
ควรอ้างอิงแบบ  แนวคิดการออกแบบ หรอืข้อกําหนดต่างๆ ที�ใช้
ประกอบการออกแบบ เป�นหลัก
กรณีใช้เอกสารอื�นๆ ประกอบ ควรมีการเชื�อมโยง หรอือ้างอิงเอกสาร
ลงในแบบ
ส่งเฉพาะแบบตัวล่าสุดที�ใช้งาน
แบบทั�งหมดควรชี�บ่งหมายเลขที�ไม่ซํ�ากัน 

อาคารที�มีโครงสรา้งขนาดใหญ่ หรอืแบบที�มีสเกลขนาดเล็ก ควรพิมพ์
เป�นเอกสารขนาด A0, A1 หรอื A2

ควรมีการระบุข้อกําหนด ป�จจัย ลักษณะเฉพาะ หรอืวิธีการตรวจสอบ   

ที�มีผลต่อความสอดคล้องตามมาตรฐาน หรอืระดับความพรอ้มใช้   
 ลงในแบบ หรอืเอกสารแนวคิดการออกแบบ
ต้องระบุเกณฑ์ต่างๆ ที�ใช้ในการออกแบบ (Design Criteria) เช่น
มาตรฐานอ้างอิงที�เกี�ยวข้อง

แนวคิดการออกแบบดาตาเซนเตอร์
รายละเอียดป�จจัยในการเลือกพื�นที� ที�ครอบคลุมความเสี�ยงด้านต่างๆ
รายละเอียดการเข้าถึงพื�นที� ขนาดของถนน
แผนผังอาคารและบรเิวณรอบข้าง
รายละเอียดลักษณะอาคาร ส่วนต่างๆ ของอาคาร ที�ว่างภายนอก 

 แนวอาคารและระยะต่างๆ ของอาคาร ตามกฎกระทรวง
ใบอนุญาตก่อสรา้งอาคาร แบบขอไฟฟ�า ใบอนุญาตประกอบกิจการ
ใบรบัรองการก่อสรา้งอาคาร สถานที�เก็บนํ�ามัน (ถ้ามี)
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เอกสารแสดงการประเมินสมรรถนะของโครงสรา้งอาคาร ตาม มยผ.

ที�เกี�ยวข้อง (พรอ้มทั�งระบุว่า ออกแบบตามมาตรฐาน/ข้อกําหนดใด)

รายการคํานวณผลการตอบสนองของอาคารต่อแผ่นดินไหว
รายการคํานวณผลการตอบสนองของอาคารต่อแรงลม
เอกสารแสดงสมรรถนะในการป�องกันนํ�าท่วม โดยหาระดับ
(elevation) เทียบกับระดับนํ�าทะเลปานกลาง และพิจารณาบ่อหน่วง
นํ�า (detention pond) ที�คํานวณจากปรมิาณฝนที�รอบเกิดซํ�า 5 ป�
และให้พิจารณาระบบผจญเหตุนํ�าท่วมที�ต้องปกป�องอุปกรณ์สาํคัญ
เกณฑ์หรอืแนวคิดการออกแบบโครงสรา้งอาคาร ที�คํานึงถึง
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
รายละเอียดข้อกําหนดของทางลาด และการรองรบันํ�าหนักของ
อุปกรณ์ที�เคลื�อนผ่าน (กรณีไม่มีทางลาดต้องระบุให้ชัดเจน)

เอกสารการคํานวณความสามารถในการรบันํ�าหนักของพื�นห้อง
ไม่น้อยกว่า 700 กก./ตร.ม.

เอกสารการคํานวณความสามารถในการรบันํ�าหนักที�แขวนใต้พื�น
ไม่น้อยกว่า 120 กก./ตร.ม (กรณีมีการออกแบบให้ไม่มีการแขวน
อุปกรณ์หรอืระบบ นํ�าหนักใต้พื�น ต้องระบุให้ชัดเจน)

เอกสารแสดงพิกัดการลามไฟของโครงสรา้งและส่วนประกอบของ
พื�นยก (รายละเอียดสเปค/วัสดุ ผลการทดสอบการติดไฟ)

รายละเอียดทางเทคนิค (specification) ในการรบันํ�าหนักของพื�นยก
เอกสารแสดงรายละเอียดของตู้และแรคที�ใช้งาน
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เอกสารแสดงการติดตั�งระบบไฟฟ�า ตามมาตรฐาน วสท. 2001

(รายละเอียดสเปกของอุปกรณ์ กล่องต่อไฟ วิธีการเข้าถึงเพื�อซ่อมบาํรุง
ระบบไฟฟ�า)
รายละเอียด สเปกกล่องต่อสาย และวิธีติดตั�งกล่องต่อสายที�เลือกใช้
รายละเอียด/ข้อมูล สาํหรบัผู้ติดตั�ง ว่าห้ามตัดต่อสายใต้พื�นยก
เอกสารแสดงสเปกและตําแหน่งของป�ายทางออกฉุกเฉิน ตามมาตรฐาน
วสท.2004

เอกสารแสดงการติดตั�งเครื�องกําเนิดไฟฟ�าที�แสดงความสอดคล้องตาม
มาตรฐาน (วสท.112002) เช่น ท่อไอเสีย, แบตเตอรี�, การสาํรองนํ�ามัน
เป�นต้น
รายการคํานวณระบบระบายอากาศของห้องเครื�องกําเนิดไฟฟ�า
รายการคํานวณหาขนาด Air inlet sound Attenuator

รายการคํานวณหาค่า Exhaust back pressure ของระบบท่อไอเสียเครื�อง
กําเนิดไฟฟ�า
Schematic Diagram และ Piping Diagram ของระบบนํ�ามันเชื�อเพลิง
Detail Drawing ท่อนํ�ามันที�ทะลุผ่าน Tank sump ของถังนํ�ามันใต้ดิน
รายการคํานวณที�ใช้สาํหรบักําหนดขนาดพิกัดกําลังของเครื�องกําเนิดไฟฟ�า
สาํรอง
เอกสารแสดงอัตราการสิ�นเปลืองนํ�ามันเชื�อเพลิงของเครื�องกําเนิดไฟฟ�า
ตามมาตรฐาน วสท.022012

รายการคํานวณความสามารถรบันํ�าหนักและการสั�นสะเทือนของพื�นที�ติดตั�ง
และเส้นทางการเคลื�อนย้าย เครื�องกําเนิดไฟฟ�า
เอกสารแสดงการคํานวณระบบจ่ายไฟ, วงจรย่อย (RPP) ที�สอดคล้องกับ
ตารางที� 9.1 หน้า 9-3 ของมาตรฐาน วสท.022012

รายละเอียดมาตรฐานอ้างอิง สาํหรบัแต่ละหน่วยของระบบ ICT ที�ต้องแสดง
บน label กับ marking
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เอกสารที�แสดงความสอดคล้องกับข้อกําหนด ข้อ 9.7.1 

(ข้อมูล type ของตู้แผงสวิทซ์ MDB, EMDB)

เอกสารที�แสดงความสอดคล้องกับข้อกําหนด ข้อ 9.2.1 วงจรย่อย เครื�อง
ป�องกันกระแสเกินต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 125% ของโหลดที�ต่อทั�งหมด
(ตารางการคํานวณ ในส่วนของ part IT และภาพรวมของระบบ)

เอกสารแสดงการต่อลงดินตามมาตรฐาน วสท. 2001

(แบบ raiser grounding diagram)

รายการคํานวณระบบไฟฟ�า
แบบระบบป�องกันฟ�าผ่า ที�แสดงว่าเป�นไปตามมาตรฐานการป�องกันฟ�าผ่า
วสท.2007, วสท.2008, วสท.2009, วสท.2010

Diagram รูปแบบการต่อประสานลงดิน
เอกสารแสดงระบบไฟฟ�าสาํรองเพิ�มจากผู้ให้บรกิารไฟฟ�า
(ดาตาเซนเตอร ์ประเภท 2 ขึ�นไป)

เอกสารที�แสดงว่ามี UPS ขนาดเพียงพอ ในภาวะวิกฤติ
(ดาตาเซนเตอร ์ประเภท 3 ขึ�นไป)

Diagram ที�แสดงว่า การประสานและการต่อลงดินสาํหรบัโครงสรา้ง
พื�นฐานของระบบสื�อสารโทรคมนาคม รวมถึง BCT, TMGB, TBB, TGB มี 
 รูปแบบการต่อลงดิน ตามรูปที� 9.2 ข้อ 9.8.1.4 และข้อ 9.8.1.5

แบบที�แสดงว่ามีการติดตั�งอุปกรณ์ป�องกันเสิรจ์ (SPDs) อย่างถูกวิธี ตาม
มาตรฐาน ข้อ 9.8.3.1

เอกสารที�แสดงว่า การต่อประสานและการต่อลงดิน AC และ DC ของระบบ
โทรคมนาคม เป�นไปตามมาตรฐาน วสท.2001 ตามมาตรฐานข้อ 9.9.2.1 

 และข้อ 9.9.3 (รูปที� 9.5)

เอกสารแสดงรายละเอียดของตู้และแรคที�ใช้งาน
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เกณฑ์ในการออกแบบระบบปรบัสภาพอากาศ ที�คํานึงถึงป�จจัย และ
สภาพแวดล้อมภายนอกที�เกิดขึ�นจรงิ
รายการคํานวณระบบระบายอากาศ
เอกสารการออกแบบระบบปรบัสภาพอากาศ และระบบระบายอากาศใน
พื�นที�อื�น นอกเหนือจากห้องคอมพิวเตอรที์�เกี�ยวข้องสัมพันธ์กัน 

เช่น พื�นที�สนับสนุน ทางเดิน เป�นต้น
รายการคํานวณระบบสาํรองเผื�อของระบบปรบัสภาพอากาศ
เอกสารแสดงรายละเอียดการกําหนดค่าของระบบปรบัสภาพอากาศ     

 ตามมาตรฐานข้อ 5.4.3

เอกสารที�แสดงว่ามีการติดตั�งลิ�นกันไฟและกันควันในระบบปรบัสภาพ
อากาศที�จ่ายให้พื�นที�คอมพิวเตอร ์โดยต้องทํางานสัมพันธ์กับตัวตรวจจับ
ควัน
เอกสารที�แสดงว่าไม่มีการเดินท่อลมที�จ่ายพื�นที�อื�น ผ่านพื�นที�ห้อง
คอมพิวเตอร์
เอกสารที�แสดงว่าการบุฉนวนของท่อลมที�มีตัวกั�นและเคลือบ ต้องมีดัชนี
การลามไฟไม่เกิน 25 และดัชนีการเกิดควันไม่เกิน 50 ตามมาตรฐานการ
ป�องกันอัคคีภัย วสท.3002

เอกสารที�แสดงว่าการติดตั�งบรภัิณฑ์และอุปกรณ์ ต้องคํานึงถึงผลกระทบ
ดังนี� การติดตั�งรางเคเบิลไฟฟ�าและเคเบิลโทรคมนาคมใต้พื�นยก ที�ลมจาก
เครื�องปรบัสภาพอากาศต้องจ่ายให้ไหลไปในทิศทางขนานกับแถวของตู้และ
แรค โดยแผ่นพื�นจ่ายลมของพื�นยก ต้องวางในแถว "เย็น"

รายการคํานวณการระบายอากาศภายในตู้
เอกสารแสดงว่าตู้และแรค มีการจัดวางสลับให้ด้านหน้าของตู้และแรคของ
แต่ละแถวหันหน้าเข้าหากัน โดยกําหนดให้ช่องทางเดินรอ้นอยู่ด้านหลังตู้
และแรค และช่องทางเดินเย็นอยู่ด้านหน้าตู้และแรค
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แบบ network diagram ที�แสดงให้เห็นความสอดคล้องตามมาตรฐาน
ข้อ 14

รายละเอียดแบบ ที�แสดงให้เห็นว่าความยาวสายเคเบิล เป�นไปตาม
มาตรฐาน ข้อ 14.2.2.3

เอกสารที�แสดงป�ายหรอืเครื�องหมายตามมาตรฐาน ANSI/TIA/EIA-

606-A ตามมาตรฐาน ข้อ 14.2.4.2 (ป�ายของสายเคเบิล และป�ายหรอื
เครื�องหมายในจุดอื�นๆ ตามที�กําหนดในมาตรฐาน)

เอกสารที�แสดงว่า ระบบเคเบิลโทรคมนาคม ไม่เดินผ่านพื�นที�ที�เข้าถึงได้
อย่างสาธารณะหรอืโดยผู้ไม่เกี�ยวข้อง ตามมาตรฐาน ข้อ 14.2.5.1

เอกสารที�แสดงว่า การจัดระยะห่างระหว่างสายไฟฟ�าและเคเบิล
ทองแดงคู่สายตีเกลียว เป�นไปตามมาตรฐาน ข้อ 14.2.5.2

เอกสารที�แสดงว่า รางเคเบิลสาํหรบัระบบเคเบิลโทรคมนาคม ที�ติดตั�ง
ใต้พื�นยกมีความลึกไม่เกิน 150 มิลลิเมตร ตามมาตรฐาน ข้อ 14.2.5.3

เอกสารที�แสดงว่า การติดตั�งบรภัิณฑ์และอุปกรณ์ ต้องคํานึงถึง
ผลกระทบ ดังนี� แนวทางเดินของสาย UTP ต้องห่างจากโคมฟลูออเรส
เซนส์ อย่างน้อย 125 มิลลิเมตร ตามมาตรฐาน ข้อ 8.2.3.4

Diagram ที�แสดงว่าการประสานและการต่อลงดินสาํหรบัโครงสรา้ง
พื�นฐานของระบบสื�อสารโทรคมนาคมรวมถึง BCT , TMGB, TBB, TGB

มีรูปแบบการต่อลงดินตามรูปที� 9.2 ข้อ 9.8.1.4

รายละเอียดชั�น/คุณภาพ ของสายเคเบิล พรอ้มวิธีตรวจสอบ - 

ใบรบัรอง/รายงานผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี)
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เอกสารแสดงคุณสมบัติของ 

  - วัสดุพื�น ผนัง เพดานที�ใช้ และอัตราการทนไฟ
  - การป�องกันการลามควันและไฟของช่องเป�ดแนวดิ�งและแนวนอน
ขั�นตอน/วิธีการทวนสอบคุณสมบัติอัตราการทนไฟของวัสดุ
เอกสารที�แสดงว่าระบบการป�องกันอัคคีภัย และเครื�องดับเพลิงแบบมือถือ 

เป�นไปตามมาตรฐานการป�องกันอัคคีภัย วสท. 3002

เอกสารที�แสดงว่า การติดตั�งระบบตรวจจับควัน เป�นไปตามมาตรฐาน วสท.2002

เอกสารที�แสดงว่า ระบบหัวฉีดกระจายนํ�าดับเพลิงในห้องคอมพิวเตอร ์ต้องเป�น
แบบระบบเตือนก่อนทํางาน
เอกสารที�แสดงว่า ห้องคอมพิวเตอรม์ีอัตราการทนไฟของผนังห้อง ≥ 1 ชม.

เอกสารที�แสดงว่า ห้องเครื�องพิมพ์ ห้องควบคุม ห้องไฟฟ�า ห้องทางเข้า 
ห้องแบตเตอรี� ห้องเก็บของ และ staging มีอัตราการทนไฟของผนังห้อง
≥ 1 ชม.

เอกสารที�แสดงว่า ผนังห้องเก็บสื�อบันทึกข้อมูลที�สาํคัญ มีอัตราการลามไฟ 

≥ 2 ชม.

เอกสารที�แสดงว่า พื�นคอนกรตีและเพดานคอนกรตีห้องคอมพิวเตอร ์

มีอัตราการลามไฟ ≥ 2 ชม.

เอกสารที�แสดงว่า ระบบฉีดสารสะอาดดับเพลิง ออกแบบให้เป�นไปตามมาตรฐาน
วสท.3002

เอกสารที�แสดงว่า ระบบดับเพลิงด้วยการฉีดแก๊ส สอดคล้องกับมาตรฐาน
วสท.3002 และ วสท.2002

เอกสารที�แสดงว่า การติดตั�งบรภัิณฑ์และอุปกรณ์ ต้องคํานึงถึงผลกระทบ ดังนี� 
การติดตั�งรางเคเบิลเหนือศีรษะหรอืตู้สูง มีระยะห่างจากหัวกระจายนํ�าดับเพลิง
อย่างน้อย 500 มม. ทุกทิศทาง
เอกสารที�แสดงว่า ประตูห้องเครื�องกําเนิดไฟฟ�า สามารถทนไฟได้ ≥ 2 ชม.

เอกสารที�แสดงว่า ไฟฟ�าส่องสว่างและโคมป�ายทางออกฉุกเฉิน เป�นไปตาม
มาตรฐาน วสท.2004
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นโยบาย ขั�นตอน วิธีการ การประเมิน การทวนสอบ ที�แสดงความ
สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC27001 (ถ้ามี)
เอกสารแสดงแนวคิด นโยบาย และบรบิทในส่วนที�เกี�ยวข้องกับ security

เอกสารแสดงรายละเอียด Access control ว่ามีจุดใดบ้าง และ
มีการควบคุมด้วยวิธีใด
คู่มือข้อแนะนําการปฏิบัติงาน แผนงานที�เกี�ยวข้องกับการทวนสอบระบบ
security

ข้อมูลเกี�ยวกับ Site สาํรอง ในกรณีฉุกเฉิน
แนวคิด นโยบาย หรอืแผน ขั�นตอนการกู้คืนข้อมูล / DC 

รวมถึงแผน BCP ในกรณีฉุกเฉิน
เอกสารที�ระบุ HVAC ที�เหมาะสมกับดาตาเซนเตอร ์เปอรเ์ซ็นต์ความชื�น,

การระบายอากาศ
เอกสารแสดงรายละเอียด ขั�นตอนเมื�อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

(มีการ auto lock, auto unlock อย่างไร)

เอกสารแสดงรายละเอียด ระบบดับเพลิง สารดับเพลิงใช้ชนิดใด 

มี delay เท่าไหร ่

รายละเอียดและข้อกําหนดการจัดการที�กําหนดไว้ (มีระบบ BMS , 

FM หรอื DCIM หรอืไม่) รวมถึงในแง่ของ Security
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อื�นๆ
แผนรองรับในการเกิดกรณีฉุกเฉิน  เช่น  กรณีไฟฟ�าขัดข้อง
ขั�นตอน  วิธีการซ่อมบาํรุง  ของระบบไฟฟ�าและระบบต่อลงดิน  ระบบเก็บ
สาํรองและจ่ายนํ�ามันเชื� อ เพลิงที� เป�นไปตามมาตรฐาน  วสท .  2001 รวมถึง
วิธีการทดสอบสมรรถนะของเครื� องกําเนิดไฟฟ�า  พร้อมแผนการทวนสอบ
สมรรถนะ
เอกสารขั�นตอนการปฏิบั ติงานที� เ กี�ยวข้อง  (METHOD STATEMENT) ของ
ระบบอื� น  


