ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
โครงการจัดทาศูนย์ข้อมูล (Data Center)
1. ความเป็นมา
ตามที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ทาการย้ายศูนย์กลางเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากอาคารวิชาการ 1 ชั้น 1
ไปยังอาคารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ชั้น 2 และใช้เป็นศูนย์ข้อมูล (Data Center) ชั่วคราวเป็น
ระยะเวลาหนึ่งแล้วนั้น จึงมีความจาเป็นที่จะต้องปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นศูนย์ข้อมูล (Data Center) ที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เป็นศูนย์ข้อมูล (Data Center) หลักของมหาวิทยาลัย ให้สามารถรองรับการให้บริการได้
อย่างเหมาะสม
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของมหาวิทยาลัยเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการให้บริการระบบสารสนเทศที่มี
คุณภาพของมหาวิทยาลัย ให้มีความต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถขยายการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้
อย่างต่อเนื่อง
3. คุณสมบัติผปู้ ระสงค์จะเสนอราคา
3.1. มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่
ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของ
รัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัส ดุ
ภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
3.8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้
มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.10. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาหรือห้ามทาสัญญา
ตามที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
3.11. ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
3.12. ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย (Electronic Government
Procurement: e - GP) อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
3.13. ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละ
ครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
3.14. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกับงานที่ประกวดราคาจ้างในสัญญาเดียววงเงินไม่น้อย
กว่า 18,000,000 บาท ที่แล้วเสร็จย้อนหลังภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันที่ประกวดราคานี้
4. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ
4.1. แบบรูปรายการ
4.2. รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
4.3. รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมระบบเครื่องกล
4.4. รายการประกอบแบบอื่น
4.5. รายการอุปกรณ์และวัสดุ และประมาณราคากลาง (Bill of Quantity)
รายละเอียดของแบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะของทุกข้อ (ข้อ 4.1-4.5) เป็นไปตามเอกสารแนบ
5. ระยะเวลาดาเนินการ
ภายใน 240 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง
6. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน
จานวนงวดในการส่งมอบ 4 งวด โดยมีรายละเอียดดังนี้
6.1. งวดที่ 1 ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน จ่ายเงินร้อยละ 19% จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
6.1.1. ดาเนินการงานกั้นห้องและติดตั้งพื้นยกสาเร็จรูป (Raised Floor System) เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ
25% ของงานทั้งหมด
6.1.2. ดาเนินการงานกั้นห้องและติดตั้งเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารอง (Generator System) เสร็จไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25% ของงานทั้งหมด

6.1.3. ดาเนินการเดินท่อร้อยสายของงานติดตั้งระบบไฟฟ้า (Electrical System) เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ
25% ของงานทั้งหมด
6.1.4. ดาเนินการเดินท่อร้อยสายของระบบสารองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS System) เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ
25% ของงานทั้งหมด
6.1.5. ดาเนินการติดตั้งระบบดับเพลิงแบบอัตโนมัติด้วยสารสะอาด (Clean Agent Fire Suppression
System) เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 25% ของงานทั้งหมด
6.1.6. ดาเนินการกาหนดแผนการงานย้ายอุปกรณ์ (Relocation Service)
6.2. งวดที่ 2 ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน จ่ายเงินร้อยละ 25% จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
6.2.1. ดาเนินการงานกั้นห้องและติดตั้งพื้นยกสาเร็จรูป (Raised Floor System) เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ
25% ของงานทั้งหมด
6.2.2. ดาเนินการงานกั้นห้องและติดตั้งเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารอง (Generator System) เสร็จไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25% ของงานทัง้ หมด
6.2.3. ดาเนินการเดินสายไฟฟ้าของงานติดตั้งระบบไฟฟ้า (Electrical System) เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ
25% ของงานทั้งหมด
6.2.4. ดาเนินการเดินสายไฟฟ้าของระบบสารองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS System) เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ
25% ของงานทั้งหมด
6.2.5. ดาเนินการเดินท่อต่างๆ ของระบบปรับอากาศ (Air Conditioning System) เสร็จไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 33% ของงานทั้งหมด
6.2.6. ดาเนินการติดตั้งตู้ Rack สาหรับ Server ขนาด 42U และห้องกักลมร้อน (Hot Aisle
Containment) เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 33% ของงานทั้งหมด
6.2.7. ดาเนินการติดตั้งระบบดับเพลิงแบบอัตโนมัติด้วยสารสะอาด (Clean Agent Fire Suppression
System) เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 25% ของงานทั้งหมด
6.2.8. ดาเนินการเดินท่อร้อยสายสาหรับงานระบบสายสัญญาน (Cabling System) เสร็จไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 33% ของงานทั้งหมด
6.3. งวดที่ 3 ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน จ่ายเงินร้อยละ 28% จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
6.3.1. ดาเนินการงานกั้นห้องและติดตั้งพื้นยกสาเร็จรูป (Raised Floor System) เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ
75% ของงานทั้งหมด
6.3.2. ดาเนินการงานกั้นห้องและติดตั้งเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารอง (Generator System) เสร็จไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75% ของงานทั้งหมด
6.3.3. ดาเนินการงานติดตั้งระบบไฟฟ้า (Electrical System) เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 75% ของงานทั้งหมด
6.3.4. ดาเนินการติดตั้งระบบสารองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS System) เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 75% ของงาน
ทั้งหมด

6.3.5. ดาเนินการติดตั้งระบบปรับอากาศ (Air Conditioning System) เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 75%
ของงานทั้งหมด
6.3.6. ดาเนินการติดตั้งตู้ Rack สาหรับ Server ขนาด 42U และห้องกักลมร้อน (Hot Aisle
Containment) เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 75% ของงานทั้งหมด
6.3.7. ดาเนินการติดตั้งระบบตรวจจับควันความไวสูง (HSSD – High Sensitivity Smoke Detector)
เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 75% ของงานทั้งหมด
6.3.8. ดาเนินการติดตั้งระบบดับเพลิงแบบอัตโนมัติด้วยสารสะอาด (Clean Agent Fire Suppression
System) เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 75% ของงานทั้งหมด
6.3.9. ดาเนินการติดตั้งระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้า (Water Leak Detector System) เสร็จไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75% ของงานทั้งหมด
6.3.10. ดาเนินการติดตั้งระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Environmental Monitoring System)
เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 75% ของงานทั้งหมด
6.3.11. ดาเนินการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิด Network Camera เสร็จไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75% ของงานทั้งหมด
6.3.12. ดาเนินการติดตั้งระบบควบคุมการผ่านเข้า-ออกอัตโนมัติ (Access Control System) เสร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75% ของงานทั้งหมด
6.3.13. ดาเนินการติดตั้งงานระบบสายสัญญาน (Cabling System) เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 75% ของ
งานทั้งหมด
6.4. งวดที่ 4 ระยะเวลาก่อสร้าง 240 วัน จ่ายเงินร้อยละ 28% จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
6.4.1. ดาเนินการงานกั้นห้องและติดตั้งพื้นยกสาเร็จรูป (Raised Floor System) แล้วเสร็จทัง้ หมด
6.4.2. ดาเนินการงานกั้นห้องและติดตั้งเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารอง (Generator System) แล้วเสร็จทั้งหมด
6.4.3. ดาเนินการงานติดตั้งระบบไฟฟ้า (Electrical System) แล้วเสร็จทั้งหมด
6.4.4. ดาเนินการติดตั้งระบบสารองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS System) แล้วเสร็จทัง้ หมด
6.4.5. ดาเนินการติดตั้งระบบปรับอากาศ (Air Conditioning System) แล้วเสร็จทั้งหมด
6.4.6. ดาเนินการติดตั้งตู้ Rack สาหรับ Server ขนาด 42U และห้องกักลมร้อน (Hot Aisle
Containment) แล้วเสร็จทั้งหมด
6.4.7. ดาเนินการติดตั้งระบบตรวจจับควันความไวสูง (HSSD – High Sensitivity Smoke Detector)
แล้วเสร็จทั้งหมด
6.4.8. ดาเนินการติดตั้งระบบดับเพลิงแบบอัตโนมัติด้วยสารสะอาด (Clean Agent Fire Suppression
System) แล้วเสร็จทั้งหมด
6.4.9. ดาเนินการติดตั้งระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้า (Water Leak Detector System) แล้วเสร็จทั้งหมด

6.4.10. ดาเนินการติดตั้งระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Environmental Monitoring System)
แล้วเสร็จทั้งหมด
6.4.11. ดาเนินการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิด Network Camera แล้วเสร็จทั้งหมด
6.4.12. ดาเนินการติดตั้งระบบควบคุมการผ่านเข้า-ออกอัตโนมัติ (Access Control System) แล้วเสร็จ
ทั้งหมด
6.4.13. ดาเนินการติดตั้งงานระบบสายสัญญาน (Cabling System) แล้วเสร็จทัง้ หมด
6.4.14. ดาเนินการติดตั้งงานย้ายอุปกรณ์ (Relocation Service) แล้วเสร็จทั้งหมด
7. วงเงินในการจัดหา
เงินงบประมาณโครงการ 36,725,000 บาท
ราคากลาง 37,167,000 บาท
8. การยื่นเอกสารประกอบการตรวจสอบ
8.1. ผู้เสนอราคาต้องทาการจัดทาเอกสารเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย เช่น Datasheet หรือเอกสารที่พิมพ์จาก
Web Site ของผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา หรือเอกสารประกอบอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นข้อมูลที่ชัดเจนสาหรับประกอบการ
พิจารณา
8.2. ผู้เสนอราคาต้องทาการเปรียบเทียบรายการที่เสนอทุกข้อกาหนด ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 โดย
ข้อก่ำหนดของมหำวิทยำลัยทุกข้อ ถือเป็นเกณฑ์ขั้นต่่ำสุดที่ผู้เสนอรำคำต้องปฏิบัติ และมหำวิทยำลัยถือเป็น
สำระส่ำคัญในกำรพิจำรณำ โดยต้องยื่นไปพร้อมกับกำรเสนอรำคำ
ตารางที่ 1 ตัวอย่างการเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ
ข้อก่ำหนดของมหำวิทยำลัย

ข้อเสนอของบริษัท หน้ำที่อ้ำงอิง
ยี่ห้อ : สินค้า
รุ่น : ทดสอบ
1. สามารถติดตั้งได้ในตู้ Rack ขนาด 19 นิว้
ตรงตามข้อกาหนด หน้าที่ 7 จาก 99
2. สามารถส่งผ่านข้อมูลที่ความเร็ว 1 Mpps ได้ ตรงตามข้อกาหนด หน้าที่ 8 จาก 99
8.3. ในกรณีที่อ้างอิงตาม Datasheet หรือเอกสารที่พิมพ์จาก Web Site ของผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา หรือ
เอกสารประกอบอื่นๆ ผู้เสนอราคาต้องนาข้อมูลล่าสุด (Update) โดยต้องมีที่มาและรายละเอียดจากเจ้าสานักงาน
ใหญ่หรือสานักงานประจาประเทศไทยของบริษัทผู้ผลิตภัณฑ์ และต้องแสดงให้ชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณา
การเสนอรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ต้องทาการอ้างอิง และต้องระบุหัวข้อพร้อมขีดเส้นใต้ หรือท่ำแถบสีข้อควำม
ลงในเอกสำรต่ำงๆ ที่น่ำมำแสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจน และระบุข้อก่ำหนดให้ครบถ้วน

8.4. ในกรณีที่ต้องมีการรับรองคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคหรือรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอ
ขาย เพื่อประกอบการพิจารณาหรือการตรวจรับ ต้องรับรองโดยสานักงานใหญ่หรือสานักงานประจาประเทศไทยของ
บริษัทผู้ผลิตภัณฑ์เท่านั้น
8.5. ในกรณีการเสนอรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ต่างๆ มหาวิทยาลัยจะพิจารณารายละเอียดต่างๆ
ณ วันที่เสนอราคา
9. เกณฑ์กำรพิจำรณำ โดยใช้เกณฑ์ราคา
10. การกาหนดสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
ใชคา K หมวดอาคาร = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So

A

B C

D

E

F

G

A

B C

D

E

F

D

E

F

G

H

I

J

K

D

E

F

G

H

I

J

K

D

E

F

G

H

I

J

K

D

E

F

G

H

I

J

K

B C

D

E

F

G

H

I

D

E

F

G

H

I

J

K

D

E

F

G

H

I

J

K

D

E

F

G

H

I

J

K

D

E

F

G

H

I

J

K

Detail A : Air Sampling Point Assembly

Piping Connections

INSTALLATION SAMPLING PIPE SUPPORT OF ROOM AREA

HSSD Pipe-run in
Computer Room
INSTALLATION SAMPLING PIPE SUPPORT OF SUBFLOOR AREA

A

B C

D

E

F

G

H

I

J

K

A

B C

D

D

E

F

G

H

I

J

K

D

E

F

G

H

I

J

K

D

E

F

G

H

I

J

K

B C

D

E

F

G

H

I

B C

D

E

F

G

H

I

DO NOT ENTER AREA
WHEN ALARM IS SOUNDING
THIS AREA IS PROTECTED
BY A CLEAN AGENT
FIRE SUPPRESSION SYSTEM
JANUS
F IRE SYSTEM

D

E

F

G

H

I

J

K

D

E

F

G

H

I

J

K

D

E

F

G

H

I

J

K

D

E

F

G

H

I

J

K

รายการประกอบแบบ
งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้ าและสื่ อสาร

โครงการก่ อสร้ างศู นย์ ข้อมูล (Data Center)
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

เจ้าของโครงการ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
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งานระบบไฟฟ้ า

ขอบเขตของงาน
1.1 ผูร้ ับจ้างต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือและความชานาญและมีระบบควบคุมคุณภาพ
ที่ดีในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ า ตลอดจนงานชัว่ คราว เพื่อให้งานติดตั้งระบบไฟฟ้ าแล้วเสร็ จสมบูรณ์ และ
ใช้งานได้ตามความประสงค์ของผูว้ า่ จ้าง
1.2 ผูร้ ับจ้างต้องประสานงานกับผูร้ ับจ้างก่อสร้างอาคาร และผูร้ ับจ้างรายอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้อง(ถ้ามี) เพื่อให้งาน
ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแล้วเสร็ จสมบูรณ์
1.3 ผูร้ ับ จ้างต้องจัดหาและติ ดตั้งงานไฟฟ้ าทั้งหมดให้ถูกต้องตามกฎของการไฟฟ้ าฯ ตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยสาหรับงานระบบไฟฟ้าของประเทศไทยและ NEC
1.4 จุดของดวงโคม, ปลัก๊ , สวิท ช์ และอุ ปกรณ์ ไฟฟ้ าต่างๆ ที่ แสดงในแบบ เป็ นจุ ดตาแหน่ งโดยประมาณ
เท่านั้น ซึ่ งอาจจะมี การเปลี่ ยนแปลงตามสภาพของอาคาร โดยผูร้ ับจ้างจะต้องจัดทา Shop Drawing ให้
ผูว้ า่ จ้างพิจารณาอนุมตั ิก่อนดาเนินการ
1.5 วัสดุ และอุปกรณ์ ที่นามาติดตั้ง ต้องเป็ นของใหม่ ได้มาตรฐาน อยูใ่ นสภาพเรี ยบร้อยสมบูรณ์ และไม่เคย
ผ่านการใช้งานมาก่ อน เป็ นของที่ กาหนดไว้ในแบบและรายการประกอบแบบ และผ่านการพิ จารณา
อนุ มตั ิจากผูว้ ่าจ้าง ซึ่ งเป็ นชนิ ดที่การไฟฟ้ าฯ ยินยอมให้ใช้ และมีคุณภาพตามมาตรฐาน วัสดุอุปกรณ์ ที่
ได้ รั บ การอนุ ม ัติ แ ล้ ว มิ ไ ด้ ห มายความว่ า เป็ นการพ้ น ความรั บ ผิ ด ชอบของผู ้รั บ จ้า ง หากตรวจพบ
ข้อผิดพลาดในภายหลัง ผูร้ ับจ้างต้องดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง โดยค่าใช้จ่ายของผูร้ ับจ้าง

2.

งานระบบไฟฟ้ าทัว่ ไป
2.1 สี ของสายไฟฟ้า
2.1.1 ระบบไฟฟ้า 380/220 โวลท์ 3 เฟส 4 สาย ใช้สีฟ้าสาหรับสายศูนย์ สี น้ าตาลสาหรับสายเฟสเอ สี
ดาสาหรับสายเฟสบี สี เทาสาหรับเฟสซี และสี เขียวหรื อสี เขียวคาดเหลืองสาหรับสายดินหรื อ
ตามที่มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า ของ วสท ฉบับปั จจุบนั กาหนด
2.1.2 ระบบไฟฟ้า 220 โวลท์ 1 เฟส 2 สาย ใช้สีฟ้าสาหรับสายศูนย์ สี น้ าตาลสาหรับสายไฟ และสี เขียว
หรื อสี เหลืองสาหรับสายดินหรื อตามที่มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า ของ วสท ฉบับปั จจุบนั
กาหนด
2.1.3 สายขนาดใหญ่และสายที่มีผลิตเฉพาะสี เดียว ให้ทาสี หรื อพันเทปที่สายไฟทุกแห่งที่มีการต่อสาย
และการต่อเข้ากับอุปกรณ์ ด้วยสี ที่กาหนดให้ดงั กล่าว
2.2 การเดินสายไฟฟ้า

หมวดที่ 1 งานระบบไฟฟ้า

หน้า | 1
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2.2.1 สายไฟฟ้าต้องเดินร้อยในท่อโลหะ และ/หรื อ เดินลอย และ/หรื อ ตามที่กาหนดในแบบ
2.2.2 ท่อโลหะและอุปกรณ์ ต้องเป็ นวัสดุที่ใช้เฉพาะกับงานไฟฟ้า โดยวิธีการป้ องกันการเป็ นสนิม คือ
ใช้เหล็กอาบสังกะสี มีขนาดไม่เล็กกว่า 12.5 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) ท่อที่ไม่ได้ฝังในผนังหรื อ
คอนกรี ตจะต้องยึดด้วยประกับโลหะ และ/หรื อ ประกับสาหรับแขวนท่อทุกๆ ช่วง 1.5 เมตร จาก
กล่องต่อสายหรื ออุปกรณ์
2.2.3 การเดินสายไฟฟ้าในท่อ ต้องกระทาภายหลังการวางท่อร้อยสาย กล่องต่อสาย กล่องดึงสาย และ
อุปกรณ์ต่างๆ เสร็ จเรี ยบร้อยแล้วเท่านั้น อุปกรณ์การดึงสายไฟฟ้า ต้องร้อยสายในขณะที่เดิน
สายไฟแต่ละช่วง ห้ามมิให้ตระเตรี ยมหรื อร้อยสายไฟไว้ในท่อร้อยสายล่วงหน้าอย่างเด็ดขาด
2.3 ท่อร้อยสายไฟฟ้า
2.3.1 ท่อโลหะชนิดหนา (RSC) ใช้ฝังในดิน ใต้ถนน ฝังในปูนทราย ในพื้นคอนกรี ตเสริ มเหล็ก และใช้
สถานที่ ที่ อ าจได้รับ ความเสี ย หายได้ง่ าย ท่ อ โลหะชนิ ด หนาใช้ ข ้อ ต่ อ ชนิ ด เกลี ย ว ท่ อ ฝั ง ใน
คอนกรี ต ฝังในดิน และที่อยูภ่ ายนอกอาคารที่อาจจะเปี ยกชื้น หรื ออยูใ่ นที่เปี ยกชื้น ต้องทาน้ ายาที่
เกลียว (Electrical Pipe Joint Compound) ก่อนใส่ ขอ้ ต่อเพื่อกันน้ าเข้า
2.3.2 ท่อโลหะชนิดกลาง (IMC) ใช้ติดตั้งในกรณี ดงั นี้ คือ ที่ Service Entrance ที่ตอ้ งการฝังในดิน หรื อ
ในคอนกรี ตที่ เดิ นนอกอาคาร หรื อฝั งในคอนกรี ตที่ เดิ นในอาคาร หรื อเป็ นสายป้ อนหรื อสาย
มอเตอร์ หรื อที่ช้ืน ตามข้อกาหนดของ NEC
2.3.3 ท่อโลหะชนิ ดบาง (EMT) ใช้เดินลอยเกาะติดกับผนังเหนื อเพดาน ท่อโลหะชนิ ดบาง โดยทัว่ ไป
ใช้ขอ้ ต่อแบบสลักเกลียวขัน และแบบใช้เครื่ องมือบีบ
2.3.4 ท่ อโลหะชนิ ดอ่อน (FMC) ใช้ต่อเข้าอุ ป กรณ์ ไฟฟ้ าที่ มี การสั่ น ขณะใช้งาน เช่ น มอเตอร์ หรื อ
อุ ป กรณ์ ไฟฟ้ าที่ ต้องการความคล่ องตัวขณะปรั บ ตาแหน่ ง เช่ น ดวงโคม หรื อใช้ในที่ อื่น ๆ ที่
สามารถใช้ท่อแข็งได้ และใช้ขอ้ ต่อสาหรับท่ออ่อนโดยเฉพาะ ตัวท่อให้ใช้ขนาดไม่เล็กกว่า 12.5
มิลลิเมตร (1/2 นิ้ ว) ท่ออ่อนที่ใช้ในบริ เวณที่อาจจะเปี ยกชื้ นหรื ออยูใ่ นที่เปี ยกชื้ น ต้องเป็ นแบบ
กันน้ า และใช้ขอ้ ต่อชนิดกันน้ า
2.4 การต่อสายไฟฟ้า
2.4.1 สายไฟฟ้ าที่ มีพ้ืนที่ หน้าตัดไม่เกิ น 10 ตารางมิ ลลิ เมตร ให้ต่อโดยใช้ Insulated Solderless Wire
Connector ชนิ ดเกลียวลวด หรื อชนิ ดใช้เครื่ องมือกลบีบอัด โดยมีฉนวนเป็ นไวนี ลพลาสติกอ่อน
และทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่นอ้ ยกว่า 600 โวลท์ ขนาดให้เลือกตามมาตรฐานของผูผ้ ลิต
2.4.2 สายไฟฟ้ า ที่ มี พ้ื น ที่ ห น้ า ตัด ตั้ง แต่ 16 ตารางมิ ล ลิ เมตรขึ้ นไป ให้ ต่ อ โดยใช้ Solderless Wire
Connector ชนิ ดใช้เครื่ องมื อกลบี บ อัด ห้ ามใช้หัวต่ อชนิ ดใช้ส ลัก เกลี ยวอัด นอกจากจะได้รับ
ความเห็นชอบจากวิศวกรผูอ้ อกแบบ
2.4.3 การต่อสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า
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1.) อุป กรณ์ ไฟฟ้ าที่ ใช้ข้ วั แบบมี หัวสกรู ยึดสาย ให้ใส่ Terminal ชนิ ดเครื่ องมื อกลอัดทุ กแห่ ง
ห้ามใช้ส ายพันรอบสกรู ไว้เฉยๆ ยกเว้นสายที่ต่อเข้าเต้ารับ โดยที่ หัวต่อและ Terminal ทุก
ชนิด ต้องใช้ชนิด UL-Approved หรื อเทียบเท่า
2.) เครื่ อ งมื อ กลอัด ที่ ใ ช้ ใ นการอัด หั ว ต่ อ ต้อ งเป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ท าขึ้ น ส าหรั บ งานอัด หั ว ต่ อ
โดยเฉพาะ และต้องใช้เครื่ องมือตามขนาดที่ผผู ้ ลิตแนะนา
3.) หัวต่อชนิ ดไม่มีฉนวนในตัว ต้องหุ ้มด้วยเทปพันสายอย่างน้อย 3 ชั้น เมื่อพันแล้วต้องหนา
ไม่นอ้ ยกว่า 7 มิลลิเมตร มีกาวเหนี ยวในตัว ทนความร้อนได้ไม่นอ้ ยกว่า 105 องศาเซลเซี ยส
กรด ด่าง น้ า และสารเคมีต่างๆ ทนแรงดันไฟฟ้ าได้ไม่ต่ ากว่า 600 โวลท์ เช่ น เทป Scotch
No. 33
2.5 ชนิดและขนาดของสายไฟฟ้า
2.5.1 สายไฟฟ้ าแรงสู ง ตัวนาต้องเป็ นทองแดง (Annealed Copper) ตีเกลี ยว 12/20 kV. ตามมาตรฐาน
IEC 502 และมาตรฐานการไฟฟ้ า ฉนวน เป็ น Cross Linked Polyethylene (XLPE) มี เทปสารกึ่ ง
ตัวน า และ Copper Tape เป็ น Conductor Shield และมี เปลื อ กนอก (Jacket) เป็ น Polyethylene
เคเบิลต้องเป็ นชนิดแกนเดี่ยว (Single Core) หรื อตามที่กาหนดในแบบ
2.5.2 สายไฟ CV แรงดัน ต่ า ผลิ ตและทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60228 และ IEC 60502-1 สายไฟ
จะต้องมี ตวั น าเป็ นทองแดง ฉนวนเป็ น XLPE และเปลื อกนอก (SHEATH) เป็ น PVC ขนาด
พื้นที่หน้าตัดของตัวนาต้องไม่น้อยกว่า 2.5 ตารางมิลลิเมตร ขนาดแรงดัน 600/1000V อุณหภูมิ
ใช้งาน 90 องศาเซลเซี ยส หรื อตามที่กาหนดในแบบ
2.5.3 สายไฟ CV แรงดันกลาง ผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60228 และ IEC 60502-1 สายไฟ
จะต้องเป็ นชนิ ด MULTICORE มีตวั นาเป็ นทองแดง ฉนวนเป็ น XLPE เปลือกนอก (SHEATH)
เป็ น POLYETHYLENE (PE) และ SHIELD เป็ นชนิ ด COPPER WIRE SCREENและหุ ้ ม ด้ว ย
STEEL WIRE ARMOUR ขนาดแรงดัน 20/24 KV และอุณหภูมิใช้งาน 90 องศาเซลเซี ยส หรื อ
ตามที่กาหนดในแบบ
2.5.4 สายไฟฟ้ า ให้ใช้ชนิ ดทนแรงดันได้ไม่ต่ากว่า 750 โวลท์ ตัวนาเป็ นทองแดง ตามมาตรฐาน มอก.
11-2531 ชนิดใช้กบั อุณหภูมิไม่เกิน 70 องศาเซลเซี ยส หรื อตามที่กาหนดในแบบ
2.5.5 สายไฟฟ้ า ให้ใช้ที่การไฟฟ้ าฯ รับรอง ซึ่ งผลิตตามมาตรฐาน มอก. 11-2531, ASTM, MEA หรื อ
VDE
2.5.6 สายวงจรย่อย สายที่ ต่อไปยังเต้ารั บและสายดิ น ใช้ขนาดไม่เล็กกว่า 2.5 ตารางมิ ลลิ เมตร หรื อ
ตามที่กาหนดในแบบ
2.5.7 สายจากวงจรย่อย ไปยังดวงโคมแต่ละดวง ใช้ขนาดไม่เล็กกว่า 1.5 ตารางมิลลิเมตร สาหรับความ
ยาวไม่เกิน 4.5 เมตร จากสายวงจรย่อยเท่านั้น หรื อตามที่กาหนดในแบบ
หมวดที่ 1 งานระบบไฟฟ้า
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2.5.8 สายที่ใช้ในดวงโคมหลอดไส้ ใช้สายหุ ้มฉนวนชนิ ดทนอุณหภูมิได้ไม่ต่ากว่า 90 องศาเซลเซี ยส
เช่น สายที่ใช้ฉนวนใยหิ น หรื อฉนวนซิ ลิโคน
2.6 แผงสวิทช์ตดั ตอนอัตโนมัติ (Panel Board)
2.6.1 แผงสวิทช์ตดั ตอนอัตโนมัติ ใช้กบั ไฟฟ้ าระบบ 3 เฟส 4 สาย 380/220 โวลท์ บัสบาร์ พร้อมฉนวน
ต้องทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่นอ้ ยกว่า 400 โวลท์
2.6.2 ตัวตู ้ ต้องเป็ นแบบติดลอย หรื อฝังที่ผนัง ตามที่แสดงไว้ในแบบ มีฝาเปิ ด-ปิ ดติดบานพับ และมี
Terminal ของนิวตรอลและสายดินครบตามจานวนวงจรย่อย
2.6.3 สวิทช์ตดั ตอนอัตโนมัติภายใน ต้องสามารถทนแรงดันไฟฟ้ าได้ไม่น้อยกว่า 230 โวลท์ สาหรับ
ชนิด 1 สาย และ 400 โวลท์ สาหรับชนิด 3 สาย
2.7 หลอดไฟฟ้า
2.7.1 หลอดไฟเป็ นชนิ ดใช้กบั แรงดัน 220 V, 1 PHASE , 50 HZ วัตต์และสี ของหลอดไฟเป็ นสี Warm
White หรื อตามความต้องการของผูว้ า่ จ้าง ตามมาตรฐาน VDE หรื อ MEMA หรื อ มอก.
2.7.2 บัลลาสต์จะต้องเป็ นชนิด Low loss (ถ้ามี)
2.7.3 โคมฝังฝ้าจะต้องเลือกชนิดที่เหมาะสมกับฝ้าที่ติดตั้งในโครงการ
2.8 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ
2.8.1 ดวงโคม ให้ใช้ตามที่กาหนดในแบบและรายการประกอบแบบ โดยต้องมีคุณสมบัติทวั่ ไปตามที่
ระบุ ดวงโคมที่ ผลิ ตตามมาตรฐานของผูผ้ ลิ ตในประเทศ อาจมี ขนาดแตกต่างจากที่ กาหนดได้
เล็กน้อย ดวงโคมทุกชนิดต้องเสนอแบบหรื อตัวอย่างให้ผวู ้ า่ จ้างพิจารณาอนุมตั ิก่อนการสั่งซื้ อ
2.8.2 ดวงโคมที่ ติ ด ตั้ง ภายนอกอาคาร ต้อ งเป็ นชนิ ด ทนต่ อ สภาพดิ น ฟ้ าอากาศภายนอกอาคารได้
(Weatherproof) และผลิตตามมาตรฐาน มอก. หรื อ NEMA
2.9 สวิทช์และเต้ารับ
2.9.1 สวิทช์ใช้กบั ดวงโคม เป็ นชนิดใช้กบั กระแสไฟฟ้าสลับ ทนแรงดันไฟฟ้ าไม่ต่ากว่า 250 โวลท์ ทน
กระแสไฟฟ้าได้ไม่นอ้ ยกว่า 10 แอมแปร์ ตัวสวิทช์เป็ นสี งาช้าง หรื อสี อื่นตามกาหนด
2.9.2 สวิตซ์ใช้กบั พัดลมชนิ ด 1 เฟส มีลกั ษณะเหมือนกับสวิตซ์ที่ใช้กบั ดวงโคมแต่มีหลอดไฟแสดง
การเปิ ด (Glow Switch)
2.9.3 เต้ารับทัว่ ไปต้องเป็ นแบบติดผนัง มี 3 ขั้ว 3 สาย (รวมสายดิน) ที่เสี ยบได้ท้ งั ขากลมและขาแบน
ใช้กบั กระแสไฟฟ้ าสลับ ทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่ต่ากว่า 250 โวลท์ และทนกระแสได้ไม่ต่ากว่า 10
แอมแปร์ ตัวเต้ารับเป็ นสี งาช้างหรื อสี อื่นตามที่ระบุในแบบ
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2.9.4 เต้ารับแบบฝังพื้น (Pop-up) มี 3 ขั้ว 3 สาย (รวมสายดิน) ที่เสี ยบได้ท้ งั ขากลมและขาแบน ใช้กบั
กระแสไฟฟ้ าสลับ ทนแรงดัน ไฟฟ้ าได้ไ ม่ ต่ ากว่า 250 โวลท์ และทนกระแสได้ไม่ ต่ ากว่า 10
แอมแปร์ ตัวเต้ารับเป็ นสี งาช้างหรื อสี อื่นตามที่ระบุในแบบ
2.10 รางเดินสาย (WIREWAY)
2.10.1 รางเดินสายและอุปกรณ์ประกอบทามาจากเหล็กที่มีความหนาไม่ต่ากว่า 1.0 มม. อุปกรณ์อื่น เช่น
ข้อต่อ, ข้อแยก และฝาปิ ด ให้เป็ นไปตามมาตรฐานผูผ้ ลิต
2.10.2 ผิวภายนอกและรอยต่อของรางต่อสายต้องราบเรี ยบไม่ขรุ ขระ
2.10.3 SUPPORT ของรางเดินสายจะต้องสามารถรับน้ าหนักของรางเดินสาย โดยต้องติดตั้งในระยะไม่
เกิน 1.2 ม. และเมื่อติดตั้งเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว รางเดินสายจะต้องไม่แอ่น
2.11 Cable Tray
2.11.1 Cable Tray ต้องผลิ ตขึ้ นจากเหล็ กแผ่นที่ ผ่านการป้ องกันสนิ มโดยวิธี ชุบ Galvanized หรื อเป็ น
แผ่นเหล็กชุ บ Electro-Galvanized พร้ อมพ่นสี ทบั (หรื อ Hot Dip-Galvanized เฉพาะขนาดตั้งแต่
300 mm ขึ้นไป) โดยแผ่นเหล็กด้านข้างต้องมีความหนาไม่นอ้ ยกว่าที่ระบุในแบบ และแผ่นเหล็ก
พื้นพับเป็ นลูกฟูก มีช่องเจาะระบายอากาศได้อย่างดี
2.11.2 การติดตั้งและใช้งาน Cable Tray ต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดใน วสท และต้องยึดกับโครงสร้าง
อาคารทุกๆ ระยะไม่เกิน 1.20 เมตร
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แผงสวิตซ์ ไฟฟ้ าแรงต่า (LV Distribution Board)

ความต้ องการทัว่ ไป
1.1. ข้อกาหนดนี้ ครอบคลุ มถึ งความต้องการด้านออกแบบและสร้างแผงสวิตซ์ไฟฟ้ าแรงต่าซึ่ งประกอบด้วย
แผงสวิตซ์ ไฟฟ้ าประธานปกติ (Main Distribution Board, MDB), แผงสวิตซ์ไฟฟ้ าฉุ กเฉิ น (Emergency
Distribution Board, EMDB) และแผงสวิ ต ซ์ ไ ฟฟ้ า รองทั่ว ไป (Sub Distribution Board, SDB or Feeder
Board)
1.2. ผูร้ ับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งแผงสวิตซ์ฯพร้อมอุปกรณ์ต่างๆไว้ในห้องและ/หรื อ สถานที่ที่จดั เตรี ยมไว้
1.3. การจัดสร้ างแผงสวิตซ์ แรงดันต่ า ผูผ้ ลิ ตต้องมี ป ระสบการณ์ ผ่านงานด้านการท าแผงสวิตซ์ แรงดัน ต่ า
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี และมีใบอนุ ญาตเป็ นตัวแทนผลิ ตตูจ้ ากต่างประเทศ ผูผ้ ลิตต้องได้รับการรับรอง
โดยมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 และมาตรฐานอุตสาหกรรม หรื อ มอก. 1436-2540 อีกทั้งเป็ นผูผ้ ลิต
มาตรฐานที่เคยผ่านการทดสอบ Type Tested Assemblies ตามมาตรฐาน IEC 60439-1 และรับรองผลการ
ทดสอบโดย KEMA หรื อ VDE โดยผูผ้ ลิ ตจะต้องมีสามัญวิศวกรไฟฟ้ า แขนงไฟฟ้ ากาลัง เป็ นผูค้ วบคุ ม
รับผิดชอบการผลิตและการติดตั้งแผงสวิตซ์ฯ
1.4. สวิตซ์ตดั ตอนอัตโนมัติหรื อ Molded Case Circuit Breaker ทุกตัวที่ ใช้ในแผงสวิตซ์ ฯ จะต้องผลิ ตโดย
ผู ผ้ ลิ ต รายเดี ย วกัน ยกเว้น Main Circuit Breaker Tie Circuit Breaker และ Automatic Transfer Switch
(ATS) ให้ใช้จากผูผ้ ลิตรายอื่นได้ แต่ตอ้ งได้รับความยินยอมจากผูว้ า่ จ้าง
1.5. ก่อนสั่งซื้ อหรื อจัดสร้างแผงสวิตซ์ ฯ ผูร้ ับจ้างต้องส่ ง Shop Drawing และรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ ที่
จะใช้ทุกชนิดตามรายการ ให้ผวู ้ า่ จ้างพิจารณาอนุมตั ิก่อน

2.

พิกดั ของแผงสวิตซ์ ฯ

ถ้ามิได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น ให้แผงสวิตซ์ ฯ ที่กล่าวถึงรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมีการออกแบบสร้างตาม
NEMA, IEC และมาตรฐานอื่น ๆ ตามที่ผวู ้ า่ จ้างกาหนดไว้แต่ตอ้ งไม่ขดั ต่อระเบียบและมาตรฐานการไฟฟ้ าที่กาหนดไว้
แผงสวิตซ์ ฯ ต้องมีคุณสมบัติใช้ได้ตามความต้องการของ NEC CODE ข้อ 384 โดยมีคุณสมบัติทางเทคนิ คอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
RATED SYSTEM VOLTAGE
:
416 / 240 VOLT.
SYSTEM WIRING
:
3 PHASES , 4 WIRES SOLIDLY GROUNDED
RATED FREQUENCY
:
50 HZ.
RATED CURRENT
:
ตามระบุในแบบ
RATED SHORT- TIME WITHSTAND ICW
:
ตามระบุในแบบ
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:
:
:
:

FORMS OF INTERNAL SEPARATIONS :
TYPE OF CABINET
:
DEGREE OF PROTECTION
:
:
3.

1,000 VOLT
220 – 240 VAC
ตาม IEC 60439 – 1
ELECTRO PLATED ZINC TO BS 1706 and
EPOXY–POLYESTER POWDER PAINT
COATING
ตามระบุในแบบ
Dead Front With Rotary Handles.
IP 31 สาหรับงานภายในอาคาร
IP 54 สาหรับงานภายนอกอาคาร

ลักษณะโครงสร้ างและการจัดสร้ างแผงสวิตซ์ ฯ
3.1 แผงสวิตซ์ที่ใช้เป็ นแบบตั้งพื้น (Floor Standing) ชนิด Dead – Front โครงสร้างของแผงสวิตซ์ ฯ ต้องเป็ น
แบบ Modularized Design System, Self – Standing Metal Structure โดยโครงสร้ างรอบนอกที่ เป็ นส่ วน
เสริ มความแข็งแรงทาด้วยเหล็กหนาอย่างน้อย 2.0 มม. เชื่อมติดกันหรื อยึดติดกันด้วยสลักและแป้ นเกลียว
ถ้าแผงสวิตซ์ ฯ มีหลายส่ วน
3.2 ลักษณะของแผงสวิตซ์ ฯต้องจัดแบ่งออกเป็ นส่ วน ๆ (Verticle Section) อย่างสมบูรณ์ สามารถแยกจาก
กันเป็ นอิสระได้โดยง่าย แต่ละส่ วนต้องมีขนาดอยูใ่ นช่วงที่กาหนดดังนี้
ความสู ง
:
ไม่เกิน 2,200 มม.
ความกว้าง
:
ระหว่าง300 – 1,000 มม.
ความลึก
:
ระหว่าง 600 – 1,000 มม.
3.3 ภายในของแผงสวิตซ์ฯ แต่ละส่ วนต้องจัดแบ่งภายในออกเป็ นช่อง ๆ (Compartment) อย่างน้อย 4 ช่อง
ดังนี้
3.3.1 Circuit Breaker Compartment สาหรับติดตั้งอุปกรณ์ตดั วงจรไฟฟ้าต่าง ๆ
3.3.2 Metering & Control Compartment ส าหรั บ ติ ด ตั้ง อุ ป กรณ์ เครื่ อ งวัด , อุ ป กรณ์ ป้ อ งกัน รวมทั้ง
Terminal Block ส าหรั บ ต่ อ สายระบบควบคุ ม และสั ญ ญาณเตื อ น โดยปกติ ช่ อ งนี้ ให้ จ ัด ไว้ที่
ส่ วนบนของแผงสวิตซ์
3.3.3 Busbars Compartment เป็ นช่ องส าหรั บ ติ ดตั้ง Busbars ทั้ง Horizontal และ Busbars ปกติ ให้จดั
อยูใ่ นส่ วนหลังของแผงสวิตซ์

หมวดที่ 2 แผงสวิตซ์ไฟฟ้าแรงต่่า (LV
Distribution Board)

หน้า | 7

โครงการก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูล (Data Center)
ข้อกาหนดทางเทคนิ คงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและสื่ อสาร

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8
3.9

3.10
3.11

20 มิถุนายน 2561

3.3.4 Cable Compartment จัดไว้สาหรับเป็ นช่องวางสายไฟฟ้ ากาลัง (power-Cable) เข้า – ออกจากแผง
สวิตซ์ ฯ แต่ละช่ องที่ กล่าวแล้ว ต้องมี แผ่นวัสดุ ก้ นั แยกกันไว้เพื่อไม่ให้มีการสัมผัสถึ งจากช่ อง
หนึ่ งไปยังอีกช่ องหนึ่ งได้โดยง่ายแต่ละส่ วนของแผงสวิตซ์ ฯ มีแผ่นโลหะกั้นแยกส่ วนภายใน
ออกจากกัน (Sheet Metal Safety Partition) แผ่นกั้นช่ องและแยกส่ วนของแผงสวิตซ์ ฯ ต้องเป็ น
แผ่นเหล็กหนาไม่นอ้ ยกว่า 2 มม.
ฝาด้านหน้าเป็ นแผ่นเหล็กพับขึ้นขอบ โดยมีดา้ นหนึ่งยึดด้วยRemovable Pin Hidden Hinges ส่ วนอีกด้าน
หนึ่งให้เป็ น Screw Lock หรื อ Key Lock เพื่อความสะดวกในการเปิ ด / ปิ ด ถอดฝาได้ง่าย บานประตูตอ้ ง
แข็งแรงไม่บิดงอฝาสาหรับ Metering and Control Compartment ให้แยกเป็ นอีกฝาหนึ่ง
ฝาปิ ดด้านหลังทั้งหมด ให้ใช้แบบถอดได้ ยึดด้วยสปริ ง (Snap–On Lid) หรื อแบบอื่นที่สามารถถอดฝา
เปิ ด/ปิ ดได้ง่ายโดยต้องได้รับการพิ จารณาไห้ความยินยอมจากวิศวกรก่ อน และให้เจาะรู ระบายอากาศ
(Drip–Proof Louver)โดยมีแผ่นเหล็กชนิ ดรู พรุ น (Pertorated Sheet Metal) ติดด้านในที่ฝาปิ ดด้านข้างและ
ที่ฝาปิ ดด้านหลัง
ฝาด้านข้างริ มนอกทั้ง 2 ด้าน ให้เป็ นแผ่นเหล็กเรี ยบหรื อพับขึ้นขอบรู ปด้านละ 1 ชิ้น ยึดติดกับโครงสร้าง
แผงสวิตซ์ ฯด้วยสกรู หรื อสลัก และแป้ นเกลี ยว ขนาดและจานวนที่เหมาะสมให้มีความแข็งแรงแต่ใน
กรณี ที่ตอ้ งใช้แผงสวิตซ์ ฯหลายส่ วน (Verticle Section)เรี ยงต่อกันให้ใช้ฝากั้นระหว่างส่ วน (Sheet Metal
Safety Partition) ต้องเป็ นแผ่นเหล็กเรี ยบหนาไม่น้อยกว่า1.6 มม. โดยมีช่องเจาะทะลุ ถึงกันเพียงพอตาม
ต้องการ
ฝาด้านบน ให้ เป็ นแผ่นเหล็ ก พับ ขึ้ นขอบ แบ่ งอย่างน้อยเป็ น 2 ชิ้ น โดยชิ้ นหนึ่ งเป็ นฝาปิ ดเฉพาะส่ วน
Cable – Compartment ยึดติ ดกับโครงสร้ างแผงสวิตซ์ ฯ ด้วยสกรู หรื อสลัก และแป้ นเกลี ยว ขนาดและ
จานวนเหมาะสม ให้มีความแข็งแรง
ส่ วนฝาทุ กด้าน รวมทั้งแผ่นกั้นช่ องต้องเป็ นแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. และฝาของแผงสวิตซ์ฯ
ทุกด้านต้องมีสายดินบริ ภณั ฑ์ โดยใช้ทองแดงชุบแบบถักต่อลงดินที่โครงของแผงสวิตซ์
การประกอบแผงสวิต ซ์ ต้องค านึ ง ถึ ง กรรมวิธี ระบายความร้ อนที่ เกิ ด ขึ้ น จากอุ ป กรณ์ ภ ายในโดยวิ ธี
ไหลเวียนของอากาศตามธรรมชาติท้ งั นี้ ให้เจาะเกร็ ดระบายอากาศที่ฝาอย่างเพียงพอพร้อมติดตั้งตะแกรง
กันแมลง (Insect Screen)
การป้ องกันสนิ มและการทาสี ให้เหล็กและแผ่นเหล็กทุกชิ้ นที่ ใช้เป็ นเหล็กชุ บ (Electrogalvanized Steel)
หรื อชุบป้ องกันสนิมด้วยวิธีอื่น ที่เทียบเท่าหรื อดีกว่า
กรรมวิธีป้องกันสนิ มและการพ่นสี โลหะชิ้ นส่ วนที่เป็ นเหล็กทุกชิ้ น ต้องผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิ มแล้ว
พ่นสี ทบั ตามวิธีขา้ งล่าง
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3.12 ชิ้นส่ วนที่เป็ นอลู มิเนี ยมและโลหะไม่เป็ นสนิ มชนิ ดอื่น ถ้ากาหนดไว้ให้พ่นสี ก็ให้ใช้วิธีการเดียวกันกับที่
กาหนดแต่ไม่ตอ้ งล้างด้วยน้ ายากันสนิม
3.13 วิธีทาความสะอาดโลหะ
1.) ทาการขัดผิวโลหะให้เรี ยบและสะอาด
2.) ทาการล้างแผ่นโลหะเพื่อล้างไขมัน หรื อน้ ามันออกจากแผ่นโลหะสะอาด(Degreasing)
3.) เฉพาะแผ่นเหล็ก ถ้ามีร่องรอยของการเกิ ดสนิ ม และไม่ใช่ แผ่นเหล็กใหม่ ต้องล้างด้วยน้ ายาล้าง
สนิมเพื่อให้สนิมเหลืออยูห่ ลังการขัดหลุดออกทั้งหมด น้ ายาล้างสนิมให้ใช้ของ ICI หรื อเทียบเท่า
3.14 การเคลือบผิวชั้นแรก ให้ใช้วิธีชุบสังกะสี โดยวิธีชุบสังกะสี โดยวิธีชุบไฟฟ้ า หรื อ ELECTROPLATED
ZINC ตามมาตรฐาน BS 1706
3.15 การพ่นสี ช้ นั นอกให้ใช้สีผงอีพ็อกซี่ / โพลี เอสเตอร์ อย่างดี พ่นให้ทวั่ อย่างน้อยความหนาสี 60 ไมครอน
แล้วอบด้วยความร้อน 200 องศาเซลเซียส

4.

บัสบาร์ และการติดตั้งแผงสวิตซ์ ฯ
4.1 บัสบาร์ ตอ้ งเป็ นทองแดงที่มีความบริ สุทธิ์ ไม่น้อยกว่า 98% ที่ผลิ ตขึ้นสาหรับใช้กบั งานไฟฟ้ าโดยเฉพาะ
โดยผลิตตามมาตรฐานที่ผวู ้ า่ จ้างยอมรับ
4.2 บัส บาร์ มี ขนาดตามที่ กาหนดในแบบ และมี ความสามารถในการรั บ กระแสไฟฟ้ าตามมาตรฐาน DIN
43671 หรื อ IEC 60439 – 1 โดยให้คิดแบบ เปลือยไม่พ่นสี / ไม่ทาสี และได้รับการยอมรับตามมาตรฐาน
ที่การไฟฟ้ ากาหนด ตัวนา (Conductor) ทาด้วยทองแดงทนกระแสไฟฟ้ าได้ไม่น้อยกว่าขนาด CIRCUIT
BREAKER ที่กาหนดในแบบ โดยแสดงสี เฟสเป็ นช่วงๆ ด้วยอุปกรณ์คลิปกาหนดสี ที่มีการรับรองการใช้
งาน โดยกาหนดสี ดงั นี้หรื อตามมาตฐานผูผ้ ลิต
LINE 1
LINE 2
LINE 3
NEUTRAL
GROUND

:

:
สี ดา
:
:
:

สี น้ าตาล
สี เทา
สี ฟ้า
สี เขียว

4.3 ขนาดของบัสบาร์ เส้ นศู นย์ให้มีขนาดเท่ากับเส้ นเฟสหรื อตามที่ กาหนดขนาดบัสบาร์ เส้ นดิ น (Ground
Bus)ให้ ใ ช้ ท องแดงที่ มี ค วามสามารถรั บ กระแสได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 25% ของเส้ น เฟส แต่ ท้ ัง นี้ MAIN
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BUSBARSทั้งเส้นเฟส,เส้นศูนย์และเส้นดินต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า120 ตารางมิลลิเมตร สาหรับแผงสวิตซ์
ฯ ที่ใช้ Main Breaker มีขนาดเกิน 800 แอมแปร์
การติดตั้งเมนบัสบาร์ ให้ใช้แนวนอนและฟี ดเดอร์ บสั บาร์ ให้ใช้แบบตั้งการจัด BUSBAR ทั้ง PHASE to
PHASE และ PHASE to GROUND ต้องจัดให้ส่ วนที่ เป็ นตัวนาไฟฟ้ า (Live Part) มี ระยะห่ างกันได้ไ ม่
น้อยกว่า 50 มิ ล ลิ เมตรในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถจัด ระยะตามที่ ก าหนดนี้ ได้ใ ห้ หุ้ ม ด้วยฉนวนไฟฟ้ า ที่ ถู ก
ออกแบบให้ใช้หุ้มบัสบาร์ โดยเฉพาะ และมีสีของฉนวนตรงตามรหัสสี ของบัสบาร์ ที่กาหนด ทั้งนี้ ตอ้ ง
คานึงถึงความสามารถในการรับกระแสไฟฟ้าของบัสบาร์ที่อาจลดลง
การจัดเรี ยงบัสบาร์ ในแผงสวิตซ์ ฯ ให้จดั เรี ยงตาม LINE 1,2,3 โดยเมื่อมองเข้ามาด้านหน้าของสวิตซ์ ฯ
ให้มีลกั ษณะเรี ยงจากหน้าไปหลังหรื อจากด้านบนลงมาด้านล่าง หรื อ จากซ้ายมือไปขวามือ อย่างใดอย่าง
หนึ่ง
บัส บาร์ ที่ ติดตั้งตามแนวนอน ( รวมทั้ง Neutral Bus และ Ground Bus) ต้องมี ความยาวตลอดเท่ าความ
กว้างของแผงสวิตซ์ ฯ ทั้งชุด
บัสบาร์ เส้นดินต้องต่อกับโครงของแผงสวิตซ์ทุก ๆส่ วน และต้องมีความต่อเนื่ องทางไฟฟ้ าที่มนั่ คงถาวร
บัส บาร์ เส้ น ดิ น และเส้ น ศู น ย์ต้องมี พ้ื น ที่ และสิ่ งอานวยความสะดวกเตรี ย มไว้ส าหรั บ ต่ อ สายดิ น ของ
บริ ภณั ฑ์
BUSBAR HOLDERSต้ อ ง เป็ น วั ส ดุ ป ร ะ เภ ท FIBERGLASS REINFORCED POLYESTER ห รื อ
EPOXY – RESIN แบบสองชิ้ น ประกบ BUSBAR โดยยึด ด้ว ย BOLT และ NUT หุ ้ ม SPACER ที่ เป็ น
ฉนวนไฟฟ้า
BUSBAR และ HOLDERS ต้องมีขอ้ มูลทางเทคนิ ค และผลการคานวณเพื่อแสดงว่าสามารถทนต่อแรง
ใดๆที่เกิดจากกระแสไฟฟ้ าลัดวงจรได้ไม่น้อยกว่ากระแสไฟฟ้ าลัดวงจรด้านแรงต่าของหม้อแปลงไฟฟ้ า
แต่ตอ้ งไม่ต่ ากว่าที่การไฟฟ้ านครหลวงกาหนด โดยไม่เกิ ดการเสี ยหายใดๆ รวมทั้งBOLTS และ NUTS
ต้องทนต่อแรงเหล่านั้นได้ดว้ ยเช่นกัน

สายไฟฟ้ าสาหรับภายในแผงสวิตซ์ ฯ
5.1 สายไฟฟ้ าสาหรับระบบควบคุมและเครื่ องวัด ซึ่ งเดิ นเชื่ อมระหว่างอุปกรณ์ ไฟฟ้ ากันอุปกรณ์ ไฟฟ้ า และ
อุ ป กรณ์ ไฟฟ้ ากั บ TERMINAL BLOCK ให้ ใ ช้ ส ายชนิ ด FLEXIBLE ANNEALED ให้ ใ ช้ ช นิ ด ทน
แรงดัน ไฟฟ้ าได้ 750 โวลท์ฉ นวน ทนความร้ อนได้ 70 องศาเซลเซี ย ส สายไฟฟ้ าหลายเส้ น ที่ เดิ น ไป
ด้วยกันให้สี ต่างกันเพื่ อความสะดวกในการบ ารุ งรั กษาโยกย้ายต้องระบุ ไว้ในแบบ (Asbuilt Drawing)
ขนาดของสายไฟฟ้าต้องสามารถนากระแสไฟฟ้าได้ตามต้องการ แต่ไม่เล็กกว่ากาหนดดังนี้
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CURRENT CIRCUIT
VOLTAGE CIRCUIT
CONTROL CIRCUIT

:
:
:

4.0 ตารางมิลลิเมตร
2.5 ตารางมิลลิเมตร
1.5 ตารางมิลลิเมตร

5.2 การต่อวงจรเพื่อการกาลัง การต่อวงจรเพื่อการกาลังในแผงจ่ายไฟ เช่นระหว่างบัสบาร์ กบั สวิตซ์ตดั ตอน
เป็ นต้น ให้ต่อด้วยสายไฟฟ้ าหุ ้มฉนวนชนิ ดทนแรงดันได้750โวลท์ และทนความร้ อนได้ไม่นอยกว่า 70
องศาเซลเซี ย ส หรื อ ต่ อ ด้ว ยบัส บาร์ ท องแดงหุ ้ ม ฉนวนแบบหดตัว ด้ว ยความร้ อ น (Heat Shrinkable
Tubing) ที่40 องศาเซลเซียส ของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่อเข้าหา หรื อขนาดตามที่กาหนดในแบบ
5.3 การเดินสายไฟฟ้ าภายในแผงสวิตซ์ฯ ให้เดินในท่อร้อยสาย หรื อรางพลาสติกช่วงที่ต่อเข้าอุปกรณ์ให้ร้อย
ในท่ อพลาสติ ก อ่ อ น การต่ อสายไฟฟ้ าเข้าอุ ป กรณ์ ให้ ต่อผ่านขั้วต่ อสายชนิ ดสองด้านห้ ามต่ อตรงกับ
อุปกรณ์ ถ้ามีสายไฟฟ้าส่ วนที่ตอ้ งเดินอยูน่ อกให้ใช้สายไฟฟ้าชนิดหลายแกนมีฉนวนและเปลือกนอก
5.4 สายไฟฟ้ าทุกเส้นที่ปลายทั้ง2ด้านต้องมีหมายเลขกากับ (Wire Mark) เป็ นแบบปลอกสวมยากแก่การลอก
หลุดหาย
5.5 ขั้วต่อสาย (Terminal) ให้ใช้แบบใช้เครื่ องมือกลบีบ ขั้วต่อสายไฟฟ้าเป็ นชนิดที่ใช้กบั สายทองแดง
5.6 สลักเกลียว แป้ นเกลียวและแหวน (Bolts, Nuts & Washers) สาหรับต่อบัสบาร์ ให้ใช้ชนิ ด High–Tensile,
Electro–Galvanized or Chrome – Plated ให้ใช้จานวนสลักและแป้ นเกลียวให้เพียงพอแล้วขันด้วยTorque
Wrench ให้เพียงพอตามที่กาหนดไว้
5.7 การต่อสายไฟเข้ากับบัสบาร์ ตอ้ งต่อผ่านขั้วต่อสาย การต่อขั้วต่อสายกับบัสบาร์ หรื อต่อบัสบาร์ กบั บัสบาร์
ให้ใช้สลักและแป้ นเกลียวพร้อมแหวนสปริ งก่อนต่อต้องทาความสะอาดบริ เวณ ผิวสัมผัสด้วยแปรงโลหะ
6.

MIMIC BUS และ NAMEPLATE
แผงสวิตซ์ตอ้ งมีขอ้ มูลขั้นต้นแสดงไว้เพื่อความสะดวกในการใช้งานและบารุ งรักษาอย่างน้อยดังนี้
6.1 ที่หน้าแผงสวิตซ์ฯ ต้องมี Mimic Busเพื่อแสดงการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าและออกทาด้วยแผ่นพลาสติกสี ดา
สาหรั บแผงสวิตซ์ ฯ ระบบไฟฟ้ าปกติ และสี แดงสาหรั บแผงสวิตซ์ ฯ ระบบไฟฟ้ าฉุ กเฉิ น หรื อสิ่ งที่ ผู ้
ว่าจ้างเห็ นชอบมีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิ เมตร และกว้างไม่น้อยกว่า 10 มิ ลลิ เมตร ยึดแน่ นกับแผง
สวิตซ์ ฯ
6.2 ให้มีNameplateเพื่อแสดงว่าอุปกรณ์ ตดั วงจรไฟฟ้ าใด จ่ายหรื อควบคุมอุปกรณ์ ไฟฟ้ าใด หรื อกลุ่มใดเป็ น
แผ่นพลาสติกพื้นสี เช่ นเดี ยวกัน MIMIC BUS แกะเป็ นตัวอักษรสี ขาวโดยความสู งของตัวอักษรต้องไม่
น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร(ถ้าเป็ นงาน กฟน. จัดทา) หรื อตามที่ผวู ้ า่ จ้างเห็นชอบ
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6.3 ป้ ายแสดงชื่ อและสถานที่ติดต่อของผูล้ ิต เป็ นป้ ายที่ทนทานไม่ลบเลือนได้ง่ายติดไว้ที่แผงสวิตซ์ดา้ นนอก
ตรงที่ๆเห็นได้ง่ายหลังการติดตั้งแล้ว
7.

การติดตั้ง
7.1 แผงสวิตซ์ ฯ ที่ติดตั้งในสถานที่ใช้งานจริ งต้องยึดติดกับฐานที่ต้ งั ด้วยน๊อตจานวนไม่นอ้ ยกว่า 4 จุดตามมุม
ทั้งสี่ อย่างแน่นหนา
7.2 ในกรณี ที่เป็ นพื้นคอนกรี ต น๊อตที่ใช้ตอ้ งเป็ นแบบ EXPANSION BOLT

8.

การทดสอบ
8.1 การทดสอบประจาโรงงานผูผ้ ลิต (Routine Test) ตามมาตรฐาน IEC 60439 – 1 จะต้องทาการทดสอบ
ดังต่อไปนี้
8.1.1 ตรวจสอบการทางานตามวงจรควบคุมทางด้านไฟฟ้า (Wiring,Electrical-Operation)
8.1.2 ตรวจสอบค่าความเป็ นฉนวนไฟฟ้า ( Dielectric Test)
8.1.3 ตรวจสอบการป้ องกันทางด้านไฟฟ้า (Protective Measures)
8.1.4 ตรวจสอบค่าความต้านทานฉนวนไฟฟ้า (Insulation Resistance)
8.2 นอกจากการทดสอบที่โรงงานผูผ้ ลิตตามความเห็นชอบของผูว้ า่ จ้างเมื่อมีการติดตั้งในสถานที่ใช้งานแล้ว
ต้องตรวจทดสอบอย่างน้อยดังนี้
8.2.1 ตรวจสอบค่าความเป็ นฉนวนไฟฟ้าของอุปกรณ์ภายในแผงสวิตซ์ ทั้งหมด
8.2.2 ตรวจสอบค่าความเป็ นฉนวนไฟฟ้าของสายป้ อน(Feeder)ต่างๆที่ออกจากแผงสวิตซ์ฯ
8.2.3 ตรวจสอบระบบการทางานของอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อทดสอบความถูกต้อง
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ระบบสารองไฟฟ้ าอัตโนมัติ (UPS System)

ความต้ องการทัว่ ไป
1.1 ให้ ติ ด ตั้ง ระบบส ารองไฟฟ้ า อัต โนมัติ แ บบ TRUE ON-LINE DOUBLE CONVERSION ควบคุ ม การ
ทางานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ ให้พิกดั กาลังของยูพีเอสมีขนาดไม่น้อยกว่า 250 kVA จานวน 1 เครื่ อง
พร้อมระบบแบตเตอรี่ สารองไฟฟ้าได้นานไม่นอ้ ยกว่า 15 นาที ที่โหลด 100% ณ ทุกสภาวะ สาหรับระบบ
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 3 เฟส 3x-380 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ และสาหรับระบบแรงดันไฟฟ้าขาออก 3 เฟส 3x-380
โวลต์ 50 เฮิรตซ์ และใช้ UPS ของเดิมอีก 1 ชุด โดยย้ายมาจากศูนย์ขอ้ มูลเดิม
1.2 ผูเ้ สนอราคาที่เสนอผลิตภัณฑ์น้ ี ในโครงการ ต้องได้รับการแต่งตั้งเป็ นตัวแทนจาหน่ายจากโรงงานผูผ้ ลิ ต
หรื อ บริ ษ ทั สาขาของผูผ้ ลิ ต หรื อผูแ้ ทนจาหน่ ายหลักประจาประเทศไทยโดยมี หนังสื อรั บรองเฉพาะ
โครงการนี้มาแสดงในวันยืน่ ซองประกวดราคาด้วย
1.3 ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องมีโรงงานผลิ ตภายใต้เครื่ องหมายการค้าของตนเองโดยตรง จะต้องแสดงเอกสาร
แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์

2

การทางานของระบบยูพเี อส
2.1 สภาวะปกติ (Normal Mode)
เมื่อมี กระแสไฟฟ้ าจ่ายให้ระบบยูพีเอสตามปกติ (จากระบบไฟฟ้ าหลักหรื อเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า)
ส่ วนเรี ยงกระแส (Rectifier) ต้องทาหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าที่จ่ายเข้ามาจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก โดยทา
หน้าที่แปลงไฟฟ้ ากระแสสลับให้เป็ นไฟฟ้ ากระแสตรงที่มีเสถียรภาพ เพื่อจ่ายให้กบั ส่ วนอินเวอร์ เตอร์
(Inverter) และอัดประจุไฟฟ้ าให้แบตเตอรี่ โดยสภาวะการท างานยกเว้นในช่ วงสภาวะลัดผ่าน (Bypass
Mode) โหลดต้องได้รับพลังงานจากส่ วนอินเวอร์ เตอร์ (Inverter) เท่านั้น
2.2 สภาวะฉุกเฉิน (Emergency Mode)
เมื่ อระบบไฟฟ้ าหลัก ขัดข้อง โหลดทั้งหมดต้องได้รับ พลัง งานไฟฟ้ าอย่างต่ อเนื่ องจากระบบ
แบตเตอรี่ โดยปราศจากการหยุดชะงักโดยสามารถทางานได้ตามเวลาที่กาหนดไว้ขา้ งต้น ในกรณี ที่ระบบ
ไฟฟ้ าหลักกลับมาสู่ สภาวะปกติอีกครั้ง ส่ วนเรี ยงกระแส (Rectifier) ต้องกลับมาทางานเองโดยอัตโนมัติ
เพื่อจะได้จ่ายไฟฟ้ าให้กบั ส่ วนอินเวอร์ เตอร์ (Inverter) และทาหน้าที่อดั ประจุไฟฟ้ ากลับให้กบั แบตเตอรี่
อีกครั้ง
2.3 สภาวะลัดผ่าน (Bypass Mode)
2.3.1 การลัดผ่านอัตโนมัติ (Automatic Bypass)
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กรณี ที่ยูพีเอสทางานผิดปกติอนั เนื่ องจากการใช้งานในสภาวะเกิ นพิกดั , เกิ ดการลัดวงจร
ด้านขาออก หรื อ ระบบยู พี เอสขัด ข้อ ง ต้อ งมี ส วิต ช์ ล ัด ผ่า นแบบสถิ ต (Static bypass switch) ที่
สามารถทาหน้าที่โอนย้ายได้โดยไม่ทาให้เกิดการหยุดชะงัก โดยการเปลี่ ยนตาแหน่ งต้องเป็ นไป
ตามเงื่อนไขของการซิ งโครไนซ์ (Synchronization) และกรณี ที่แรงดันขาออกจากชุ ดอินเวอร์ เตอร์
(Inverter) กลับมาอยู่ในช่ วงที่ ยอมรั บได้ สวิตช์ดงั กล่ าวต้องโอนย้ายกลับมา โดยอัตโนมัติโดย
ไม่ให้เกิดการหยุดชะงักเช่นกัน
2.3.2 การลัดผ่านด้วยมือ (Manual Bypass)
ระบบยูพีเอสต้องมีสวิตช์ลดั ผ่านด้วยมือต้องทาการติดตั้งที่ตูไ้ ฟฟ้ าภายนอกเครื่ อง (Manual
Bypass) เพื่อความสะดวกในกรณี ตอ้ งเคลื่ อนยูพี เอสออก และใช้ส าหรับ งานซ่ อมบารุ งและงาน
บารุ งรักษาโดยการทางานต้องไม่ทาให้เกิดการขัดจังหวะต่อการทางานของโหลดได้
3

ข้ อกาหนดทางด้ านเทคนิค
3.1 เป็ นเครื่ องส ารองไฟฟ้ าอัตโนมัติ ระบบ On-line Double Conversion ตามมาตรฐาน IEC62040-3 (VFISS-111) ขนาด 250 kVA จานวน 1 ชุ ด สามารถป้ องกันการผิดปกติของกระแสไฟฟ้ า เช่ น กระแสไฟฟ้ า
เกิน, กระแสไฟฟ้าตกและสัญญาณรบกวนได้
3.2 คุณสมบัติดา้ นเข้า
Input voltage
:
400V +/- 10% หรื อดีกว่า
Input frequency
:
50 Hz +/-10% หรื อดีกว่า
Input Power Factor
:
0.99 หรื อดีกว่า
THDI
:
<5 % ที่พิกดั 100% หรื อดีกว่า
3.3 คุณสมบัติดา้ นขาออก
Output voltage
:
380/400/415 V +/- 1% หรื อดีกว่า
Output frequency
:
50 Hz +/- 0.5% หรื อดีกว่า
Voltage distortion
:
< 5% (Non linear load) หรื อดีกว่า
Overload
:
150% 1 นาที หรื อดีกว่า
Efficiency (Online)
:
93% ที่โหลดพิกดั 100% หรื อดีกว่า
3.4 ส่ วนเรี ยงกระแส (RECTIFIER) ต้องเป็ นแบบ IGBT หรื อดีกว่า
3.5 ส่ วนอินเวอร์ เตอร์ (INVERTER) ต้องเป็ นแบบ IGBT หรื อดีกว่า
3.6 แบตเตอรี่
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3.6.1 แบตเตอรี่ ที่นาเสนอจะต้องเป็ นแบบ Maintenance Free ที่ออกแบบมาให้มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ย
กว่า 10 ปี ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซี ยส สาหรับสารองไฟเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่าที่ ระบุ ไว้
ข้างต้น
3.6.2 แบตเตอรี่ ที่เสนอจะต้องเป็ นแบตเตอรี่ ที่ได้ผา่ นมาตรฐาน มอก. หรื อ UL หรื อ ISO 9001
3.6.3 ผูเ้ สนอราคาจะต้องแสดงรายการคานวณแบตเตอรี่ โดยกาหนดให้ค่า Float Voltage เท่ากับ 2.25
V/Cell และ End Voltage เท่ ากับ 1.70 V/Cell ค านวณที่ Output Power Factor 0.9 และให้แ นบ
แคตตาล็อกซึ่ งแสดงค่าระยะเวลาสารองไฟฟ้าของแบตเตอรี่
3.6.4 แบตเตอรี่ ที่เสนอจะต้องมี Safety Valve เพื่อป้ องกันแรงดันภายในแบตเตอรี่ เมื่อมีการ overcharge
3.6.5 แบตเตอรี่ ตอ้ งผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการใช้งานกับเครื่ องสารองไฟฟ้ าอัตโนมัติ โดย
จะต้องมีเอกสารยืนยันจากเจ้าของผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสารองไฟฟ้ าอัตโนมัติว่าสามารถใช้งานกับ
แบตเตอรี่ ที่เสนอกันได้อย่างดีโดยไม่มีปัญหา
3.6.6 เครื่ องตรวจสอบแบตเตอรี่ (battery monitoring system) เป็ นระบบการตรวจสอบแบบ ไร้ ส าย
โดยใช้การสื่ อสาร แบบไร้สาย
3.6.7 เครื่ อ งตรวจสอบแบตเตอรี่ (battery monitoring system) สามารถท างานได้ด้วยตนเองในการ
จัดเก็บข้อมูล, ประมวลผลข้อมูล และ แสดงผลข้อมูล ทั้ง แบบ กราฟ, event logs, อุณหภูมิ และ
battery parameter โดยไม่จาเป็ น ต้องมีการเชื่อมต่อกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย
3.6.8 เครื่ องตรวจสอบแบตเตอรี่ (battery monitoring system) สามารถแสดงค่าต่างๆดังนี้
3.6.8.1 แสดงค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ แต่ละลูก
3.6.8.2 แสดงค่าความต้านทานภายใน(Impedance)ของแบตเตอรี่ แต่ละลูก
3.6.8.3 แสดงค่าอุณหภูมิของแบตเตอรี่ แต่ละลูก
3.6.8.4 แสดงค่าอุณหภูมิหอ้ งแบตเตอรี่
3.6.8.5 แสดงค่ากระแสแบตเตอรี่ แต่ละกลุ่ม (String Current)
3.6.8.6 แสดงค่าแรงดันแบตเตอรี่ แต่ละกลุ่ม (String Voltage)
3.6.8.7 แสดงค่ากระแสแบตเตอรี่ รวมของทั้งระบบ
3.6.8.8 แสดงค่าแรงดันแบตเตอรี่ รวมของทั้งระบบ
3.6.8.9 แสดงค่าวันที่และเวลา
3.6.9 หน้าจอสี แบบ Touch Screen ต้องมีการ์ ดหน่วยความจา SD / MMC ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้เพื่อ
เก็บข้อมู ลกราฟ,เส้นโค้ง การ์ ดหน่ วยความจา ต้องมีความจุอย่างน้อย 2GB และสามารถบันทึก
อย่างต่อเนื่องได้อย่างน้อย 700 วัน
3.7 อุปกรณ์ควบคุมและแสดงผล
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3.7.1 เครื่ องสารองไฟฟ้ าอัตโนมัติที่เสนอจะต้องมีส่วนแสดงผลที่เป็ น LCD และ LED เพื่อให้ทราบถึง
สถานะการทางานของเครื่ อง
3.7.2 ต้องสามารถแสดงค่าต่างๆ ผ่านทางจอแสดงผลหน้าเครื่ องได้อย่างน้อยดังนี้
3.7.2.1 Input: Voltage, Frequency, Power
3.7.2.2 Output: Voltage, Frequency, Power(kW), Power(kVA)
3.7.2.3 Battery: Voltage, Charge/discharge current
3.7.2.4 Bypass: Voltage, Frequency
3.7.3 เครื่ องสารองไฟฟ้าที่เสนอจะต้องสามารถรองรับการเชื่ อมต่อผ่าน SNMP Protocol หรื อดีกว่าได้
4

การทดสอบเครื่ องก่อนใช้ งาน
4.1 ก่อนการส่ งมอบ ผูร้ ั บจ้างจะต้องทาตารางแผนงานแสดงกาหนดการทดสอบเครื่ องและระบบ รวมทั้ง
จัดเตรี ยมเอกสารการทดสอบเสนอ ก่อน 10 วัน โดยอุปกรณ์ และเครื่ องมือที่ใช้ในการทดสอบ ผูร้ ับจ้าง
ต้องเป็ นผูจ้ ดั หาเอง รวมทั้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการทดสอบ ตามรายละเอียดดังนี้
1.) สภาวะไม่มีภาระ (No Load)
2.) สภาวะที่มีภาระ โดยใช้ภาระจาลอง (Dummy Load) ขนาดเต็มพิกดั ของเครื่ อง UPS หรื อตามที่
เจ้าของโครงการกาหนด
4.2 ผู ้รั บ จ้า งจะต้อ งท าการทดสอบระบบการท างานแบบร่ ว ม (Integrated System Test) กับ งานระบบ
สนับ สนุ นอื่ นๆที่ ติดตั้ง เพื่อให้แน่ ใจว่าระบบต่างๆสามารถทางานได้อย่างสอดคล้อง ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจากการทดสอบทั้งหมดผูร้ ับจ้างเป็ นผูร้ ับผิดชอบ

5

การส่ งมอบ
5.1 ผูร้ ับจ้างต้องทาเอกสารการติดตั้ง การใช้งาน และ การบารุ งรักษาให้กบั ทางผูว้ า่ จ้าง
5.2 ผูร้ ับจ้างต้องทาแบบที่ติดตั้งแล้วเสร็ จและผลการทดสอบทุกขั้นตอนให้กบั ทางผูว้ า่ จ้าง
5.3 การส่ งมอบงาน ต้องส่ งเจ้าหน้าที่มาร่ วมทดสอบการทางานของเครื่ อง และอุปกรณ์ ต่าง ๆ ตามที่ได้ติดตั้ง
และต้องแนะนาและฝึ กสอนเจ้าหน้าที่ของผูว้ ่าจ้างให้สามารถ ใช้งานเครื่ องได้เองโดยไม่คิดมู ลค่าใดๆ
ทั้งสิ้ น
5.4 ต้องรับประกันคุณภาพสิ นค้า มีกาหนด 2 ปี หรื อรายละเอียดตามสัญญาจ้าง นับจากวันตรวจรับมอบงาน
และในระหว่างรั บประกันต้องมี การบริ การตรวจเช็ คระบบ ทั้งนี้ ไม่รวมกรณี เรี ยกฉุ กเฉิ นซึ่ งจะต้องมา
บริ การภายในเวลา 24 ชัว่ โมงหลังจากได้รับเเจ้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น
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เครื่ องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

ความต้ องการทัว่ ไป
จัดหาและติดตั้งเครื่ องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ สาหรับห้องประชุม จานวน 1 ชุด

2.

ข้ อกาหนดทางเทคนิค

2.1 เป็ นเครื่ องฉายภาพเลนส์เดียวโดยใช้เทคโนโลยี 3 LCD มีขนาด LCD Panel 0.63นิ้ว with MLA (D7)
2.2 กาลังส่ องสว่างขนาดไม่นอ้ ยกว่า 3,500 ANSI lumens
2.3 สามารถแสดงผลที่ความละเอียด 1,024 × 768 จุด (True XGA) หรื อดีกว่า
2.4 มีอตั ราความเปรี ยบสี ขาวและสี ดา 10,000:1 พร้อม Auto iris
2.5 มีระบบ Instant Off ซึ่ งรองรับการปิ ดเครื่ องได้โดยไม่ตอ้ งรอ Cool-Down
2.6 มีอายุการใช้งานหลอดภาพไม่นอ้ ยกว่า 5,000 ชม. ในโหมดความสว่างปกติและ 6,000 ชม.ในโหมดความ
สว่างประหยัด
2.7 มีช่องต่อสัญญาณเข้า RGB D-sub 15 pin 1 ช่อง, S-Video 1 ช่อง, Video 1 ช่อง, Audio 2 ช่อง, HDMI 1
ช่อง, USB 2 ช่อง
2.8 แสดงภาพได้ต้ งั แต่ขนาด 30 นิ้วถึง 300 นิ้ว
2.9 รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย (IEEE802.11b/g/n)
2.10 สามารถนาเสนองานผ่าน USB Thumb Drive
2.11 มีเมนูการใช้งานตัวเครื่ องโปรเจคเตอร์ เป็ นภาษาไทย (Thai OSD)
2.12 สามารถตั้ง Password เพื่อรักษาความปลอดภัยของเครื่ อง
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ระบบแจ้ งเตือนอัคคีภัยความไวสู ง (High Sensitivity Smoke Detection System)

ความต้ องการทัว่ ไป
1.1 ระบบแจ้งเตือนอัคคีภยั ความไวสู ง (High Sensitivity Smoke Detection System) เป็ นระบบที่ทางานโดย
การดูดอากาศตัวอย่างจากพื้นที่ที่ป้องกันอย่างต่อเนื่ อง ผ่านท่อสุ่ มตัวอย่างและส่ งต่อไปยังส่ วนตรวจจับ
ควัน ด้ว ยเลเซอร์ (Laser Detection) โดยในชุ ด ตรวจจับ ควัน ต้อ งสามารถปรั บ สภาพการท างานให้
เหมาะสมกับพื้นที่ที่ทาการตรวจจับ โดยอุปกรณ์ท้ งั หมดที่ทาการติดตั้งต้องเป็ นของใหม่ที่ยงั ไม่เคยใช้งาน
มาก่อน
1.2 ผูร้ ับจ้างต้องทาการสารวจ และเสนอแบบ SHOP DRAWING และรายการคานวณให้ผวู ้ า่ จ้างพิจารณา
1.3 ระบบควบคุ ม จะต้องสามารถต่อเชื่ อมเข้ากับระบบเฝ้ าดู และแจ้งเตื อนอัตโนมัติ และแสดงผลได้ท้ งั ที่
เครื่ องและห้อง NOC
1.4 ผูเ้ สนอราคาที่เสนอผลิตภัณฑ์น้ ี ในโครงการ ต้องได้รับการแต่งตั้งเป็ นตัวแทนจาหน่ายจากโรงงานผูผ้ ลิ ต
หรื อ บริ ษ ทั สาขาของผูผ้ ลิ ต หรื อผูแ้ ทนจาหน่ ายหลักประจาประเทศไทยโดยมี หนังสื อรั บรองเฉพาะ
โครงการนี้มาแสดงในวันยืน่ ซองประกวดราคาด้วย

2.

ข้ อกาหนดด้ านเทคนิค
ระบบแจ้งเตือนอัคคีภยั ความไวสู ง ต้องประกอบด้วยส่ วนต่าง ๆ ดังนี้
2.1 อุ ป กรณ์ ต รวจจับ ควัน เป็ นชนิ ด ตรวจวัด ด้วยแสง LASER โดยอาศัย หลัก การ Particle Counting หรื อ
Light Scattering มีความไว 0.01 – 20% Obs/m.
2.2 ไส้กรองอากาศสามารถถอดเปลี่ยนได้โดยสะดวก
2.3 พัดลมดู ดอากาศเป็ นชนิ ด Rotary Vane Air Pump เพื่อดู ดอากาศจากท่อสุ่ ม ตรวจมาตรวจสอบปริ มาณ
ความเข้มข้นของควัน โดยพัดลมดูดอากาศสามารถปรับความเร็ วรอบได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่การ
ตรวจจับควัน หรื อตามมาตรฐานผูผ้ ลิต
2.4 มีกราฟแสดงผลของระดับควัน เพื่อดูระดับความเข้มข้นของอากาศที่สุ่มตรวจ
2.5 ระดับการแจ้งเตือนอัคคีภยั มีอย่างน้อย 3 ระดับ
2.6 สามารถต่ออุปกรณ์แจ้งเตือน โดยใช้อุปกรณ์หน้าสัมผัสที่มีอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 3 Relays
2.7 สามารถบันทึกเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างน้อย 200 รายการ โดยไม่จาเป็ นต้องมี Display
2.8 มีแบตเตอรี่ เพื่อสารองในกรณี ไฟฟ้าดับได้
2.9 ท่อสุ่ มอากาศ (Sampling Pipe) เป็ นชนิ ด PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (Internal Diameter) 15 – 25
มิลลิเมตร หรื อตามคาแนะนาของผูผ้ ลิต และจะต้องมีอุปกรณ์รองรับท่อ (Support) ทุกๆ ระยะ 1.5 เมตร
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2.10 การเก็บตัวอย่างอากาศจากภายในห้องให้ต่อท่ออ่อนขนาดเส้ นผ่าศู นย์กลางภายใน (Internal Diameter)
อย่างน้อย 5 มิลลิเมตร จากท่อตรวจสุ่ มอากาศมายังหัวเก็บตัวอย่างที่ยึดติดกับแผ่นฝ้า หรื อตามมาตรฐาน
ผูผ้ ลิต
2.11 การเก็บตัวอย่างอากาศจากใต้พ้ืนยก ให้เจาะรู ท่อสุ่ มอากาศขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย 2 มิลลิเมตร
ระยะห่างตามคาแนะนาของผูผ้ ลิตเครื่ องตรวจจับควัน หรื อตามมาตรฐานผูผ้ ลิต
2.12 อุปกรณ์ตรวจจับควันเป็ นไปตามมาตรฐาน FM หรื อ LPCB หรื อ UL หรื อ VdS
การส่ งมอบ
3.1 บริ ษทั ผูร้ ับจ้างต้องทาแบบที่ติดตั้งแล้วเสร็ จและผลการทดสอบทุกขั้นตอนให้กบั ทางผูว้ า่ จ้าง
3.2 การส่ งมอบงาน ต้องติดตั้ง และต้องส่ งเจ้าหน้าที่มาร่ วมทดสอบการทางานของเครื่ อง และอุปกรณ์ต่าง ๆ
ตามที่ ระบุ ไ ว้ในเงื่ อนไข และอุ ป กรณ์ เครื่ องใช้ทุ ก อย่างที่ จาเป็ นในการทดสอบมาเอง ตลอดจนต้อ ง
แนะนาและฝึ กสอนเจ้าหน้าที่ของให้สามารถใช้งานเครื่ องได้เองโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้ น
3.3 การรั บ ประกัน บริ ษ ัท ผู ้รั บ จ้า งต้อ งรั บ ประกัน อุ ป กรณ์ และอุ ป กรณ์ ที่ เกี่ ย วข้อ งเป็ นเวลา 2 ปี หรื อ
รายละเอียดตามสัญญา มีการบริ การตรวจเช็คระบบทุกๆ 2 เดือน หลังจากวันส่ งมอบหากเกิ ดการขัดข้อง
ในระหว่างประกันเนื่องจากการใช้งาน ผูร้ ับจ้างต้องดาเนินการแก้ไขให้ใช้การได้ดี

4.

การทดสอบ
การทดสอบระบบโดยการให้ระบบทางานจริ งนั้น จะถูกพิจารณาให้กระทาเมื่อติดตั้งระบบเสร็ จแล้วโดย
การทดสอบจริ ง เพื่ อท าการตรวจสอบ โดยท าการเผาสายไฟ (Burn Wire Test) การท างานของระบบโดยมี
ความสัมพันธ์กบั อุปกรณ์หรื อระบบอื่นๆ และการพิจารณาระบบที่ออกแบบกับสมรรถนะการทางานของระบบ
จริ งในการทดสอบระบบจะต้องมีการทดสอบหน้าที่ (Functioning Test) การทางานของอุปกรณ์ในระบบทุกๆ
ตัวเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทุกๆส่ วนทางานได้ตามที่ออกแบบไว้อย่างถูกต้อง
ผู ้รั บ จ้า งจะต้ อ งท าการทดสอบระบบการท างานแบบร่ ว ม (Integrated System Test) กับ งานระบบ
สนับสนุ นอื่นๆที่ติดตั้งในอาคารฯ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบต่างๆสามารถทางานได้อย่างสอดคล้อง ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจากการทดสอบทั้งหมดผูร้ ับจ้างเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
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ระบบสายสั ญญาณเครื อข่ าย (Network Cabling System)

ความต้ องการทัว่ ไป
1.1 วัสดุ-อุปกรณ์ และการติดตั้ง ระบบข่ายสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ ตอ้ งเป็ นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องของ
Telecommunication Industry Association (TIA) /Electronic Industries Alliance (EIA) อย่างน้อยได้แก่
1.1.1 TIA/EIA 568 A/B
: Cabling Standard
1.1.2 TIA/EIA 569
: Pathways And Spaces
1.1.3 TIA/EIA 606
: Infrastructure of Commercial Building
1.2 ผูร้ ับจ้างต้องจัดหา ติดตั้ง และทดสอบ ระบบข่ายสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (Computer Cabling System)
ให้ถูกต้องสมบูรณ์ตามระบุในแบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.2.1 ติดตั้งระบบสายทองแดงแบบตีเกลียว (UTP Cat.6A Cable) โดยติดตั้งตามประเภทการใช้งาน
1.2.1 ติดตั้งระบบสายใยแก้วนาแสง (Fiber optic Cable)
1.2.2 ผูร้ ับจ้างจะต้องจัดหาสาย UTP และ Fiber Optic แบบ Patch Cord ความยาวไม่น้อยกว่า 3 m. เพื่อ
รองรั บ การเชื่ อมต่ อ ระหว่างอุ ป กรณ์ เครื อข่ ายกับ แผงพัก สายสั ญ ญาณให้ เพี ย งพอกับ อุ ป กรณ์
ทั้งหมดให้สอดคล้องกัน

2.

ข้ อกาหนดด้ านเทคนิค
2.1 สายใยแก้วนาแสง Single mode
1.) สายใยแก้วนาแสงที่ ใช้ติดตั้งภายในอาคาร มีฉนวนเปลื อกนอกเป็ นแบบ LSZH flame rated jacket
ตามมาตราฐาน IEC 60332-1
2.) เป็ นสายใยแก้วนาแสงชนิ ด Singlemode ขนาดของเส้ นใยนาแสงแต่ละเส้ นจะต้องเป็ นแบบ 9/125
ไมโครเมตร ตามมาตรฐาน โดยมีจานวนใยแก้ว 12 Cores หรื อตามแบบประกวดราคา
3.) เป็ นสายใยแก้วนาแสงที่มีอตั ราการการลดทอน (Max. Attenuation) ไม่เกิ น 0.7 dB/km ที่ 1310 nm
และ 0.7 dB/km ที่ 1550 nm
4.) สามารถทนต่อแรงดึง (Tensile rating) อย่างน้อย 660 N ขณะติดตั้งและที่ Long Term 165 N
5.) สายสัญญาณใยแก้วนาแสงจะต้องสามารถทนอุณหภูมิขณะ Storage ได้อย่างน้อย -40 ถึง +65 องศา
เซลเซียส และขณะ Operation ได้อย่างน้อย -20 ถึง +50 องศาเซลเซียส
6.) ได้รับหนังสื อแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์
7.) ได้รับมาตราฐาน ISO 9001 และ ISO 14001
8.) สาย Fiber Optic จะต้องเป็ นเส้นเดียวกันตลอดทั้งเส้น ไม่มีจุดเชื่อมต่อระหว่างกลาง
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Fiber Optic Connector
1.) ชนิดของ Connector เป็ นแบบชนิด SC Connector หรื อตามที่ผวู ้ า่ จ้างกาหนด
2.) การเชื่อมต่อเป็ นแบบ Fusion Splice
3.) ชนิดของ Ferrule เป็ นแบบ Zirconia Ceramic,Pre-Radiused
4.) ค่า Insert Loss ไม่เกิน 0.3 db หรื อดีกว่า
5.) ค่า Return Loss มีค่าดีกว่า 20 dB(Multimode)หรื อ 40dB(Singlemode)

2.3 Optical Fiber Patch Panel
1.) เป็ น Patch Panel แบบ Single-mode/Multi-mode Duplex SC หรื อตามที่ผวู ้ า่ จ้างกาหนด สามารถยึด
ติดบน Rack 19” มาตรฐาน มีฝาปิ ดมิดชิดเพื่อป้ องกันฝุ่ น แมลงและหนู
2.) ต้องมีถาดรองรับการเก็บสายให้เรี ยบร้อย
3.) Patch Panel 1 ชุ ดสามารถรองรับ SC Connector หรื อตามที่ผวู ้ า่ จ้างกาหนด สู งสุ ดได้ไม่น้อยกว่า 24
Fibers บน Patch Panel ขนาด 1U
4.) Patch Panel และ SC Adapter Plate จะต้องสามารถแยกออกจากกันได้เพื่อ สามารถดัดแปลงในการ
ใช้งานในอนาคตได้โดยไม่จาเป็ นต้องจัดหา Patch Panel ใหม่
5.) ได้รับมาตราฐาน ISO 9001 และ ISO 14001
2.4 Fiber Optic (Cable Management)
1.) เป็ นอุปกรณ์เฉพาะที่แยกต่างหากกับแผงพักสาย Fiber Optic
2.) สามารถติดตั้งบนตูส้ ื่ อสารขนาดมาตรฐาน 19 นิ้วได้ โดยมีขนาดความสู งเท่ากับ 1 U
3.) แผงจัดระเบียบสาย Fiber Optic ต้องมีจานวนที่สอดคล้อง และเหมาะสมกับจานวนสาย Fiber Optic
2.5 Optical Fiber Patch Cord
1.) เป็ นสายชนิ ด SC-LC Duplex,SC-SC Duplex หรื อตามที่ ผูว้ ่าจ้างกาหนด มี ความยาวไม่น้อยกว่า 3
เมตร
2.) ได้รับมาตราฐาน ISO 9001 และ ISO 14001
3.) ต้องเป็ นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับสายทองแดงตีเกลียวทั้ง Solution
2.6 สายทองแดงคู บิดเกลียว Category 6A UTP Cable
1.) วัสดุและอุปกรณ์ทุกอย่างเป็ นชนิด Category 6A หรื อสู งกว่า โดยเฉพาะวัสดุที่เป็ นสายนาสัญญาณ
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2.) สามารถใช้งานและทดสอบประสิ ทธิ ภาพ (Certified Channel Performance in a 4-connector) ที่
ความยาวไม่ต่ากว่า 100 เมตรตามมาตรฐาน ANSI/TIA-568-C.2 Category 6A และ ISO 11801 Class
EA
3.) สามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ -10 to 60 degree C during operation ตามมาตรฐาน TIA/EIA
4.) สายสัญญาณเป็ นแบบ 4 pair ขนาด 23 AWG และทดสอบที่ความถี่ 500 MHz.
5.) ค่า DC Resistance น้อยกว่า 9.38 Ohm ที่ 100 เมตร
6.) ค่า Mutual Capacitance น้อยกว่า 5.6 nF per 100M at 1 kHz
7.) ค่า Characteristic Impedance 100 Ohm +/- 15% up to 62.5 MHz per ASTM D 4566 Test at 20°C
8.) ค่า DC Resistance Unbalance น้อยกว่า 5% at 20°C per ASTM D 4566
9.) มี Minimum Bend Radius 4 x cable diameter หรื อดีกว่า
10.) มี Installation Tension 110 N(25lbf) หรื อดีกว่า
11.) Flame rating รองรับมาตราฐาน UL 1685
12.) ได้รับมาตราฐาน ISO 9001 และ ISO 14001
13.) ผูเ้ สนอราคาต้องได้การแต่งตั้งตัวแทนจาหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ในโครงการนี้
2.7 เต้ ารับสายทองแดงตีเกลียว (RJ-45 Modular Jack) มีคุณสมบัติดังนี้
1.) เป็ นเต้ารับแบบ RJ-45 Modular Jack Category 6A
2.) ต้องสามารถเข้า Code สี แบบ TIA/EIA-568-B.2-1 และISO 11801
3.) Contact ด้านหน้ามีการเคลือบด้วยทองมีความหนาไม่ต่ากว่า 50 Microninchs
4.) ได้รับมาตรฐาน IEC 60603-7 หรื อ FCC Part 68 Subpart F
5.) มีการทดสอบ 100% performance tested และ backwards compatible และมี QC Number ติดที่ซองใส่
ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น
6.) เป็ นเต้ารับสายสัญญาณสามารถติดตั้งที่แผงพักสายสัญญาณ (UTP Patch Panel) ได้
7.) มี คุ ณ สมบัติ ที่ ช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพ โดยการออกแบบให้ ส ายเกิ ด การคลายเกลี ย วน้ อ ยที่ สุ ด
(Eliminated Untwist) และมี Strain relief เพื่อป้ องกันไม่ให้ cable เกิ ดการหักงอ หรื อตามาตรฐาน
ผูผ้ ลิตโดยต้องแสดงเอกสารจากผูผ้ ลิตเพื่อยืนยันคุณสมบัติขา้ งต้น
8.) สามารถทดสอบที่ความถี่ 500 MHz
9.) มีฝาครอบที่สามารถช่วยการเข้าหัวสาย cable กับ Connector (Termination Cap) เพื่อช่วยลดเวลาใน
การติดตั้ง
10.) ได้รับมาตรฐาน ANSI/TIA/EIA-568-C.2 และ ISO/IEC 11801 Class EA
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11.) จะต้องมี True Strain Relief เพื่อป้ องกันการโค้งงอของสายและเพื่อประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานระยะ
ยาว
12.) ผ่านการทดสอบมาตรฐานทุกชิ้น (100% tested)
13.) ได้รับมาตราฐาน ISO 9001 และ ISO 14001
14.) เป็ นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่ องหมายการค้าเดียวกันกับสายทองแดงตีเกลียว (Unshielded Twisted Pair)
2.8 สายเชื่ อมต่ อทองแดงตีเกลียว(UTP CAT6A Patch Cord)
1.) เป็ นสาย Patch Cord ชนิด UTP ชนิด Category 6A หรื อ ดีกว่า
2.) สาย UTP Patch Cord ทุกเส้นต้อง ผลิ ตจากโรงงานผูผ้ ลิตโดยตรง ซึ่ งตัว Modular Plug และ Boot
ต้องต่อติดเป็ นชิ้นเดียวกัน เพื่อป้ องกันการหักพังและยึดอายุการใช้งาน
3.) หัวสายเป็ นแบบ RJ45 ทั้งสองปลาย และเป็ นไป ตามมาตรฐานของ FCC Part 68 หรื อ IEC 60603-7
เพื่อให้ประสิ ทธิ ภาพการส่ งผ่านข้อมูลมีความแม่นยาสู งตามคุ ณสมบัติ Category 6A ที่จุด Contact
ของหัวสายแบบ RJ45 จะต้องเป็ นแผ่นนิเกิลเคลือบทองขนาดไม่นอ้ ยกว่า 50 micro-inch
4.) สามารถทดสอบที่ความถี่ 500 MHz มีการทดสอบ 100% performance tested และมี QC Number ติด
ที่ซองใส่ ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น
5.) มีสีของสาย Patch Cord ให้เลือกมากกว่า 5 สี
6.) ได้รับมาตราฐาน ISO 9001 และ ISO 14001
7.) เป็ นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่ องหมายการค้าเดียวกันกับสายทองแดงตีเกลียว (Unshielded Twisted Pair)
2.9 Containment
ผูร้ ั บ จ้างจะต้องดาเนิ น การน าตู ้ rack จานวน 10 ตู ้พ ร้ อ มราง PDU ของผูว้ ่าจ้า ง มาติ ด ตั้ง อุ ป กรณ์
เพิ่มเติมเพื่อใช้งานเป็ น Containment โดยมีประตูบานเลื่อน 2 ชุ ด สามารถแบ่งลมร้อนและลมเย็นได้อย่าง
เหมาะสม
3.

การติดตั้ง (Installation)
3.1 ผูร้ ับจ้างต้องมีวิศวกรหรื อทีมช่ างผูช้ านาญ ที่จะทาการติดตั้งระบบข่ายสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ โดยมี
หนั ง สื อรั บ รอง (Certificate) แสดงถึ ง ความรู ้ ค วามสามารถในการติ ด ตั้ง ระบบสายสั ญ ญาณจาก
บริ ษ ัท ผูผ้ ลิ ต หรื อบริ ษ ัท ประจาประเทศไทยของบริ ษ ทั ผูผ้ ลิ ต โดยจะต้องแนบส าเนาหนังสื อรับรอง
ดังกล่าวมาพร้อมกับการยืน่ เอกสารเสนอราคา
3.2 การเดินสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ ที่ ปลายสายต้องใส่ PVC MARKER และ RUNNING NUMBER เพื่อ
ความสะดวกในการตรวจเช็คสาย
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3.3 ผูร้ ับจ้างต้องทา LABEL ติด PATCH PANEL โดย RUNNING NUMBER ให้ตรงกับ OUTLET หรื อสาย
ปลายทาง
3.4 การย้าย Server เป็ นการย้ายในรู ปแบบ Physical migration เท่านั้น การย้ายระบบงาน (App) จากห้องเก่า
ไปยังห้องใหม่และการดาเนินการให้ระบบใช้งานได้เหมือนเดิมเป็ นความรับผิดชอบของผูว้ า่ จ้าง
3.5 ผูร้ ับ จ้างต้องทาการทดสอบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (ทั้งสายทองแดงแบบตี เกลี ยวและสายใยแก้วนา
แสง) เมื่อเดินสายเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว พร้อมส่ ง REPORT TEST โดยใน REPORT จะต้องระบุเครื่ องที่ใช้
ทาการทดสอบ, วันที่ทาการทดสอบ, NUMBER ของ OUTLET รวบรวมเป็ นแผ่น CD (PDF FORMAT)
อย่างน้อย 3 ชุด และรู ปแบบเอกสาร จานวนอย่างน้อย 1 ชุด เพื่อนาส่ งให้กบั ผูว้ า่ จ้าง
3.6 ผูว้ า่ จ้างจะเป็ นผูป้ ระสานงานจัดเตรี ยมข้อมูลและอานวยการในการย้ายอุปกรณ์ Server จากห้องเก่าไปยัง
ห้องใหม่
4.

การทดสอบ
4.1 ข้อกาหนดในการทดสอบสาย UTP
การทดสอบสายทองแดงแบบตี เกลี ย ว (UTP CAT.6A CABLE) จะท าการทดสอบสายตาม
มาตรฐาน EIA/TIA 568 โดยใช้เครื่ องทดสอบสายมาตรฐาน CATEGORY 6 TESTER ท าการทดสอบ
ระหว่าง PATCH PANEL กับ OUTLET โดยมีค่าคุณสมบัติทางไฟฟ้าของสายอย่างน้อย ดังนี้
4.1.1 WIREMAP
4.1.2 LENGTH
4.1.3 INSERTION LOSS or ATTENUATION
4.1.4 NEXT
4.1.5 PS NEXT
4.1.6 ACR
4.1.7 RETURN LOSS
โดยทั้งนี้ ค่าที่ทาการทดสอบได้ตอ้ งไม่เกินค่าที่มาตรฐานกาหนด หากมีค่าที่เกิ นมาตรฐานกาหนด
จะต้องมีการตรวจสอบสายเคเบิ้ลใหม่ท้ งั หมดเพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้อง พร้อมรายการผลการทดสอบ
4.2 ข้อกาหนดในการทดสอบสายใยแก้วนาแสง
การทดสอบสายใยแก้วนาแสงต้องดาเนิ นการทดสอบ ATTENUATION หรื อ LOSS ทุ ก CORE
ของสายใยแก้ ว น าแสงทั้ งหมดที่ ท าการติ ด ตั้ ง โดยใช้ เครื่ อง OTDR TESTER (OPTICAL TIME
DOMAIN REFLECTOMETER)
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การรับประกันและการให้ บริการหลังการขาย
5.1 ต้องมีการรับประกันคุ ณภาพและมาตรฐานการใช้งานของผลิ ตภัณฑ์ ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันตาม
เอกสารรับรอง (Certificate) ของบริ ษทั ผูผ้ ลิ ต ทั้งนี้ ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเงื่ อนไขการรับประกันของ
ผูผ้ ลิตมาเพื่อประกอบการพิจารณา
5.2 ผูร้ ับจ้างต้องได้รับการรับรองจากบริ ษทั เจ้าของผลิ ตภัณฑ์ หรื อบริ ษทั สาขาในประเทศไทยว่าระบบข่าย
สายสัญญาณคอมพิ วเตอร์ ที่เสนอต้องมี SYSTEM WARRANTY ไม่น้อยกว่า 20 ปี และหากเกิ ดความ
เสี ยหายขึ้น ทางผูเ้ สนอราคาต้องทาการแก้ไขให้ใช้งานได้ตามปกติโดยไม่มีเงื่ อนไข แต่ท้ งั นี้ ไม่รวมถึ ง
ความเสี ยหายอันเนื่องมาจากอุ บตั ิเหตุ , ภัยธรรมชาติ และเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ แต่หากความเสี ยหายดังกล่าว
เกิดขึ้น ทางผูเ้ สนอราคาต้องจัดการแก้ไขให้ใช้งานได้ก่อน ส่ วนค่าใช้จ่ายจะมีการพิจารณาตกลงกันเป็ น
กรณี ไป
5.3 การรับประกันการติดตั้ง (Installation Warranty)
ผูเ้ สนอราคาต้องรับประกันการติดตั้ง หากเกิ ดการขัดข้องหรื อเสี ยหาย โดยจะไม่คิดค่าใช้จ่ายใน
การแก้ไขให้อยูใ่ นสภาพที่ดีดงั เดิมโดยไม่มีเงื่อนไข ไม่วา่ เนื่ องจากวัสดุในการติดตั้ง วิธีการติดตั้ง การตั้ง
ค่ า อุ ป กรณ์ หรื อ ความช านาญในการติ ด ตั้ง หรื อ ด้ว ยเหตุ ป ระการใดก็ ต าม และจะต้อ งรั บ ประกัน
ระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี นับจากวันลงนามตรวจรับมอบ
5.4 ผูเ้ สนอราคาจะต้องมีทีมงานที่สามารถให้บริ การได้ตลอด 24 ชัว่ โมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
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ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Management System)

ความต้ องการทัว่ ไป
1.1 ให้จดั หาและติดตั้งระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Management System)
1.2 สามารถส่ ง ALARM แจ้ง เตื อ นเมื่ อ เกิ ด ความผิ ด ปกติ ใ นรู ป ของข้อ ความ (SMS) และ Email ไปยัง
โทรศัพท์มือถือของผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ ตลอด 24 ชัว่ โมง

2.

ข้ อกาหนดทางเทคนิค
2.1 ข้อกาหนดของ Workstation สาหรับการจัดการ/การโปรแกรม
2.1.1 Workstation จะต้องประกอบด้วยสิ่ งต่อไปนี้
2.1.1.1 โปรเซสเซอร์ Dual core 3 GHz และ RAM 16 GB
2.1.1.2 ระบบปฏิบตั ิการ Microsoft Windows 7 หรื อดีกว่า
2.1.1.3 Serial port, parallel port, USB port
2.1.1.4 100/1000 MBPS Ethernet NIC
2.1.1.5 ฮาร์ ดดิสก์ 1 TB
2.1.1.6 CD-RW drive
2.1.1.7 จอภาพแบน 21”ความละเอียดสู ง (อย่างน้อยที่สุด 1280 x 1024) จานวน 2 จอ
2.1.1.8 Optical mouse และ แป้นพิมพ์
2.1.1.9 การ์ด Audio และลาโพง
2.1.1.10 ใบอนุญาตการใช้ซอฟแวร์ สาหรับซอฟแวร์ ท้ งั หมด
2.2 Configuration Interface
2.2.1 ซอฟแวร์ ของ Workstation ต้องมี ส่วนติ ดต่อกับผูใ้ ช้ที่มี รูป แบบคล้ายกับ Windows Explorer ซึ่ ง
เป็ นที่คุน้ เคย โดยใช้สาหรับ Operator หรื อ นักโปรแกรมจะได้ใช้ดูและ/หรื อแก้ไข Object ใดๆ
(อุปกรณ์ควบคุม, จุด,สัญญาณเตือน,รายงาน,หมายกาหนดการฯลฯ) ของระบบทั้งหมด
2.2.2 Configuration interface จะต้องรองรับ object ที่ผูใ้ ช้เป็ นผูก้ าหนดขึ้นด้วย object ชนิ ดนี้ จะใช้เป็ น
ส่ วนของอาคารเพื่อการสร้ างฐานข้อมูลของ BMS โดยจะต้องสร้างขึ้นจาก object พื้นฐานซึ่ งอยู่
ใน input , output , set points, ฯลฯ ของระบ บ และ algorithm ของสั ญ ญ าณ เตื อ น , alarm
notification objects, รายงาน, จอภาพกราฟิ ค,หมายกาหนดการและโปรแกรม

หมวดที่ 7 ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building
Management System)

หน้า | 26

โครงการก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูล (Data Center)
ข้อกาหนดทางเทคนิ คงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและสื่ อสาร

20 มิถุนายน 2561

2.3 การแสดงผล
ระบบจะต้องยอมให้ผูใ้ ช้สามารถกาหนดเองได้ การแสดงผลเป็ นภาพสี เพื่อใช้ในการดูระบบครื่ อ
งกลและไฟฟ้ า หรื อผังอาคาร ภาพกราฟิ คเหล่ านี้ จะต้องประกอบด้วยข้อมูลของจุดซึ่ งมาจากฐานข้อมู ล
รวมทั้ง attribute ของจุ ด เหล่ า นั้น (เช่ น อุ ป กรณ์ ด้า นวิ ศ วกรรม) นอกจากนั้น operator จะต้อ งสั่ ง งาน
อุปกรณ์หรื อเปลี่ยนค่าตาแหน่งที่ติดตั้งไว้จาก กราฟิ คโดยการใช้เมาส์
2.4 การเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ
ซอฟแวร์ จะต้องยอมให้มีการเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติและรายงานจากอุปกรณ์ควบคุมหรื อ NCU ตัว
ใดก็ได้ ผูใ้ ช้สามารถกาหนด several Time ในการเก็บข้อมูลได้
2.5 การจัดการสัญญาณเตือน
2.5.1 ซอฟแวร์ จะต้องสามารถรับสัญญาณเตือนจาก NCU หรื อ อุปกรณ์ควบคุมได้โดยตรง หรื อสามารถ
สร้ างสั ญ ญาณเตื อนได้จากการประเมิ น จากข้อ มู ล ที่ อยู่ในอุ ป กรณ์ ค วบคุ ม และเปรี ยบเที ย บกับ
ขีดจากัดหรื อสมการเงื่อนไขที่กาหนดไว้โดยซอฟแวร์ สัญญาณเตือนใดๆ จะถูก Migration เข้ากับ
ระบบจัดการสัญญาณเตือนทั้งหมดและจะอยู่ในรายงานมาตรฐานสัญญาณเตือน และ operator จะ
สามารถรับทราบได้ และสามารถเลือกได้วา่ จะแสดงผลเป็ น กราฟิ คหรื อเป็ นรายงาน
2.5.2 ระบบการจัดการสัญญาณเตือนจะต้องมีความสามารถดังนี้
2.5.2.1 จะต้องมีระดับการรับสัญญาณเตื อนอย่างน้อยที่ สุดที่ ระดับ 1,000 โดยแต่ละระดับจะมี
การกาหนดชุดของพารามิเตอร์ ข้ ึนมาโดยไม่ซ้ ากัน
2.5.2.2 การเก็บข้อมูลข้อความเตือนลงในฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ,ชื่อของจุด,ค่าของจุด,อุปกรณ์
ที่เป็ นแหล่ง,เวลาที่เกิ ดสัญญาณเตือน,ชื่ อผูใ้ ช้และเวลาที่รับทราบ, ,ชื่ อผูใ้ ช้และเวลาที่ปิดสัญญาณ
การใช้สัญญาณเตือนแบบที่เป็ นเสี ยงหรื อกลับสู่ สภาพปกติ
2.5.2.3 จะต้องสามารถเปลี่ยนปลายทางที่ตอ้ งส่ งสัญญาณเตือนได้ หากไม่มีการรับทราบการเกิด
สัญญาณภายในเวลาที่มีการกาหนดไว้ สัญญาณจะถูกส่ งไปที่ผรู ้ ับรายที่สอง
2.5.2.4 จะต้องมี active alarm viewer ด้วย ซึ่ง alarm viewer นี้ จะต้องสามารถปรับแต่งได้สาหรับ
ผูใ้ ช้แต่ละราย
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2.5.2.5 ชนิ ดและสี ของ font และสี background สาหรับข้อความเตือนแต่ละระดับ ตามที่เห็ นใน
active alarm viewer ซึ่ งจะต้อ งมี ก ารปรั บ ให้ ส ามารถเห็ น ได้ชัด ว่า เป็ นประเภทไหนและอยู่ใ น
สถานะใด
2.5.2.6 active alarm viewer จะต้องสามารถกาหนดได้วา่ จะให้ operator พิมพ์ขอ้ ความตอบลงใน
alarm entry และ/หรื อ เลือกจาก drop-down list ของการตอบสนองของผูใ้ ช้ต่อสัญญาณเตือนแต่ละ
แบบ ทั้งนี้เพื่อให้มนั่ ใจว่าจะมีการตอบสนองต่อสัญญาณเตือนที่มีความสาคัญ
2.5.2.7 active alarm viewer จะต้องกาหนดได้ว่า จะให้ operator พิมพ์ขอ้ ความตอบลงใน alarm
entry และ/หรื อ เลือกจาก drop-down list ของการเกิดสัญญาณ
2.5.2.8 active alarm viewer จะต้องกาหนดได้วา่ operator จะต้องยืนยันว่าได้ปฏิ บตั ิตามขั้นตอน
ในรายการตรวจสอบแล้วก่อนที่จะรับทราบการเกิดสัญญาณเตือน
2.5.2.9 operator จะต้อ งสามารถส่ ง ต่ อ สั ญ ญาณเตื อ นให้ ก ับ ผู ้ใ ช้ ค นอื่ น ในระบบ การส่ ง ต่ อ
ดังกล่าวนี้จะต้องสามารถสอบกลับได้ เพื่อให้มนั่ ใจว่าจะมีการตอบสนองต่อสัญญาณ
2.6 การสร้างรายงาน
2.6.1 เซิ ร์ฟ เวอร์ ในการท ารายงานจะต้องสามารถประมวลผลข้อมู ล ขนาดใหญ่ และสร้ างรายงานที่ มี
ประโยชน์ เพื่อการวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์สูงสุ ดในการติดตั้งทุกอย่าง
2.6.2 จะต้องสามารถสร้างและดูรายงานได้จาก operator workstation และ/หรื อ web station และ/หรื อ ทา
ได้โดยตรงจาก web interface สาหรับรายงานเท่านั้น
2.6.3 จะต้องมี library ของกลุ่มรายงานซึ่ งได้รับการกาหนดไว้ก่อนแล้วว่าจะถู กสร้ างขึ้นโดยอัตโนมัติ
จะต้องสามารถบันทึกไว้เป็ น Dashboard reports ได้ ทั้งนี้เพื่อการใช้ในอนาคต
2.6.4 รายงานทั้งหมดจะต้องถู ก สร้ างได้โดยอัตโนมัติห รื อท าได้เมื่ อต้องการ โดยจะส่ งไปยังผูร้ ั บ ใน
format ของ Microsoft Word, Excel และ/หรื อ Adobe pdf formats.
2.6.5 รายงานจะสามารถแสดงเท่ากับจานวน point attribute จากอุปกรณ์ควบคุมตัวใดในเครื อข่ายก็ได้
2.6.6 จะต้องมีความสามารถในการจัดการรู ปภาพ เพื่อให้ผดู ้ ู แลระบบสามารถ upload โลโก้หรื อรู ปภาพ
ใหม่ๆมายังระบบได้
2.6.7 จะต้องสามารถสั่งให้โปรแกรม execute ทางานเมื่อมีการสร้างรายงานได้
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2.7 การสร้างรายงานจะต้องสามารถเชื่ อมโยงกับระบบจัดการสัญญาณเตือนได้ เพื่อที่รายงานที่กาหนดไว้จะ
แสดงผลได้เมื่อมีสัญญาณเตือนเกิดขึ้น
2.8 Network Controller Unit : NCU
2.8.1 เซิ ร์ฟเวอร์ ควบคุมเครื อข่าย
2.8.1.1 อุปกรณ์ควบคุม Network Router จะต้องรวมการทางานของ network ,routing , control
และเซิ ร์ฟเวอร์ เข้าด้วยกัน
2.8.1.2 BACnet NCU จะถื อว่าอยู่ในชั้น “native” ของอุปกรณ์ BACnet ซึ่ งจะรองรับโพรไฟล์
ของ Network Server Controller ของ BACnet จะไม่ ส ามารถท างานได้ถ้ า อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม ที่
รองรับโพรไฟล์ที่ต่ากว่านี้ เช่น B-SA
2.8.1.3 อุปกรณ์ ควบคุม Network Server จะต้องสามารถสร้างการเชื่ อมต่อระหว่าง LAN หรื อ
WAN และอุปกรณ์ ควบคุมในภาคสนาม และสามารถทาหน้าที่ควบคุ มการทางานของอุปกรณ์
ควบคุมได้ท้ งั หมด
2.8.2 ข้อมูลจาเพาะของฮาร์ ดแวร์
2.8.2.1 ระบบปฏิบตั ิการของอุปกรณ์ควบคุม ,โปรแกรมแอพลิ เคชัน่ และส่ วนอื่นๆทั้งหมดของ
ฐานข้อมูลการ configurate จะต้องเก็บไว้ใน FLASH memoryแบบ non-volatile ส่ วน เซิ ร์ฟเวอร์ /
อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม จะต้องมี หน่ วยความจามากพอส าหรั บ แอพลิ เคชั่นที่ มี , บัน ทึ กประวัติ และ
หน่วยความจาเผือ่ อีกอย่างน้อย 20%
2.8.2.2 หน่ ว ยประมวลผล มี ค วามถี่ 500 MHZ, หน่ ว ยความจ า DDR 512 MB และ Flash
memory 1 GB หรื อดีกว่า
2.8.2.3 NCU แต่ละตัวจะต้องมีฮาร์ ดแวร์ ต่อไปนี้ เพื่อการสื่ อสาร
2.8.2.4 1 Gigabit Ethernet หนึ่งชุด สาหรับการสื่ อสารกับ workstation
2.8.2.5 พอร์ ต RS-485 จานวนอย่างน้อย 2 พอร์ ต ส าหรั บ การสื่ อสารกับ BACnet MSTP bus
หรื อ serial Modbus
2.8.3 ฮาร์ดแวร์ Override Switches:
2.8.3.1 ไฟแสดงสถานะ
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NCU จะต้องมี LED เพื่อแสดงสถานะของ CPU , Ethernet LAN และ field bus สาหรับ
แต่ละ input หรื อ output และจะต้องมี LED สาหรับแสดงสถานะของจุดนั้น (On/Off) LED จะต้อง
รองรับ การ configureซอฟแวร์ ไม่วา่ จะเกิดจากการตั้งให้หลอดติดเมื่ออยูใ่ นสถานะ On หรื อ Off
หรื อใช้ LED สี เขียวหรื อแดง
2.8.3.2 การ Restart โดยอัตโนมัติ หลังการเกิดไฟฟ้าดับ
เมื่อมีไฟฟ้ าอีกครั้ง หลังจากที่เกิ ดไฟฟ้ าดับ NCU จะต้องทางานต่อได้โดยอัตโนมัติ โดย
ไม่ตอ้ งการเจ้าหน้าที่เข้าไปยุ่งเกี่ ยว โดยระบบจะต้องปรับปรุ งการทางานด้านการติดตามทั้งหมด,
กลับ มาท างานต่ อโดยทั้งนี้ ขึ้ น อยู่ก ับ กระแส, synchronize time และสถานะและสามารถท าตาม
ขั้นตอนในการเริ่ มทางานใหม่ในสถานการณ์พิเศษตามที่ตอ้ งการได้
2.8.3.3 แบตเตอรี่ สารอง
จะต้องมี แบตเตอรี่ ส ารองบนบอร์ ดเพื่อจ่ายไฟเลี้ ยงหน่ วยความจาของอุ ปกรณ์ ควบคุ ม
แบตเตอรี่ จะต้องสามรารถจ่ายไฟให้กบั RAMทั้งหมดและนาฬิ กาได้เป็ นเวลาอย่างน้อยที่สุด 3 วัน
ในกรณี ที่มีไฟฟ้ าดับ NCU จะต้องพยายามเริ่ มการทางานใหม่จากหน่ วยความจา RAM ถ้าหน่ วย
ความมีปัญหาหรื อไม่สามารถใช้งานได้ NCUจะต้องเริ่ มการทางานใหม่จากแอพลิเคชัน่ โปรแกรมที่
เก็บไว้ในหน่วยความจา FLASH
2.9 เซ็นเซอร์ DDC และฮาร์ดแวร์ของ point
2.9.1 เซ็นเซอร์วดั อุณหภูมิ (10 ชุด)
อุ ป กรณ์ ว ดั อุ ณ หภู มิ (Temperature Sensor) ส าหรั บ วัด อุ ณ หภู มิ ข องอากาศ, น้ า เป็ นชนิ ด
Thermal Thermistor สามารถใช้งานที่ อุ ณ หภู มิ -10F ถึ ง 220F มี ค วามแม่ น ย าสู ง โดยมี ค วาม
เที่ยงตรงไม่นอ้ ยกว่า  0.5F การใช้งานแต่ละประเภทเป็ นดังนี้
2.9.1.1 การติดตั้งนอกอาคาร (Outdoor Sensor) จะต้องติดตั้งในแนวนอนพร้อมกับปลอกที่มีช่อง
ระบายอากาศและ Clamp ต่าง ๆ ต้องเป็ น Stainless
2.9.1.2 แบบติดผนัง (Room Type) เป็ นรุ่ นที่ทาขึ้นสาหรับการติดตั้งบนผนังพร้อมกับมีฝาครอบ
2.9.2 เซ็นเซอร์ วดั ความชื้ น (10 ชุด)
อุปกรณ์ วดั ความชื้ น (Humidity Sensor) สาหรับวัดความชื้ นอากาศภายนอกอาคารสามารถ
วัดความชื้ นได้ 0-95% มีความแม่นยา (Accuracy)  3% ที่อุณหภูมิ 77F ส่ งสัญญาณ Output เป็ น
4-20 mA. หรื อ 0-10 V.
2.9.3 อุปกรณ์เชื่อมต่อกับระบบอื่น (Interface Controller)
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ใช้ ส าหรั บ การรั บ ส่ ง สั ญ ญาณข้อ มู ล ระหว่ า ง BMS. กับ อุ ป กรณ์ Electronic ต่ า ง ๆ เช่ น
Digital Power Meter, Two-Wire Lighting Control, Variable Speed Drive (VSD.), Fire Alarm
Control โดยมีการเชื่อมต่อด้วย BACnet TCP/IP, MS/TP หรื อ Modbus RTU ,Modbus/IP
ฟังก์ชั่นการทางานและวิธีการเชื่ อมต่ อระบบ BMS System กับงานระบบอื่นๆ
ผูร้ ับจ้างจะต้องเชื่อมต่อระบบเหล่านี้เข้ากับระบบ BMS และทางานได้ตามแบบและรายการประกอบแบบหรื อ
ตามที่มหาวิทยาลัยต้องการ
3.1 การเชื่อมต่อกับระบบโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV) สาหรับโครงการนี้
3.1.1 ต้องสามารถเชื่ อมต่อระบบโทรทัศน์วงจรปิ ด โดยผ่านช่องสัญญาณสื่ อสารแบบ RS-232 หรื อ RS485 หรื อเชื่อมผ่าน Ethernet Network หรื อ Dry Contact หรื อ ONVIF Protocal
3.1.2 สามารถกาหนดให้ภาพจากกล้องวงจรปิ ดแสดงขึ้ น มาโดยอัตโนมัติได้ทนั ที ที่ Point ของระบบ
BMS มี Alarm
3.2 การเชื่อมต่อกับระบบ Digital Power Meter สาหรับโครงการนี้
3.2.1 เชื่อมต่อกับระบบ Digital Power Meter ด้วยการเชื่ อมต่อแบบ MODBUS
3.2.2 อ่านค่า kW , kWH , Voltage L-L , L-N , Ampere แต่ละ Phase , Power Factor ได้เป็ นอย่างน้อย
3.2.3 นาค่า kW และ kWH ที่อ่านได้ไปใช้ในการบริ หารการใช้พลังงานของอาคารได้
3.2.4 สามารถแสดงการไช้พลังงานที่ผา่ น Digital Power Meter แต่ละตัวแบบ real-time และมี history
log เพื่อแสดงข้อมูลย้อนหลังได้ เพื่อเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายพลังงาน
3.2.5 สามารถพิมพ์รายงานการใช้พลังงานของ Digital Power Meter แต่ละตัว
3.3 การเชื่อมต่อกับระบบ Access Control สาหรับโครงการนี้
3.3.1 เชื่ อมต่อกับ ระบบ Access Control โดยผ่านช่ องสัญ ญาณสื่ อสารแบบ RS-232 หรื อ RS-485 หรื อ
เชื่อมผ่าน Ethernet Network หรื อ Dry Contact
3.3.2 สามารถนาค่าที่ อ่านได้มาแสดงผลเป็ นภาพ Graphic ให้เห็ นถึ งสถานะของระบบดังกล่าวได้ เช่ น
ประตูเปิ ดหรื อปิ ด , ประตูมีเหตุการณ์ Alarm เป็ นต้น
3.4 การเชื่อมต่อกับ UPS System ที่จดั ซื้ อเพิ่มเติมสาหรับโครงการนี้
3.4.1 เชื่อมต่อระบบ UPS System โดยผ่านช่องสัญญาณสื่ อสารแบบ RS-232 หรื อ RS-485 หรื อเชื่อมผ่าน
Ethernet Network (BACnet, MODBUS, Software) หรื อ Dry Contact
3.4.2 ต้องสามารถอ่านค่าการแสดง Alarm ตามที่ระบบ UPS System ส่ งออกมาให้ได้ท้ งั หมด
3.4.3 แสดงผลเป็ นภาพกราฟิ ก เพื่อให้ทราบถึงสถานะและค่าที่ได้ ตามที่ระบบ UPS System ส่ งออกมา
ให้
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3.5 การเชื่อมต่อกับ Generator สาหรับโครงการนี้
3.5.1 เชื่ อมต่อระบบ Generator โดยผ่านช่ องสัญญาณสื่ อสารแบบ RS-232 หรื อ RS-485 หรื อเชื่ อมผ่าน
Ethernet Network (BACnet, MODBUS, Software) หรื อ Dry Contact
3.5.2 ต้องสามารถอ่านค่าการแสดง Alarm, สถานะ On/Off ของ Generator ได้
3.5.3 แสดงผลเป็ นภาพกราฟิ ก เพื่อให้ทราบถึงสถานะได้
3.6 การเชื่อมต่อกับระบบ Precision Air Conditioning system สาหรับโครงการนี้
3.6.1 เชื่ อมต่อระบบ Air Condition โดยผ่านช่ องสัญญาณสื่ อสารแบบ RS-232 หรื อ RS-485 หรื อเชื่ อม
ผ่าน Ethernet Network (BACnet, MODBUS, Software) หรื อ Dry Contact
3.6.2 ต้องสามารถอ่านค่าการแสดง อุณหภูมิ
3.6.3 ความชื้นของห้อง
3.6.4 สถานะเปิ ด/ปิ ดของ Air Condition แต่ละตัว
3.6.5 แสดงผลเป็ นภาพกราฟิ ก เพื่อให้ทราบถึงสถานะและค่าผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้
3.7 การเชื่อมต่อกับระบบ VRF Air Conditioning system สาหรับโครงการนี้
3.7.1 เชื่ อมต่อระบบ Air Condition โดยผ่านช่ องสัญญาณสื่ อสารแบบ RS-232 หรื อ RS-485 หรื อเชื่ อม
ผ่าน Ethernet Network (BACnet, MODBUS, Software) หรื อ Dry Contact
3.7.2 สถานะเปิ ด/ปิ ดของ Air Condition แต่ละตัว
3.8 การเชื่อมต่อกับระบบตรวจจับน้ ารั่วซึ ม (Waterleak Detection System) สาหรับโครงการนี้
3.8.1 เชื่อมต่อระบบ Air Water leaked โดยผ่านช่องสัญญาณสื่ อสารแบบ RS-232 หรื อ RS-485 หรื อ
เชื่อมผ่าน Ethernet Network (BACnet, MODBUS, Software) หรื อ Dry Contact
3.8.2 กาหนดให้เชื่ อมต่อผ่านทางชุ ดควบคุมของ Water leaked controller
4.

การติดตั้งและทดสอบ
ในส่ วนของงานติดตั้งและงานทดสอบทั้งหมดที่เกี่ ยวข้องจะต้องให้เป็ นไปตามมาตรฐานการติดตั้งและ
ทดสอบของผูผ้ ลิต ทั้งนี้ ผรู ้ ับจ้างจะต้องจัดส่ งเอกสารสาหรับทดสอบระบบให้ผวู ้ า่ จ้างพิจารณาก่อนการทดสอบ
ระบบจริ ง
ผู ้รั บ จ้า งจะต้ อ งท าการทดสอบระบบการท างานแบบร่ ว ม (Integrated System Test) กับ งานระบบ
สนับสนุ นอื่นๆที่ติดตั้งในอาคารฯ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบต่างๆสามารถทางานได้อย่างสอดคล้อง ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจากการทดสอบทั้งหมดผูร้ ับจ้างเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
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การรับประกันและการให้ บริการหลังการขาย
5.1 ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Management System) ที่เสนอจะต้องมีการรับประกันผลงานไม่
น้อยกว่า 2 ปี หรื อรายละเอียดตามสัญญา หลังจากติดตั้งแล้วเสร็ จ และจะต้องมีการบารุ งรักษาเชิ งป้ องกัน
ทุกๆ 2 เดือนเป็ นอย่างน้อย หรื อเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
5.2 ผูเ้ สนอราคาจะต้องมีทีมงานที่สามารถให้บริ การได้ตลอด 24 ชัว่ โมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
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ระบบตู้จ่ายไฟ (PDU)

ความต้ องการทัว่ ไป
1.1 ตูจ้ ่ายไฟขนาด 100 kVA โดยสามารถรองรับเบรคเกอร์ ลูกย่อยได้ไม่นอ้ ยกว่า 42 และสามารถต่อขยายเพิ่ม
ได้ 84 วงจรต่อตูไ้ ด้ในอนาคต ตามแบบ โดยตูจ้ ่ายไฟจะต้องสามารถตรวจสอบวงจรย่อย ( Branch Circuit
Breaker ) และรวมถึงค่าทางไฟฟ้าอื่นๆ ของตูผ้ า่ นระบบ BAS หรื อ Network
1.2 ตูจ้ ่ายไฟจะต้องได้รับมาตรฐาน UL หรื อ มาตรฐาน EN และ CNS14816-2 IEC60947-2 หรื อดีกว่า
1.3 ผูเ้ สนอราคาที่เสนอผลิตภัณฑ์น้ ี ในโครงการ ต้องได้รับการแต่งตั้งเป็ นตัวแทนจาหน่ายจากโรงงานผูผ้ ลิ ต
หรื อ บริ ษ ทั สาขาของผูผ้ ลิ ต หรื อผูแ้ ทนจาหน่ ายหลักประจาประเทศไทยโดยมี ห นังสื อรับรองเฉพาะ
โครงการนี้มาแสดงในวันยืน่ ซองประกวดราคาด้วย

2.

ส่ วนประกอบของตู้จ่ายไฟ
โครงตูจ้ ่ายไฟ
ขั้วต่อสายไฟฟ้ากาลังทางด้านเข้า
ระบบดินและนิวทรัล
ระบบตรวจสอบไมโครโปรเซสเซอร์
ตูจ้ ่ายไฟต้องสามารถตรวจสอบแต่ละวงจรย่อยและ Main breaker ดังต่อไปนี้
2.5.1 Current
2.5.2 Percent Load
2.5.3 kW
2.5.4 Voltage
2.5.5 kVA
2.5.6 Power Factor
2.6 ต้องสามารถ HOT Swap / Plug In เซอร์ กิตเบรกเกอร์ เพื่อง่ายต่อการเพิ่มปริ มาณโหลดในอนาคต
2.7 หน้าจอแสดงผลเป็ นแบบ Touch Screen ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 7” เพื่อใช้สาหรับ Monitor ปริ มาณโหลด
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
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ระบบควบคุมการเข้ า-ออกประตูอตั โนมัติ (Access Control System)

ความต้ องการทัว่ ไป
1.1 ให้ ผูร้ ั บ จ้างจัดหาและติ ด ตั้งระบบควบคุ ม การเข้า-ออกประตู อ ัตโนมัติ รายละเอี ย ดตามแบบส าหรั บ
ประกวดราคา
1.2 ผูเ้ สนอราคาที่เสนอผลิตภัณฑ์น้ ี ในโครงการ ต้องได้รับการแต่งตั้งเป็ นตัวแทนจาหน่ายจากโรงงานผูผ้ ลิ ต
หรื อ บริ ษ ทั สาขาของผูผ้ ลิ ต หรื อผูแ้ ทนจาหน่ ายหลักประจาประเทศไทยโดยมี หนังสื อรั บรองเฉพาะ
โครงการนี้มาแสดงในวันยืน่ ซองประกวดราคาด้วย

2.

คุณสมบัติระบบควบคุมการเข้ า-ออกประตูอตั โนมัติ
2.1 เป็ นระบบควบคุ มการเข้าออกประตู หรื อห้องที่ กาหนดให้ ตามวันเวลาที่ กาหนดเฉพาะบุ ค คลที่ ได้รับ
อนุ ญาตเท่านั้น โดย เมื่อระบบได้ตรวจสอบความถูกต้องเรี ยบร้อยแล้ว ประตูจะปลดล๊อคให้สามารถผ่าน
เข้าได้ในเวลาที่กาหนด หลังจากนั้นประตูจะล๊อคปิ ดโดยอัตโนมัติ
2.2 ระบบควบคุมการเข้าออกประตู ต้องสามารถกาหนดสิ ทธิ การเข้า-ออกในแต่ละประตูแตกต่างกันได้ตามที่
กาหนดขึ้น โดยสามารถแบ่งตามกลุ่มงานหรื อตามช่วงเวลา เป็ นต้น
2.3 ระบบควบคุ ม การเข้า ออกจะท าการบัน ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ทุ ก ๆเหตุ ก ารณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น พร้ อ มวัน เวลาลงใน
หน่วยความจา พร้อมทั้งสามารถแสดงรายงานเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นออกมาทางเครื่ องพิมพ์ (ที่มีต่อเพิ่ม
ภายหลัง) และหน้าจอ
2.4 ชุดคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ชุด ต้องติดตั้งในตาแหน่งที่เหมาะสม ติดตั้งภายในห้อง NOC
2.5 การทางานของอุปกรณ์ควบคุมการเข้าออกประตูท้ งั หมด ต้องสามารถถูกควบคุมได้ จากชุดระบบควบคุม
ที่ติดตั้งภายในห้องควบคุม
2.6 ระบบควบคุมการเข้าออกประตู ต้องสามารถปลดล๊อคอัตโนมัติ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
2.7 ระบบควบคุ ม การเข้าออกประตู จะต้องสามารถท างานได้ ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง และมี ระบบจ่ ายไฟ
สารอง เพื่อให้ระบบสามารถทางานได้ปกติ ในกรณี ไฟดับ
2.8 อุปกรณ์ระบบควบคุมการเข้าออกประตูท้ งั หมด รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบ ต้องเป็ นของใหม่สภาพดี ไม่เคย
ผ่านการติดตั้งใช้งานมาก่อน
2.9 อุ ป กรณ์ ระบบควบคุ ม การเข้าออกประตู ที่ เสนอมา เช่ น เครื่ องอ่ า นบัตร, เครื่ องควบคุ ม ฯ ต้องเป็ น
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เช่น UL,CE หรื อเทียบเท่า
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ข้ อกาหนดทางเทคนิค
3.1 เครื่ องอ่าน ( READER)
3.1.1 เครื่ องอ่านต้องทางานโดยใช้เทคโนโลยีแบบสแกนลายนิ้วมือ
3.1.2 เครื่ องอ่านต้องส่ งข้อมูลและต่อเชื่อมกับเครื่ องควบคุมได้
3.1.3 ความเร็ วในการอ่านหรื อตรวจสอบลายนิ้วมือ (Verification) เพียง 2-3 วินาที, ความละเอียดในการ
แปลงภาพ(ลายนิ้วมือ) > 500 dpi
3.2 เครื่ องควบคุมประตู
3.2.1 เครื่ องควบคุม ต้องเป็ นอุปกรณ์ควบคุมประมวลผลและเก็บข้อมูลการทางานของเครื่ องอ่านบัตร
3.2.2 เครื่ องควบคุม ต้องต่อเชื่อมเครื อข่ายได้ในระยะทางอย่างน้อย 1,200 เมตร
3.2.3 เครื่ องควบคุม ต้องสามารถใช้บตั รได้สูงสุ ด 10,000 หมายเลข
3.2.4 เครื่ องควบคุ ม จะต้องบัน ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ต่าง ๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น พร้ อมวัน และเวลาได้อย่างน้อ ย 20,000
เหตุการณ์
3.2.5 เครื่ องควบคุมต้องสามารถใช้งานลักษณะการเปิ ดปิ ดตามเวลาได้อย่างน้อย 120 TIME PROFILES
3.2.6 ต้อ งตั้ง TIME ZONE ได้ ไม่ ต่ า กว่า 120 เหตุ ก ารณ์ แต่ ล ะ TIME ZONE แบ่ ง ได้ไ ม่ น้ อ ยกว่า 8
ช่วงเวลา
3.2.7 ต้องตั้งโปรแกรมวันหยุดได้ ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 250 วันต่อปี
3.2.8 ตูค้ วบคุมต้องรองรับความปลอดภัยกรณี มีการเปิ ดปิ ด Tamper Alarm
3.2.9 ชุดควบคุมการเปิ ดปิ ดประตูสามารถรองรับการสื่ อสารที่เป็ น TCP/IP หรื อ RS-485 ได้
3.2.10 เครื่ องควบคุมจะต้องทางาน Stand Alone กรณี ช่วงการติ ดต่อสื่ อสารในเครื อข่ายไม่สามารถใช้
งานได้
3.2.11 เครื่ องควบคุ ม จะต้องบรรจุ ในกล่ องที่ แข็งแรงพร้ อมทั้งมี แบตเตอรี่ ส ารองไฟฟ้ าให้ กบั ระบบ
เครื่ องควบคุม โดยมี Back Up Time อย่างน้อย 4 ช.ม
3.2.12 เครื่ องควบคุมต้องต่อเชื่อมอุปกรณ์แจ้งเหตุการณ์บุกรุ กจากประตู (DOOR ALARM )
3.2.13 จะต้องมีอุปกรณ์ Break Glass Push Button สาหรับเปิ ดประตูได้ ในกรณี เครื่ องควบคุมประตูไม่
ทางาน โดยติดตั้งในตาแหน่งที่เหมาะสมอยูด่ า้ นในประตูเท่านั้น
3.2.14 ต้องเชื่อมต่อกับระบบเครื อข่ายเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของผูว้ า่ จ้างได้
3.2.15 ทาหน้าที่ในการเชื่ อมต่อกับอุ ปกรณ์ เครื่ องควบคุ มประตู ระยะห่ างไม่น้อยกว่า 1000 เมตรและ
เก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการประมวลผลโดยผ่านเครื อข่ายแบบมาตรฐาน เช่น RS-485 หรื อ TCP/IP
3.3 โปรแกรมจัดการระบบ (Software)
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ต้องเป็ นโปรแกรมที่ สามารถใช้ควบคุ มและจัดการได้ท้ งั ระบบ ACCESS CONTROL ซึ่ งโปรแกรมนี้ มี
ความสามารถดังต่อไปนี้
3.3.1 โปรแกรมจัดการระบบทางานบนระบบปฏิบตั ิการแบบ Windows 7 หรื อดีกว่าได้
3.3.2 ต้องใช้งานแบบ Off line และ On line ได้
3.3.3 ต้องใช้งาน ในลักษณะ Anti-Pass back
3.3.4 ระบบต้องสัง่ การให้ทาการปลดล๊อคประตูใดๆ ผ่านทางคอมพิวเตอร์ ได้
3.3.5 มีระบบจัดการเรื่ องบัตร ต้องจัดการบัตรอย่างต่า 500 persons และต้องใช้งานได้สูงสุ ด 1,000 card
3.3.6 โปรแกรมต้องสามารถแบ่งระดับความสาคัญของผูเ้ ข้าถึงระบบเครื่ องได้
3.3.7 ต้องแก้ไ ข,เปลี่ ยนแปลงและค้น หาข้อมู ล ได้ส ะดวก รวดเร็ ว โดยสามารถเรี ยงข้อมู ล ตามเวลา,
วันที่,ชนิดของเหตุการณ์,หมายเลขบัตรประจาตัว,ชื่อของผูถ้ ือบัตรและสัญญาณ ALARM ที่เกิดขึ้น
3.3.8 ต้องตรวจสอบ,ค้นหาข้อมูล ของผูใ้ ช้ PROGRAM ได้ โดยเรี ยงข้อมู ลตามเวลา,วันที่ , หมายเลข
ประจาตัวผูใ้ ช้และชนิดของเหตุการณ์ ที่ผใู ้ ช้ PROGRAM ปฏิบตั ิ
3.3.9 ต้องถ่าย TRANSACTION RECORD ที่ CONTROL UNIT แต่ละชุ ดมาเก็บไว้ที่ PC พร้อมทั้งสั่ง
พิมพ์ขอ้ มูลออกทาง PRINTER ได้
3.3.10 ต้องแสดงรายงานการเข้าออกของพนักงานได้
3.3.11 ต้องติดตามการใช้บตั รแต่ละใบได้
3.3.12 ต้องแบ่งกลุ่มผูใ้ ช้งานได้ (Access Group) ได้
3.4 เครื่ องคอมพิวเตอร์สาหรับควบคุมระบบ จานวน 1 ชุด
3.4.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง ( CPU ) เทียบเท่าหรื อดีกว่า Intel I5 processor ความเร็ ว 3.0 GHz หรื อ
ดีกว่า
3.4.2 มีหน่วยความจาหลัก ( RAM ) ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 8 GB
3.4.3 มี HARD DISK ขนาดความจุไม่ น้อยกว่า 1 TB
3.4.4 มี DVD-RW ที่มีความเร็ วในการส่ งถ่ายข้อมูลไม่นอ้ ยกว่า 48x หรื อดีกว่า
3.4.5 มีพอร์ตแบบ USB สาหรับเชื่อมต่อ MOUSE และ KEYBOARD
3.4.6 มีจอภาพ LED สี ขนาดไม่ต่ากว่า 21 นิ้ว
3.4.7 มี พ อร์ ต สื่ อ สารแบบ NETWORK INTERFACE CARD ( LAN CARD ) ขนาด 100/1000 Mbps
หรื อดีกว่า
3.4.8 แป้นพิมพ์และเมาส์ ที่สนับสนุนระบบปฏิบตั ิการ WINDOWS
3.4.9 จอภาพ,เครื่ อง PC, แป้ นพิมพ์ เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่มีเครื่ องหมายการค้าเดียวกัน
3.4.10 ติดตั้งระบบปฏิบตั ิการ (OS) WINDOWS 7 Enterprise 64-bit
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3.5 อุปกรณ์ล๊อคประตูแบบกลอนไฟฟ้า ( ELECTRIC DROP BOLT )
3.5.1 อุปกรณ์ล๊อคประตู เป็ นแบบกลอนไฟฟ้า ( ELECTRIC DROP BOLT )
3.5.2 ต้องติดตั้งกับประตูอลูมิเนียมได้โดยสามารถใช้ได้ท้ งั บานเดี่ยวและบานคู่
3.5.3 ต้องทาหน้าที่ล็อกหรื อปลดล็อกตามคาสั่งที่ได้รับจากเครื่ องควบคุม
3.5.4 ต้องมีอุปกรณ์ตรวจสอบสถานะการเปิ ด-ปิ ด ของบานประตูทุกบาน
3.5.5 ต้องมีระบบทาการตรวจตาแหน่งประตูก่อนที่จะทาการล๊อคซึ่ งตัวกลอนไฟฟ้ าจะตรวจสอบสภาพ
การล๊อคตัวเอง ถ้าล๊อคไม่สนิทจะทาการล๊อคใหม่อีกครั้ง
3.5.6 ต้องเป็ นชนิดที่คลายกลอนอัตโนมัติ เมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้ามาจ่ายให้ (Self-safe)
3.5.7 ต้องปลดล๊อคอัตโนมัติ ในทันทีที่ระบบ FIRE ALARM ที่ต่อเชื่อม แจ้งเหตุเพลิงไหม้
3.5.8 มีวงจรป้ องกัน VOLTAGE SPIKE ในตัวเอง
3.5.9 สาหรับประตูชนิดบานเดี่ยวให้ใช้อุปกรณ์ล๊อคประตู 1 ชุด
3.5.10 สาหรับประตูชนิดบานคู่ กาหนดให้ใช้อุปกรณ์ล๊อคประตู 2 ชุด
3.5.11 ใช้กบั แรงดันไฟฟ้า 12 VDC OR 24 VDC ตามมาตรฐานผูผ้ ลิต
3.6 อุปกรณ์ล๊อคประตูแบบแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Locks)
3.6.1 ต้องติดตั้งกับประตูอลูมิเนียมได้โดยสามารถใช้ได้ท้ งั บานเดี่ยวและบานคู่
3.6.2 ต้องสามารถใช้กบั แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าจากเครื่ องควบคุมได้
3.6.3 ต้ อ งมี ร ะบบท าการตรวจต าแหน่ ง ประตู ก่ อ นที่ จ ะท าการล๊ อ คซึ่ งอุ ป กรณ์ ล๊ อ คประตู ด้ ว ย
แม่เหล็กไฟฟ้า จะตรวจสอบสภาพการล๊อคตัวเอง ถ้าล๊อคไม่สนิทจะทาการล๊อคใหม่อีกครั้ง
3.6.4 มีแรงยึดโดยตรงไม่นอ้ ยกว่า 600 ปอนด์
3.6.5 แม่ เหล็ ก ไฟฟ้ าต้องท างานได้ตลอดเวลาแม้ว่าประสิ ท ธิ ภาพของการยึดระหว่าง Armature และ
Lock Face เปลี่ยนแปลง
3.6.6 สามารถตั้งเวลาการคลายล๊อคได้ 0.3-30 วินาที
3.6.7 สาหรับประตูชนิดบานเดี่ยวให้ใช้อุปกรณ์ล๊อคประตู 1 ชุด
3.6.8 สาหรับประตูชนิดบานคู่ กาหนดให้ใช้อุปกรณ์ล๊อคประตู 2 ชุด
3.6.9 ใช้กบั แรงดันไฟฟ้า 12 หรื อ 24 VDC.
3.6.10 ประตูตอ้ งถูกสัง่ ปลดล๊อคอัตโนมัติ ในทันทีที่ระบบ FIRE ALARM แจ้งเหตุเพลิงไหม้
3.7 EMERGENCY BREAK GLASS
EMERGENCY BREAK GLASS เป็ นอุปกรณ์ที่จะต้องติดตั้งไว้บริ เวณด้านในอาคารหรื อห้องที่มีประตูที่
ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อใช้ปลดล็อคประตู เมื่อมีเหตุ ฉุกเฉิ น โดยด้านหน้าต้องเป็ นแผ่นพลาสติ ก
หรื อกระจกหรื อวัสดุชนิดอื่นที่ดีกว่า ที่สามารถแตกได้เมื่อทุบและไม่เป็ นอันตรายต่อร่ างกาย
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3.8 KEYSWITCH
เมื่อทาการใส่ ลูกกุญแจหมุนไขจะไปทาการปลดล๊อคกลอนไฟฟ้ า ติดตั้งด้านบนหน้าประตูที่ใช้บตั รเข้า
เป็ นชนิ ดลูกกุญแจเมื่อหมุนไขไปแล้วไม่สามารถดึงลูกกุญแจออก จนกว่าลูกกุญแจจะหมุนกลับไปตาแหน่งเดิม
ที่ใส่ ในตอนแรก
3.9 แหล่งจ่ายไฟ
อุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้ า สาหรับอุปกรณ์ของระบบ เช่น เครื่ องอ่านบัตร , อุปกรณ์ล๊อคประตู ฯ ใช้แปลง
กระแสไฟฟ้ าสลับ ( AC 220 V. 50 Hz) เป็ นกระแสไฟฟ้ าตรง (DC 12 V.หรื อ 24 V.) ตามมาตรฐานของผูผ้ ลิ ต
พร้ อมแหล่ งจ่ายไฟสารองชนิ ด SEALED LEAD ACID BATTERY หรื อชนิ ดที่ ดีกว่า มี ความจุ ไฟฟ้ าเพียงพอ
สาหรับการทางานของระบบได้ไม่นอ้ ยกว่า 4 ชม. และมีระบบชาร์ จไฟอัตโนมัติดว้ ย
4.

การติดตั้งและทดสอบ
ในส่ วนของงานติดตั้งและงานทดสอบทั้งหมดที่เกี่ ยวข้องจะต้องให้เป็ นไปตามมาตรฐานการติดตั้งและ
ทดสอบของผูผ้ ลิต ทั้งนี้ ผรู ้ ับจ้างจะต้องจัดส่ งเอกสารสาหรับทดสอบระบบให้ผวู ้ า่ จ้างพิจารณาก่อนการทดสอบ
ระบบจริ ง

5.

การรับประกันและการให้ บริการหลังการขาย
5.1 ระบบควบคุ มการเข้าออกอัตโนมัติที่เสนอจะต้องมีการรับประกันผลงานไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หลังจากติดตั้ง
แล้วเสร็ จ และจะต้องมีการบารุ งรักษาเชิ งป้ องกันทุกๆ 2 เดื อนเป็ นอย่างน้อย หรื อเป็ นไปตามเงื่อนไขที่
ระบุในสัญญา
5.2 ผูเ้ สนอราคาจะต้องมีทีมงานที่สามารถให้บริ การได้ตลอด 24 ชัว่ โมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
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หมวดที่ 10
1.

ระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิ ด (Closed Circuit Television System)

ความต้ องการทัว่ ไป
1.1
1.2

2.
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ผูร้ ับจ้างต้องรับผิดชอบในการจัดหาอุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด และอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่
แสดงไว้ในรายการประกอบแบบและแบบรายละเอียดการก่อสร้าง
ผูเ้ สนอราคาที่เสนอผลิตภัณฑ์น้ ี ในโครงการ ต้องได้รับการแต่งตั้งเป็ นตัวแทนจาหน่ายจากโรงงานผูผ้ ลิ ต
หรื อ บริ ษ ทั สาขาของผูผ้ ลิ ต หรื อผูแ้ ทนจาหน่ ายหลักประจาประเทศไทยโดยมี หนังสื อรับรองเฉพาะ
โครงการนี้มาแสดงในวันยืน่ ซองประกวดราคาด้วย

ข้ อกาหนดทางเทคนิค
2.1 IP Fixed Camera เป็ นชุ ด กล้ อ งโทรทัศ น์ ว งจรปิ ดชนิ ด สี ทรงโดมแต่ ล ะชุ ด ต้ อ งมี ร ายละเอี ย ดและ
คุณลักษณะเฉพาะ ดังต่อไปนี้
1.) เป็ นกล้องวงจรปิ ดผ่านเครื อข่าย IP Camera ชนิด Fixed Dome แบบ True Day Night
2.) มีหน่วยรับภาพขนาดไม่นอ้ ยกว่า 1 / 2.5 นิ้ว ชนิ ด CMOS
3.) มีการบีบอัดสัญญาณภาพได้ 2 ชนิด แบบ H.264 และแบบ MJPEG ได้ในเวลาเดียวกัน
4.) สามารถบีบอัดสัญญาณภาพได้ไม่นอ้ ยกว่า 2 สัญญาณภาพในเวลาเดียวกัน
5.) มีความละเอียดสู งสุ ด 1920x1080 Pixel (Full HD)
6.) สามารถส่ งความเร็ ว 25 fps ได้ที่ความละเอียด 1920x1080 Pixel
7.) มีเลนส์ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 2.8 – 12 มิลลิเมตรหรื อดีกว่า
8.) สามารถดูภาพและปรับตั้งค่าได้ผา่ นทาง Web browser โดยกาหนดระดับความสาคัญได้
9.) รองรับการใช้งานกับ Browser IE, Firefox, Safari และ Chrome หรื อดีกว่า
10.) ส าม ารถ ตั้ งค่ า Brightness, Saturation, Contrast, Gain Control, Day/Night, Iris, Exposure, WDR
และ White Balanceได้ หรื อดีกว่า
11.) มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณภาพทั้งแบบ BNC และ RJ45
12.) รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณเสี ยงแบบ Two Way Audio
13.) รองรับการจ่ายไฟ Power over Ethernet (PoE) ได้ตามมาตรฐาน 802.3af และ 12VDC ได้
14.) สามารถควบคุ มการทางานผ่านระบบเครื อข่ายด้วย Internet Explorer และสามารถจัดระดับของผู ้
ใช้ได้หลายระดับพร้อมทั้งมี Password ในการเข้าใช้งานควบคุม
15.) ความไวต่อแสงต่าสุ ด 0.1 lux (F1.2) สาหรับภาพสี และIR LED ทางานที่ 0 lux
16.) มี IR LED จานวนไม่นอ้ ยกว่า 15 ดวงติดตั้งอยูภ่ ายใน สามารถทางานที่ระยะไม่นอ้ ยกว่า 15 เมตร
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17.) รองรับ Protocol TCP/IP หรื อ HTTP หรื อ FTP หรื อดีกว่า
18.) รองรับการเก็บข้อมูลแบบภายใน MicroSD Card ที่ความจุ 32 GB ได้
19.) สามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิ -20 ถึง 50 องศาเซลเซียส
20.) รองรับการใช้งานบนสมาร์ ทโฟนโดยต้องมี Application จากผูผ้ ลิตบรรจุอยูท่ ี่ App Store ของระบบ
iOSและ Play Store ของระบบ Android
21.) ผ่านการรับรองมาตรฐาน CE และ FCC
22.) มีระดับการป้ องกันน้ าและฝุ่ นที่ IP66
23.) รองรับเทคโนโลยีการเชื่อมต่อมาตรฐานกลาง (Onvif)
24.) กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดต้องเป็ นตราผลิตภัณฑ์จากประเทศทางยุโรปหรื ออเมริ กาเท่านั้น
25.) เพื่อเป็ นการบูรณาการอย่างสมบูรณ์ของระบบ ต้องเป็ นผลิ ตภัณฑ์เดียวกันกับเครื่ องบันทึกสัญญาณ
ภาพ ( NVR )
2.2 Bullet IP Fixed Camera เป็ นชุ ดกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดชนิ ดสี ทรงกระบอกแต่ละชุ ดต้องมี รายละเอี ยด
และคุณลักษณะเฉพาะ ดังต่อไปนี้
1.) เป็ นกล้องวงจรปิ ดผ่านเครื อข่าย IP Camera ชนิดกระบอกหรื อ Bullet แบบ True Day Night
2.) มีหน่วยรับภาพขนาดไม่นอ้ ยกว่า 1 / 2.5นิ้ว ชนิ ด CMOS
3.) มีการบีบอัดสัญญาณภาพได้ 2 ชนิด แบบ H.264 และแบบ MJPEG ได้ในเวลาเดียวกัน
4.) สามารถบีบอัดสัญญาณภาพได้ไม่นอ้ ยกว่า 2 สัญญาณภาพในเวลาเดียวกัน
5.) มีความละเอียดสู งสุ ด 1920x1080 Pixel (Full HD)
6.) สามารถส่ งความเร็ ว 25 fps ได้ที่ความละเอียด 1920x1080 Pixel
7.) มีเลนส์ขนาด 3 – 9 มิลลิเมตรแบบ Motorized Lens ที่รองรับการ Remote Zoom และ Focus
8.) สามารถดูภาพและปรับตั้งค่าได้ผา่ นทาง Web browser โดยกาหนดระดับความสาคัญได้
9.) รองรับการใช้งานกับ Browser IE, Firefox, Safari และ Chrome หรื อดีกว่า
10.) ส าม ารถ ตั้ งค่ า Brightness, Saturation, Contrast, Gain Control, Day/Night, Iris, Exposure, WDR
และ White Balanceได้ หรื อดีกว่า
11.) มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณภาพทั้งแบบ BNC และ RJ45
12.) รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณเสี ยงแบบ Two Way Audio
13.) รองรับการจ่ายไฟ Power over Ethernet (PoE) ได้ตามมาตรฐาน 802.3af และ 12VDC ได้
14.) สามารถควบคุ มการทางานผ่านระบบเครื อข่ายด้วย Internet Explorer และสามารถจัดระดับของผู ้
ใช้ได้หลายระดับพร้อมทั้งมี Password ในการเข้าใช้งานควบคุม
15.) ความไวต่อแสงต่าสุ ด 0.1 lux (F1.2) สาหรับภาพสี และIR LED ทางานที่ 0 lux
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16.) มี IR LED ติดตั้งอยูภ่ ายใน สามารถทางานที่ระยะไม่นอ้ ยกว่า 25 เมตร
17.) รองรับ Protocol TCP/IP หรื อ HTTP หรื อ FTP หรื อดีกว่า
18.) รองรับการเก็บข้อมูลแบบภายใน MicroSD Card ที่ความจุ 32 GB ได้
19.) สามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิ -20 ถึง 50 องศาเซลเซียส
20.) ผ่านการรับรองมาตรฐาน CE และ FCC
21.) มีระดับการป้ องกันน้ าและฝุ่ นที่ IP66
22.) รองรับเทคโนโลยีการเชื่อมต่อมาตรฐานกลาง (Onvif)
23.) กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดต้องเป็ นตราผลิตภัณฑ์จากประเทศทางยุโรปหรื ออเมริ กาเท่านั้น
24.) เพื่อเป็ นการบูรณาการอย่างสมบูรณ์ของระบบ ต้องเป็ นผลิ ตภัณฑ์เดียวกันกับเครื่ องบันทึกสัญญาณ
ภาพ ( NVR )
2.3 Network Video Recorder Server
1.) มีหน่ วยประมวลผลชนิ ด Dual Core Process และระบบปฏิ บตั ิการ OS LINUX ในการบริ หารและ
จัดการตัวเครื่ อง
2.) รองรับการเชื่อมต่อกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดได้ 16 กล้องเป็ นอย่างน้อย และขนาดภาพไม่นอ้ ยกว่า
480 fps ที่ระดับ 1080p
3.) มี ช่ อ งเชื่ อ มต่ อ Ethernet RJ-45 และมี Ethernet Uplink RJ-45 10/100/1000 อย่างน้ อ ย 1 ช่ อ ง หรื อ
ดีกว่า
4.) รองรับขนาดภาพ 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
5.) มีก ารบี บ อัดสัญ ญาณภาพได้ 2 ชนิ ด แบบ H.264 / MJPEG และส่ งสั ญญาณภาพได้ไม่ น้อยกว่า 2
สัญญาณภาพในเวลาเดียวกัน
6.) สามารถตั้งค่าการบันทึกที่สัญญาณภาพแบบ H.264 ได้
7.) สามารถตั้งค่าการบันทึกสัญญาณภาพได้ท้ งั แบบ Manual, Schedule, Motion Detection และ Alarm
ได้เป็ นอย่างน้อย
8.) มีพอร์ ทเชื่อมต่อ HDMI, VGA, USB และ Audio In/Out เป็ นอย่างน้อย
9.) มีช่องเชื่อมต่อ Alarm input 8 ช่องและ Output 3 ช่อง
10.) สามารถควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด PTZ ผ่านการเชื่อมต่อแบบ RS-485 บนมาตรฐาน Pelco P/D
11.) ภายใน NVR รองรั บการเชื่ อมต่อ Harddiskชนิ ด SATA ได้ 2 ช่ องและมี ความจุ 3 TB โดยสามารถ
เพิ่มความจุได้สูงสุ ดไม่นอ้ ยกว่า 6 TB
12.) มีทางานแบบไม่ตอ้ งอาศัยคอมพิวเตอร์ ช่วย โดยสามารถตั้งค่าการทางานผ่าน Remote Control และดู
ภาพโดยการเชื่อมต่อผ่าน Monitor ได้โดยตรง
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13.) รองรั บ การท างานแบบ View, Record, Playback, Backup และ Remote Monitor แบบหลายๆ
ช่องทางพร้อมๆกัน ( Simultaneous )
14.) รองรับผูใ้ ช้งานได้พร้อมกัน 20 ผูใ้ ช้งานหรื อดีกว่า
15.) รองรับ Protocol TCP/IP หรื อ HTTP หรื อ FTP หรื อดีกว่า
16.) อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าตามมาตรฐานผูผ้ ลิต
2.4 Network Switch
1.) มีช่องเชื่อมต่อพอร์ ต Gigabit Ethernet อย่างน้อย 24 พอร์ท
2.) สามารถปรับตั้งค่าใช้งาน Managed Switch ผ่าน Web Browser หรื อ CLI
3.) มีการจัดลาดับข้อมูล Quality of Service โดยสัญญาณภาพและเสี ยงก่อน
4.) สนับสนุนโปรโตคอลแบบ Dynamic Trunking Protocol (DTP)
5.) สนับ สนุ นโปรโตคอลแบบ Port Aggregation Protocol (PAP) automates Ether Channel groups or
Gigabit Ether Channel groupsในการเชื่อมต่อกับ switch หรื อ router อื่น
6.) สนับสนุ นโปรโตคอลแบบ Link Aggregation Control Protocol (LACP) เพื่อเชื่ อมต่อแบบEthernet
channeling กับอุปกรณ์อื่นตาม IEEE 802.3ad
7.) มีหน่วยความจาภายใน 32 MB flash memory หรื อดีกว่า
2.5 Monitor
1.) จอภาพ LED ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 23”
2.) มีพอร์ท HDMI หรื อพอร์ ทที่สามารถเชื่อมต่อกับ Network Video Recorder Server เพื่อแสดงภาพได้
3.

การส่ งมอบ
3.1 บริ ษทั ผูร้ ับจ้างต้องทาเอกสารการติดตั้ง การใช้งาน และ การบารุ งรักษาให้กบั ทางผูว้ า่ จ้าง
3.2 บริ ษทั ผูร้ ับจ้างต้องทาแบบที่ติดตั้งแล้วเสร็ จและผลการทดสอบทุกขั้นตอนให้กบั ทางผูว้ า่ จ้าง
3.3 การส่ งมอบงาน ต้องติดตั้ง และต้องส่ งเจ้าหน้าที่มาร่ วมทดสอบการทางานของเครื่ อง และอุปกรณ์ต่าง ๆ
ตามที่ใด้ติดตั้งและต้องแนะนาและฝึ กสอนเจ้าหน้าที่ของให้สามารถ ใช้งาน เครื่ องได้เองโดยไม่คิดมูลค่า
ใดๆ ทั้งสิ้ น
3.4 ต้องรับประกันคุณภาพสิ นค้า มีกาหนด 2 ปี นับจากวันตรวจรับมอบงานและในระหว่างรับประกันต้องมี
การบริ การตรวจเช็คระบบทุกๆ 2 เดือน หรื อ ปี ละ 6 ครั้ง ทั้งนี้ไม่รวมกรณี เรี ยกฉุ กเฉิ นซึ่ งจะต้องมาบริ การ
ภายในเวลา 24 ชัว่ โมงหลังจากได้รับเเจ้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น หรื อรายละเอียดตามสัญญา
3.5 หากมีอุปกรณ์ที่ชารุ ดเสี ยหายในช่วงรับประกัน ทางผูต้ ิดตั้งต้องสามารถบริ การเปลี่ยนและ/หรื อ ซ่อมให้
ทันทีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
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การทดสอบ

การทดสอบระบบโดยการให้ระบบทางานจริ งนั้น จะถู กพิจารณาให้กระทาเมื่อติ ดตั้งระบบเสร็ จแล้วโดยการ
ทดสอบจริ ง เพื่ อท าการตรวจสอบ การท างานของระบบโดยมี ค วามสั ม พันธ์ กบั อุ ป กรณ์ ห รื อระบบอื่ นๆ และการ
พิจารณาระบบที่ ออกแบบกับ สมรรถนะการทางานของระบบจริ งในการทดสอบระบบจะต้องมี การทดสอบหน้าที่
(Functioning Test) การงานของอุปกรณ์ ในระบบทุกๆตัวเพื่อให้แน่ ใจว่าอุปกรณ์ ทุกๆส่ วนทางานได้ตามที่ ออกแบบไว้
อย่างถูกต้อง
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เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าสารอง (Generator)

ความต้ องการทัว่ ไป

1.1 จัดหาและติดตั้งเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าสารอง สามารถผลิตกาลังไฟฟ้ าได้อย่างต่อเนื่ องขนาดไม่น้อยกว่า 400
KVA (Standby Rating) ที่ 400/230 V 3 เฟส 4 สาย 50 Hz ความเร็ วรอบ 1500 รอบต่ อนาที เพาเวอร์ แ ฟกเตอร์ 0.8
พร้อมถังน้ ามันเชื้ อเพลิง จานวนอย่างละ 1 ชุ ด ติดตั้งภายในห้องเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า รายละเอียดตามแบบประกอบการ
ประกวดราคา
1.2 เป็ นชุ ดเครื่ องก าเนิ ดไฟฟ้ าติ ด ตั้งภายนอกอาคารแบบชุ ดตู ้ค รอบเก็ บ เสี ย ง (Sound attenuated enclousre)
ระดับเสี ยงต้องไม่เกิน 85 dBA วัดที่ระยะ 1 เมตร รอบเครื่ องขณะเดินเครื่ องที่เต็มพิกดั ต้องประกอบสาเร็ จรู ปทั้งชุดจาก
โรงงานผูผ้ ลิตที่ได้รับการประกันคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001
1.3 ชุ ดเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าต้องได้รับการประกันคุ ณภาพด้านสิ่ งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 และชุ ดตู ้
ครอบเก็ บ เสี ย ง (Sound attenuated enclousre) ต้อ งได้รับ มาตรฐานคุ ณ ภาพควบคุ ม มลพิ ษ ทางเสี ย งตามมาตรฐาน
Directive 2000/14/EC หรื อ Regulation SI 2001/1701
1.4 เครื่ องยนต์, เครื่ องก าเนิ ดไฟฟ้ า และ RADIATOR ขับ ต่อกันแบบต่ อตรง ติ ดตั้งอยู่บ นแผ่นยางรองกัน
สะเทือนบนฐานเหล็กเดียวกันเพื่อลดความสั่นสะเทือน โดยไม่ตอ้ งใช้อุปกรณ์ อื่นเพิ่มเติมในการติดตั้ง ออกแบบจาก
โรงงานผูผ้ ลิต
1.5 เครื่ องยนต์และเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าจะต้องเป็ นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน เป็ นรุ่ นที่ผลิตขึ้นในปั จจุบนั
1.6 ผูเ้ สนอราคาต้องแสดงหนังสื อการแต่งตั้งเป็ นตัวแทนจาหน่ายชุดเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าสารองจากต่างประเทศ
หรื อได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจาหน่ายชุ ดเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าสารองภายในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ให้
เป็ นผูแ้ ทนจาหน่ ายในประเทศพร้อมระบุชื่อโครงการและรุ่ นที่เสนอให้ชดั เจน โดยจะต้องมี อะไหล่สารองพร้ อมจะ
ให้บริ การได้ทนั ทีเมื่อเครื่ องยนต์และเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้าสารองขัดข้อง
2.

ข้ อกาหนดทางเทคนิค

2.1 เครื่ องยนต์ (ENGINE)
2.1.1 เครื่ องยนต์ดีเซลแบบ 4 STROKE, 6 CYLINDERS, Vertical in Line และ ก าลังของเครื่ องยนต์
(Net Power) ขนาดไม่ น้ อ ยกว่า 400 BHP, TURBOCHARGED ระบบควบคุ ม น้ ามัน เชื้ อ เพลิ ง เป็ น แบบ DIRECT
INJECTION แบบล่าสุ ดจากโรงงานผลิต ที่ 1500 รอบต่อนาที ตามมาตรฐานของ ISO, BS, SAE
2.1.2 ระบบระบายความร้อน เป็ นระบบระบายความร้ อนด้วยน้ าโดยใช้ปั๊ม เพื่อส่ งน้ าไประบายความ
ร้อนในส่ วนต่างๆ ซึ่ งประกอบด้วยหม้อน้ า พัดลม และ THERMOSTAT VALVE เพื่อควบคุมระดับอุณหภูมิใช้งาน
ของระบบระบายความร้อน (COOLING SYSTEM)
หมวดที่ 11 เครื่องก่าเนิดไฟฟ้าส่ารอง
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2.1.3 ระบบควบคุมความเร็ วรอบของเครื่ องยนต์ใช้ GOVERNOR แบบ ELECTRONIC
2.1.4 ระบบสตาร์ทเครื่ องยนต์ใช้มอเตอร์สตาร์ทแบบไฟตรง พร้อมแบตเตอรี่ ช นิดกรดกามะถัน-ตะกัว่ (
LEAD ACID TYPE ) แบตเตอรี่ ตอ้ งมี ความจุพ อที่ ใช้ติดเครื่ องยนต์ได้อย่างน้อย 3 ครั้ง แรงดัน 24 โวลต์ และมี
STATIC BATTERY CHARGER เพื่อสามารถประจุไฟโดยไม่ตอ้ งสตาร์ ทเครื่ องยนต์
2.1.5 ระบบป้ องกันเครื่ องยนต์ สาหรับป้ องกันการทางานผิดปกติ ของเครื่ องยนต์ และดับเครื่ องยนต์
โดยอัตโนมัติอย่างน้อยที่สุดในกรณี ต่อไปนี้
1.) ความเร็ วรอบของเครื่ องยนต์สูง
2.) เครื่ องยนต์สตาร์ ทไม่ติด
3.) ความดันน้ ามันหล่อลื่นต่าเกินกาหนด
4.) อุณหภูมิเครื่ องยนต์สูงเกินกาหนด
5.) ระบบ Battery Charger ไม่ทางาน
6.) ปุ่ มหยุดการทางานฉุกเฉินของเครื่ อง
2.1.6 ระบบเชื้ อ เพลิ ง ในระบบต้อ งมี เครื่ อ งกรองน้ ามัน แบบเปลี่ ย นไส้ ไ ด้ ติ ด ตั้ง ตามต าแหน่ ง ที่
บารุ งรักษาได้สะดวก
2.1.7 ระบบหล่อลื่นต้องมีเครื่ องกรองน้ ามันหล่อลื่นติดตั้งไว้ในที่บารุ งรักษาได้สะดวก
2.1.8 มีไส้กรองอากาศแบบ DRY TYPE สามารถเปลี่ยนไส้ได้
2.1.9 ระบบท่อระงับเสี ยง ( EXHAUST SILENCER ) ต้องสามารถลดระดับเสี ยงได้ในระดับที่พกั อาศัย
พร้อมท่ออ่อน, ข้อต่อโค้ง และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ
2.1.10 ระบบถังน้ ามันเชื้ อเพลิ ง เป็ นแบบถังน้ ามัน (DAY TANK) มี ความจุเพี ยงพอที่ จะใช้งาน FULL
LOAD ไม่น้อยกว่า 8 ชัว่ โมง และมีถงั น้ ามัน (STORAGE TANK) มีความจุเพียงพอที่จะใช้งาน FULL LOAD ไม่นอ้ ย
กว่า 12 ชัว่ โมง พร้อมทั้งจะต้องมีระบบสู บน้ ามันจากแหล่งอื่นทั้งแบบมือหมุนและไฟฟ้า
2.2 เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า (ALTERNATOR)
2.2.1 ต้องเป็ นผลิ ตภัณฑ์ตราสิ นค้าเดี ยวกันกับชุ ดเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า ซี่ งเป็ นแบบชนิ ดไม่มีแปรงถ่าน
(BRUSHLESS) และต่ อโดยตรงเข้ากับ เครื่ องยนต์โดยผ่าน FIEXIBLE LAMINATED STEEL DISK หรื อวิธีอื่น ที่
ผูผ้ ลิตแนะนา ออกแบบให้ระบายความร้อนด้วยพัดลม ซึ่ งติดบนแกนเดียวกันกับโรเตอร์ ตามมาตรฐาน NEMA, VDE
, BS , UTE และ IEC
2.2.2 สามารถจ่ายไฟฟ้ ากระแสสลับ 400/230 Volt 3 เฟส 4 สาย 50 Hz ที่ความเร็ วรอบ 1,500 รอบ
ต่อนาทีโดยมีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 400 kVA Standby Rate
2.2.3 ระบบฉนวน ฉนวนของโรเตอร์และสเตเตอร์ ตอ้ งได้มาตรฐานของ NEMA CLASS H หรื อดีกว่า
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2.2.4 การควบ คุ มแรงดั น ( VOLTAGE REGULATOR ) ใช้ ร ะบ บ AUTOMATIC VOLTAGE
REGULATOR โดยสามารถควบคุมแรงดันที่เปลี่ยนแปลงต้องไม่เกิน  0.5% ที่ สถานะคงที่ (STEADY STATE)
2.2.5 EXCITATION SYSTEM เป็ นแบบ SELF EXCITED (SHUNT) หรื อ AREP หรื อ PMG สามารถ
ทนค่ากระแสสตาร์ ทมอเตอร์ ได้ไม่นอ้ ยกว่า 150 % ของค่าพิกดั เครื่ อง
2.2.6 ต้องมี ค่า Total Harmonic Content ไม่เกิ น 4%, ค่า TIF ไม่เกิ น 50 และ THF ไม่เกิ น 2% พร้ อมทั้ง
Ingress Protection Rating ตามมาตรฐาน IP23
2.2.7 เครื่ องกาเนิดไฟฟ้าจะต้องมีระบบป้ องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนวิทยุและระบบอื่น ๆ
2.3 ตู้ควบคุมเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า (CONTROL PANEL BOARD)
แผงควบคุ ม ส าหรั บ เครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า ฉุ ก เฉิ น ต้อ งเป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ต ราสิ น ค้า เดี ย วกัน และประกอบ
สาเร็ จรู ปจากโรงงานผูผ้ ลิตชุ ดเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า ต้องควบคุมด้วยระบบดิจิตอล (Digital control) ซึ่งมีหน้าจอแสดงผล
เป็ น Liquid crystal display (LCD) พร้อมประกอบด้วยอุปกรณ์ , เครื่ องวัดแสดงผลและเสี ยงสัญญาณเตือน ต่างๆ อย่าง
น้อยดังนี้
 มาตรวัดแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่
 มาตรวัดความถี่ไฟฟ้า
 มาตรวัดแรงดันไฟฟ้า AC (L-L และ L-N)
 มาตรวัดกระแสไฟฟ้า AC (PER PHASE และ AVERAGE)
 มาตรวัดชัว่ โมงการทางานเครื่ องยนต์
 มาตรวัดอุณหภูมิน้ าหล่อเย็น
 มาตรวัดความดันน้ ามันหล่อลื่น
 มาตรวัดความเร็ วรอบ
 ชุดชาร์จแบตเตอรี่ อตั โนมัติ
 เซอร์ กิตเบรกเกอร์ ขนาดที่เหมาะสม โดยติดตั้งอยูใ่ นชุดเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า
3.

การติดตั้ง

ผูร้ ับจ้างต้องติดตั้งชุดเครื่ องกาเนิ ดไฟฟฟ้ า ระบบไอเสี ย ระบบระบความร้อน และระบบน้ ามันเชื้ อเพิง ให้ถูกต้อง
กับการใช้งานตามมาตรฐานผูผ้ ลิต และหลักวิศวกรรม ทั้งนี้ตอ้ งเสนอแบบติดตั้งเพื่อขออนุมตั ิก่อนการติดตั้งใช้งานจริ ง
5.

การทดสอบ

4.1 ผูร้ ับจ้างต้องทดสอบการเดิ นเครื่ องเต็มพิกดั โหลดติดต่อกันเป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง วัดค่าของกระแสแรงดัน
เพาเวอร์แฟกเตอร์ความเร็ วรอบ
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4.2 ผูร้ ับจ้างต้องรับประกันความเสี ยหายที่เกิ ดกับชุ ดเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า และอุปกรณ์ การติดตั้ง เป็ นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรื อรายละเอียดตามสัญญาจ้าง พร้ อมทั้งต้องเข้าตรวจเช็คการทางานของเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าสารอง
ทุกๆ 2 เดือนตลอดระยะเวลาการรับประกัน
4.3 ผูร้ ับจ้างจะต้องจัดการฝึ กอบรมพนักงานของผูว้ ่าจ้าง ให้รู้ถึงวิธีการใช้งาน วิธีการบารุ งรักษา และจะต้อง
จัดส่ งเอกสารหนังสื อคู่มือการใช้งานและบารุ งรักษาจานวนอย่างน้อย 4 ชุ ด ตลอดจนเครื่ องมือมาตรฐานที่ตอ้ งใช้ใน
การบารุ งรักษา จานวน 1 ชุด หรื อรายละเอียดตามสัญญาจ้าง
4.4 ผูร้ ับจ้างจะต้องทาการทดสอบระบบการทางานแบบร่ วม (Integrated System Test) กับงานระบบสนับสนุ น
อื่ นๆที่ ติดตั้ง เพื่ อให้แน่ ใจว่าระบบต่างๆสามารถทางานได้อย่างสอดคล้อง ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ นจากการทดสอบ
ทั้งหมดผูร้ ับจ้างเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
4.5 เมื่อทดสอบแล้วเสร็ จผูร้ ับจ้างจะต้องเติมน้ ามันเชื้ อเพลิงให้เพียงพอที่จะใช้งานได้ที่โหลดเต็มพิกดั ต่อเนื่ อง
เป็ นระยะเวลา 12 ชัว่ โมง
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รายการวัสดุอปุ กรณ์

ความต้ องการทัว่ ไป
รายละเอียดในหมวดนี้ ได้แจ้งถึงรายชื่ อผูผ้ ลิตและผลิตภัณฑ์ วัสดุ-อุปกรณ์ ที่ถือได้วา่ เป็ นที่ยอมรับ ทั้งนี้
คุณสมบัติของอุปกรณ์น้ นั ๆต้องไม่ขดั ต่อรายละเอียดเฉพาะที่กาหนดไว้

2.

รายการวัสดุอุปกรณ์
2.1 Low voltage main and distribution board
TIC, ASEFA, PMK
2.2 Low voltage circuit breaker
ABB, Eaton, Schneider
2.3 Low voltage cable
Bangkok cable, Phelps dodge, Thai yazaki, MCI, CTW
2.4 Automatic Transfer Switch
ABB, Asco, GE Zenith, Schneider
2.5 Panel Board Miniature CB
ABB, Eaton, Schneider
2.6 Surge Protection
Phoenix Contact, Eaton, Liebert, Emerson
2.7 Conduit
Panasonic, PAT, RSI, BSM, Daiwa, Arrow
2.8 Raceway
KJL, TIC, BSM, ASEFA
2.9 Switch ,Outlet and Power Outlet
Panasonic, Bticino, Clipsal
2.10 Emergency Light & Exit sign
Sunny, Delight, Max bright, L&E, Dyno
2.11 Lighting Fixture
Philips, Delight, L&E, Hilight
2.12 Lamp

หมวดที่ 12 รายการวัสดุอุปกรณ์
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2.24
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Philips, Sylvania, Osram, L&E, Delight
UPS
Eaton, Borri, APC, Liebert, Riello, Delta, Ablerex
Generator
Catterpillar, FG Wilson, MTU, Cummins, Kohler
Battery
BB, Shimastu, Exide,Vision, First Power, Leoch
Battery Monitoring
Eaton, Borri, APC, Liebert, Riello, Delta, Ablerex
Communication Cable
Belden, Panduit, Bellcomms, Siemons
High Sensitivity Smoke Detection System
Vesda, Stratos, Xtralis, JANUS
Building Management System (BMS)
Johnson control, Andover, Honeywell, Emerson
Grounding System
Kumwell, UI, Pigman
Access Control System
GE, TAFF, Bosch, Honeywell, Lenel, HID, Tiger Soft, Emerson
Closed Circuit Television System
GE, Pelco, Bosch, Honeywell, Flir, Johnson Control, Emerson
Network Switch
Cisco, HP, Juniper, Dell
Power Distribution Unit (PDU)
Eaton, Borri, APC, Liebert, Riello, Delta, Ablerex
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รายการประกอบแบบ
งานวิศวกรรมระบบเครื่ องกล

โครงการก่ อสร้ างศูนย์ ข้อมูล (Data Center)
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

เจ้าของโครงการ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
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สารบัญ
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5

ระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Precision Air Conditioning System)
ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนนํ้ารั่วซึม (Water Leak Detector)
ระบบปรับอากาศแบบปรับปริ มาณนํ้ายาอัตโนมัติ
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติดว้ ยสารสะอาด NOVEC 1230
รายการวัสดุอุปกรณ์
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หมวดที่ 1 ระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Precision Air Conditioning System)
1. ผูร้ ับจ้างต้องทําการจัดหาและติดตั้งเครื่ องปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิและความชื้นชนิดติดตั้งระหว่างตูอ้ ุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ระบายความร้อนด้วยอากาศควบคุมการทํางานของวงจรทําความเย็นด้วย Electronic expansion valve
ใช้สารทําความเย็น R410A
2. เครื่ องปรับอากาศแบบส่ งลมเย็นออกทางด้านข้างไปยังหน้าตูอ้ ุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่อยูถ่ ดั กับเครื่ องปรับอากาศ
โดยลมเย็นจะผ่านเข้าตูอ้ ุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดว้ ยแรงดูดจากพัดลมในตูค้ อมพิวเตอร์และแรงดูดจากทางด้านหลังตู ้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์กลับเข้าสู่ ดา้ นหลังเครื่ องปรับอากาศ
3. เครื่ องปรับอากาศจะต้องมี net cooling capacity โดยรวม 42.6 Ton of refrigeration
4. จํานวนเครื่ องปรับอากาศอาจแบ่งย่อยออกเป็ น 4 หรื อ 6 หรื อ 8 หรื อ 10 หรื อ 12 เครื่ อง โดยที่ Cooling capacity
โดยรวมจะต้องไม่นอ้ ยกว่า 42.6 Ton of refrigeration (ในแบบแสดงไว้เป็ น 6 เครื่ อง เครื่ องละ 7.1 Ton of
refrigeration หรื อ 25 kW thermal power เพื่ออ้างอิงเท่านั้น) แต่ท้ งั นี้ จํานวนเครื่ องจะต้องไม่ต่าํ กว่า 4 เครื่ อง และ
ต้องเป็ นเลขคู่เพือ่ กระจายลมเย็นที่ดีและการสลับการทํางาน จํานวนเครื่ องจะต้องไม่มากกว่า 12 เครื่ อง เพื่อลด
ความซับซ้อนในการจัดการ
5. ระบบปรับอากาศจะต้องสามารถควบคุมความชื้นได้ท้ งั ในรู ปแบบการเพิ่มความชื้น (humidification) และ การลด
ความชื้น (dehumidification)
6. ตัวถังเครื่ องส่ งลมเย็น (Indoor Unit) ทําด้วยโลหะเคลือบด้วย High Grade Plastic Powder Coating หรื อเทียบเท่า
ตามมาตรฐานผูผ้ ลิต
7. แผงกรองอากาศ (Filter) มีประสิ ทธิภาพไม่นอ้ ยกว่า G4 หรื อ EU4 หรื อ Merv 8
8. พัดลมส่ งลมเย็นเป็ นแบบ EC Fan ได้รับการตรวจหรื อปรับสมดุลทั้งในขณะหยุดนิ่งและขณะทํางานมาแล้วจาก
โรงงานผูผ้ ลิต
9. คอยล์เย็น (Evaporator Coil) ทําด้วยท่อทองแดงมีครี บระบายความร้อนทําด้วยอลูมิเนียมชนิดอัดติดแน่นกับท่อด้วย
วิธีกลพร้อมถาดอลูมิเนียมรองรับนํ้า
10. คอมเพรสเซอร์ เป็ นชนิด Variable speed Compressor จํานวนวงจรทําความเย็นตามมาตรฐานผูผ้ ลิต
11. วงจรทําความเย็นมีอุปกรณ์ป้องกัน และอุปกรณ์ประกอบได้แก่ high pressure switches, electronic expansion
valve, liquid receiver with safety valve, refrigerant filter-dryer และ sight glass
12. ชุดระบายความร้อน (Outdoor Unit) เป็ นแบบเป่ าลมร้อนขึ้นด้านบนหรื อด้านข้างได้
13. ระบบท่อนํ้ายาระหว่าง Indoor Unit และ Outdoor Unit ให้ใช้ Copper Tube Hard Drawn Type L
14. การเดินท่อนํ้ายาจะต้องเดินขนานหรื อตั้งฉากกับอาคาร ท่อส่ วนที่เจาะทะลุตวั อาคารให้ใส่ Pipe Sleeves ทุกแห่ง
และอุดช่องว่างด้วยวัสดุกนั นํ้า ในกรณี ที่เป็ นผนังกันไฟจะต้องอุดด้วยวัสดุกนั ไฟ ท่อนํ้ายา และท่อสายไฟที่เดิน
ทะลุข้ ึนไปบนดาดฟ้า ให้ทาํ ฝาครอบหรื อก่ออิฐช่องที่ท่อทะลุข้ ึนไปเพื่อกันฝน
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15. ท่อนํ้ายา Gas Line ตามแนวดิ่งต้องจัดให้มี Oil separator และ Oil Traps ทุกๆระยะ 5 เมตรตามแล้วดิ่งถ้าต้องติดตั้ง
สู งเกิน 25 เมตร
16. ท่อนํ้าทิ้งใช้ท่อ PVC Class 8.5 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. อุปกรณ์ขอ้ ต่อท่อจะต้องใช้ชนิดที่มี
ความหนาตามประเภทท่อที่ใช้ และใช้น้ าํ ยาต่อท่อตามคําแนะนําของผูผ้ ลิต ท่อนํ้าทิ้งจะต้องหุม้ ฉนวน Closed cell
elastomeric insulation หนาไม่ต่าํ กว่า 13 มิลลิเมตร
17. การติดตั้งให้เป็ นไปตามมาตรฐานของผูผ้ ลิต มีอุปกรณ์ป้องกันการสัน่ สะเทือน
18. ผูร้ ับจ้างต้องทําเอกสารการติดตั้ง การใช้งาน และ การบํารุ งรักษาให้กบั ทางผูว้ า่ จ้าง
19. ผูร้ ับจ้างต้องทําแบบท่อติดตั้งแล้วเสร็ จและผลการทดสอบทุกขั้นตอนให้กบั ทางผูว้ า่ จ้าง
20. การส่ งมอบงาน ต้องติดตั้ง และต้องส่ งเจ้าหน้าที่มาร่ วมทดสอบการทํางานของเครื่ อง และอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามที่ใด้
ติดตั้งและต้องแนะนําและฝึ กสอนเจ้าหน้าที่ของให้สามารถ OPERATE เครื่ องได้เองโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้ น
21. การทดสอบระบบโดยการให้ระบบทํางานจริ งนั้น จะถูกพิจารณาให้กระทําเมื่อติดตั้งระบบเสร็ จแล้วโดยการ
ทดสอบจริ ง เพื่อทําการตรวจสอบรู ปแบบ การทํางานของระบบโดยมีความสัมพันธ์กบั อุปกรณ์หรื อระบบอื่นๆ
และการพิจารณาระบบที่ออกแบบกับสมรรถนะการทํางานของระบบจริ งในการทดสอบระบบจะต้องมีการ
ทดสอบหน้าที่ (Functioning Test) การทํางานของอุปกรณ์ในระบบทุกๆตัวเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทุกๆส่ วนทํางาน
ได้ตามที่ออกแบบไว้อย่างถูกต้อง
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หมวดที่ 2 ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนนํ้ารั่วซึม (Water Leak Detector)
1. ผูร้ ับจ้างต้องดําเนินการจัดหา และติดตั้งระบบตรวจจับและแจ้งเตือนนํ้ารั่วซึมตามตําแหน่งที่ระบุในแบบ
2. สายตรวจจับ (Sensing cable) สามารถใช้งานร่ วมกับเครื่ องตรวจจับเพื่อตรวจจับนํ้ารั่วซึมได้
3. เครื่ องตรวจจับ มีรายละเอียดดังนี้
a. มีจอแสดงผลที่ตวั เครื่ องบอกระยะทางจุดที่เกิดนํ้ารั่วซึม
b. สามารถตรวจจับนํ้ารั่วซึมได้ ครอบคลุมระยะที่กาํ หนดในแบบ
c. สามารถบอกระยะได้ในหน่วยเมตร
d. บันทึกประวัติการเตือนได้ พร้อมระบุวนั เวลาที่ตรวจจับได้
e. เมื่อเกิด water detected, open circuit หรื อ power fail สามารถส่ งสัญญาณไปที่ alarm contact ได้
f. มีระบบ Test เพื่อตรวจสอบการทํางาน
g. มีจุดต่อกับระบบเครื อข่าย
h. สามารถส่ งสัญญาณไปยังระบบ monitoring ได้
4. ในส่ วนของงานติดตั้งและงานทดสอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องจะต้องให้เป็ นไปตามมาตรฐานการติดตั้งและทดสอบ
ของผูผ้ ลิต ทั้งนี้ผรู ้ ับจ้างจะต้องจัดส่ งเอกสารสําหรับทดสอบระบบให้ผคู ้ วบคุมงานพิจารณาก่อนการทดสอบระบบ
จริ ง
5. ผูร้ ับจ้างจะต้องทําการทดสอบระบบการทํางานแบบร่ วม (Integrated System Test) กับงานระบบสนับสนุนอื่นๆที่
ติดตั้งในอาคารฯ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบต่างๆสามารถทํางานได้อย่างสอดคล้อง
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หมวดที่ 3 ระบบปรับอากาศแบบปรับปริ มาณนํ้ายาอัตโนมัติ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เครื่ องปรับอากาศ แบบปรับปริ มาณนํ้ายาอัตโนมัติ ใช้สารทําความเย็น R410A
COMPRESSOR เป็ นแบบ SCROLL COMPRESSOR
อย่างน้อย 1 DC INVERTER COMPRESSOR โดยสามารถควบคุมสมรรถนะรอบการทําความเย็นด้วยความถี่
มีอุปกรณ์ควบคุม HIGH PRESSURE SWITCH / LOW PRESSURE SWITCH
VIBRATION ISOLATOR – เป็ นชนิดยาง หรื อ RUBBER PAD
CONDENSER COIL เป็ นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ ทําด้วยทองแดงครี บระบายความร้อนทําด้วยอลูมิเนียม
FAN-MOTOR พัดลมเป็ นแบบ AXIAL FLOW FAN พัดลมจะต้องได้รับการปรับแต่งจากโรงงาน (STATIC AND
DYNAMIC BALANCING) เพื่อมิให้มีการสัน่ สะเทือนขณะใช้งาน
8. COOLING COIL ทําด้วยทองแดงมีครี บระบายความร้อนทําด้วยอลูมิเนียม
9. EXPANSION VALVE เป็ นแบบ ELECTRONIC EXPANSION VALVE
10. ต้องมีระบบควบคุมส่ วนกลาง (Central control unit) สามารถควบคุมการเปิ ด/ปิ ดและปรับอุณหภูมิแบบแยกอิสระ
ของคอยล์เย็นได้
11. ระบบท่อนํ้ายาใช้ท่อทองแดง (COPPER TUBE HARD DRAWN TYPE L) ท่อ SUCTION และ LIQUID จะต้อง
หุ ม้ ฉนวน CLOSED CELL FOAMED ELASTOMER หนาไม่ต่าํ กว่า 19 มิลลิเมตร
12. ท่อนํ้ายา SUCTION และ LIQUID ให้เดินแยกจากกันโดยมี CLAMP รัดทุก ๆ ระยะที่ห่างกันไม่เกิน 2.5 เมตร
ฉนวนหุม้ ท่อส่ วนที่รัด CLAMP ให้สอดแผ่นสังกะสี หุ ม้ รอบฉนวนก่อนรัด CLAMP
13. การเดินท่อนํ้ายาจะต้องเดินขนานหรื อตั้งฉากกับอาคาร ท่อส่ วนที่เจาะทะลุตวั อาคารให้ใส่ PIPE SLEEVES ทุก
แห่งและอุดช่องว่างด้วยวัสดุกนั นํ้า
14. ท่อนํ้าทิ้งใช้ท่อ PVC CLASS 8.5 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุปกรณ์ขอ้ ต่อท่อจะต้องใช้ชนิดที่มีความ
หนาตามประเภทท่อที่ใช้ และใช้น้ าํ ยาต่อท่อตามคําแนะนําของผูผ้ ลิต
15. ท่อนํ้าทิ้งจะต้องหุม้ ฉนวน CLOSED CELL FOAMED ELASTOMER หนาไม่ต่าํ กว่า 13 มิลลิเมตร
16. ผูร้ ับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับระบบปรับอากาศให้เป็ นไปตามมาตรฐานการติดตั้งการไฟฟ้า
นครหลวงหรื อมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าของ ว.ส.ท. ฉบับปั จจุบนั
17. ติดตั้งสวิทซ์ตดั ตอนไม่อตั โนมัติ (Safety Switch) ป้องกันฝุ่ นและนํ้า ชนิดไม่มีฟิวส์ใกล้กบั คอนเด็นซิ่งยูนิต ชนิด
ของสายไฟฟ้าร้อยท่อหรื อรางเดินสาย หรื อใน Cable Tray ให้ใช้ชนิด THW, 750 V, 70 deg C และรับ
กระแสไฟฟ้าตามพิกดั ของเครื่ องปรับอากาศ
18. ขนาดสายไฟฟ้าสําหรับมอเตอร์ปรับความเร็ วพัดลม และเทอร์โมสตัทให้ใช้สายไฟฟ้าขนาดไม่เล็กกว่า 1.5 ตาราง
มิลลิเมตร
19. การติดตั้งระบบสายดินตัวเครื่ องปรับอากาศที่เป็ นโลหะ ในการทํางานปกติตอ้ งโดยไม่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน
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ระบบดับเพลิงอัตโนมัตดิ ้ วยสารสะอาด NOVEC 1230

ความต้ องการทั่วไป
1.1 ให้ผรู ้ ับจ้างดําเนินการออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติดว้ ยสารสะอาด )Clean Agent)
Novec 1230 ชื่อทางเคมี Fluorinated Ketone ซึ่งมีค่า ODP = 0 และ GWP = 1 ในห้องที่กาํ หนดจน
สามารถใช้งานได้ถูกต้องสมบูรณ์ โดยมีหวั ฉี ดที่ทาํ หน้าที่ฉีดสารติดตั้งภายในห้อง ทั้งบริ เวณเหนือพื้นยก
และใต้พ้นื ยก (หากมีกาํ หนดไว้ในแบบ) อุปกรณ์ที่ใช้ตอ้ งเป็ นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานที่ใดมาก่อน
และอยูใ่ นสภาพดี ตามมาตรฐานของผูผ้ ลิต
1.2 ต้องเป็ นผลิตภัณฑ์ท่ีมีตวั แทนจําหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็ นทางการ โดยต้องแสดงหนังสื อรับรองจาก
ผูผ้ ลิต
1.3 หากมีการฉี ดสารเกิดขึ้น ผูร้ ับจ้างต้องมีการสํารองสารสะอาดดับเพลิง Novec 1230 มากเพียงพอที่จะ
บรรจุใหม่ได้ภายใน วัน 2 นับจากที่ได้รับแจ้ง เพื่อให้พ้นื ที่เกิดเหตุมีระบบป้องกันดังเดิม

2.

มาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรฐานการออกแบบ อุปกรณ์ การติดตั้ง การทดสอบ และการบํารุ งรักษาระบบ จะต้องเป็ นไปตาม
มาตรฐาน ฉบับล่าสุ ดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
A. NFPA 2001 – Clean Agent Fire Extinguishing Systems
B. NFPA 72 - National Fire Alarm and Signaling Code
C. FM (Factory Mutual)
D. UL (Underwriters Laboratories)
E. ULC (Underwriters Laboratories of Canada)
F. DOT (Department of Transportation)

3.

ข้ อกําหนดทางเทคนิค
3.1 ต้องออกแบบให้มีความเข้มข้นของสารไม่ต่าํ กว่า 4.7% แต่ไม่เกิน 10% แบบครอบคลุมทัว่ ทั้งห้อง (Total
Flooding) และใช้ระยะเวลาในการฉีดสารให้หมดภายใน 10 วินาที โดยผูร้ ับจ้างต้องแสดงผลการคํานวณ
จากโปรแกรมของผูผ้ ลิต (หากเป็ นการออกแบบสําหรับการดับเพลิง Class B ต้องมีความเข้มข้นของสาร
ไม่ต่าํ กว่า 5.85%)
3.2 ระบบต้องทํางานได้ 2 แบบ คือ แบบอัตโนมัติ และแบบฉุกเฉิ นสัง่ งานโดยบุคคล
3.2.1 แบบอัตโนมัติ มีข้ นั ตอนดังนี้
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1.) ระบบตรวจจับการเกิดเพลิงไหม้ดว้ ยอุปกรณ์ตรวจจับอัตโนมัติ เช่น อุปกรณ์ตรวจจับควัน
(Smoke Detector) ต้องติดตั้งแบบไขว้โซน (Cross Zone) และมีอย่างน้อย 2 ตัว
2.) การฉีดก๊าซดับเพลิงจะทํางานต่อเมื่อเกิดการตรวจจับเพลิงไหม้ได้จากทั้ง 2 โซน โดยระบบ
จะส่ งสัญญาณให้ระบบปรับอากาศหยุดการทํางานเพื่อไม่ให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศ
เข้าออก และจะเริ่ มนับเวลาถอยหลังตามค่าที่ต้ งั ไว้ (ปรับตั้งได้ต้ งั แต่ 0 ถึง 60 วินาที(
3.) เมื่อเวลานับถอยหลังถึง 0 วินาที ระบบจะสัง่ ให้ฉีดก๊าซดับเพลิงออกมาทันที
4.) ระหว่างที่ระบบยังนับถอยหลังอยู่ หากมีการกดปุ่ มยกเลิกชัว่ คราว (Abort Station) ค้างไว้
ระบบจะหยุดการนับถอยหลัง หากปล่อยปุ่ มระบบจะทําการนับถอยหลังต่อ โดยที่ยงั
สามารถกดเพื่อหยุดเวลาได้ตามความต้องการตลอดเวลาจนกว่าระบบจะนับถึง 0 วินาที ซึ่ง
จะไม่สามารถยกเลิกหรื อหยุดได้แล้ว ระบบจะสัง่ ให้ฉีดก๊าซดับเพลิงออกมาทันที
5.) สามารถกดปุ่ ม Reset เพื่อให้ระบบกลับมาทํางานในสภาวะปกติ แต่หากยังมีการตรวจจับ
เพลิงไหม้ได้อยู่ ระบบจะกลับมาสู่ สภาวะแจ้งเตือนอีกครั้งโดยอัตโนมัติ
3.2.2 แบบฉุกเฉิ นสัง่ งานโดยบุคคล มีสองวิธีดงั นี้
1.) วิธีไฟฟ้า (Electrical Actuation)
ทํางานโดยใช้อุปกรณ์สงั่ งานด้วยมือ (Manual Release Station) เมื่อดึงอุปกรณ์ดงั กล่าว
ระบบจะส่ งสัญญาณให้ระบบปรับอากาศหยุดทํางานและเริ่ มนับเวลาถอยหลังตามค่าที่ต้ งั ไว้
เมื่อเวลานับถอยหลังถึง 0 วินาที ระบบจะสัง่ ให้ฉีดก๊าซดับเพลิงออกมาทันทีโดยระบบจะไม่
สามารถยกเลิกหรื อหยุดชัว่ คราวได้ถึงแม้จะกดปุ่ ม Abort Station ระหว่างที่ระบบยังนับถอย
หลังอยูก่ ต็ าม
2.) วิธีกลไก (Mechanical Actuation)
ทํางานโดยใช้อุปกรณ์สงั่ งานด้วยมือที่วาล์วหัวถัง (Manual Valve Actuator) เมื่อกดปุ่ ม
สี แดงหรื อก้านโยก (Lever) ที่ติดตั้งไว้กบั วาล์วหัวถัง ระบบจะส่ งสัญญาณให้ระบบปรับ
อากาศหยุดทํางาน และฉีดสารดับเพลิงออกมาทันที
3.3 หลังการฉี ดสาร ตูค้ วบคุมจะแจ้งเตือนสภาพถังไม่พร้อมใช้งานให้ทราบ เนื่องจากไม่มีสารดับเพลิงในถัง
จนกว่าจะดําเนินการบรรจุสารดับเพลิง และนํากลับมาติดตั้งใหม่
3.4 อุปกรณ์ถงั ชุดตูค้ วบคุม อุปกรณ์สั่งฉีด และอุปกรณ์สงั่ ชะลอการฉีด ต้องเป็ นผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการ
รับรองตามมาตรฐาน UL หรื อ FM
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รายละเอียดของอุปกรณ์ ประกอบในระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

อุปกรณ์ในระบบจะต้องได้การรับรองตามมาตรฐาน UL หรื อ FM โดยระบบจะต้องประกอบไปด้วยอุปกรณ์
อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
4.1 ถังบรรจุก๊าซ Novec 1230 (Cylinder)
1.) ตัวถังผลิตตามมาตรฐาน DOT (Department of Transportation) และได้รับการรับรองมาตรฐาน
UL หรื อ FM
2.) ต้องมีอุปกรณ์วดั ปริ มาณสารที่อยูใ่ นถัง )Liquid Level Indicator หรื อ LLI) เพื่อความสะดวกใน
การบํารุ งรักษา
3.) ต้องมีเกจ์วดั แรงดัน แสดงสภาพแรงดันภายในเพือ่ การตรวจสอบ
4.) ระบบมีแรงดันปกติภายในถังอยูท่ ี่ 360 psi (24.8 bar) หรื อมากกว่า
5.) มีอุปกรณ์นิรภัย (Rupture Disc) ทําหน้าที่ปล่อยแรงดันภายในถัง ในกรณี ที่มีแรงดันสู งเกินกว่าที่
ผูผ้ ลิตกําหนด
6.) มี Supervisory Switch ทําหน้าที่ส่งสัญญาณให้ทราบ ในกรณี ที่แรงดันในถังลดลงตํ่ากว่าแรงดัน
ปกติ ซึ่งทําให้ไม่อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน หรื อเกิดการรั่วซึม หรื อตามมาตรฐานผูผ้ ลิต
4.2 หัวควบคุมการฉี ดก๊าซด้วยไฟฟ้า )Electric Actuator)
1.) เป็ นชนิดสัง่ การด้วยไฟฟ้าที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้โดยไม่ตอ้ งเปลี่ยนอุปกรณ์ใด ๆ
(Resettable)
2.) ใช้กบั ไฟกระแสตรง 24 VDC
4.3 หัวควบคุมการฉี ดก๊าซด้วยมือ (Manual Actuator)
1.) เป็ นชนิดกดหรื อก้านโยกเพื่อความสะดวกในการใช้งาน ใช้ติดตั้งร่ วมกับ Electric Actuator
2.) ต้องไม่เป็ นอุปกรณ์ที่ติดตั้งรวมมาในชุดเดียวกับ Electric Actuator หรื อ Solenoid หากเกิดความ
เสี ยหายไม่จาํ เป็ นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ท้ งั ชุด
3.) มีสลักนิรภัยป้องกันการสัง่ งานโดยไม่ต้ งั ใจ
4.) ตัวเรื อนทําจากวัสดุทองเหลืองหรื อตามมาตรฐานผูผ้ ลิต
4.4 หัวจ่ายก๊าซ (Discharge Nozzle)
1.) เป็ นชนิดฉี ด องศา 360 หรื อองศา ให้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม 180 หรื อตามที่ผผู ้ ลิตกําหนด
2.) รัศมีการฉีดไกลสุ ดตามรายการคํานวณ
3.) ติดตั้งได้สูงสุ ดไม่นอ้ ยกว่า ระยะความสู งที่ผผู ้ ลิตกําหนดไว้
4.) ทําจากวัสดุทองเหลืองหรื อวัสดุอื่นตามมาตรฐานผูผ้ ลิต
4.5 สวิทช์แรงดัน (Pressure Switch)
1.) เป็ นชนิด Single Pole, Double Throw (SPDT) หรื อตามมาตรฐานผูผ้ ลิต
หน้า | 9

โครงการก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูล (Data Center)
รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมระบบเครื่ องกล

20 มิถุนายน 2561

2.) Contacts Rated 10 A Resistive @ 30 VDC หรื อตามมาตรฐานผูผ้ ลิต
4.6 ตูค้ วบคุมการทํางานของระบบ (Releasing Control Panel)
1.) เป็ นตูช้ นิด Conventional แบบ Single Hazard หรื อ Multi-Hazard
2.) ควบคุมการทํางานของระบบด้วย Microprocessor
3.) รองรับการทํางานแบบ Cross-Zone
4.) มีจอแสดงผลชนิด LCD หรื อหลอดไฟ LED เพื่อแสดงรายละเอียดสถานะของตู ้
5.) มีวงจรนาฬิกา
6.) มีวงจรหน่วงเวลา 0-60 วินาที
7.) มีวงจรหน่วงเวลา 0 หรื อ 30 วินาที สําหรับการสัง่ งานด้วย Manual Station
8.) สามารถกําหนดและแสดงชื่อของพื้นที่ที่ทาํ การติดตั้งได้ผา่ นจอแสดงผล LCD หรื อหลอดไฟ
LED
9.) มี Pre-Discharge Timer ก่อนการฉีดสาร
10.) สามารถบันทึกเหตุการณ์และเรี ยกดูยอ้ นหลังได้
11.) รองรับการเดินสายทั้งแบบ Class A และ Class B
12.) วงจร Initiating รองรับ Smoke Detector
13.) มีวงจรรองรับการต่อ Remote Annunciator เพื่อแสดงผลการทํางานระยะไกล
14.) มี Relay จํานวนอย่างน้อย 3 ชุด สําหรับการส่ งสัญญาณไปยังระบบอื่น
15.) มี LED แสดงสถานะต่าง ๆ เช่น Trouble, Alarm, Fault เป็ นต้น
16.) มีปุ่มกดต่าง ๆ อย่างน้อย ดังนี้
- Buzzer Silenced (Acknowledge)
- Signal Silenced
- Lamp test
- System Reset
17.) Power Supply แปลงสัญญาณไฟฟ้า 220 VAC เป็ น 24 VDC เพื่อจ่ายให้ระบบ และสามารถประจุ
ไฟฟ้าให้แบตเตอรี่ ได้
18.) มีแหล่งจ่ายไฟสํารอง (Battery Backup) เพื่อให้ตูท้ าํ งานได้นานไม่นอ้ ยกว่า ชัว่ โมง 24 ขณะ
ไฟดับ
19.) ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL หรื อ ULC หรื อ FM
4.7 อุปกรณ์ตรวจจับควัน )Smoke Detector)
1.) เป็ นชนิด Photoelectric (Optical)
2.) มี LED อย่างน้อย 1 ดวง เพื่อแสดงสถานะการทํางาน
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3.) ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL หรื อ FM
4.8 อุปกรณ์สงั่ การฉีดด้วยบุคคล (Manual Release Station)
1.) เป็ นแบบสองจังหวะ กดแล้วดึง )Dual Action Push & Pull)
2.) มีแท่งแก้วป้องกันการดึงโดยง่าย (Break-Rod)
3.) เมื่อทํางานแล้วจะค้าง ต้องใช้กญ
ุ แจหรื อประแจสําหรับการ Reset
4.) ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL หรื อ FM
4.9 อุปกรณ์ยกเลิกการสัง่ ฉี ดชัว่ คราว )Abort Station)
1.) ใช้สาํ หรับยกเลิกการสัง่ ฉีดสารชัว่ คราว (หยุดการนับถอยหลัง)
2.) ปุ่ มกดชนิดดอกเห็ด (Mushroom Head) หรื อตามมาตรฐานผูผ้ ลิต
3.) เป็ นแบบ Dead Man (Momentary Switch) โดยขณะใช้ตอ้ งกดปุ่ มค้างไว้ เมื่อปล่อยปุ่ มระบบจะ
นับเวลาถอยหลังอีกครั้ง
4.) ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL หรื อ FM
4.10 อุปกรณ์ยกเลิกการสัง่ ฉี ดถาวร )Keyed Lock-Out Station)
1.) ใช้สาํ หรับยกเลิกการทํางานของระบบถาวร
2.) ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL หรื อ FM
4.11 กระดิ่งสัญญาณ (Bell)
1.) ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 6 นิ้ว
2.) มีความดังไม่นอ้ ยกว่า 82 dBA ที่ระยะ 3 เมตร (10 ฟุต(
3.) ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL หรื อ FM
4.12 อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนชนิดเสี ยงพร้อมแสงวาบ )Horn / Strobe)
1.) มีความดังไม่นอ้ ยกว่า 82 dBA ที่ระยะ 3 เมตร (10 ฟุต(
2.) ปรับค่าความสว่างได้
3.) ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL หรื อ FM
4.13 ป้ายสัญญาณเตือน (Warning Sign)
1.) ใช้เพื่อเตือนให้ทราบว่าพื้นที่น้ นั ได้รับการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และบอกถึงวิธีการ
ปฏิบตั ิขณะเกิดเหตุ
2.) ข้อความเตือนเป็ นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ใช้ตวั อักษรสี ขาวอยูบ่ นพื้นสี แดง อยูใ่ นป้าย
เดียวกัน
3.) ให้ส่งแบบป้ายเพื่อขออนุมตั ิ ก่อนการจัดทําป้ายจริ ง
4.14 ท่อนําก๊าซ
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1.) เป็ นท่อ Black Steel Schedule 40 Seam Grade A และต้องมีการทดสอบความทนต่อแรงดันของ
ท่อ (Pneumatic Test) ตามมาตรฐาน NFPA2001 กําหนด
4.15 สายไฟฟ้าและท่อร้อยสาย
1.) สายไฟที่ใช้ให้ใช้สาย THW ขนาดพื้นที่หน้าตัด 1.และ 2 5.ตารางมิลลิเมตร ร้อยในท่อร้อย 5
สายไฟฟ้าชนิดEMT
5

การทดสอบระบบ
ผูร้ ับจ้างต้องทําการทดสอบการทํางานของระบบให้ผวู ้ า่ จ้างตรวจสอบ โดยทําการทดสอบอุปกรณ์ใน
ระบบเสมือนการทํางานจริ ง (Dry Run Test) ยกเว้นการฉี ดก๊าซจริ ง

6

การรับประกัน
ผูร้ ับจ้างต้องรับประกันอุปกรณ์ท้ งั ระบบที่ติดตั้งเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรื อรายละเอียดตามสัญญา โดย
ต้องมีการเข้าบํารุ งรักษาระบบทุก 2 เดือน ตลอดระยะเวลารับประกัน
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หมวดที่ 5 รายการวัสดุอุปกรณ์
รายละเอียดในหมวดนี้ ได้แจ้งถึงรายชื่อผูผ้ ลิตและผลิตภัณฑ์ วัสดุ-อุปกรณ์ที่ถือได้วา่ เป็ นที่ยอมรับ ทั้งนี้คุณสมบัติของ
อุปกรณ์น้ นั ๆต้องไม่ขดั ต่อรายละเอียดเฉพาะที่กาํ หนดไว้
รายการวัสดุอุปกรณ์
Precision Air Conditioning System
Water Leak Detection System
VRF System
Fire Suppression System (NOVEC)
Copper Tube
Insulator

Vendor list
Liebert, Stulz, Uniflair, Rittal, Denco
Watersense, TTK, RLE, Elsa, Liebert
Daikin, Mitsubishi Electric, Hitachi
Chemetron, Kidde, LPG, Janus
Nibco, Kembla, Valor, Hana, Cambridge, K Copper
Armaflex, Aeroflex, Thermaflex, K-flex

หมวดที่ 5 รายการวัสดุอุปกรณ์

หน้า | 13

รายการประกอบแบบอื่นๆ

โครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เจ้าของโครงการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center)
ข้อกาหนดทางเทคนิคงานอื่นๆ

4 มีนาคม 2562

สารบัญ
หมวดที่ 1 งานย้ายอุปกรณ์ (Relocation Service) ........................................................................................................1
1. ขอบเขตของงาน...............................................................................................................................................1
2. ความต้องการทั่วไป ..........................................................................................................................................1
3. รายละเอียดการติดตั้ง ......................................................................................................................................4
หมวดที่ 2 งานสถาปัตยกรรม ...........................................................................................................................................6
1. ขอบเขตของงาน...............................................................................................................................................6

สารบัญ

โครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center)
ข้อกาหนดทางเทคนิคงานอื่นๆ

หมวดที่ 1
1.

4 มีนาคม 2562

งานย้ายอุปกรณ์ (Relocation Service)

ขอบเขตของงาน

ในการจั ด ท าศู น ย์ ข้ อ มู ล (Data Center) ของมหาวิท ยาลั ยสุ โขทั ย ธรรมาธิ ราชในครั้ ง นี้ มหาวิ ท ยาลั ย มี ค วาม
ต้องการจัดทาศูนย์ข้อมูล (Data Center) ให้มีความทันสมัย สามารถรองรับการให้บริการทางด้านสารสนเทศ ผ่านทาง
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยยัง
ไม่เคยมีศูนย์ข้อมูล (Data Center) อย่างเป็นทางการมาก่อน มีเพียงแค่ศูนย์กลางเครือข่ายหลักและศูนย์กลางเครือข่าย
ย่อย ซึ่งเป็นที่รวบรวมอุปกรณ์ทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
สาหรับให้บริการสารสนเทศผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นหลัก ดังนั้นในการจัดทาศูนย์ข้อมูล (Data Center)
ตามที่ไ ด้กล่าวมานี้ ผู้รับ จ้างต้ องทาการย้ายอุป กรณ์ (Relocation Service) และดาเนิ นการติด ตั้ง ใหม่ให้ ถูกต้อ งตาม
มาตรฐานของผู้ผลิตในแต่ละยี่ห้ออย่างถูกต้องครบถ้วน โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดเตรียมสิ่งที่ต้องใช้ในการติดตั้งทั้งหมด
โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับมหาวิทยาลัย เมื่อดาเนินการย้ายและติดตั้งอุปกรณ์ทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตามตารางที่ 1 (อุปกรณ์ทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ต้องทาการย้ายและติดตั้ง) เสร็จเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยต้อง
สามารถใช้งานระบบต่างๆ ทั้งหมดได้ทันที
2.

ความต้องการทั่วไป
2.1 ผู้รับจ้างต้องมีหรือจัดหาเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับประกาศนียบัตรในระดับ Cisco
Certificated Internetwork Expert (CCIE) โดยเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างที่ทางานเป็นแบบประจาเต็มเวลา
(Full Time) หรือทางานเป็นแบบไม่ประจา (Part Time) โดยต้องเป็นผู้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมการย้ายอุปกรณ์ (Relocation Service) เพื่อดาเนินการดังนี้
2.1.1 กาหนดรายละเอียดในการทาการย้ายอุปกรณ์ทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ
Cisco ประเภท Switch และ Router
2.1.2 กาหนดวิธีการในการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ตามรายการในตารางที่ 1
2.1.3 เสนอแผนงานและวิธีในการทดสอบระบบหลังจากที่ได้ทาการย้ายและติดตั้งใหม่เรียบร้อยแล้ว ก่อน
ใช้งานจริง
2.2 ผู้รับจ้างต้องมีหรือจัดหาเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 1 คน โดยเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างที่ทางาน
เป็นแบบประจาเต็มเวลา (Full Time) หรือทางานเป็นแบบไม่ประจา (Part Time) โดยต้องเป็นผู้ประสานงาน
กับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมการย้ายอุปกรณ์ (Relocation Service) เพื่อ
ดาเนินการดังนี้
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2.2.1 กาหนดรายละเอียดในการทาการย้ายอุปกรณ์ทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ
Cisco ประเภท Server - Unified-Computing
2.2.2 กาหนดวิธีการในการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ตามรายการในตารางที่ 1
2.2.3 เสนอแผนงานและวิธีในการทดสอบระบบหลังจากที่ได้ทาการย้ายและติดตั้งใหม่เรียบร้อยแล้ว ก่อน
ใช้งานจริง
2.3 ผู้รับจ้างต้องมีหรือจัดหาเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 1 คน โดยเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างที่ทางาน
เป็นแบบประจาเต็มเวลา (Full Time) หรือทางานเป็นแบบไม่ประจา (Part Time) โดยต้องเป็นผู้ประสานงาน
กับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมการย้ายอุปกรณ์ (Relocation Service) เพื่อ
ดาเนินการดังนี้
2.3.1 สารวจและกาหนดรายละเอียดของอุปกรณ์ทางด้านเครือข่ายตามรายการในตารางที่ 1 ที่เกี่ยวข้อง
กับระบบจัดการฐานข้อมูล Oracle ที่มหาวิทยาลัยใช้งานอยู่บนระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและ
บัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ และระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงาน
บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2.3.2 กาหนดวิธีการในการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ตามรายการในตารางที่ 1 ที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดการ
ฐานข้อมูล Oracle
2.3.3 เสนอแผนงานและวิธีในการทดสอบระบบหลังจากที่ได้ทาการย้ายและติดตั้งใหม่เรียบร้อยแล้ว ก่อน
ใช้งานจริง
2.4 ผู้รับจ้างต้องมีหรือจัดหาเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 1 คน โดยเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างที่ทางาน
เป็นแบบประจาเต็มเวลา (Full Time) หรือทางานเป็นแบบไม่ประจา (Part Time) โดยต้องเป็นผู้ประสานงาน
กับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมการย้ายอุปกรณ์ (Relocation Service) เพื่อ
ดาเนินการดังนี้
2.4.1 กาหนดรายละเอียดในการทาการย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเบลดเซ็นเตอร์ (Blade Center)
และอุปกรณ์ทางด้านเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งโปรแกรมที่ใช้งานอยู่ในระบบด้วย โดยชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ IBM
2.4.2 กาหนดวิธีการในการติดตั้ง (Set up configuration) อุปกรณ์ต่างๆ ตามรายการในตารางที่ 1
(อุปกรณ์ทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ต้องทาการย้ายและติดตั้ง)
2.4.3 เสนอแผนงานและวิธีในการทดสอบระบบหลังจากที่ได้ทาการย้ายและติดตั้งใหม่เรียบร้อยแล้ว ก่อน
ใช้งานจริง
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2.5 ผู้รับจ้างต้องมีหรือจัดหาเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 1 คน โดยเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างที่ทางาน
เป็นแบบประจาเต็มเวลา (Full Time) หรือทางานเป็นแบบไม่ประจา (Part Time) และต้องประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมการย้ายอุปกรณ์ (Relocation Service) เพื่อ
ดาเนินการดังนี้
2.5.1 รวบรวมและจัดทาข้อมูล Inventory ของ VMware ที่มหาวิทยาลัยใช้งานอยู่ เพื่อเสนอให้กับ
มหาวิทยาลัยพิจารณาก่อนการดาเนินการย้ายระบบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ VMware
2.5.2 จัดทาแผนงานในการย้ายระบบงานที่ติดตั้งใช้งานอยู่บน VMware โดยไม่ต้องทาการหยุดระบบ
ระหว่างการย้าย ด้วยการใช้เทคโนโลยี Cluster ของ VMware
2.5.3 เสนอแผนงานและวิธีในการทดสอบระบบหลังจากที่ได้ทาการย้ายและติดตั้งใหม่เรียบร้อยแล้ว ก่อน
ใช้งานจริง
2.6 ผู้รับจ้างต้องมีหรือจัดหาเจ้าหน้าที่ซึ่ง เป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 1 คน โดยเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างที่ทางาน
เป็นแบบประจาเต็มเวลา (Full Time) หรือทางานเป็นแบบไม่ประจา (Part Time) โดยต้องเป็นผู้ประสานงาน
กับเจ้าหน้ าที่ของมหาวิทยาลัยที่ ได้รับ มอบหมายให้ควบคุมการย้ายอุปกรณ์ (Relocation Service) เพื่ อ
ดาเนินการดังนี้
2.6.1 สารวจและจัดทาข้อมูลการสารองข้อมูล (Backup) ของมหาวิทยาลัย โดยในปัจจุบันมหาวิทยาลัยใช้
โปรแกรม Symantec NetBackup 7.5 for Windows ในการส ารองข้ อ มู ล (Backup) ซึ่ ง ข้ อ มู ล ที่
สาคัญของมหาวิทยาลัยมีดังต่อไปนี้
2.6.1.1 ฐานข้อมูลของระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่าย
ลักษณะ 3 มิติ
2.6.1.2 ฐานข้อมูลของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
2.6.1.3 ฐานข้อมูลของระบบห้องสมุดดิจิตอล
2.6.1.4 ฐานข้อมูลของระบบจัดเก็บข้อมูลจากการสแกนเอกสารของสานักทะเบียนและวัดผล
2.6.2 ทาการสารองข้อมูล (Backup) ก่อนการย้ายอุปกรณ์ทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในส่วนที่สารอง
ข้อมูล (Backup) ด้วยโปรแกรม Symantec NetBackup 7.5 for Windows ตามข้อ 2.6.1
2.6.3 ทาการทดสอบกู้คืนข้อมูล (Restore) ก่อนการย้ายอุปกรณ์ ทางด้านเครือข่ายคอมพิ วเตอร์ในส่วนที่
สารองข้อมูล (Backup) ด้วยโปรแกรม Symantec NetBackup 7.5 for Windows ตามข้อ 2.6.1
2.7 ในการย้ายอุป กรณ์ ทางด้านเครือข่ายคอมพิ วเตอร์ในครั้ ง นี้นั้น ผู้รับจ้างต้องเป็น ผู้รับ ผิดชอบความชารุด
บกพร่ อ งที่ เกิ ด ขึ้ น จากการย้ าย โดยในขณะที่ ท าการขนย้ ายเพื่ อ น าไปติ ด ตั้ ง ใหม่ นั้ น ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งเป็ น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด และเมื่อดาเนินการติดตั้งแล้วพบว่าอุปกรณ์ทางด้านเครือข่ายตามรายการใน
ตารางที่ 1 เกิดชารุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ เมื่อทาการติดตั้งและ Set up configuration ใหม่
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เสร็จแล้ว ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสาหรับความชารุดเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
3.

รายละเอียดการติดตั้ง
3.1 ผู้รับจ้างต้องทาการออกแบบการจัดวางอุปกรณ์ ทางด้านเครือข่ายตามจานวนและรายละเอียดที่มีอยู่ใน
ตารางที่ 1 โดยเสนอแบบให้มหาวิทยาลัยพิจารณาก่อนการดาเนินการ
3.2 การย้ายอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) ผู้รับจ้างต้องดาเนินการย้ายและทาการ
Set up configuration ด้ ว ยการใช้ ค่ า Configuration เดิ ม ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ใ ช้ ง านอยู่ โดยไม่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงค่า Configuration ใดๆ
3.3 ก ารย้ า ย อุ ป ก ร ณ์ Service Module Switch ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งด าเนิ น ก ารย้ า ยแ ละ ท าก าร Set up
configuration ให้ อุ ป กรณ์ Service Module Switch สามารถท างานด้ ว ยเทคโนโลยี Virtual Switch
System ตามค่ า Configuration เดิ ม ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ใ ช้ ง านอยู่ โดยไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงค่ า
Configuration ใดๆ
3.4 การย้ายอุปกรณ์ Core Switch ผู้รับจ้างต้องดาเนินการย้ายและทาการ Set up configuration ให้อุปกรณ์
Core Switch สามารถท างานด้ วยเทคโนโลยี Virtual Switch System ตามค่ า Configuration เดิ มของ
มหาวิทยาลัยที่ใช้งานอยู่ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่า Configuration ใดๆ
3.5 การย้ายอุป กรณ์ Router Gateway ผู้รับ จ้างต้อ งดาเนิ น การย้ายและทาการ Set up configuration ให้
อุ ป กรณ์ Router Gateway สามารถท างานด้ ว ยโปรโตคอล BGP ตามค่ า Configuration เดิ ม ของ
มหาวิทยาลัยที่ใช้งานอยู่ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่า Configuration ใดๆ
3.6 การย้ายอุปกรณ์ SAN Switch ทุกเครื่องตามรายการในตารางที่ 1 ยี่ห้อ Cisco รุ่น MDS 9124 และยี่ห้อ
Cisco รุ่น MDS 9148 ผู้รับ จ้างต้อ งดาเนิน การย้ ายและท าการ Set up configuration ให้ อุ ปกรณ์ SAN
Switch สามารถทางานร่วมกันกับระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage System) ยี่ห้อ IBM รุ่น V7000 ทุกเครื่อง
ตามรายการในตารางที่ 1 ได้ โดยต้องเป็นไปตามความต้องการใช้งานของมหาวิทยาลัย
3.7 การย้ายอุปกรณ์ Fabric Interconnect ยี่ห้อ Cisco ทุกเครื่อง ผู้รับจ้างต้องดาเนินการย้ายและทาการ Set
up configuration ด้วยการใช้ค่า Configuration เดิมของมหาวิทยาลัยที่ใช้งานอยู่ รวมทั้งต้องทาการเชื่อม
ต่อไปยังอุปกรณ์ Core Switch และอุปกรณ์ Service Module Switch ตามรูปแบบเดิมที่มหาวิทยาลัยใช้
งาน
3.8 การย้ายอุปกรณ์สาหรับติดตั้ง Blade Server (Blade Chassis) ยี่ห้อ IBM รุ่น Blade Center H ผู้รับจ้าง
ต้องดาเนินการย้ายและทาการ Set up configuration ด้วยการใช้ค่า Configuration เดิมของมหาวิทยาลัย
ที่ใช้งานอยู่ รวมทั้งต้องทาการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ Core Switch และอุปกรณ์ Service Module Switch
ตามรูปแบบเดิมที่มหาวิทยาลัยใช้งาน
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3.9 การย้ายระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage System) ยี่ห้อ IBM รุ่น DS4700 และยี่ห้อ IBM รุ่น EXP810 ผู้รับ
จ้ า งต้ อ งด าเนิ น การย้ า ยและท าการ Set up configuration ด้ ว ยการใช้ ค่ า Configuration เดิ ม ของ
มหาวิทยาลัยที่ใช้งานอยู่ โดยต้องสามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ ใช้งานบนระบบจัดเก็บ
ข้อมูล (Storage System) นี้ได้
3.10 การย้ายอุปกรณ์ Tape Backup LTO ผู้รับจ้างต้องดาเนินการย้ายและทาการ Set up configuration ให้
ผู้ดูแลระบบของมหาวิทยาลัยสามารถควบคุมและจัดการอุปกรณ์ Tape Backup LTO ได้ตามความต้องการ
3.11 ผู้รับจ้างต้องดาเนินการ Set up configuration โปรแกรม Tivoli Storage Manager ที่มหาวิทยาลัยใช้งาน
สามารถควบคุมและทาการสารองรวมทั้งกู้คืนข้อมูล (Backup and Restore) ของระบบสารสนเทศงาน
ทะเบียนและงานบริการการศึกษา (Registration System) ตามที่มหาวิทยาลัยต้องการได้
3.12 การย้ายอุปกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญ ชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ –
พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ เมื่อดาเนินการย้ายเสร็จแล้ว ระบบต้องสามารถทางานได้ดังนี้
3.12.1 ให้บริการกับผู้ใช้งานระบบผ่านทางโปรแกรม Oracle Application Server
3.12.2 สามารถบริหารจัดการข้อมูลด้วยระบบจัดการฐานข้อมูล Oracle Database Server ได้
3.13 การย้ายอุปกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา (Registration
System)
3.13.1 ให้ บ ริ ก ารกั บ ผู้ ใ ช้ ง านระบบซึ่ ง เป็ น บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ผ่ า นทางโปรแกรม Oracle
Application Server
3.13.2 ให้ บ ริ การกั บ ผู้ใช้ งานระบบซึ่ ง เป็ น นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลัย ผ่ านทางโปรแกรม WebSphere
Application Server
3.13.3 สามารถบริหารจัดการข้อมูลด้วยระบบจัดการฐานข้อมูล Oracle Database Server แบบ Cluster
จานวน 1 ชุด
3.14 สามารถบริหารจัดการข้อมูลด้วยระบบจัดการฐานข้อมูล Oracle Database Server แบบ Stand Alone
จานวน 2 เครื่อง
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งานสถาปัตยกรรม

ขอบเขตของงาน
2. ผู้รับจ้างจะต้องดาเนินการกั้นห้องติดตั้งประตูหน้าต่างและพื้นยกสาเร็จรูป (Raise floor system) โดยให้
เป็นไปตามแบบหมายเลข ARCH-02-01, ARCH-02-02, ARCH-02-03, ARCH-02-04, ARCH-02-05
2.1 ผู้รับจ้างจะต้องเจาะผนังอาคาร เพื่อจัดทาประตูเหล็ก ณ ตาแหน่ง ที่ 1 (ชั้น 1) และจัดทาที่กั้นแบบตะแกรง
เหล็กโปร่ง ณ ณ ตาแหน่ง ที่ 2 (ชั้น 1) ตามแบบที่แนบ

หมวดที่ 2 งานสถาปัตยกรรม
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ตารางที่ 1 อุปกรณ์ทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ต้องทําการย้ายและติดตั้ง
ลําดับ
รายการ
ยี่ห้อ
อุปกรณ์ทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Devices)
1 อุปกรณ์ SSL_VPN
Cisco
2 อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเครือข่าย
Paloalto
3 อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเครือข่าย
Paloalto
4 อุปกรณ์ NTP Server
Spectracom
5 อุปกรณ์ Load Balance Server
F5
6 อุปกรณ์ Router Gateway
Cisco
7 อุปกรณ์ Core Switch
Cisco
8 อุปกรณ์ Access Control Server
Cisco
9 อุปกรณ์ Email Security Gateway
Cisco
10 ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log System)
McAfee
11 อุปกรณ์ควบคุมการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย
Cisco
(Wireless LAN Controller)
อุปกรณ์ Data Center Switch (Application Centric Infrastructure)
12 อุปกรณ์ ACI Controller
Cisco
13 อุปกรณ์ Fabric Extender Switch
Cisco
14 อุปกรณ์ Data Center Switch (Leaf)
Cisco
15 อุปกรณ์ Data Center Switch (Spine)
Cisco
ระบบคอมพิวเตอร์แบบ Server - Unified-Computing

รุ่น

จํานวน

หมายเหตุ

ASA5525X
5050
5020
SecureSync
Big-IP 2000
ASR1001-X
Catalyst C6880
ACS1121
C380
ENMELM-5600
5520

1
1 Next-Generation Firewall
2 Next-Generation Firewall
1
2
1
1
2
1
1
2

APIC-SERVER-M2
Nexus 2000
Nexus 9396PX
Nexus 9336PQ

3
2
2
2
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ลําดับ
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

รายการ
อุปกรณ์ Blade Server Chassis
เครื่องคอมพิวเตอร์ Blade Server
เครื่องคอมพิวเตอร์ Blade Server
เครื่องคอมพิวเตอร์ Blade Server
เครื่องคอมพิวเตอร์ Blade Server
เครื่องคอมพิวเตอร์ Blade Server
เครื่องคอมพิวเตอร์ Blade Server
เครื่องคอมพิวเตอร์ Blade Server
เครื่องคอมพิวเตอร์ Blade Server
อุปกรณ์ Fabric Interconnect Switch
อุปกรณ์ Fabric Interconnect Switch
อุปกรณ์ SAN Switch
ระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage System)
28 ระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage System) ขนาด 250 TB

29 ระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage System) ขนาด 50 TB
30 ระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage System) ขนาด 200 TB
31 ระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage System) ขนาด 45 TB

ยี่ห้อ
Cisco
Cisco
Cisco
Cisco
Cisco
Cisco
Cisco
Cisco
Cisco
Cisco
Cisco
Cisco

รุ่น
UCS 5100
UCS B200 M1
UCS B200 M2
UCS B200 M3
UCS B200 M4
UCS B230 M1
UCS B230 M2
UCS B420 M3
UCS B440 M2
UCS 6100
UCS 6200
MDS 9124

5
7
2
5
1
4
9
1
1
4
4
1

NetApp
NetApp
NetApp
NetApp
NetApp
NetApp
IBM

FAS2554
DS4246
FAS2554
DS4246
FAS2554
DS4246
V7000

1 Controller
4 Disk Shelves
1 Controller
1 Disk Shelves
1 Controller
3 Disk Shelves
1 Controller (Accouting System)
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จํานวน

หมายเหตุ

ลําดับ

รายการ

32 ระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage System) ขนาด 20 TB

ยี่ห้อ
IBM
IBM
IBM
IBM
HP
IBM

33 ระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage System) ขนาด 6 TB
34 อุปกรณ์ Tape LTO Backup
35 อุปกรณ์ Tape LTO Backup
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Rack Server
36 เครื่องคอมพิวเตอร์ Rack Server
Cisco
37 เครื่องคอมพิวเตอร์ Rack Server
Cisco
38 เครื่องคอมพิวเตอร์ Rack Server
Cisco
39 เครื่องคอมพิวเตอร์ Rack Server
Cisco
40 เครื่องคอมพิวเตอร์ Rack Server
HP
41 เครื่องคอมพิวเตอร์ Rack Server
HP
42 เครื่องคอมพิวเตอร์ Rack Server
HP
ครุภัณฑ์ของระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา
43 เครื่องคอมพิวเตอร์ Rack Server
IBM
44 อุปกรณ์ Blade Server Chassis
IBM
45 เครื่องคอมพิวเตอร์ Blade Server
IBM
46 เครื่องคอมพิวเตอร์ Blade Server
IBM
47 เครื่องคอมพิวเตอร์ Blade Server
IBM

รุ่น

จํานวน

หมายเหตุ

2076-212
DS4700
EXP810
DS4700
Storage Works 1/8 G2
TS3200

2 Expansion
1 Controller (Cluster Database Server)
2 Expansion
1 Controller (Replicate Database)
1
1

UCS C220 M4
UCS C220 M3
UCS C22 M3
UCS C210 M1
DL380 G5
DL380 G6
DL380 G7

1 OUP
2 Walk-in Exam
1 Audit
1 DNS Server
2 Active Directory
1 Walk-in Exam
1 SCCL

P550
BladeCenter H
JS23/43
JS12
HS22

1
2
3
1
7
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