ประกาศเชิ ญชวนประกวดราคา
โครงการจัดจ้างปรับปรุงและติ ดตัง้ ระบบ BAS (Building Automation System) ศูนย์คอมพิ วเตอร์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) มีความประสงค์จะสรรหา คัดเลือกผู้รบั จ้า งงาน
โครงการจัดจ้างปรับปรุงและติดตัง้ ระบบ BAS (Building Automation System) ศูนย์คอมพิวเตอร์โดยมีรายละเอียดข้อมูล
โครงการฯ ขอบเขตงานตามสัญญา คุณสมบัตขิ องผูย้ ่นื ข้อเสนองาน กาหนดการและข้อมูลอื่นทีเ่ กีย่ วข้องตามทีแ่ สดงไว้ใน
ข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference) (ซึง่ ต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า “ข้อกาหนดการเสนองาน”)
ข้อกาหนด
1. ความต้องการด้านเทคนิ ค
1.1 ผูเ้ สนองานมีหน้าทีท่ าการจัดหาและติดตัง้ Hardware และ Software ของระบบ BAS (Building Automation
System) รวมถึง Hardware และ Software ทีต่ อ้ งใช้งานร่วมกับระบบ BAS System
1.2 ระบบ BAS System ที่ น าเสนอต้ อ งเป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ข อง Schneider ที่ ผ ลิ ต ออกมาใหม่ ล่ า สุ ด Model
EcoStruxure Building Operation V2.0/ Power Monitoring Expert-9.0)
1.3 ในกรณีทม่ี คี วามจาเป็ นต้องใช้ License ของซอฟต์แวร์อ่นื เพื่อใช้ในการรองรับการทางานของระบบ BAS
System ผู้เ สนองานต้อ งจัด หาซอฟต์แ วร์แ ละดาเนิ น การให้ต ลาดหลัก ทรัพ ย์ ได้ร ับ สิท ธิโ ดยชอบตาม
กฎหมายในการใช้ซอฟต์แวร์ดงั กล่าว และผู้เสนอราคาต้องเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการระงับข้อพิพาทและ
ค่าเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในกรณีทม่ี กี ารฟ้ องร้องหรือเรียกค่าเสียหายใด ๆ จากเจ้าของลิขสิทธิสิ์ ทธิบตั รหรือ
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญานัน้
1.4 ระบบ BAS System ต้อ งสามารถท าการเชื่อ มต่ อ และสามารถรับ Event Alarm กับ ระบบ Chiller Plan
management System และ ระบบ Facilities ของตลาดหลักทรัพย์ได้
1.5 ระบบ BAS system จะต้ อ งสามารถท าการส่ ง Alert Message ผ่ า นทางช่ อ งทาง E-mail และ SMS
Message ให้ทางเจ้าหน้าทีต่ ลาดหลักทรัพย์ได้
1.6 ระบบ BAS System ต้ อ งติ ด ต่ อ สื่อ สารโดยใช้ Protocol แบบเปิ ด (Open Protocol) ได้ แ ก่ BACnet,
MODBUS หรือเทียบเท่าเพื่อสังงาน
่
1.6.1 ระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ
1.6.1.1 EXHAUST FAN ทางานโดย MANUAL หรือ AUTO โดยระบบ BAS และมี การส่งค่า
STATUS ON, OFF, OVERLOAD, TRIP และ SWITCH MODE ไปยังระบบ BAS และ
EXHAUST FAN จะตัดการทางานเมื่อมีสญ
ั ญาณจากระบบ FIRE ALARM
1.6.1.2 FAN COIL UNIT ทางานโดย MANUAL หรือ AUTO โดยระบบ BAS และมีการส่งค่า
STATUS ON, OFF, OVERLOAD, TRIP และ SWITCH MODE ไปยังระบบ BAS และ
FAN COIL UNIT จะตัดการทางานเมื่อมีสญ
ั ญาณจากระบบ FIRE ALARM
1.6.1.3 AIR HANDLING UNIT (AHU) AND PRECOOLED FRESH AIR UNIT ระบบสามารถ
ทางานได้โดย MANUAL หรือ AUTO โดยระบบ BAS ในการเปิ ด ปิ ด AHU ใช้สงจาก
ั่
ระบบ BAS ผ่ า นสาย INTERFACE ไปยัง VSD ของ AHU แต่ ล ะตัว โดยสามารถตัง้
ค่าความถีข่ อง VSD จากระบบ BAS ได้โดยตรงหรือทางานตามการควบคุมอัตโนมัติกบั
TEMPERATURE AND HUMIDITIE SENSOR ในพื้น ที่นั น้ ๆ โดยมีก ารติ ด ตัง้ DDC
ชนิ ด STAND ALONE ในบริเ วณพื้น ที่แ ละเชื่อ มต่ อ กับ ระบบ BAS และมีก ารส่ ง ค่ า
STATUS ON, OFF, SWITCH MODE, TRIP, FILTER ALARM, ROOM

1.6.2

1.6.3

TEMPERATURE, AREA TEMPERATURE ไปยังระบบ BAS/AHU จะตัดการทางาน
เมื่อมีสญ
ั ญาณจากระบบ FIRE ALARM
1.6.1.4 COMPUTER ROOM AIR CONDITIONING SYSTEM (CRAC) อุปกรณ์ควบคุมระบบ
ปรับอากาศนี้มอี ุปกรณ์ควบคุมการทางานโดยอัตโนมัตแิ ยกต่างหากตามข้อกาหนดงาน
ระบบปรับอากาศ โดยจะต้องมีการติดตัง้ INTERFACE CARD สาหรับส่งค่าต่างๆ ของ
การทางาน CRAC ในแต่ละเครื่องไปยังระบบ BAS เพื่อแสดงค่าการทางานของอุปกรณ์
แต่ละเครื่อง
1.6.1.5 ระบบ BAS จะต้องมีการแสดงค่า อุณหภูมแิ ละความชืน้ ในแต่ละพืน้ ทีต่ ามตาแหน่ งทีม่ ี
TEMPERATURE AND HUMIDITIE SENSOR ตามแบบหรือตามข้อกาหนด
1.6.1.6 DIRECT EXPANSION AIR CONDITIONING SYSTEM ให้มกี ารส่งค่า STATUS ON,
OFF, ROOM TEMPARATURE ไปยังระบบ BAS
1.6.1.7 CENTRALZED CHILLER WATER SYSTEM ระบบการควบคุมการทางานของเครื่อง
ทาน้ าเย็น (CHILLER PLANT MANAGER;CPM) ติดตัง้ โดยผู้รบั เหมางานระบบปรับ
อากาศโดยให้ผู้ร ับ จ้า งงานระบบไฟฟ้ า ท าการติด ตัง้ GATEWAY และ PROTOCOL
ต่างๆ และหรืออุปกรณ์ทต่ี อ้ งเพิม่ เติมในการเชือ่ มต่อกับระบบ CPM เพื่อ MONITORING
ค่าต่างๆ ของระบบ CPM เพื่อแสดงผลในระบบ BAS โดยในการใช้งานในการควบคุม
หรือแก้ค่า SET POINT ต่างๆ สามารถทาได้มรี ะบบ CPM เท่านัน้ แต่ในการดูค่าการ
ทางานต่างๆ ของระบบสามารถดูได้ทงั ้ CPM และ BAS
ระบบไฟฟ้ าและสือ่ สาร
1.6.2.1 หม้อแปลง มีการเชื่อมต่อกับตูค้ วบคุมพัดลม ของหม้อแปลงโดยแสดงอุณหภูมขิ องหม้อ
แปลงแต่ละลูกและมีการส่งสัญญาณ ALARM ไปยังระบบ BAS
1.6.2.2 MAIN DISTRIBUTION BOARD A , B มีการแสดงสถานะการทางานของ ACB และ
MCCB และมี TRIP ALARM ของ ACB และ MCCB ไปยัง ระบบ BAS , ตาม BAS
SCHEDULE
1.6.2.3 RMU A , B มีการแสดงสถานะการทางานของ HVCB และมี TRIP ALARM ของ HVCB
1.6.2.4 UNDERGROUND OIL STORAGE TANK แสดงสถานะระดับของน้ามัน LOW LEVEL,
HIGH LEVEL, ALARM และแสดงสถานะการทางานของ FUEL PUMP-A , B
1.6.2.5 GENERATOR A,B ให้ จ ัด เตรีย ม GATEWAY หรือ INTERFACE LINE เชื่อ มต่ อ กับ
ระบบ BAS เพื่อให้ทราบถึงสถาวะ ALARM และสถาวะการทางานของ GENERATOR
1.6.2.6 DISTRIBUTION BOARD แสดงสถานะการทางานของ ACB และเชื่อมต่อกับ DIGTAL
METER เพื่อบันทึกค่าต่างๆ ตามข้อกาหนดไปยังระบบ BAS
1.6.2.7 UPS และ Battery ให้เชื่อมต่อกับระรบบ BAS โดยระบบ RS 485 เพื่อดูค่าต่างๆ ตาม
ข้อกาหนด
1.6.2.8 ATS ให้เชื่อมต่อกับระบบ BAS โดยแสดงสถานะว่ามีการจ่ายไฟมาจาก SOURCE ใด
1.6.2.9 POWER DISTRIBUTION UNIT มีการเชื่อมต่อ INTERFACE กับ
1.6.2.10 ตูค้ วบคุมของ PAU เพื่อMAINTORING ค่าต่างๆ มาแสดงยังระบบ
1.6.2.11 BAS System
1.6.2.12 แสดงการค่าใช้ไฟฟ้ าในรูปหน่วยของ KW, Kwh, AMP ได้แบบ Real Time
1.6.2.13 LIGHTING SYSTEM จั ด เตรี ย ม RELAY และสายเพื่ อ ควบคุ ม การเปิ ด ปิ ดของ
วงจรไฟฟ้ าและแสงสว่างตามแบบและข้อกาหนด พร้อมแสดงสถานะการเปิ ดปิ ดของ
วงจรนัน้ ๆ
PLUMBLING AND FIRE PROTECTION SYSTEM

1.6.3.1 FIRE PROTECTION SYSTEM จะต้องเชื่อมต่อกับระบบ BAS โดแสดงสถานะ ON ,
OFF ของ CONTROL VALVE ของระบบดับเพลิง , ALARM ของ PREACTION VALVE
ในทุ ก ZONE ตามแบบและมีก ารเชื่อ มต่ อ กับ ตู้ PREACTION CONTROL PANEL
เพื่อให้รถู้ งึ STATUS การทางานของระบบ
1.6.3.2 LEAK ALARM PANEL ส่งสัญญาณ ALARM ของแต่ละตูไ้ ปยังระบบ BAS
1.6.3.3 N2 FIRE SUPPRESSION SYSTEM ต่ อ เชื่ อ มสั ญ ญาณ ALARM ของระบบแต่ ล ะ
ZONE ไปยังระบบ BAS
1.6.3.4 Vesda SYSTEM ต่อเชื่อมสัญญาณ ALARM ของระบบแต่ละ ZONE ไปยังระบบ BAS
1.6.3.5 UNDER GROUND WATER TANK A, B จะต้องทาการติดตัง้ อุปกรณ์เพื่อเชื่อมต่อกับ
ระบบ BAS ดังนี้ LEVAL SENSOR ในบ่อน้ าโดยมีระดับดังนี้ LOW LEVEL WATER
ALARM, NORMAL LEVEL ALARM, HIGH LEVEL ALARM และแสดงสถานะการ
ทางานของ UP FEED PUMP ทุกตัว โดยแสดงสถานะ ON, OFF, TRIP ALARM
1.6.3.6 ROOF TANK A , B จะต้ อ งท าการติด ตัง้ อุ ป กรณ์ เ พื่อ เชื่อ มต่ อ กับ ระบบ BAS ดัง นี้
LEVEL SENSOR ในบ่อน้าโดยมีระดับดังนี้ LOW LEVEL WATER ALARM , NORMAL
LEVEL ALARM , HIGH LEVEL ALARM และแสดงสถานะการทางานของ BOOSTER
PUMP ทุกๆ ตัวโดยแสดงสถานะ ON, OFF,TRIP ALARM โดยให้แยกชุด ALARM ของ
ถังน้ าใต้ดนิ A, B และถัง ROOF TANK A, B ออกมาต่างหาก โดยสัญ ญาณแสงให้ใช้
SIREN สีแดงหมุนและสัญญาณเสียงให้ใช้ BUZZER แยกต่างหากจากระบบอื่นๆ ไม่
สามารถปิ ด ALARM ได้ จนกว่าจะแก้ปัญหาแล้วเสร็จ
1.6.3.7 Water Leak จะต้องส่งสัญญาณ ALARM ของแต่ละตูไ้ ปยังระบบ BAS
2. การดาเนิ นงาน และสิ่ งที่ต้องส่งมอบ
2.1 ผูเ้ สนองานมีหน้าที่ทาการ Review current environment และร่วมวางแผนในการ design และ implement
การปรับปรุงและติดตัง้ ระบบ BAS (Building Automation System) ศูนย์คอมพิวเตอร์
2.2 ผู้เสนองานมีหน้ าที่จดั หาโปรแกรมบริหารจัดการอัตโนมัติ การจัดการพลังงาน (EcoStruxure Building
Operation-2.0 / Power Monitoring Expert-9.0)
2.3 ผูเ้ สนองานมีหน้าทีจ่ ดั หาชุดควบคุมหลักของระบบ BAS System (Automation Server / AS-P) เพื่อเปลีย่ น
ทดแทนอุปกรณ์ชุดเดิม โดยให้มคี วามสามารถในการใช้งานร่วมกับระบบ BAS System ทีท่ าการติดตัง้ ใหม่
และอุปกรณ์ควบคุมย่อย (DDC) เดิมของศูนย์คอมพิวเตอร์ได้อย่างสมบูรณ์
2.4 ผูเ้ สนองานมีหน้าที่จดั หาและติดตัง้ Hardware และ Software รวมถึง Software ทีต่ ้องใช้งานร่วมกับระบบ
BAS system
2.5 ผู้เ สนองานมีห น้ า ที่จ ัด หาอุ ป กรณ์ ใช้ง านในการเก็บฐานข้อ มูล และโปรแกรมของระบบบริหารจัด การ
อัตโนมัติ และเครื่องควบคุมระบบสาหรับผูใ้ ช้งาน
2.6 ผู้เสนองานมีหน้าที่จดั หาอุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างระบบฺ BAS Systemกับระบบประกอบอื่นๆ ที่มกี ารต่อ
ร่วมกับระบบของเดิมให้ครบถ้วน
2.7 ผู้เสนองานมีหน้าที่จดั หาชุดควบคุมหลักของระบบบริหารจัดการอัตโนมัติ (Automation Server) เพื่อทา
การเชื่อมต่อกับระบบ CPMS เดิมของศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยผ่านการเชื่อมต่อแบบมาตรฐานสากล เช่น
BACnet TCP/IP เป็ นต้น (โดยระบบ CPMS เดิมจะต้องสามารถส่งค่าต่าง ๆ ของระบบมาให้กบั ระบบ BAS
System ได้อย่างครบถ้วนตามทีท่ างตลาดหลักทรัพย์ตอ้ งการ)
2.8 ผู้เสนองานมีหน้าที่ทาการเชื่อมต่อกับระบบ DCIM เดิมของอาคาร เช่น Temperature & Humidity, RACK
PDU เป็ นต้น
2.9 ผู้เสนองานมีหน้าที่ดาเนินการในการจัดทาฐานข้อมูลของระบบให้สมบูรณ์ ประกอบด้วย ฐานข้อมูลของ
ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติ ระบบบริหารจัดการพลังงาน

2.10 ผูเ้ สนองานมีหน้าที่ปรับ (customize) ระบบ BAS System เพื่อให้สามารถทางานได้ตามความต้องการของ
ตลาดหลักทรัพย์
2.11 ผูเ้ สนองานมีหน้าทีด่ าเนินการจัดทารูปภาพ (Graphics User Interface : GUI) การแสดงผลของระบบต่างๆ
โดยให้มกี ารนาเสนอรูปแบบเพื่อเห็นชอบจากทางผูค้ วบคุมงานก่อนดาเนินการทัง้ หมด โดยการแสดงผล
รูปภาพต้องครบถ้วนและสอดคล้องกับความเป็ นจริงในการใช้งาน
2.12 ผู้เ สนองานมีห น้ า ที่ดาเนิ น การทดสอบการใช้ง านร่ วมกับผู้ใ ช้ง านระบบ โดยระบบ BAS System ต้อ ง
สามารถทางานได้สมบูรณ์ เช่น แสดงผลการทางาน และสังงานของอุ
่
ปกรณ์ระบบได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ตามขอบเขตการประมูลงาน หรือตามใบแสดงปริมาณงาน พร้อมทัง้ จัดทาเอกสารผลการทดสอบ
2.13 ผู้เ สนองานมีห น้ า ที่จ ัด ท าการแสดงผลภาพรวมของระบบ BAS Dashboard แบบ 2D หรือ 3D เพื่อ ให้
สามารถทาการ Monitor ระบบได้ตามความต้องการของตลาดหลักทรัพย์
2.14 ผู้ เ สนองานมีห น้ า ที่จ ัด ท าสรุ ป การใช้ ไ ฟฟ้ าของศู น ย์ ค อมพิว เตอร์ แบบ Real time ที่ ห น้ า จอ BAS
Dashboard
2.15 ผูเ้ สนองานมีหน้าทีจ่ ดั ทาสรุปประสิทธิการใช้ไฟฟ้ าของศูนย์คอมพิวเตอร์ (Power Usage Efficiency แบบ
Real time ทีห่ น้าจอ BAS Dashboard
2.16 ผูเ้ สนองานมีหน้าทีจ่ ดั ทาสรุปการใช้ไฟฟ้ าในรูปหน่วย Kw, Kwh, AMP ประจาเดือนของศูนย์คอมพิวเตอร์
2.17 ผู้เ สนองานมีหน้ าที่จดั ทาสรุป ประสิทธิก ารใช้ไฟฟ้ าประจาเดือ นของศูนย์คอมพิวเตอร์ ( Power Usage
Efficiency)
2.18 ผู้เ สนองานมีห น้ า ที่ จ ัด อบรมการใช้ง านระบบ BAS System จ านวน 1 ครัง้ ให้ก ับ เจ้า หน้ า ที่ต ลาด
หลักทรัพย์จานวน 15 คน
2.19 ผู้เสนองานมีหน้าที่จดั ทาเอกสารคู่มอื การติดตัง้ ระบบ และคู่มอื การใช้งานทัง้ หมดเช่น คู่มอื สาหรับ User
และคู่มอื Administrator
3. การรับประกันและบารุงรักษา
3.1 ผู้เสนองานจะต้องรับประกัน Hardware และ Software ที่เสนอ เป็ นระยะเวลา 2 (สอง) ปี นับตัง้ แต่วนั ที่
อุปกรณ์ได้ถูกติดตัง้ ครบถ้วนและสามารถใช้งานตามความต้องการของตลาดหลักทรัพย์ (UAT) และตลาด
หลักทรัพย์ได้ตรวจรับงานตามสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ว
3.2 ผูเ้ สนองานมีหน้าทีเ่ ข้าบารุงรักษา Hardware และ Software ทีเ่ สนอตลอดระยะเวลารับประกัน 2 (สอง) ปี
โดยเข้าดาเนินการ Preventative Maintenance ทุก 3 เดือน
3.3 ตลอดระยะเวลารับประกัน ผูเ้ สนอราคามีหน้าทีท่ าให้ Hardware และ Software ทีเ่ สนอ สามารถใช้งานได้
ตลอด 24x7
3.4 ในระหว่างการรับประกันผลงาน ผูเ้ สนองานจะต้องจัดให้มเี จ้าหน้าทีท่ ม่ี คี วามรู้ ความชานาญในระบบงาน
BAS System เพื่อให้คาปรึกษาหรือแก้ไขปั ญหา โดยไม่คดิ ค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้
4. ระยะเวลา
4.1 ระยะเวลาจัดหาอุปกรณ์ พร้อมติดตัง้ ให้เริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 และแล้วเสร็จไม่เกิน วันที่ 31
พฤษภาคม 2562
4.2 ระยะเวลาการรับประกันอุปกรณ์ 2 (สอง) ปี โดยเริม่ นับจากวันทีอ่ ุปกรณ์ได้ถูกติดตัง้ ครบถ้วนและสามารถ
ใช้งานตามความต้องการของตลาดหลักทรัพย์ (UAT) และตลาดหลักทรัพย์ได้ตรวจรับงานตามสัญญาเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรแล้ว

ทัง้ นี้ ข้อกาหนดมีรายละเอียดอยู่หลายข้อ โปรดอ่านรายละเอียดในเอกสารข้อกาหนดและขอบเขตของงาน
(Term of Reference)

กาหนดการ
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.

รายละเอียด
ประกาศเชิญชวน
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
กาหนดตอบคาถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ยื่นซองประกวดราคา
ประกาศรายชื่อผูช้ นะการประกวดราคา

กาหนดการ
25 ตุลาคม 2561
30 ตุลาคม 2561
2 พฤศจิกายน 2561
8 พฤศจิกายน 2561 ก่อนเวลา 17.00 น.
หลังจากวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

หมายเหตุ ตลาดหลักทรัพย์ขอสวงนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงกาหนดการดังกล่าวข้างต้นได้ตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
Email: itprocurementunit@set.or.th
ฝ่ ายจัดซือ้ ส่วนจัดซือ้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั น้ ที่ 17 อาคารตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ถนนรั ช ดาภิ เ ษก ดิ น แดง กรุ ง เทพฯ Visit us at
http://www.set.or.th

