
อธบิายความเป�นมาของบรษัิท/หนว่ยงาน
ขอ้มูลเกี�ยวกับดาตาเซนเตอร ์นโยบาย ลักษณะการใหบ้รกิาร
ระดบัความพรอ้มใชง้านของดาตาเซนเตอร์

  1. ขอ้มูลทั�วไป

การจดัทําเอกสารแนวคิดหลักใน
การออกแบบดาตาเซนเตอร์

ขอ้มูลขนาดพื�นที� ที�อยู ่พกัิดที�ตั�ง 

รปูถ่ายจาก Google map หรอื open street map  โดยม ี          

 ดาตาเซนเตอร ์อยูจุ่ดกึ�งกลาง พรอ้มลิ�งค์ (แนะนาํสเกล 1:50,000)

ภาพรวม location พรอ้มระบุตําแหนง่ดาตาเซนเตอร ์
ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงพื�นที�ที�ครอบคลมุ โดยรอบอาคาร
อธบิายลักษณะพื�นที�โดยรอบทั�ง 4 ทิศ
ขอ้มูลการเดนิทางไปยงัดาตาเซนเตอร ์และภาพถ่ายอาคาร
ผงัแสดงเสน้ทางหลัก และสาํรอง
อธบิายป�จจยัสาํคัญ เกณฑ์ที�ใชใ้นการเลือกทําเลที�ตั�ง

ขอ้มูลขนาดพื�นที� ที�อยู ่พกัิดที�ตั�ง 

รปูถ่ายจาก Google map หรอื open street map  โดยม ี          

 ดาตาเซนเตอร ์อยูจุ่ดกึ�งกลาง พรอ้มลิ�งค์
ภาพรวม location พรอ้มระบุตําแหนง่ดาตาเซนเตอร ์
อธบิายลักษณะพื�นที�โดยรอบทั�ง 4 ทิศ
อธบิายป�จจยัสาํคัญ เกณฑ์ที�ใชใ้นการเลือกทําเลที�ตั�ง

ระบุเกณฑ์ในการเลือกตําแหนง่ ทําเลที�ตั�ง

  2. ทําเล และสถานที�ตั�ง
  2.1 กรณีสรา้งอาคารเรยีบรอ้ยแล้ว

  2.2 กรณียงัไมส่รา้งอาคาร (มตํีาแหนง่ที�ตั�งแล้ว)

 2.3 กรณียงัไมส่รา้งอาคาร (ไมม่ตํีาแหนง่ที�ตั�ง)
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อธบิายลักษณะของอาคาร ความสงู พื�นที�โดยรวมของอาคาร    
 รายละเอียดการแบง่พื�นที�ในแต่ละชั�น
กรณีที�ไมใ่ชอ่าคารสรา้งใหม ่ใหร้ะบุขอ้มูลป�ที�สรา้งเสรจ็ และ
มาตรฐาน มยผ. ที�เกี�ยวขอ้ง
อธบิายการออกแบบโครงสรา้งอาคารที�คํานงึถึงประสทิธภิาพ

อธบิายการออกแบบที�คํานงึถึงภัยทางธรรมชาติ ภัยพบิติั ฟ�าผา่
แผน่ดินไหว นํ�าท่วม เป�นต้น
อธบิายรายละเอียดการออกแบบผนงัหอ้งคอมพวิเตอร ์ความสงู
ของหอ้งจากพื�นถึงเพดาน
ขอ้มูลการรบันํ�าหนกัของพื�นหอ้งคอมพวิเตอร ์(กิโลกรมัต่อตาราง
เมตร)

 3. โครงสรา้งพื�นฐานและสถาป�ตยกรรม

       การใชพ้ลังงาน (หรอืค่า PUE ที�ใชเ้ป�นเกณฑ์ในการออกแบบ)

การจดัทําเอกสารแนวคิดหลักใน
การออกแบบดาตาเซนเตอร์
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อธบิายหลักการทํางานของระบบไฟฟ�า ที�สอดคล้องกับระดบัความ
พรอ้มใชง้านตามที�ไดอ้อกแบบไว้
เกณฑ์/มาตรฐาน ที�ใชใ้นการออกแบบระบบไฟฟ�า
ขอ้มูลการทํางานทดแทนกันได ้(redundancy) ของระบบไฟฟ�า ที�
ออกแบบไว ้เป�นรูปแบบใด เชน่ N, N+1, N+2, 2N, 2(N+1) และ xN 

 (นยิามของแต่ละรปูแบบตามที�ระบุไวใ้นมาตรฐาน วสท.022012)

ความสามารถในการจา่ยกําลังไฟฟ�า (Power capacity)

จาํนวน RACK สงูสดุที�ใหบ้รกิาร และกําลังไฟฟ�าที�ใชใ้นแต่ละ RACK

ภาพแสดงผงัของระบบไฟฟ�า

 4. ระบบไฟฟ�า

เอกสารนี�ใชเ้ป�นแนวทางในการจดัทําเอกสารอธบิายแนวคิดหลักในการออกแบบดาตาเซนเตอร ์รายละเอียดอยา่งนอ้ยควรครอบคลมุทกุมอดลูตามเอกสารนี� 
เพื�อใหผู้ป้ระเมนิเขา้ใจหลักการและแนวคิดในการออกแบบดาตาเซนเตอรใ์นแต่ละมอดลู



อธบิายหลักการทํางานของระบบปรบัสภาพอากาศ ตามที�ได้
ออกแบบไว้
มาตรฐานที�ใชอ้้างอิงในการออกแบบระบบปรบัสภาพอากาศ
เกณฑ์ในการออกแบบ ที�คํานงึถึงป�จจยั และสภาพแวดล้อม
ภายนอกที�เกิดขึ�นจรงิ
ขอ้มูลอุณหภมู ิความชื�นสมัพทัธ ์จุดกลั�นตัวสงูสดุ อัตราการ
เปลี�ยนแปลงสงูสดุ ที�กําหนดไว ้
รายละเอียดการดําเนนิการในกรณทีี�ระบบปรบัสภาพอากาศ
สาํหรบัหอ้งคอมพวิเตอร ์ไมส่ามารถทํางานไดต่้อเนื�อง 24 ชั�วโมง

 5. ระบบปรบัสภาพอากาศ
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อธบิายหลักการทํางานของระบบโทรคมนาคม ที�สอดคล้องกับ
ระดบัความพรอ้มใชง้านตามที�ไดอ้อกแบบไว ้

อธบิายเสน้ทางของระบบโทรคมนาคม และภาพแสดงเสน้ทาง
โทรคมนาคม
ขอ้มูลสิ�งอํานวยความสะดวกของระบบโทรคมนาคม ภายในอาคาร
ดาตาเซนเตอร์

 6. ระบบโทรคมนาคม

       (ประเภทชั�นระบบสายสญัญาณ เชน่ 0 1 2 3 และ 4  ตามที�ระบุไวใ้น
        มาตรฐาน วสท.022012)



อธบิายหลักการทํางานของระบบป�องกันภัย ตามที�ไดอ้อกแบบไว้
ระบบป�องกันภัยของพื�นที�โดยรอบอาคาร
ระบบป�องกันภัยของพื�นที�หอ้งคอมพวิเตอร ์และขอ้มูลของ
สารดบัเพลิงที�ใช้

มาตรการการเฝ�าระวงัอื�นๆ (ถ้าม)ี

 7. ระบบป�องกันภัย
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การจดัทําเอกสารแนวคิดหลักใน
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อธบิายหลักการ แนวคิด นโยบาย และบรบิทในสว่นที�เกี�ยวขอ้งกับ
ความมั�นคงปลอดภัย ตามที�ไดอ้อกแบบไว้
วธิกีารที�ใชใ้นเขา้ถึงพื�นที� (Access control) รวมทั�งวธิกีาร     
 ตรวจสอบและควบคมุการเขา้ถึงพื�นที�
รายละเอียดการควบคมุ กรณเีกิดเหตฉุกุเฉิน เชน่ ไฟไหม ้เป�นต้น
อธบิายเงื�อนไขความปลอดภัยในการเขา้ระบบ สทิธิ�การเขา้ถึง    

 เขา้ใช ้ระบบ
ขอ้มูล HVAC ที�เหมาะสมกับดาตาเซนเตอร ์เปอรเ์ซน็ต์ความชื�น,

 8. ระบบความมั�นคงสารสนเทศ

       การระบายอากาศ

เอกสารนี�ใชเ้ป�นแนวทางในการจดัทําเอกสารอธบิายแนวคิดหลักในการออกแบบดาตาเซนเตอร ์รายละเอียดอยา่งนอ้ยควรครอบคลมุทกุมอดลูตามเอกสารนี� 
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เอกสาร ขนาด A4

ควรอธบิาย บรรยาย ใหข้อ้มูลรายละเอียด เพื�อใหผู้อ่้านสามารถ
เขา้ใจแนวคิดการออกแบบในแต่ละมอดลูของดาตาเซนเตอร์

 9. ขอ้มูลทั�วไปของเอกสาร


