000000000000000000000000000000000000000000       
RGRST989157015423300050000000000232419935503096     00000000005500000000000005600080   X00000100000000000000000000000000000000000000000000       
RGRST989157015423300070000000000232419935705010     00000000178704000000000183712068KWH 00000100000000000000000000001791401000000001788675       
RGRST989157015423300110000000000232419936102060     00000000000046400000000000044853KW X00000100000000000000000000000000000000000000000000       
RGRST989157015423300060000000000232419935605111     00000000573610000000000589011062KWHX00000100000000000000000000000000000000000000000000       
RGRST989157015423300080000000000232419935805020     00000000205136000000000210301068KWH 00000100000000000000000000002056468000000002053275       
RGRST989157015423300030000000000232419935306091_T   00000000040000000000000022900060   X00000100000000000000000000000000000000000000000000       
RGRST989157015423300180000000000232419936801118     00000000000937200000000000953658KVR 00000100000000000000000000000009385000000000009377       
RGRST989157015423300130000000000232419936301015     00000000001763600000000001803658KW  00000100000000000000000000000017675000000000017650       
RGRST989157015423300140000000000232419936401016     00000000001861200000000001906058KW  00000100000000000000000000000018652000000000018627       
RGRST989157015423300040000000000232419935406095_1   00000029052000000000028062000020   X00000100000000000000000000000000000000000000000000       
RGRST989157015423300170000000000232419936702280     00000000000015200000000000016453KVRX00000100000000000000000000000000000000000000000000       
RGRST989157015423300150000000000232419936501017     00000000001798000000000001843258KW  00000100000000000000000000000018021000000000017995       
RGRST989157015423300090000000000232419935905030     00000000189770000000000194998068KWH 00000100000000000000000000001902711000000001899579       
RGRST989157015423300010000000000232419935106888     00000000000000000000000000000010   X00000100000000000000000000000000000000000000000000       
RGRST989157015423300120000000000232419936202070     00000000000049600000000000045253KW X00000100000000000000000000000000000000000000000000       
RGRST989157015423300160000000000232419936605222     00000000226427000000000229098053KVHX00000100000000000000000000000000000000000000000000       
RGRST989157015423300100000000000232419936002050     00000000000047600000000000040053KW X00000100000000000000000000000000000000000000000000       
CGRST98915701542350020001177442AMR     EDMI MK10E          0000500000        202006280000202006281                         0000          900000                     
RGRST989157015423500090000000000232420008305030     00000000213053000000000218480068KWH 00000100000000000000000000002136663000000002132829       
RGRST989157015423500100000000000232420008402050     00000000000051200000000000048853KW X00000100000000000000000000000000000000000000000000       
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
CGRST98915701542315020001175216AMR     EDMI MK10E          0000500000        202006280000202006281                         0000          900000                     
RGRST989157015423150140000000000232419865801316     00000000002188400000000002236858KW  00000100000000000000000000000021949000000000021908       
RGRST989157015423150170000000000232419866102480     00000000000020000000000000018853KVRX00000100000000000000000000000000000000000000000000       
RGRST989157015423150180000000000232419866201418     00000000001082000000000001100858KVR 00000100000000000000000000000010846000000000010830       
RGRST989157015423150060000000000232419865005311     00000000637566000000000651859062KWHX00000100000000000000000000000000000000000000000000       
RGRST989157015423150160000000000232419866005422     00000000282154000000000286243053KVHX00000100000000000000000000000000000000000000000000       
RGRST989157015423150100000000000232419865402350     00000000000056800000000000048853KW X00000100000000000000000000000000000000000000000000       
RGRST989157015423150150000000000232419865901317     00000000002112400000000002160058KW  00000100000000000000000000000021186000000000021147       
RGRST989157015423150020000000000232419864606090_2D  00000029052000000000028062000060   X00000100000000000000000000000000000000000000000000       
RGRST989157015423150090000000000232419865305330     00000000210080000000000215043068KWH 00000100000000000000000000002107786000000002103419       
RGRST989157015423150070000000000232419865105310     00000000185080000000000189049068KWH 00000100000000000000000000001856379000000001852892       
RGRST989157015423150130000000000232419865701315     00000000002076000000000002124858KW  00000100000000000000000000000020822000000000020783       
RGRST989157015423150110000000000232419865502360     00000000000063200000000000048453KW X00000100000000000000000000000000000000000000000000       
RGRST989157015423150030000000000232419864706091_T   00000000040200000000000023100060   X00000100000000000000000000000000000000000000000000       
RGRST989157015423150040000000000232419864806095_1   00000029052000000000028062000020   X00000100000000000000000000000000000000000000000000       
RGRST989157015423150080000000000232419865205320     00000000242406000000000247767068KWH 00000100000000000000000000002431853000000002426982       
RGRST989157015423150050000000000232419864903096     00000000005500000000000005600080   X00000100000000000000000000000000000000000000000000       
RGRST989157015423150120000000000232419865602370     00000000000056400000000000047653KW X00000100000000000000000000000000000000000000000000       
RGRST989157015423150010000000000232419864506888     00000000000000000000000000000010   X00000100000000000000000000000000000000000000000000       
CGRST98915701542345020001177431AMR     EDMI MK10E          0000500000        202006280000202006281                         0000          900000    
RGRST989157015423450070000000000232419981905010     00000000131478000000000134937068KWH 00000100000000000000000000001318878000000001316316       
RGRST989157015423450050000000000232419981703096     00000000005500000000000005600080   X00000100000000000000000000000000000000000000000000      
 
 

หมายเหต ุ: บรรทัดที่เวนวาง (มีตัวอักขระ . ทั้งบรรทัด) เปนบรรทัดที่ไดขามขอมูลบางสวนไป เพ่ือแสดงเฉพาะขอมูลตัวอยางในไฟลที่สําคัญ 
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ขอมูล file ต้ังตนในการติดตั้งของมิเตอร สําหรับสาธิตระบบ Meter and Equipment Installation 
System (MEIS) 
ลําดับ ผลิตภัณฑ หมายเลขมิเตอร บัญชีผูใชไฟฟา ช่ือผูใชไฟฟา เบอรโทรศัพท พื้นท่ี 

1 A 6500000001 020000000001 บริษัท เอเอ็มไอ 2001 จํากัด 081-100-1001 กฟก.1 
2 B 6500000002 020000000002 บริษัท เอเอ็มไอ 2002 จํากัด 081-100-1002 กฟก.1 
3 C 6500000003 020000000003 บริษัท เอเอ็มไอ 2003 จํากัด 081-100-1003 กฟก.1 
4 A 6500000004 020000000004 บริษัท เอเอ็มไอ 2004 จํากัด 081-100-1004 กฟก.2 
5 B 6500000005 020000000005 บริษัท เอเอ็มไอ 2005 จํากัด 081-100-1005 กฟก.2 
6 C 6500000006 020000000006 บริษัท เอเอ็มไอ 2006 จํากัด 081-100-1006 กฟก.2 
7 A 6500000007 020000000007 บริษัท เอเอ็มไอ 2007 จํากัด 081-100-1007 กฟก.3 
8 B 6500000008 020000000008 บริษัท เอเอ็มไอ 2008 จํากัด 081-100-1008 กฟก.3 
9 C 6500000009 020000000009 บริษัท เอเอ็มไอ 2009 จํากัด 081-100-1009 กฟก.3 
10 A 6500000010 020000000010 บริษัท เอเอ็มไอ 2010 จํากัด 081-100-1010 กฟน.1 
11 B 6500000011 020000000011 บริษัท เอเอ็มไอ 2011 จํากัด 081-100-1011 กฟน.1 
12 C 6500000012 020000000012 บริษัท เอเอ็มไอ 2012 จํากัด 081-100-1013 กฟน.1 
13 A 6500000013 020000000013 บริษัท เอเอ็มไอ 2013 จํากัด 081-100-1014 กฟน.2 
14 B 6500000014 020000000014 บริษัท เอเอ็มไอ 2014 จํากัด 081-100-1015 กฟน.2 
15 C 6500000015 020000000015 บริษัท เอเอ็มไอ 2015 จํากัด 081-100-1015 กฟน.2 

 
ไฟลขอมูล Load Profile 
ไฟลขอมูล Load Profile ทุกการทดลอง จะเปนรูปแบบ Text ไฟล (ไมมี Header) ประกอบดวย ขอมูล

หมายเลขมิเตอร วัน-เวลา และคาวัตต-ชั่วโมง โดยชื่อไฟล จะเปนหมายเลขมิเตอร (.csv) 
ตัวอยางขอมูล Load Profile มิเตอรหมายเลข 650000000099 (ชื่อไฟล 650000000099.csv) 
650000000099,2019-01-01 00:15:00,13.9964171012398 
650000000099,2019-01-01 00:30:00,13.5569290666608 
650000000099,2019-01-01 00:45:00,14.8982411721954 
650000000099,2019-01-01 01:00:00,14.2880651241867 
650000000099,2019-01-01 01:15:00,13.7544970822055 
650000000099,2019-01-01 01:30:00,12.9373450179119 
650000000099,2019-01-01 01:45:00,13.6940170774469 
650000000099,2019-01-01 02:00:00,13.0569610273233 

………….. 
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ไฟลขอมูล Load Profile ที่เปนรูปแบบอางอิงของกลุม ในการทดลอง Load Research 
ไฟลขอมูล Load Profile ที่เปนรูปแบบอางอิงของกลุมจะเปนรูปแบบ Text ไฟล (ไมม ีHeader) 

ประกอบดวย ขอมลูหมายเลขมิเตอร วัน-เวลา และคาวัตต-ชั่วโมง ของทุก 15 นาที ใน 1 วัน (96 บรรทัด) โดยชื่อ
ไฟล มีนามสุกล .csv เพ่ือใชเปนรูปแบบอางอิง ประกอบดวย ชื่อกลุม เวลา และคาวัตต-ชั่วโมง โดยเวลาจะเริ่ม
จากเวลา 00:15:00 ถึงเวลา 24:00:00 
ตัวอยางขอมูล Load Profile ที่เปนรูปแบบอางอิงของกลุม 
A001,00:15:00,36.7610908923671 
A001,00:30:00,35.3297307797475 
A001,00:45:00,35.2880667764693 
A001,01:00:00,34.9587867505616 
A001,01:15:00,33.4078106285306 
A001,01:30:00,35.5555227975128 
A001,01:45:00,33.2640026172157 
A001,02:00:00,36.9532829074888 
A001,02:15:00,35.1859227684326 
A001,02:30:00,34.5757467204239 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
A001,21:15:00,56.0353964088717 
A001,21:30:00,54.9467563232174 
A001,21:45:00,56.5246124473633 
A001,22:00:00,54.5354922908591 
A001,22:15:00,55.2061483436264 
A001,22:30:00,54.5596842927625 
A001,22:45:00,56.1267884160625 
A001,23:00:00,57.3498285122914 
A001,23:15:00,55.171204340877 
A001,23:30:00,56.2235564236762 
A001,23:45:00,53.0570921745384 
A001,24:00:00,55.8996523981914 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1(5) แบบฟอรมรายละเอียดการเสนอราคา (Price schedule) 

  



5 - 1

1 ราคารวมงานส่วนที� 1 (แบบฟอร์ม B)

2 ราคารวมงานส่วนที� 2 (แบบฟอร์ม E)

หมายเหต ุ: ราคารวมที�เสนอในครั �งนี� ใหเ้สนอราคารวมในระบบ โดยไมต่อ้ง upload 

แบบฟอรม์ A-E โดย การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค จะใหผู้เ้สนอราคา เสนอแบบฟอรม์ A-E 

ในชว่งกอ่นทําสญัญาจา้ง

ภาษมูีลค่าเพิ�ม

รวมทั�งสิ�น (ราคารวมที�เสนอในครั�งนี�)*

รวมเป็นเงิน (บาท)

แบบฟอร์ม A : บญัชีแสดงรายละเอยีดรายการอุปกรณ์และราคา (Price Schedule)

งานส่วนที� 1 + 2

ที� รายการ หมายเหตุ

รวม



5 - 2

1 งานระบบคอมพิวเตอร์ (แบบฟอร์ม C)

2 งานติดตั�งมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ (แบบฟอร์ม D)

แบบฟอร์ม B : บญัชีแสดงรายละเอยีดรายการอุปกรณ์และราคา (Price Schedule) งานส่วนที� 1

ภาษมูีลค่าเพิ�ม

รวมทั�งสิ�น

รวม

ที� รายการ หมายเหตุค่าอุปกรณ์ (บาท) ค่าตดิตั�ง (บาท) รวมเป็นเงิน (บาท)
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รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน (บาท)

1 Hardware

1.1 Server for Production System

1.1.1 Database Server (Production) เครื�อง

          (โปรดระบุรายละเอียด...)

1.1.2 Meter Data Management Server เครื�อง

          (โปรดระบุรายละเอียด...)

1.1.3 Head End System Server เครื�อง

          (โปรดระบุรายละเอียด...)

1.1.4 Application Server (MOMS) เครื�อง

          (โปรดระบุรายละเอียด...)

1.1.5 Web Server (Customer Portal Services) เครื�อง

          (โปรดระบุรายละเอียด...)

1.1.6 Database Server (Warehouse) เครื�อง

          (โปรดระบุรายละเอียด...)

1.1.7  Active Directory Server เครื�อง

          (โปรดระบุรายละเอียด...)

1.1.8 Virtual Machine Management Server เครื�อง

ค่าอุปกรณ์ (บาท) ค่าตดิตั�ง (บาท)

แบบฟอร์ม C : บญัชีแสดงรายละเอยีดรายการอุปกรณ์และราคา (Price Schedule) งานระบบคอมพวิเตอร์และซอฟต์แวร์

1. งานระบบคอมพวิเตอร์

ที� รายการ หน่วย จํานวน
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รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน (บาท)

ค่าอุปกรณ์ (บาท) ค่าตดิตั�ง (บาท)

แบบฟอร์ม C : บญัชีแสดงรายละเอยีดรายการอุปกรณ์และราคา (Price Schedule) งานระบบคอมพวิเตอร์และซอฟต์แวร์

1. งานระบบคอมพวิเตอร์

ที� รายการ หน่วย จํานวน

          (โปรดระบุรายละเอียด...)

1.1.9 SAN Storage (Production) เครื�อง

          (โปรดระบุรายละเอียด...)

1.1.10 SAN Storage (Warehouse) เครื�อง

          (โปรดระบุรายละเอียด...)

1.1.11 SAN Storage (Data Arching) เครื�อง

          (โปรดระบุรายละเอียด...)

1.1.12 Rack Server 42 U (with KVM Switch) เครื�อง

          (โปรดระบุรายละเอียด...)

1.1.16 Enterprise Service Bus Server เครื�อง

          (โปรดระบุรายละเอียด...)

1.1.17 Billing Server เครื�อง

          (โปรดระบุรายละเอียด...)

1.1.18 Demand Response Server เครื�อง

          (โปรดระบุรายละเอียด...)

1.1.19 Backup Server เครื�อง

          (โปรดระบุรายละเอียด...)

1.1.20 อื�น ๆ (โปรดระบ)ุ
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รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน (บาท)

ค่าอุปกรณ์ (บาท) ค่าตดิตั�ง (บาท)

แบบฟอร์ม C : บญัชีแสดงรายละเอยีดรายการอุปกรณ์และราคา (Price Schedule) งานระบบคอมพวิเตอร์และซอฟต์แวร์

1. งานระบบคอมพวิเตอร์

ที� รายการ หน่วย จํานวน

1.2.1 Hardware Security Module เครื�อง

          (โปรดระบุรายละเอียด...)

1.2.2 SAN Switch เครื�อง

          (โปรดระบุรายละเอียด...)

1.2.3 Load Balancer เครื�อง

          (โปรดระบุรายละเอียด...)

1.2.4 Core Switch เครื�อง

          (โปรดระบุรายละเอียด...)

1.2.5 Access Switch (L3 Switch) เครื�อง

          (โปรดระบุรายละเอียด...)

1.2.6 Access Switch (L2 Switch) เครื�อง

          (โปรดระบุรายละเอียด...)

1.2.7 SSL VPN เครื�อง

          (โปรดระบุรายละเอียด...)

1.2.8 Distributed Denial of Service Protection เครื�อง

          (โปรดระบุรายละเอียด...)

1.2.9 Intrusion Prevention System (Internet Zone) เครื�อง

          (โปรดระบุรายละเอียด...)
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รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน (บาท)

ค่าอุปกรณ์ (บาท) ค่าตดิตั�ง (บาท)

แบบฟอร์ม C : บญัชีแสดงรายละเอยีดรายการอุปกรณ์และราคา (Price Schedule) งานระบบคอมพวิเตอร์และซอฟต์แวร์

1. งานระบบคอมพวิเตอร์

ที� รายการ หน่วย จํานวน

1.2.10 Intrusion Prevention System (Meter Zone) เครื�อง

          (โปรดระบุรายละเอียด...)

1.2.11 Intrusion Prevention Management System เครื�อง

          (โปรดระบุรายละเอียด...)

1.2.12 Firewall เครื�อง

          (โปรดระบุรายละเอียด...)

1.2.13 Firewall Management เครื�อง

          (โปรดระบุรายละเอียด...)

1.2.14 ระบบตรวจสอบและวดัประสิทธิภาพการทาํงาน

อุปกรณ์รักษาความปลอดภยั Firewall เครื�อง

          (โปรดระบุรายละเอียด...)

1.2.15 Security Information and Event Management (SIEM) เครื�อง

          (โปรดระบุรายละเอียด...)

1.2.16 Privileged Account Security ชุด

          (โปรดระบุรายละเอียด...)

1.2.17 ระบบ One Time Password (OTP) “ชุดรหสัผา่นที�เป็น

ตวัเลข”

          (โปรดระบุรายละเอียด...)
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รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน (บาท)

ค่าอุปกรณ์ (บาท) ค่าตดิตั�ง (บาท)

แบบฟอร์ม C : บญัชีแสดงรายละเอยีดรายการอุปกรณ์และราคา (Price Schedule) งานระบบคอมพวิเตอร์และซอฟต์แวร์

1. งานระบบคอมพวิเตอร์

ที� รายการ หน่วย จํานวน

1.3 Server for Staging System เครื�อง

          (โปรดระบุรายละเอียด...)

1.4 Server for Development&Training System เครื�อง

          (โปรดระบุรายละเอียด...)

1.5 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ เครื�อง 30

1.6 เครื�องคอมพิวเตอร์ Workstation สาํหรับ Dash Board และ 

Monitoring and Control เครื�อง 4

2 Software

2.1  Meter Device Management  System Software ชุด

          (โปรดระบุรายละเอียด เช่น ราคา License ต่อมิเตอร์)

2.2 Head End System Software ชุด

          (โปรดระบุรายละเอียด เช่น ราคา License ต่อมิเตอร์)

2.3 Demand responseSoftware ชุด

          (โปรดระบุรายละเอียด...)

2.4 Database Software ชุด

          (โปรดระบุรายละเอียด...)

2.5 Virtual Machine และ Virtual Machine

 Management Software ชุด



5 - 10

รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน (บาท)

ค่าอุปกรณ์ (บาท) ค่าตดิตั�ง (บาท)

แบบฟอร์ม C : บญัชีแสดงรายละเอยีดรายการอุปกรณ์และราคา (Price Schedule) งานระบบคอมพวิเตอร์และซอฟต์แวร์

1. งานระบบคอมพวิเตอร์

ที� รายการ หน่วย จํานวน

          (โปรดระบุรายละเอียด...)

2.6 Operating System ชุด

          (โปรดระบุรายละเอียด...)

2.7 Antivirus for Server ชุด

          (โปรดระบุรายละเอียด...)

2.8 Network Performance Monitoring System Software ชุด

          (โปรดระบุรายละเอียด...)

2.9 Software and Information Integrity ชุด

          (โปรดระบุรายละเอียด...)

2.9 อื�นๆ โปรดระบ…ุ

3 System Intregration เหมา 1

4 งานพฒันาซอฟตแ์วร์* (MOMS, Cutomer Energy Portal) เหมา 1

หมายเหต ุ*งานพัฒนาซอฟตแ์วร ์ใหร้วมถงึการปรับปรงุซอฟตแ์วร ์Application ที�ใชง้านในระบบ AMI ตลอดอายสุญัญา 

รวมเป็นเงิน

ภาษมูีลค่าเพิ�ม

รวมทั�งสิ�น



รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน (บาท)

2.1 Smart Meter 3P4W 66.4/115 V (Class 0.2) เครื�อง 200

2.2 Smart Meter 3P3W 110 V (Class 0.5) เครื�อง 11,000

2.3 Smart Meter 3P4W 230/400 V (Class 0.5) เครื�อง 58,800

2.4 หน่วยรับ-ส่งขอ้มูล (4G/3G Modem) ชุด 70,000

2.5 ตูมิ้เตอร์ (Cabinet) +นอ้ตยดึเสาไฟฟ้า + แป้น

รองมิเตอร์+Limit Switch ชุด 70,000

2.6 งานปรับปรุงระบบ Ground ชุด 70,000

แบบฟอร์ม D : บญัชีแสดงรายละเอยีดรายการอุปกรณ์และราคา (Price Schedule) งานตดิตั�งอุปกรณ์มิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ

2. งานตดิตั�งมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ

ที� รายการ หน่วย จํานวน
ค่าอุปกรณ์ (บาท) ค่าตดิตั�ง (บาท)

ภาษมูีลค่าเพิ�ม

รวมทั�งสิ�น

รวมเป็นเงิน



ที่ รายการ หนวย จํานวน คาใชจายตอหนวย(บาท) รวมเปนเงิน(บาท)

1 คา Air time ระบบ 4G/3G งวดที่ 1 ของมิเตอรจํานวน 6,000 เครื่อง เดือน 69

2 คา Air time ระบบ 4G/3G งวดที่ 2 ของมิเตอรจํานวน 6,000 เครื่อง เดือน 66

3 คา Air time ระบบ 4G/3G งวดที่ 3 ของมิเตอรจํานวน 6,000 เครื่อง เดือน 63

4 คา Air time ระบบ 4G/3G งวดที่ 4 ของมิเตอรจํานวน 6,000 เครื่อง เดือน 60

5 คา Air time ระบบ 4G/3G งวดที่ 5 ของมิเตอรจํานวน 6,000 เครื่อง เดือน 57

6 คา Air time ระบบ 4G/3G งวดที่ 6 ของมิเตอรจํานวน 6,000 เครื่อง เดือน 54

7 คา Air time ระบบ 4G/3G งวดที่ 7 ของมิเตอรจํานวน 6,000 เครื่อง เดือน 51

8 คา Air time ระบบ 4G/3G งวดที่ 8 ของมิเตอรจํานวน 6,000 เครื่อง เดือน 48

9 คา Air time ระบบ 4G/3G งวดที่ 9 ของมิเตอรจํานวน 6,000 เครื่อง เดือน 45

10 คา Air time ระบบ 4G/3G งวดที่ 10 ของมิเตอรจํานวน 6,000 เครื่อง เดือน 42

11 คา Air time ระบบ 4G/3G งวดที่ 11 ของมิเตอรจํานวน 5,000 เครื่อง เดือน 39

12 คา Air time ระบบ 4G/3G งวดที่ 12 ของมิเตอรจํานวน 5,000 เครื่อง เดือน 36

13 คาบริการโทรศัพทเหมาจายรายเดือน สําหรับเจาหนาที่ในการบริหารโครงการ จํานวน 30 ซิม* เดือน 83

14 คาใชจายในสวนของเจาหนาที่ประจําศูนย AMR (Helpdesk) เดือน 78

15 คาใชจายในสวนของ Internet Service เดือน 69

16 คาใชจายในสวนของวงจรเชาในการรับ-สงขอมูล เดือน 69

17 คาฝกอบรม เหมา 1

18 งาน Audit Cyber Security จํานวน 5 ครั้ง เหมา 1

* Packet : Data Unlimited, โทรทุกเครือขาย 500 นาที เปนอยางนอย

ภาษีมูลคาเพิ่ม

รวมทั้งสิ้น

แบบฟอรม E : บัญชีแสดงรายละเอียดรายการอุปกรณและราคา (Price Schedule) งานสวนที่ 2

รวมเปนเงิน

งานสวนที่ 2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1(6) แบบฟอรมเอกสาร 

แบบฟอรม 1 : รายละเอียดทีมงาน 

  



แบบฟอรม 1 : รายละเอียดทีมงาน  

ตําแหนง รายละเอียด ไฟลแนบ 

1. ผูจัดการโครงการ 

    1.1 คุณวุฒิ (คุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรี ทางดาน

วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร,เทคโนโลยีสารสนเทศ, 

บริหาร หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ) 

  

    1.2 ประสบการณ (บริหารโครงการเปนระยะเวลา

ไมนอยกวา 2 ป ที่มีมูลคางานไมนอยกวา 200 ลาน

บาท) 

  

2. ผูจัดการระบบ AMI 

    2.1 คุณวุฒิ (คุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรี ทางดาน

วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร, เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หรือ สาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ) 

  

    2.2 ประสบการณ (ทํางานเกี่ยวกับระบบ AMR 

หรือ AMI เปนระยะเวลาไมนอย 2 ป จํานวนอยาง

นอย 1 คน) 

  

3. ผูเชี่ยวชาญดาน System Integration 

    3.1 คุณวุฒิ (คุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรี ทางดาน

คอมพิวเตอร, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาอื่น ๆ 

ที่เก่ียวของ) 

  

    3.2 ประสบการณ (ทํางานเกี่ยวกับระบบ System 

Integration ซ ึ ่ ง เ ช ื ่ อ ม โ ย งก ั บ ระบบ  ERP เป  น

ระยะเวลาไมนอย 2 ป จํานวนอยางนอย 1 คน) 

  

4. ผูเชี่ยวชาญระบบ MDMS 

    4.1 คุณวุฒิ (คุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรี ทางดาน

วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร,เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ) 

  

    4.2 ประสบการณ (ทํางานเกี ่ยวกับระบบ 

AMIMDMS เปนระยะเวลาไมนอย 2 ป จํานวนอยาง

  



นอย 1 คน) 

5. ผูเชี่ยวชาญระบบ HES 

    5.1 คุณวุฒิ (คุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรี ทางดาน

วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร,เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ) 

  

    5.2 ประสบการณ (ทํางานเกี่ยวกับระบบ AMIHES 
เปนระยะเวลาไมนอย 2 ป จํานวนอยางนอย 1 คน) 

  

6. หัวหนาทีมพัฒนาดาน Software Application 

    6.1 คุณวุฒิ (คุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรี ทางดาน

วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร,เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ) 

  

    6.2 ประสบการณ (ทํางานเก่ียวกับ Application 

Design หรือ Web Design เปนระยะเวลาไมนอย 3 

ป จํานวนอยางนอย 1 คน) 

  

7. Database Administrator (ปฏิบัติงานในเวลาทําการ) 

    7.1 คุณวุฒิ (คุณวุฒิไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรี 

ทางดานวิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร, เทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ) 

  

    7.2 ประสบการณ (ทํางานระบบฐานขอมูลที่

นําเสนอไมนอยกวา 3 ป และตองมีใบรับรองระบบ

ฐานขอมูล (Database Certificate) ในระบบ

ฐานขอมูลท่ีนําเสนอเปนอยางนอย) 

  

8. Network Administrator (ปฏิบัติงานในเวลาทําการ) 

    8.1 คุณวุฒิ (คุณวุฒิไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรี 

ทางดานวิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร, เทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ) 

  

    8.2 ประสบการณ (ทํางานดาน Network and 

Security ไมนอยกวา 3 ป และตองมีใบรับรอง Cisco 

Certified Network Professional (CCNP)) 

  

9. ผูเชี่ยวชาญดาน AMI System Test 



    9.1 คุณวุฒิ (คุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรี ทางดาน

วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร, เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ) 

  

    9.2 ประสบการณ (ทํางานเกี่ยวกับระบบ 

AMI/AMR System หรือทํางานเกี่ยวกับการทดสอบ

ระบบ AMI/AMR System เปนระยะเวลาไมนอย 2 ป 

จํานวนอยางนอย 1 คน) 

  

10. ผูเชี่ยวชาญดาน Document Quality Control and Delivery 

    10.1 คุณวุฒิ (คุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรี ทางดาน

วิศวกรรมศาสตร คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อักษรศาสตร หรือ สาขาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ) 

  

    10.2 ประสบการณ (ทํางานเก่ียวกับการดําเนินการ 

Document Quality Control and Delivery  

จํานวนอยางนอย 1 คน) 

  

 

หมายเหต ุ สําหรับ MDMS และ HES ที่เสนอหากเปนผลิตภัณฑเดียวกันผูยื่นขอเสนอสามารถเสนอบุคลากร
ในขอ 4 และ 5 เปนบุคคลเดียวกันได 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1(6) แบบฟอรมเอกสาร 

แบบฟอรม 2 : ตารางบัญชีรายการอุปกรณหลัก 

  



แบบฟอรม 2 : ตารางบัญชีรายการอุปกรณหลัก 

 

Bidder…………………………………………………………… 

Bid No………………………………………………………….. 

 

Item Description Manufacturer Type/Model/Version Unit Country of Origin 

1 Smart Meters 

Brand 1 

Brand 2 

Brand 3 

 

    

2 4G/3G Modem 

Brand 1 

Brand 2 

 

    

3 Meter Data Management System (MDMS) 

Hardware (Please specify) 

 

 

    



Software (Please specify) 

 

 

4 Head-End System (HES) 

Hardware (Please specify) 

 

Software (Please specify) 

 

    

5 Hardware Security Module (HSM) 

Hardware (Please specify) 

 

Software (Please specify) 

 

    

 

(ลงชื่อ)…………………………………………………………(ผูเสนอราคา) 

(……………………………………………………………………………) 

ตําแหนง………………………………………………….. 

ประทับตรา(ถาม)ี 

ลงวันที่………………………………………… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1(6) แบบฟอรมเอกสาร 

แบบฟอรม 3 : ตารางบัญชีรายการอุปกรณท่ีใชในการสาธิต 

  



แบบฟอรม 3: ตารางบัญชีรายการอุปกรณที่ใชในการสาธิต

1 Smart Meter 1 Smart Meter 

1.1 Rating 1.1 Rating ตรงกัน ไมตรงกัน

Manufacturer Manufacturer ตรงกัน ไมตรงกัน

Model/Catalog No. Model/Catalog No. ตรงกัน ไมตรงกัน

Serial Number

1.2 Rating 1.2 Rating ตรงกัน ไมตรงกัน

Manufacturer Manufacturer ตรงกัน ไมตรงกัน

Model/Catalog No. Model/Catalog No. ตรงกัน ไมตรงกัน

Serial Number

1.3 Rating 1.3 Rating ตรงกัน ไมตรงกัน

Manufacturer Manufacturer ตรงกัน ไมตรงกัน

Model/Catalog No. Model/Catalog No. ตรงกัน ไมตรงกัน

Serial Number

2 4G/3G Modem 2 4G/3G Modem

2.1 Manufacturer 2.1 Manufacturer ตรงกัน ไมตรงกัน

Model/Catalog No. Model/Catalog No. ตรงกัน ไมตรงกัน

Serial Number

2.2 Manufacturer 2.2 Manufacturer ตรงกัน ไมตรงกัน

Model/Catalog No. Model/Catalog No. ตรงกัน ไมตรงกัน

Serial Number

2.3 Manufacturer 2.3 Manufacturer ตรงกัน ไมตรงกัน

Model/Catalog No. Model/Catalog No. ตรงกัน ไมตรงกัน

Serial Number

3 HES Software Manufacturer 3 HES Software Manufacturer ตรงกัน ไมตรงกัน

Model/Catalog No. Model/Catalog No. ตรงกัน ไมตรงกัน

HES Server Manufacturer HES Server Manufacturer ตรงกัน ไมตรงกัน

Model/Catalog No. Model/Catalog No. ตรงกัน ไมตรงกัน

Serial Number

4 MDMS Software Manufacturer 4 MDMS Software Manufacturer ตรงกัน ไมตรงกัน

Model/Catalog No. Model/Catalog No. ตรงกัน ไมตรงกัน

MDMS Server Manufacturer MDMS Server Manufacturer ตรงกัน ไมตรงกัน

Model/Catalog No. Model/Catalog No. ตรงกัน ไมตรงกัน

Serial Number

5 HSM Manufacturer 5 HSM Manufacturer ตรงกัน ไมตรงกัน

Model/Catalog No. Model/Catalog No. ตรงกัน ไมตรงกัน

DLMS/Cosem Security Suite DLMS/Cosem Security Suite ตรงกัน ไมตรงกัน

Security Certification Security Certification ตรงกัน ไมตรงกัน

Serial Number

ผูแทนบริษัท………………………………………….

รายการอุปกรณที่นํามา Live Demo รายการอุปกรณในขอเสนอของผูยื่นขอเสนอ สําหรับเจาหนาที่ กฟภ.

บริษัทขอรับรองวาไดกรอกขอมูลถูกตอง

ลงชื่อ

           (………………………………………………….)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1(6) แบบฟอรมเอกสาร 

แบบฟอรม 4 : บัญชีแสดงรายละเอียดราคางานบำรุงรักษาระบบ AMI หลังหมด  ระยะเวลารับประกัน 

  



1 งานบาํรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ Hardware แบบรวมอะไหล่ 1 งาน

2 งานบาํรุงรักษา Software

150,000 เครื�อง

200,000 เครื�อง ไมนํ่าไปคดิราคารวม

150,000 เครื�อง

200,000 เครื�อง ไมนํ่าไปคดิราคารวม

2.3 Database License 1 ชุด

2.4 อื�นๆ โปรดระบุ

3 งานบาํรุงรักษามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ 70,000 ชุด (เฉพาะงาน Corrective Maintanance)* 1 เหมา

4 งานปรับปรุงซอฟตแ์วร์ Application ที�ใชง้านในระบบ AMI** 1 เหมา

70,000 เครื�อง

150,000 เครื�อง ไมนํ่าไปคดิราคารวม

200,000 เครื�อง ไมนํ่าไปคดิราคารวม

6 ค่าบริการวงจรเช่า (Lease Line) และ Internet 1 ชุด

7 งานจดัจา้งเจา้หนา้ที�ประจาํศูนย ์(Help Desk) ในเวลาทาํการ 8 คน นอกเวลาทาํการ 3 คน 1 เหมา

8 อื�น ๆ โปรดระบุ (ถา้มี)

แบบฟอร์ม 4 : บญัชีแสดงรายละเอยีดราคางานบาํรุงรักษาระบบ AMI หลงัหมดระยะเวลารับประกนั

งานบาํรุงรักษาระบบ AMI หลงัหมดระยะเวลารับประกนั

ที� รายการ จํานวน หน่วย ราคา 3 ปี ราคา 5 ปี

รวมเป็นเงิน 

หมายเหตุ

2.1 MDMS License

2.2 HES License

5 ค่าบริการการรับ-ส่งขอ้มูล (Air time)



หมายเหต ุ

*งานบํารงุรักษามเิตอรแ์ละอปุกรณ์ประกอบหมายถงึ การบํารงุรักษาและซอ่มแซมแกไ้ขมเิตอรร์ะบบ AMI และอปุกรณ์ประกอบที�ตดิตั �งใหก้บั

ผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายใหญท่ั�วประเทศ จํานวน 70,000 ชดุ ใหอ้ยูใ่นสภาพใชง้านไดด้อียูเ่สมอตลอดระยะเวลาที�ผูร้ับจา้งรับผดิชอบโดยมเีงื�อนไขในการ

รับผดิชอบตามเกณฑป์ระสทิธภิาพบรกิาร (Service Level Agreement : SLA) โดยการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจะเป็นผูจั้ดมเิตอร ์หน่วยรับสง่ขอ้มลู 

และตูม้เิตอรเ์พื�อใชใ้นงานสบัเปลี�ยนมเิตอรแ์ละอปุกรณ์ประกอบชํารดุ

**งานปรับปรงุซอฟตแ์วร ์Application ที�ใชง้านในระบบ AMI หมายถงึปรับปรงุระบบงาน และ Application ตา่งๆ ที�ใชง้านในระบบ AMI ปีละ 2 

ครั �ง ตามที�การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคกําหนด เชน่ งานสว่นของ MOMS , Application Mobile Customer Energy portal เป็นตน้



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

  



 
ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 
เรียน ...................(ระบตุ าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานของรฐั)........................ 
 ๑. ข้าพเจ้า............(ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน)..........................ส านักงานใหญ่ตั้ งอยู่ เลขที่
.............................................ถนน.................................................ต าบล/แขวง............................................
อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด..........................................โทรศัพท.์.................................................
โดย.....................................ผู้ลงนามข้างท้ายนี้  (ในกรณีผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า  
ข้ าพ เจ้ า . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . .. . . (ร ะบุ ชื่ อ บุ ค ค ล ธรรม ด า ).. . .. . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . .. . . .. . . .. .อ ยู่ บ้ า น เล ข ที่
..............................................ถนน...............................................ต าบล/แขวง...........................................
อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด...................................................ผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชน 
เลขที่............................................โทรศัพท์.....................................โดย.....................................ได้พิจารณา
เงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพ่ิมเติม (ถ้ามี) เลขที่.................................
โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า  ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามท่ีก าหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ 
 ๒.   ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะท างานจ้าง.........................................ตามข้อก าหนดเงื่อนไขรายละเอียด
แห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ตามราคาดังที่ ได้ระบุไว้ ในใบเสนอราคานี้  เป็นเงินทั้ งสิ้น 
............................... บาท (........................................) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ  
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว  
 ๓. ข้าพเจ้าจะยืนค าเสนอราคานี้ เป็นระยะเวลา........................วัน ตั้ งแต่วันยื่นข้อเสนอ  
และ .........................1 อาจรับค าเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลา
ที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ ..........................1 ร้องขอ 
 4. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขท่ีเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก าหนดไว้ 
 5. ในกรณีที่ ข้ าพเจ้าได้ รับการพิจารณาให้ เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 
   5.๑ ท าสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ
ตามที่ส านักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว กับ ..........................1 ภายใน.............วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับหนังสือให้ไปท าสัญญา 
   5.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ .......................1 ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจ านวนร้อยละ....................ของราคาตามสัญญา 
ที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 
    หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุในข้อ 5.1 และ/หรือข้อ 5.2 ดังกล่าว
ข้างต้น ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่...............................1 และ...............................1 มีสิทธิจะให้
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือ.................. .............1อาจด าเนินการ 
จัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้ 
   6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า ...........................1 ไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ 
รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี ้
 7.   เพ่ือเป็นประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ท าความเข้าใจและผูกพันแห่งค าเสนอนี้ 
ข้าพเจ้าขอมอบ........................เพ่ือเป็นหลักประกันการเสนอราคา เป็นจ านวนเงิน..........................บาท 
(...................................) มาพร้อมนี้ 
 8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ 
โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า ............................1 ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 
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 9. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นข้อเสนอ 
ในคราวเดียวกัน 
   เสนอมา ณ วันที่............... เดือน.................................... พ.ศ. ..............................  
 
 
                    ลงชื่อ  .....................................................  

                    (..........................................................) 
             ต าแหน่ง...........................................................  
      
หมายเหตุ 
 1  ให้ระบุชื่อย่อของหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดจ้าง เช่น กรม หรือจังหวัด หรือทีโอที เป็นต้น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 แบบสัญญา 

  



แบบสัญญา 
สัญญาจางทําของ 

 
สัญญาเลขท่ี………….…… (1)...........……..……... 

 สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ ………….……..………………………………………………………………………….......
ตําบล/แขวง…………………..………………….………………. อําเภอ/เขต……………………….….……………………………...
จังหวัด…….…………………………….………….เม่ือวันท่ี ……….……… เดือน …………………….. พ .ศ . ……....……… 
ระหวาง……………………………………………………………… (2) ………………………………………………………………………..
โด ย ………...…………….…………………………….…………… (3) ………..…………………………………………..…………………
ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูวาจาง” ฝายหนึ่ง กับ…………….…………..…… (4 ก) …………..…………………….
ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบคุคล ณ ……………………………………………………………………………………….………….……..
มีสํานักงานใหญอยูเลขท่ี ……………......……ถนน……………….……………..ตําบล/แขวง…….……….…..……….…....
อําเภอ/เขต………………….…..…….จังหวัด………..…………………..….โดย………….…………………………………..……...
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท …………… 
ลงวันท่ี………………………………..… (5)(และหนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี ……………….……..) แนบทายสัญญานี ้ 
(6)(ในกรณีท่ีผูรับจางเปนบุคคลธรรมดาใหใชขอความวา กับ …………………..….… (4 ข) …………………….....  
อยูบานเลขท่ี …………….….…..….ถนน…………………..……..…...……ตําบล/แขวง ……..………………….….………….
อําเภอ/เขต…………………….………….…..จังหวัด…………...…..………….……...……. ผูถือบัตรประจําตัวประชาชน 
เลขท่ี................................ ดังปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนแนบทายสัญญานี้) ซ่ึงตอไปใน
สัญญานี้เรียกวา “ผูรับจาง” อีกฝายหนึ่ง 
 คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 

 ขอ 1 ขอตกลงวาจาง 

  ผูวาจางตกลงจางและผูรับจางตกลงรับจางทํางาน….………….…… (7) ………...…..……… 
ณ …..……………................. ตําบล/แขวง….…………………………….…….. อําเภอ/เขต …………..…………..………
จังหวัด……………………….……….….. ตามขอกําหนดและเง่ือนไขแหงสัญญานี้รวมท้ังเอกสารแนบทายสัญญา 
  ผูรับจางตกลงท่ีจะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนอุปกรณตางๆ 
ชนิดดีเพ่ือใชในงานจางตามสัญญานี้ 

 ขอ 2 เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 

2.1 ผนวก 1.………..….(รายละเอียดงานจาง)…….…….. จํานวน.…..(…..….….….) หนา 
  2.2 ผนวก 2……….…....(ใบเสนอราคา)…………….…...... จํานวน……(………….….) หนา 
                 …………..……………ฯลฯ……………..…………. 
  ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาท่ีขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความ 
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัย
ของผูวาจาง คําวินิจฉัยของผูวาจางใหถือเปนท่ีสุด และผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรองคาจาง หรือคาเสียหาย 
หรือคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติมจากผูวาจางท้ังสิ้น 
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 ขอ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะทําสัญญานี้ผูรับจางไดนําหลักประกันเปน…………….…...….. (8) ..………..……… 
เปนจํานวนเงิน…………….... บาท (……………..………….) ซ่ึงเทากับรอยละ………(9)…..…(…………..………...) 
ของราคาคาจางตามสัญญา มามอบใหแกผูวาจางเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้  
  (10)กรณีผูรับจางใชหนังสือคํ้าประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
หนังสือคํ้าประกันดังกลาวจะตองออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจ 
คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทย
แจงเวียนใหทราบตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนด 
หรืออาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได และจะตองมีอายุ 
การคํ้าประกันตลอดไปจนกวาผูรับจางพนขอผูกพันตามสัญญานี้  
  หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบใหตามวรรคหนึ่ง จะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิด 
ท้ังปวงของผูรับจางตลอดอายุสัญญา ถาหลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลง 
หรือมีอายุไมครอบคลุมถึงความรับผิดของผูรับจางตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี 
ผูรับจางสงมอบงานลาชาเปนเหตุใหระยะเวลาแลวเสร็จหรือวันครบกําหนดความรับผิดในความชํารุด
บกพรองตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไมวาจะเกิดข้ึนคราวใด ผูรับจางตองหาหลักประกันใหมหรือ
หลักประกันเพ่ิมเติมให มีจํานวนครบถวนตามวรรคหนึ่ งมามอบใหแกผู วาจางภายใน ...............
(……………………..….) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง 
  หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบไวตามขอนี้ ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางโดยไมมี
ดอกเบี้ยเม่ือผูรับจางพนจากขอผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญานี้แลว 
 ขอ 4   คาจางและการจายเงิน  
  (11)(ก) สําหรับการจายเงินคาจางใหผูรับจางเปนงวด 
   ผูวาจางตกลงจายและผูรับจางตกลงรับเงินคาจางจํานวนเงิน……………………..บาท
(……………………………..…) ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม จํานวน…………………บาท (......................................) 
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายท้ังปวงดวยแลว โดยกําหนดการจายเงินเปนงวดๆ ดังนี้ 
  งวดท่ี 1 เปนจํานวนเงิน………………………...บาท (…………………………………...………….) 
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน……………………………………ใหแลวเสร็จภายใน………………………………………………….. 
  งวดท่ี 2 เปนจํานวนเงิน…….………………...บาท (…………………………………...………….) 
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน…………………………..…..……ใหแลวเสร็จภายใน…………………………………………… 
  ..............................................ฯลฯ............................................. 
  งวดสุดทาย เปนจํานวนเงิน……………..………....บาท (…………………………………...….…..) 
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานท้ังหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญาและผูวาจางไดตรวจรับงานจางตามขอ 11 
ไวโดยครบถวนแลว 
  (12)(ข) สําหรับการจายเงินคาจางใหผูรับจางครั้งเดียว 
   ผูวาจางตกลงจายและผูรับจางตกลงรับเงินคาจางจํานวนเงิน……………………..บาท
(……………………………..…) ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม จํานวน…………………บาท (......................................) 
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายท้ังปวงดวยแลว เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานท้ังหมดใหแลวเสร็จ
เรียบรอยตามสัญญาและผูวาจางไดตรวจรับงานจางตามขอ 11 ไวโดยครบถวนแลว  
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  (13)การจายเงินตามเง่ือนไขแหงสัญญานี้ ผูวาจางจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผูรับจาง ชื่อธนาคาร………..………….……….สาขา……………..…….…..ชื่อบัญชี……………….……………………
เลขท่ีบัญชี……………………………ท้ังนี้ ผูรับจางตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียมหรือคาบริการอ่ืนใด
เก่ียวกับการโอน รวมท้ังคาใชจายอ่ืนใด (ถามี) ท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาว 
จากจํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ ใชสําหรับกรณี ท่ีหนวยงานของรัฐจะจายเงินตรง 
ใหแกผู รับจาง (ระบบ  Direct Payment) โดยการโอนเงินเขาบัญชี เงินฝากธนาคารของผู รับจาง  
ตามแนวทางท่ีกระทรวงการคลังหรอืหนวยงานของรัฐเจาของงบประมาณเปนผูกําหนด แลวแตกรณี) 

 (14)ขอ 5 เงินคาจางลวงหนา 
  ผูวาจางตกลงจายเงินคาจางลวงหนาใหแกผูรับจาง เปนจํานวนเงิน…………..…..…บาท
(………………..….…) ซ่ึงเทากับรอยละ……....…(……….…………....) ของราคาคาจางตามสัญญาท่ีระบุไวในขอ 4 
  เงินคาจางลวงหนาดังกลาวจะจายใหภายหลังจากท่ีผูรับจางไดวางหลักประกันการรับเงิน
คาจางลวงหนาเปน...................... (หนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคาร 
ภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย) ………………....เต็มตามจํานวนเงินคาจางลวงหนานั้นใหแกผูวาจาง 
ผูรับจางจะตองออกใบเสร็จรับเงินคาจางลวงหนาตามแบบท่ีผูวาจางกําหนดใหและผูรับจางตกลงท่ีจะ
กระทําตามเง่ือนไขอันเก่ียวกับการใชจายและการใชคืนเงินคาจางลวงหนานั้น ดังตอไปนี้ 
  5.1 ผูรับจางจะใชเงินคาจางลวงหนานั้นเพ่ือเปนคาใชจายในการปฏิบัติงานตามสัญญา
เทานั้น หากผูรับจางใชจายเงินคาจางลวงหนาหรือสวนใดสวนหนึ่งของเงินคาจางลวงหนานั้นในทางอ่ืน ผูวาจาง
อาจจะเรียกเงินคาจางลวงหนานั้นคืนจากผูรับจางหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา 
ไดทันที 
  5.2 เม่ือผูวาจางเรียกรอง ผูรับจางตองแสดงหลักฐานการใชจายเงินคาจางลวงหนา 
เพ่ือพิสูจนวาไดเปนไปตามขอ 5.1 ภายในกําหนด 15 (สิบหา) วัน นับถัดจากวันไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง  
หากผูรับจางไมอาจแสดงหลักฐานดังกลาวภายในกําหนด 15 (สิบหา) วัน ผูวาจางอาจเรียกเงินคาจาง
ลวงหนาคืนจากผูรับจางหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาไดทันที 
  5.3 ในการจายเงินคาจางใหแกผูรับจางตามขอ 4  ผูวาจางจะหักคืนเงินคาจาง
ลวงหนาในแตละงวดเพ่ือชดใชคืนเงินคาจางลวงหนาไวจํานวนรอยละ .............(...........) ของจํานวนเงิน
คาจางในแตละงวดจนกวาจํานวนเงินท่ีหักไวจะครบตามจํานวนเงินท่ีหักคาจางลวงหนาท่ีผูรับจางไดรับไปแลว 
ยกเวนคาจางงวดสุดทายจะหักไวเปนจํานวนเทากับจํานวนเงินคาจางลวงหนาท่ีเหลือท้ังหมด 
  5.4 เงินจํานวนใดๆ ก็ตามท่ีผูรับจางจะตองจายใหแกผูวาจางเพ่ือชําระหนี้หรือ 
เพ่ือชดใชความรับผิดตางๆ ตามสัญญา ผูวาจางจะหักเอาจากเงินคาจางงวดท่ีจะจายใหแกผูรับจาง 
กอนท่ีจะหักชดใชคืนเงินคาจางลวงหนา 
  5.5 ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกสัญญา หากเงินคาจางลวงหนาท่ีเหลือเกินกวาจํานวนเงินท่ี
ผูรับจางจะไดรับหลังจากหักชดใชในกรณีอ่ืนแลว ผูรับจางจะตองจายคืนเงินจํานวนท่ีเหลือนั้นใหแก 
ผูวาจางภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง 
    5.6  ผูวาจางจะคืนหลักประกันเงินคาจางลวงหนาใหแกผูรับจางตอเม่ือผูวาจางไดหักเงิน
คาจางไวครบจํานวนเงินคาจางลวงหนาตามขอ 5.3 
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 ขอ 6   กําหนดเวลาแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 
  ผูรับจางตองเริ่มทํางานที่รับจางภายในวันที่….... เดือน……………… พ.ศ. ………. 
และจะตองทํางานใหแลวเสร็จบริบูรณภายในวันท่ี ….... เดือน …………. พ.ศ. …...…. ถาผูรับจางมิไดลงมือ
ทํางานภายในกําหนดเวลา หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุใหเชื่อไดวา 
ผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือจะแลวเสร็จลาชาเกินกวากําหนดเวลา  
หรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง หรือตกเปนผูถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือตกเปนผูลมละลาย หรือ
เพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญานี้ได และมีสิทธิ
จางผูรับจางรายใหมเขาทํางานของผูรับจางใหลุลวงไปไดดวย การใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไมกระทบสิทธิ
ของผูวาจางท่ีจะเรียกรองคาเสียหายจากผูรับจาง   
  การท่ีผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนนั้น ไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจาก 
ความรับผิดตามสัญญา 

 (15)ขอ 7 ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองของงานจาง 
  เม่ืองานแลวเสร็จบริบูรณ และผูวาจางไดรับมอบงานจากผูรับจางหรือจากผูรับจางรายใหม 
ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกสัญญาตามขอ 6 หากมีเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายเกิดข้ึนจากการจางนี ้ 
ภายในกําหนด.....(16)…..….(……..…..) ป …….…(……....….) เดือน นับถัดจากวันท่ีไดรับมอบงานดังกลาว  
ซ่ึงความชํารุดบกพรองหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพรองของผูรับจางอันเกิดจากการใชวัสดุท่ีไมถูกตอง
หรือทําไวไมเรียบรอย หรือทําไมถูกตองตามมาตรฐานแหงหลักวิชา ผูรับจางจะตองรีบทําการแกไข 
ใหเปนท่ีเรียบรอยโดยไมชักชา โดยผูวาจางไมตองออกเงินใดๆ ในการนี้ท้ังสิ้น หากผูรับจางไมกระทําการ 
ดังกลาวภายในกําหนด……...(………..……) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจางหรือไมทําการ
แก ไขให ถูกตองเรียบรอยภายใน เวลาท่ีผู ว าจ างกําหนด  ให ผู ว าจ างมีสิทธิ ท่ี จะทํ าการนั้ น เอง 
หรือจางผูอ่ืนใหทํางานนั้น โดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจายเองท้ังสิ้น 
  ในกรณีเรงดวนจําเปนตองรีบแกไขเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายโดยเร็ว และไมอาจ
รอใหผูรับจางแกไขในระยะเวลาท่ีกําหนดไวตามวรรคหนึ่งได ผูวาจางมีสิทธิเขาจัดการแกไขเหตุชํารุด
บกพรองหรือเสียหายนั้นเอง หรือจางผูอ่ืนใหซอมแซมความชํารุดบกพรองหรือเสียหาย โดยผูรับจาง 
ตองรับผิดชอบชําระคาใชจายท้ังหมด 
  การท่ีผูวาจางทําการนั้นเอง หรือจางผูอ่ืนใหทํางานนั้นแทนผูรับจาง ไมทําใหผูรับจาง 
หลุดพนจากความรับผิดตามสัญญา หากผูรับจางไมชดใชคาใชจายหรือคาเสียหายตามท่ีผูวาจางเรียกรอง
ผูวาจางมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได 

 ขอ 8 การจางชวง 
  ผูรับจางจะตองไมเอางานท้ังหมดหรือแตบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกทอดหนึ่ง 
เวนแตการจางชวงงานแตบางสวนท่ีไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจางแลว การท่ีผูวาจางไดอนุญาต 
ใหจางชวงงานแตบางสวนดังกลาวนั้น ไมเปนเหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหนาท่ี 
ตามสัญญานี้ และผูรับจางจะยังคงตองรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลอของผูรับจางชวง  
หรือของตัวแทนหรือลูกจางของผูรับจางชวงนั้นทุกประการ 
 กรณีผูรับจางไปจางชวงงานแตบางสวนโดยฝาฝนความในวรรคหนึ่ง ผูรับจางตองชําระ
คาปรับใหแกผูวาจางเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ........(17)….....(.........................) ของวงเงินของงาน 
ท่ีจางชวงตามสัญญา ท้ังนี้ ไมตัดสิทธิผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 
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 ขอ 9 ความรับผิดของผูรับจาง 
 ผูรับจางจะตองรับผิดตออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก 
การปฏิบัติงานของผูรับจาง และจะตองรับผิดตอความเสียหายจากการกระทําของลูกจางหรือตัวแทน 
ของผูรับจาง และจากการปฏิบัติงานของผูรับจางชวงดวย (ถามี) 
 ความเสียหายใดๆ อันเกิดแกงานท่ีผูรับจางไดทําข้ึน แมจะเกิดข้ึนเพราะเหตุสุดวิสัย 
ก็ตาม ผูรับจางจะตองรับผิดชอบโดยซอมแซมใหคืนดีหรือเปลี่ยนใหใหมโดยคาใชจายของผูรับจางเอง เวนแต
ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผูวาจาง ท้ังนี้ ความรับผิดของผูรับจางดังกลาวในขอนี้จะสิ้นสุดลง 
เม่ือผูวาจางไดรับมอบงานครั้งสุดทาย ซ่ึงหลังจากนั้นผูรับจางคงตองรับผิดเพียงในกรณีชํารุดบกพรอง  
หรือความเสียหายดังกลาวในขอ 7 เทานั้น 
  ผู รับจางจะตองรับผิดตอบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อัน เกิดจาก 
การปฏิบัติงานของผูรับจาง หรือลูกจางหรือตัวแทนของผูรับจาง รวมถึงผูรับจางชวง (ถามี) ตามสัญญานี้ 
หากผูวาจางถูกเรียกรองหรือฟองรองหรือตองชดใชคาเสียหายใหแกบุคคลภายนอกไปแลว ผูรับจางจะตอง 
ดําเนินการใดๆ เพ่ือใหมีการวาตางแกตางใหแกผูวาจางโดยคาใชจายของผูรับจางเอง รวมท้ังผูรับจางจะตอง
ชดใชคาเสียหายนั้นๆ ตลอดจนคาใชจายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกรองหรือถูกฟองรองใหแกผูวาจางทันที 

ขอ 10 การจายเงินแกลูกจาง 
 ผูรับจางจะตองจายเงินแกลูกจางท่ีผูรับจางไดจางมาในอัตราและตามกําหนดเวลา 
ท่ีผูรับจางไดตกลงหรือทําสัญญาไวตอลูกจางดังกลาว 
 ถาผูรับจางไมจายเงินคาจางหรือคาทดแทนอ่ืนใดแกลูกจางดังกลาวในวรรคหนึ่ง  
ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะเอาเงินคาจางท่ีจะตองจายแกผูรับจางมาจายใหแกลูกจางของผูรับจางดังกลาว และใหถือวา
ผูวาจางไดจายเงินจํานวนนั้นเปนคาจางใหแกผูรับจางตามสัญญาแลว 
  ผูรับจางจะตองจัดใหมีประกันภัยสําหรับลูกจางทุกคนท่ีจางมาทํางาน โดยให
ครอบคลุมถึงความรับผิดท้ังปวงของผูรับจาง รวมท้ังผูรับจางชวง (ถามี) ในกรณีความเสียหายท่ีคิดคาสินไหม
ทดแทนไดตามกฎหมาย ซ่ึงเกิดจากอุบัติเหตุหรือภยันตรายใดๆ ตอลูกจางหรือบุคคลอ่ืนท่ีผูรับจาง 
หรือผูรับจางชวงจางมาทํางาน ผูรับจางจะตองสงมอบกรมธรรมประกันภัยดังกลาวพรอมท้ังหลักฐาน 
การชําระเบี้ยประกันใหแกผูวาจางเม่ือผูวาจางเรียกรอง 

ขอ 11 การตรวจรับงานจาง 
        เม่ือผูวาจางไดตรวจรับงานจางท่ีสงมอบและเห็นวาถูกตองครบถวนตามสัญญาแลว  
ผูวาจางจะออกหลักฐานการรับมอบเปนหนังสือไวให เพ่ือผูรับจางนํามาเปนหลักฐานประกอบการขอรับเงิน
คางานจางนั้น 
        ถาผลของการตรวจรับงานจางปรากฏวางานจางท่ีผูรับจางสงมอบไมตรงตามสัญญา 
ผูวาจางทรงไวซ่ึงสิทธิ ท่ีจะไมรับงานจางนั้น ในกรณีเชนวานี้  ผูรับจางตองทําการแกไขใหถูกตองตาม 
สัญญาดวยคาใชจายของผูรับจางเอง และระยะเวลาท่ีเสียไปเพราะเหตุดังกลาวผูรับจางจะนํามาอางเปนเหตุ
ขอขยายเวลาสงมอบงานจางตามสัญญาหรือของดหรือลดคาปรับไมได 
       (18)ในกรณีท่ีผูรับจางสงมอบงานจางถูกตองแตไมครบจํานวน หรือสงมอบครบ
จํานวน แตไมถูกตองท้ังหมด ผูวาจางจะตรวจรับงานจางเฉพาะสวนท่ีถูกตอง โดยออกหลักฐานการตรวจรับ
งานจางเฉพาะสวนนั้นก็ได (ความในวรรคสามนี้ จะไมกําหนดไวในกรณีท่ีผูวาจางตองการงานจางท้ังหมด 
ในคราวเดียวกัน หรืองานจางท่ีประกอบเปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยางหนึ่งอยางใด 
ไปแลว จะไมสามารถใชงานไดโดยสมบูรณ)  
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 ขอ 12 รายละเอียดของงานจางคลาดเคล่ือน 
   ผูรับจางรับรองวาไดตรวจสอบและทําความเขาใจในรายละเอียดของงานจาง 
โดยถ่ีถวนแลว หากปรากฏวารายละเอียดของงานจางนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการ 
ทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผูรับจางตกลงท่ีจะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูวาจาง คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ เพ่ือใหงานแลวเสร็จบริบูรณ คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด โดยผูรับจางจะคิดคาจาง คาเสียหาย 
หรือคาใชจายใดๆ เพ่ิมข้ึนจากผูวาจาง หรือขอขยายอายุสัญญาไมได 

ขอ 13 คาปรับ 
  หากผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญา 
และผู วาจางยังมิ ไดบอกเลิกสัญญา ผู รับจางจะตองชํ าระคาปรับใหแกผู วาจางเปนจํานวนเงิน 
วันละ…..(19)…. บาท (……………...) นับถัดจากวันท่ีครบกําหนดเวลาแลวเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันท่ี 
ผูวาจางไดขยายเวลาทํางานให จนถึงวันท่ีทํางานแลวเสร็จจริง นอกจากนี้ ผูรับจางยอมใหผูวาจาง 
เรียกคาเสียหายอันเกิดข้ึนจากการท่ีผูรับจางทํางานลาชาเฉพาะสวนท่ีเกินกวาจํานวนคาปรับดังกลาวไดอีกดวย 
  ในระหวางท่ีผู วาจางยังมิไดบอกเลิกสัญญานั้น  หากผูวาจางเห็นวาผู รับจาง 
จะไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาตอไปได ผูวาจางจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและใชสิทธิตามขอ 14 ก็ได  
และถาผูวาจางไดแจงขอเรียกรองไปยังผูรับจางเม่ือครบกําหนดเวลาแลวเสร็จของงานขอใหชําระคาปรับแลว 
ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะปรับผูรับจางจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย 

ขอ 14 สิทธิของผูวาจางภายหลังบอกเลิกสัญญา 
  ในกรณีท่ีผูวาจางบอกเลิกสัญญา ผูวาจางอาจทํางานนั้นเองหรือวาจางผูอ่ืนใหทํางานนั้น
ตอจนแลวเสร็จก็ได และในกรณีดังกลาว ผูวาจางมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ท้ังหมดหรือบางสวนตามแตจะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในคาเสียหายซ่ึงเปน
จํานวนเกินกวาหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมท้ังคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนในการทํางานนั้นตอใหแลวเสร็จ
ตามสัญญา ซ่ึงผูวาจางจะหักเอาจากจํานวนเงินใดๆ ท่ีจะจายใหแกผูรับจางก็ได 

ขอ 15 การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย 
 ในกรณีท่ีผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุ 
ใหเกิดคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแกผูวาจาง ผูรับจางตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจาย
ดังกลาวใหแกผูวาจางโดยสิ้นเชิงภายในกําหนด.................(....................) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง 
เปนหนังสือจากผูวาจาง หากผูรับจางไมชดใชใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาดังกลาวใหผูวาจางมีสิทธิ
ท่ีจะหักเอาจากจํานวนเงินคาจางท่ีตองชําระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดทันที 
  หากคาปรับ  คาเสียหาย  หรือค าใชจ าย ท่ีบั งคับจากเงินค าจางท่ีตองชํ าระ  
หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแลวยังไมเพียงพอ ผูรับจางยินยอมชําระสวนท่ีเหลือท่ียังขาดอยู 
จนครบถวนตามจํานวนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายนั้น ภายในกําหนด ..................(......................) วัน 
นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง 

หากมีเงินคาจางตามสัญญาท่ีหักไวจายเปนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแลว 
ยังเหลืออยูอีกเทาใด ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางท้ังหมด 
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ขอ 16 การงดหรือลดคาปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 
  ในกรณีท่ีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจาง หรือเหตุสุดวิสัย  
หรือเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามท่ีกําหนด 
ในกฎกระทรวง ซ่ึงออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําใหผูรับจาง
ไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูรับจางจะตองแจงเหตุหรือ
พฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูวาจางทราบ เพ่ือของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลา
ทํางานออกไปภายใน 15 (สิบหา) วันนับถัดจากวันท่ีเหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
ดังกลาว แลวแตกรณี 
  ถาผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูรับจางไดสละสิทธิ
เรียกรองในการท่ีจะของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาทํางานออกไปโดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น เวนแต 
กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจาง ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจง หรือผูวาจางทราบ 
ดีอยูแลวตั้งแตตน 
  การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจ 
ของผูวาจางท่ีจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 

 ขอ ๑7 การใชเรือไทย 
  ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผูรับจางจะตองสั่งหรือนําของเขามาจากตางประเทศ
รวมท้ังเครื่องมือและอุปกรณท่ีตองนําเขามาเพ่ือปฏิบัติงานตามสัญญา ไมวาผูรับจางจะเปนผูท่ีนําของเขามาเอง 
หรือนําเขามาโดยผานตัวแทนหรือบุคคลอ่ืนใด ถาสิ่งของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางเดินเรือท่ีมี
เรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  
ผูรับจางตองจัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศ
มายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทากอนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย 
หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได ท้ังนี้ไมวาการสั่ง
หรือนําเขาสิ่งของดังกลาวจากตางประเทศจะเปนแบบใด 
 ในการสงมอบงานตามสัญญาใหแกผูวาจาง ถางานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง  
ผูรับจางจะตองสงมอบใบตราสง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราสงสําหรับของนั้น ซ่ึงแสดงวาไดบรรทุก
มาโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยใหแกผูวาจางพรอมกับการสงมอบงานดวย 

 ในกรณีท่ีสิ่งของดังกลาวไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย
หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย ผูรับจางตองสงมอบหลักฐานซ่ึงแสดงวาไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา 
ใหบรรทุกของโดยเรืออ่ืนได หรือหลักฐานซ่ึงแสดงวาไดชําระคาธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไมบรรทุกของ
โดยเรือไทยตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีแลวอยางใดอยางหนึ่งแกผูวาจางดวย 
 ในกรณีท่ีผูรับจางไมสงมอบหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งดังกลาวในวรรคสอง 
และวรรคสามใหแกผูวาจาง แตจะขอสงมอบงานดังกลาวใหผูวาจางกอนโดยไมรับชําระเงินคาจาง ผูวาจาง 
มีสิทธิรับงานดังกลาวไวกอน และชําระเงินคาจางเม่ือผูรับจางไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลวได 
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 สัญญานี้ ทํ า ข้ึน เปนสองฉบับ  มีขอความถูกตองตรงกัน  คู สัญญาไดอ านและเขาใจ 
ขอความ โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ พรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน  
และคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ 

 

 

 
(ลงชื่อ)……………………………………….ผูวาจาง 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………….ผูรับจาง 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาจาง 
(1) ใหระบุเลขท่ีสัญญาในปงบประมาณหนึ่งๆ ตามลําดับ 
(2) ใหระบุชื่อของหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล เชน กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เปนตน 
(3) ใหระบุชื่อและตําแหนงของหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลนั้น หรือผูท่ีไดรับมอบ

อํานาจ เชน นาย ก. อธิบดีกรม……………… หรือ นาย ข. ผูไดรับมอบอํานาจจากอธิบดีกรม……………….. 
(4) ใหระบุชื่อผูรับจาง 

ก. กรณีนิติบุคคล เชน หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด 
 ข. กรณีบุคคลธรรมดา ใหระบุชื่อและท่ีอยู 
 (5) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 
 (6) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

(7) ใหระบุงานท่ีตองการจาง 
(8) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบไวแกหนวยงานของรัฐ  

เม่ือลงนามในสัญญา เพ่ือเปนการประกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามสัญญา  
ดังนี้ 

 (๑) เงินสด  
 (๒) เช็คหรือดราฟท ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็ค 

หรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาท่ี หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ  
 (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กําหนด โดยอาจกําหนดเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได 
 (4) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลม 
ใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

 (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
(9) ใหกําหนดจํานวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

วาดวยหลักเกณฑการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 168 
 (10) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 
 (11) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 
 (12) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

(13) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

(14) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 
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(15) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

(16) กําหนดเวลาท่ีผูรับจางจะรับผิดในความชํารุดบกพรอง โดยปกติจะตองกําหนด 
ไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันท่ีผูรับจางไดรับมอบงานจาง หรือกําหนดตามความเหมาะสม 

(17) อัตราคาปรับตามสัญญาขอ 8 กรณีผูรับจางไปจางชวงบางสวนโดยไมไดรับอนุญาต 
จากผูวาจาง ตองกําหนดคาปรับเปนจํานวนเงินไมนอยกวารอยละสิบของวงเงินของงานท่ีจางชวงตามสัญญา 

(18) ความในวรรคนี้ จะไมกําหนดไวในกรณีท่ีผูวาจางตองการสิ่งของท้ังหมดในคราวเดียวกัน 
หรืองานจางท่ีประกอบเปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยางหนึ่งอยางใดไปแลว จะไมสามารถใชงาน
ไดโดยสมบูรณ 

(19) อัตราคาปรับตามสัญญาขอ 13 ใหกําหนด ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
หลักเกณฑการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 162 สวนกรณีจะปรับรอยละ
เทาใด ใหอยูในดุลพินิจของหนวยงานของรัฐผูวาจางท่ีจะพิจารณาแตท้ังนี้การท่ีจะกําหนดคาปรับเปนรอยละ
เทาใด จะตองกําหนดไวในเอกสารเชิญชวนดวย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน 

(1) หลักประกันการเสนอราคา 

  



แบบหนังสือค้ําประกัน 

 
(หลักประกันซองการจ�าง) 

 
เลขท่ี.........................        วันท่ี........................... 
 

ข�าพเจ�า..........(ชื่อธนาคาร/บริษัทเงินทุน).........สํานักงานต้ังอยู) เลขท่ี.............ถนน............. 
ตําบล/แขวง.............อําเภอ/เขต..............จังหวัด..............โดย............ผู�มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร/ 
บริษัทเงินทุน ขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ให�ไว�ต'อ..........(ชื่อส)วนราชการผู�ประกวดราคา)...........ดังมี 
ข�อความต)อไปนี้ 

1. ตามท่ี..........(ชื่อผู�เสนอราคา)..........ได�ยื่นซองประกวดราคาสําหรับการจัดจ�าง.......................... 
ตามเอกสารประกวดราคาเลขท่ี.........................ซ่ึงต�องวางหลักประกันซองตามเง่ือนไขการประกวดราคาต)อ
...............(ชื่อส)วนราชการผู�ประกวดราคา)............เป4นจํานวนเงิน............................บาท(...........................) นั้น 

 
ข�าพเจ�ายินยอมผูกพันตนโดยไม)มีเง่ือนไขท่ีจะคํ้าประกันการชําระเงินตามสิทธิเรียกร�องของ................ 

(ชื่อส)วนราชการผู�ประกวดราคา)......................จํานวนไม)เกิน.................บาท (.......................) ในฐานะ 
เป4นลูกหนี้ร)วม ในกรณี..............(ชื่อผู� เสนอราคา).................ไม)ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการประกวดราคา  
อันเป4นเหตุให�.................(ชื่อส)วนราชการผู�ประกวดราคา)..................มีสิทธิริบหลักประกันซองประกวดราคา
หรือชดใช�ค)าเสียหายใดๆ รวมท้ังกรณีท่ี...............(ชื่อผู�เสนอราคา)................ได�ถอนใบเสนอราคาของตน 
ภายในระยะเวลาท่ีใบเสนอราคายังมีผลอยู) หรือมิได�ไปลงนามในสัญญาเม่ือได�รับแจ�งไปทําสัญญาหรือมิได� 
วางหลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา โดย.........(ชื่อส)วนราชการ 
ผู�ประกวดราคา)..........ไม)จําเป4นต�องเรียกร�องให�.................(ชื่อผู�เสนอราคา)...............ชําระหนี้ก)อน 

2. หนังสือคํ้าประกันนี้มีผลใช�บังคับต้ังแต)วันท่ี....................ถึงวันท่ี....................และข�าพเจ�าจะไม) 
เพิกถอนการคํ้าประกันนี้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว� 

3. ถ�า....................(ชื่อผู�เสนอราคา)..................ขยายกําหนดเวลายืนราคาของการเสนอราคาออกไป 
ข�าพเจ�ายินยอมท่ีจะขยายกําหนดระยะเวลาการคํ้าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลายืนราคาท่ีได�ขยายออกไป
ดังกล)าว 

ข�าพเจ�าได�ลงนามและประทับตราไว�ต)อหน�าพยานเป4นสําคัญ 

 
   ลงชื่อ......................................................ผู�คํ้าประกัน 

           (....................................................) 

          ตําแหน)ง........................................................ 

    ลงชื่อ...................................................พยาน 

           (..................................................) 

    ลงชื่อ...................................................พยาน 

           (..................................................) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน 

(2) หลักประกันสัญญา 

  



แบบหนังสือค้ําประกัน 

 
(หลักประกันการรับเงินประกันผลงานจ�าง) 

 

เลขท่ี......................         วันท่ี............................... 

 

ข�าพเจ�า...........(ชื่อธนาคาร)..........สํานักงานต้ังอยู)เลขท่ี.............ถนน..............ตําบล/แขวง..................... 
อําเภอ/เขต...........................จังหวัด........................โดย..............................ผู� มี อํานาจลงนามผูกพันธนาคาร  
ขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ให�ไว�ต)อ..............(ชื่อส)วนราชการผู�ว)าจ�าง)..............ซ่ึงต)อไปนี้เรียกว)า “ผู�ว)าจ�าง”  
ดังมีข�อความต)อไปนี้ 

1. ตามท่ี...............(ชื่อผู�รับจ�าง)...............ซ่ึงต)อไปนี้เรียกว)า “ผู�รับจ�าง/ท่ีปรึกษา” ได�ทําสัญญาจ�างกับ 
ผู�ว)าจ�าง ตามสัญญาเลขท่ี..................ลงวันท่ี......................โดยตามสัญญาดังกล)าวผู�ว)าจ�างจะหักเงินประกันผลงานไว� 
ในอัตราร�อยละ............... (..........%) ของค)าจ�างแต)ละงวดท่ีถึงกําหนดจ)ายให�แก)ผู�รับจ�างนั้น 

2. ข�าพเจ�ายอมผูกพันตนเป4นผู�คํ้าประกันผู�รับจ�าง/ท่ีปรึกษาสําหรับเงินประกันผลงาน ซ่ึงผู�ว)าจ�างได�หักไว� 
จากค'าจ�างท่ีได�จ'ายให�แก'ผู�รับจ�าง/ท่ีปรึกษาต้ังแต'งวดท่ี….............…ถึงงวดท่ี………….……..เป0นจํานวนเงิน
ท้ังสิ้น…………………..บาท (……………………….) ซ่ึงผู�รับจ�าง/ท่ีปรึกษาได�ขอรับคืนไป กล'าวคือหากผู�รับจ�าง/ 
ท่ีปรึกษาปฏิบัติบกพร'อง หรือผิดสัญญาข�อใดข�อหนึ่งอันก'อให�เกิดความเสียหายใดแก'ผู�ว'าจ�าง หรือจะต�องรับผิด
ชดใช�หนี้แก'ผู�ว'าจ�างไม'ว'ากรณีใด ข�าพเจ�ายอมชําระเงินค'าเสียหายหรือหนี้ดังกล'าวข�างต�นให�แก'ผู�ว'าจ�างทันที 
ท่ีได�รับแจ�งเป0นหนังสือจากผู�ว'าจ�าง โดยผู�ว'าจ�างไม'ต�องใช�สิทธิทางศาลก'อน ท้ังผู�ว'าจ�างไม'มีหน�าท่ีต�องพิสูจน: 
ถึงข�อบกพร'องดังกล'าวของผู�รับจ�างแต'ประการใดอีกด�วย  

3. หนังสือคํ้าประกันนี้มีผลใช�บังคับต้ังแต)วันเงินประกันผลงานจ�างดังกล)าวข�างต�นจนถึงวันท่ี.................. 
(วันจ)ายเงินตามสัญญาจ�างงวดสุดท�าย)..............และข�าพเจ�าจะไม)เพิกถอนการคํ้าประกันภายในระยะเวลา 
ท่ีกําหนดไว� 

4. หากผู�ว)าจ�างได�ขยายระยะเวลาให�แก)ผู�รับจ�าง ให� ถือว)าข�าพเจ�าได�ยินยอมในกรณีนั้นๆ ด�วย  
โดยให�ขยายระยะเวลาคํ้าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาท่ีผู�ซ้ือได�ขยายระยะเวลาให�แก)ผู�ขายดังกล)าวข�างต�น 

ข�าพเจ�าได�ลงนามและประทับตราไว�ต)อหน�าพยานเป4นสําคัญ 

   ลงชื่อ......................................................ผู�คํ้าประกัน 

           (....................................................) 

          ตําแหน)ง........................................................ 

    ลงชื่อ...................................................พยาน 

           (..................................................) 

    ลงชื่อ...................................................พยาน 

           (..................................................) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน 

(3) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา 

  



แบบหนังสือค้ําประกัน 

 
(หลักประกันการรับเงินค)าจ�างล)วงหน�า) 

 
เลขท่ี......................         วันท่ี............................... 
 

ข�าพเจ�า.........(ชื่อธนาคาร)...........สํานักงานต้ังอยู)เลขท่ี..................ถนน................ตําบล/แขวง...........................
อําเภอ/เขต...........................จังหวัด.............................โดย..................................ผู�มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร  
ขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ให�ไว�ต)อ..............(ชื่อส)วนราชการผู�ว)าจ�าง)..............ซ่ึงต)อไปนี้เรียกว)า “ผู�ว)าจ�าง” 
ดังมีข�อความต)อไปนี้ 

1. ตามท่ี..........(ชื่อผู�รับจ�าง)..........ซ่ึงต)อไปนี้เรียกว)า “ผู�รับจ�าง” ได�ทําสัญญากับผู�ว)าจ�าง ตามสัญญาเลขท่ี
.....................ลงวันท่ี....................ซ่ึงผู�รับจ�างมีสิทธิท่ีจะขอรับเงินค)าจ�างล)วงหน�าเป4นจํานวนเงิน..........................บาท 
(..................................) นั้น 

2. ข�าพเจ�ายินยอมผูกพันตนในฐานะเป4นลูกหนี้ ร)วมโดยไม) มี เง่ือนไขท่ีจะคํ้าประกันการจ)ายเงิน 
ค)าจ�างล)วงหน�าท่ีผู�รับจ�างได�รับไป ภายในวงเงินไม)เกิน...........................บาท (.................................) 

3. หากผู�รับจ�างซ่ึงได�รับเงินค)าจ�างล)วงหน�าตามข�อ 1 จากผู�ว)าจ�างไปแล�ว ไม)ปฏิบัติตามสัญญาหรือ 
ตามเง่ือนไขอ่ืนๆ แนบท�ายสัญญา อันเป4นเหตุให�ต�องจ)ายเงินค)าจ�างล)วงหน�าท่ีได�รับไปดังกล)าวคืนให�แก)ผู�ว)าจ�าง 
หรือผู� รับจ�างมีความผูกพันท่ีจะต�องจ)ายคืนเงินค)าจ�างล)วงหน�าแก)ผู� ว)าจ�างไม)ว)ากรณี ใดๆ ข�าพเจ�าตกลง 
ท่ีจะจ)ายคืนเงินค)าจ�างล)วงหน�าเต็มตามจํานวน...........................บาท (..............................) หรือตามจํานวนท่ียังค�างอยู) 
ให�แก)ผู�ว)าจ�างภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันท่ีได�รับคําบอกกล)าวเป4นหนังสือจากผู�ว)าจ�าง โดยผู�ว)าจ�างไม)จําต�อง 
เรียกให�ผู�รับจ�างชําระหนี้นั้นก)อน 

๔. หนังสือคํ้าประกันนี้มีผลใช�บังคับต้ังแต)วันรับเงินค)าพัสดุล)วงหน�าดังกล)าวข�างต�น จนถึงวันท่ี..............
เดือน................... พ.ศ. ........................(วันจ)ายเงินตามสัญญางวดสุดท�าย) / (วันท่ีหักเงินล)วงหน�าจากเงินค)าจ�าง 
ไว�ครบกําหนดแล�ว) / (วันท่ีหักเงินล)วงหน�าจากเงินค)าจ�างไว�ครบจํานวนแล�ว).......และข�าพเจ�าจะไม)เพิกถอน 
การคํ้าประกันภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว� 

5. หากผู�ว)าจ�างได�ขยายระยะเวลาให�แก)ผู�รับจ�าง ให�ถือว)าข�าพเจ�าได�ยินยอมในกรณีนั้นๆ ด�วย โดยให�ขยาย
ระยะเวลาคํ้าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาท่ีผู�ซ้ือได�ขยายระยะเวลาให�แก)ผู�ขายดังกล)าวข�างต�น 

 
ข�าพเจ�าได�ลงนามและประทับตราไว�ต)อหน�าพยานเป4นสําคัญ 

 

   ลงชื่อ......................................................ผู�คํ้าประกัน 

           (....................................................) 

          ตําแหน)ง........................................................ 

    ลงชื่อ...................................................พยาน 

           (..................................................) 

    ลงชื่อ...................................................พยาน 

           (..................................................) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 บทนิยาม 

(1) ผูมีผลประโยชนรวมกัน 

  



บทนิยาม 
 
  “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
ที่เข้าเสนอราคาขายในการประกวดราคาซื้อของกรม เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมใน
กิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาขายในการประกวดราคาซื้อของกรมใน
คราวเดียวกัน 
  การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น ได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ 
 ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง  
มีอํานาจหรือสามารถใช้อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคล 
อีกรายหนึ่งหรือหลายราย มีอํานาจหรือสามารถใช้อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคล
ธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาซื้อ
คร้ังนี้ 

(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็น
หุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท
จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหน่ึงหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาซื้อ
คร้ังนี้ 
   คําว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละย่ีสิบห้าใน
กิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการ
บางประเภทหรือบางขนาด 

(3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ  
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของ 
นิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน
บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่ เข้าเสนอราคาให้แก่กรม
ในการประกวดราคาซื้อคร้ังนี้ หรือในนัยกลับกัน 
 การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน 
หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว 
  ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แล้วแต่กรณี และห้าง
หุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เก่ียวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวด
ราคาซื้อคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ (3) 
แล้วแต่กรณี  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 บทนิยาม 

(2) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 

  



“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม”  หมายความว่า การท่ีผู้เสนอราคา
รายหนึ่งหรือหลายรายกระทําการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาส 
ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อกรม ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือ 
โดยการให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด  
หรือใช้กําลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทํา
การใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือ
เพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญากับกรม หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบกรมโดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 

-------------------------------------------------- 

บทนิยาม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 แผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 




