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มอดูลและส่วนประกอบเชิงหน้าที่สำาหรับดาตาเซนเตอร์
Modules and Functional parts for Data Center
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๑. ขอบข่าย
เอกสารนี้ ระบุข้อกำาหนดสำาหรับมอดูล หรอืส่วนประกอบเชิงหน้าที่ ซึ่งออกแบบมาโดยมวีัตถุประสงค์เพื่อ
ให้ใช้ประกอบติดตั้งใช้งานในดาตาเซนเตอร์ เพื่อทำาหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่ง หรือเพือ่เสริมสมรรถนะของดาตา
เซนเตอร์  โดยปกติมอดูล หรือสว่นประกอบเชิงหน้าที่นี้ สามารถขนย้าย ตดิตั้ง ประกอบ ถอด รื้อ เพิ่ม
ขยาย ปรับเปลี่ยน ได้สะดวก รวดเรว็
เอกสารน้ี ให้รายละเอียดข้อกำาหนดที่อ้างอิงกับ วสท. ๐๒๒๐๑๒ เฉพาะด้านที่ระบุ ดังต่อไปน้ี

(๑) ข้อกำาหนดทางกายภาพ
(๒) ข้อกำาหนดทางไฟฟ้า
(๓) ข้อกำาหนดของระบบปรับสภาพอากาศ
(๔) ข้อกำาหนดของโครงข่ายโทรคมนาคม

หมายเหตุ: ดาตาเซนเตอร์แบบมอดุลาร์ (Modular Data Center) นิยมใช้มอดูล หรือส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เพื่อให้สามารถ ขนย้าย 
ติดตั้ง ประกอบ ถอด รื้อ เพิ่ม ขยาย ปรับเปลี่ยน ได้สะดวก รวดเร็ว

๑.๒ ข้อยกเว้น
- เว้นว่าง - 

๑.๓ ข้อกำาหนดเพิ่มเติม
อาจมีข้อกำาหนดเพิ่มสำาหรับ

– มอดูล หรือส่วนประกอบเชิงหน้าที่ ที่ประสงค์ให้ทำางานขณะเคลื่อนที่
– มอดูล หรือส่วนประกอบเชิงหน้าที่ ที่มีหน้าที่อยา่งอื่นร่วมด้วย 
– มอดูล หรือส่วนประกอบเชิงหน้าที่ ที่ประสงค์ให้ใช้งานในสภาพแวดล้อมพิเศษ
หมายเหตุ ๑ :  ข้อกำาหนดเพิ่มเติมสำาหรับมอดูลสำาเร็จรูป/ส่วนประกอบ ไดแ้ก่ ข้อกำาหนดด้านความปลอดภยั ข้อ

กำาหนดด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ข้อกำาหนดด้านความเชื่อถือ ข้อกำาหนดด้านสมรรถนะ
รวมถึงวิธีการติดตั้ง  เป็นต้น

หมายเหตุ ๒ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย มาตรฐานศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ถือว่ายอมรับได้  หากไม่มี ให้เลือกใช้มาตรฐานที่ก ำาหนดโดย
องค์กรอื่นที่ก ำาหนดมาตรฐานระดับประเทศของไทย หรือมาตรฐานที่ก ำาหนดโดยองค์กรระหว่าง
ประเทศท่ีเกี่ยวข้องตามลำาดับ

หมายเหตุ ๓ : หน้าท่ีอย่างอ่ืน หมายถึง หน้าท่ี ท่ีประสงค์ให้ใช้งานนอกเหนือจากใช้ในดาตาเซนเตอร์
หมายเหตุ ๔ : สภาพแวดล้อมพิเศษ เช่น ที่อุณหภูมิสูงหรือตำ่ามาก ในที่มีฝุ่น ความชื้น หรือการสั่นสะเทือนมากเกิน

ปกติ ในท่ีซึ่งมีก๊าซไวไฟ ในบรรยากาศท่ีมีการกัดกร่อน หรืออาจเกิดการระเบิด
– การตดิตั้งมอดูล หรือสว่นประกอบเชิงหน้าที่ 
หมายเหตุ ๕ : ข้อกำาหนดเพิ่มเติมสำาหรับการติดตั้ง  ไดแ้ก่ ขัน้ตอนหรือวิธีการติดตั้ง ที่ต้องใช้ผู้ช ำานาญ หรือขั้นตอน

การติดตั้งต้องเป็นไปตามมาตรฐาน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดท ำาสารสนเทศเหล่านี้เป็น
เอกสารภาษาไทยให้ไว้ด้วย

๒/๑๐



ศอ. ๒๐๑๓ – ๒๕๖๕

๒. บทนิยาม
๒.๑ มอดูล (Modules)  หมายถึง ระบบ หรือชดุของบริภณัฑ์พื้นฐานที่ท ำาหน้าที่สำาคัญในดาตาเซนเตอร์

และออกแบบหรือสรา้งในลักษณะกึ่งส ำาเร็จรูป หรือสำาเร็จรูปพร้อมใช้ โดยสามารถขนย้าย ตดิตั้ง
ประกอบ ถอด รื้อ เพิ่ม ขยาย ปรับเปลี่ยน ได้สะดวก อาทิ มอดูลไฟฟา้ มอดูลโทรคมนาคม มอดูลปรับ
สภาพอากาศ
หมายเหตุ : ปกติมอดูลมักพบอยู่ในรูปแบบของห้อง หรือตู้

๒.๒ สว่นประกอบเชิงหน้าที่ (Functional Parts) หมายถึง บริภัณฑ์ หรือชดุของบริภัณฑ์ส่วนประกอบย่อย
ของมอดูล ทีท่ำาหน้าที่อยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือหลายอย่างรวมกันในมอดูล อาทิ หน่วยจ่ายกำาลังไฟฟ้าต่อ
เน่ือง (UPS) แบตเตอรี่
หมายเหตุ : ส่วนประกอบเชิงหน้าท่ีตามนยิามของมาตรฐานนี้ต้องสามารถติดตั้งภายในห้อง หรือตู้

๒.๓ ห้อง หมายถึง ห้องที่ออกแบบมาเพื่อทำาหน้าที่เป็นเปลือกหุ้มป้องกัน มอดูล หรือ บริภัณฑ์ หรอืส่วน
ประกอบเชิงหน้าที่ ซ่ึงบรรจุหรือ ติดตั้งอยู่ภายในห้อง ซ่ึงอนุญาตให้มีผู้ปฏิบัติงานอยู่ภายในได้

๒.๔ ตู้ (Cabinet) หมายถึง ตู้ออกแบบมาเพื่อทำาหน้าที่เป็นเปลือกหุ้มป้องกัน มอดูล หรือบริภณัฑ์ หรือสว่น
ประกอบเชิงหน้าที่ ซ่ึงบรรจุหรือ ติดตั้งอยู่ภายในตู้

๒.๕ แรค (Racks) หมายถึง ราวชั้นวางที่ใช้สำาหรับจดัเก็บบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรือบริภัณฑ์สื่อสาร
๒.๖ ช่องต่อไฟฟ้า หมายถึง ช่องต่อหรือเตา้รับ ส ำาหรับรับกำาลังไฟฟ้าเข้า จากภายนอก เพื่อจ่ายให้กับ

อุปกรณ์ภายในห้องหรือตู้
๒.๗ ช่องเปิด หมายถึง ช่องบนเปลือกหุ้มด้านใดดา้นหน่ึงของห้อง ที่มีไว้เพื่อรับเข้าหรือส่งออก สายไฟฟา้ 
๒.๘ สายเคเบิล ท่อร้อยสาย ท่อนำ้า ท่อนำ้ายาต่างๆ รวมถึงเพือ่การระบายอากาศ 

๓. ข้อกำาหนดทางกายภาพ
๓.๑ ข้อกำาหนดพื้นฐาน

๓.๑.๑ ห้องและตู้
๓.๑.๑.๑ ขนาดและมิติ

ความสูงและขนาดภายนอก ของห้องและตู้ ต้องเป็นไปตามทีร่ะบุความกว้างและความสูงของ
ประตูทางเข้าของห้องต้องเพียงพอสำาหรับการเคลื่อนย้ายเข้าออกของอุปกรณ์ และผู้ปฏิบัติงานได้โดย
สะดวก

๓.๑.๑.๒ พิสัยรับภาระทางกล
โครงสร้างของห้องและตู้ต้องมีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอต่อการรองรับการติดตั้งมอดูล หรือส่วน
ประกอบเชิงหน้าที่ รวมถึงบริภัณฑต์า่งๆ  โหลดนำ้าหนักทีต่ดิตั้งในห้องและตู้ ต้องไม่มากกวา่พิสัย
สามารถของห้องและตู้ 
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การตรวจสอบการเป็นไปตามข้อกำาหนดให้ทำาโดยการตรวจเอกสาร หรือหลักฐานตามมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ : สำาหรับห้องท่ีออกแบบมาให้สามารถวางซ้อนทับกันได้ต้องระบุจำานวนห้องสูงสุดท่ีสามารถวางซ้อนทับได้

และโครงสร้าง  ของห้องต้องแข็งแรงเพยีงพอต่อการวางซ้อนทับตามท่ีระบุไว้ได้

๓.๑.๒ ช่องต่อไฟฟา้ และช่องเปิด ต้องป้องกันสิ่งแปลกปลอมเล็ดลอดเข้าไป
กรณีที่ไม่ใช้งานต้องมีการปิดช่อง โดยต้องมรีะดับการป้องกันเดียวกันหรือเทียบเทา่กับระดับการ
ป้องกันของเปลือกหุ้ม

๓.๑.๓ สว่นประกอบภายในห้องหรือตู้ ต้องมีการจดัวาง/ติดตั้ง ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง โดยคำานึงถึงความปลอดภัย ความมั่นคง สมรรถนะตามที่กำาหนด  และความสะดวกในการใช้
งานและการซ่อมบำารุง
หมายเหตุ ๑ : สำาหรับห้องหรือพื้นท่ี ซึ่งอนุญาตให้มีผู้ปฏบิัติงานอยูภ่ายในได้ ต้องมีแสงสว่างและการระบายอากาศ

เป็นไปตามที่ พระราชบัญญัติความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท ำางาน
พ.ศ.๒๕๕๔ กำาหนด

หมายเหตุ ๒ : สำาหรับตู้ หรือส่วนประกอบเชิงหน้าท่ีขนาดเล็กท่ีปกติคนไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานภายในได้ ให้ถือ
เป็นบริภัณฑ์และการแสดงหลักฐานการเป็นไปตาม มอก.๑๕๖๑ ถือว่าใช้ได้

๓.๑.๔ ตู้สำาหรับติดตั้งบริภณัฑ์คอมพวิเตอร์ต้องมีแรคขนาดมาตรฐาน ซึ่งสามารถปรับระยะห่างการจดัวาง
บริภัณฑ์ได้  และต้องมชีุดอุปกรณ์ยดึที่มั่นคงแข็งแรงเพียงพอ
หมายเหตุ ๑ : ข้อกำาหนดเกี่ยวกับขนาดของตู้ อุปกรณ์ยึดที่มั่นคงแข็งแรง และความสามารถการปรับระยะการจัด

วาง รวมถึงรายละเอียดอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หากเป็นไปตาม วสท.๐๒๒๐๑๒  ถือว่าใช้ได้
หมายเหตุ ๒ : ตู้สำาหรับติดตั้งบริภัณฑ์คอมพวิเตอร์ อาจใช้ติดตั้งบริภัณฑ์อ่ืนได้ด้วย
หมายเหตุ ๓ : ตู้ที่ออกแบบสำาหรับติดตั้งบรภิัณฑ์อื่น นอกเหนือจากบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อาจไม่จ ำาเป็นต้องมีแรค

ขนาดมาตรฐานก็ได้

๓.๒ ข้อกำาหนดส่วนเพิ่ม

๓.๒.๑ ระดับการป้องกันของเปลือกหุ้ม
– ห้องและตู้ที่ประสงค์ให้ใช้งานในอาคาร ตอ้งมีระดับการป้องกันของเปลือกหุ้มอย่างน้อย IP20
– ห้องและตู้ที่ประสงค์ให้ใช้งานนอกอาคาร ต้องมีระดับการป้องกันของเปลือกหุ้มอย่างน้อย IP54
หมายเหตุ ๑ : โดยท่ัวไปห้องและตู้ต้องสามารถป้องกันการเข้าถึงส่วนท่ีควบคุมการทำางานของเคร่ือง โดยผู้ท่ีไม่ได้รับ

อนญุาตและไม่มีเคร่ืองมือได้
หมายเหตุ ๒ : หากไม่ได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น การแสดงหลักฐานการเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน มอก.๕๑๓ หรือ

เทียบเท่าถือว่าใช้ได้

๓.๒.๒ ห้องและตู้ ที่ประสงค์ใช้งานภายนอกอาคาร เปลือกหุ้มต้องมีความทนทานต่อรังสียูวี ตามที่ระบุไว้ใน 
IEC 60950-22 หรือเทียบเท่า
หมายเหตุ : อุปกรณ์อ่ืนท่ีติดตั้งภายนอกอาคารต้องมีความทนทานต่อรังสียูวีด้วย
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๓.๒.๓ ห้องและตู้ ที่ประสงค์ให้ใช้งานในพื้นที่ตดิชายทะเล บนทะเล หรือพื้นที่อื่นๆ ที่มีบรรยากาศใกล้
เคียงกัน เปลือกหุ้มต้องมีความทนทานต่อการกัดกร่อนของกรดเกลือในอากาศ ตามทีร่ะบุไวใ้น 

 IEC 60950-22 หรือเทียบเท่า
หมายเหตุ : โดยปกติ ห้องและตู้ต้องเป็นไปตามข้อกำาหนดข้อนี้ หากไม่ประสงค์ให้ใช้งานในพื้นที่ดังกล่าว ต้องจัดทำา

ป้ายหรือเคร่ืองหมายแสดงไว้ให้เห็นชัดเจนท่ีผนังด้านนอกของห้องหรือตู้

๓.๒.๔ ผนัง พื้น และเพดานของห้อง ต้องทนไฟ ที่อุณหภูมิ ๕๓๘ องศาเซลเซียส  ได้ไม่น้อยกว่า ๒ ชัว่โมง 
 การตรวจสอบการเป็นไปตามข้อกำาหนด ให้ทำาโดยการตรวจเอกสาร หรือหลักฐาน ผลการทดสอบ 

หรือหนังสือรับรอง หรือทดสอบตามวธิีที่กำาหนดไว้ใน มอก. ๑๓๓๔ เล่ม ๑

๓.๒.๕ ต้องจดัให้มีมาตรการ กลไก หรือระบบป้องกันภัยจากภายนอก ที่จำาเป็น อย่างใดอยา่งหน่ึง หรือหลาย
อย่างรวมกัน ดังตอ่ไปน้ี
– อัคคีภัย และภัยจากธรรมชาติ เช่น ฟ้าผา่ และเสิร์จ อุทกภัย วาตภัย ธรณพีิบัติ
– วินาศภัย และภัยจากมนุษย์
มาตรการ กลไกหรือระบบป้องกันภัย ต้องมพีิสัยสามารถป้องกันภัย ตามประเภทและระดับที่ระบุไว้ได้
อย่างเหมาะสม
หมายเหตุ ๑ : มาตรการ กลไกหรือระบบป้องกันภยันี้ อาจทำางานได้เป็นอิสระ หรือทำางานเป็นส่วนย่อย หรือทำางาน

ประสานกันกับมาตรการ กลไก หรือระบบป้องกันภัยอ่ืน ก็ได้   
หมายเหตุ ๒ : การระบุประเภทและระดับการป้องกันภยัของห้อง ควรเหมาะสมและสอดคล้องกับประเภทของดาตา

เซนเตอร์ท่ีระบุไว้ใน วสท. ๐๒๒๐๑๒
หมายเหตุ ๓ : สำาหรับมาตรการ กลไกหรือระบบป้องกันอัคคีภยั อย่างน้อยต้องจัดให้มีถังดับเพลิงชนิดมือถือติดตั้งไว้

ภายในห้องหรือบริเวณที่สามารถหยิบใช้ได้โดยสะดวก โดยจำานวนของถังดับเพลิงที่เหมาะสมให้เป็น
ไปตามท่ีมาตรฐานกำาหนด

๓.๒.๖ ห้องและตู้ ต้องสามารถป้องกันภัยจากมนุษย์ได้ โดยมีการจดัเตรียมระบบป้องกันอย่างน้อย ดังต่อไปน้ี
– การควบคุมการเข้าถึงพื้นที่ภายในห้อง ต้องมีระบบการยืนยันตวัตนอย่างน้อย ๒ ระบบ 

(double authentication) 
– ต้องมรีะบบป้องกันการเข้าถึงอุปกรณ์ภายในตู้ แยกออกจากกันเป็นเอกเทศ
– กรณีห้อง หรือตู้ติดตั้งภายนอกอาคาร ต้องมีการป้องกันการเข้าถึงพื้นที่โดยรอบของห้องโดยไม่

ตั้งใจ เช่น ร้ัวป้องกัน หรือ อุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ ทีใ่ห้ผลเทียบเท่ากัน
– สำาหรับอุปกรณเ์ชิงหน้าที่อื่น ทีต่ิดตั้งภายนอก ต้องมีมาตรการป้องกันการเข้าถึงอย่างเพียงพอ
หมายเหตุ ๑ : กรณีห้องและตู้ ท่ีติดตั้งในอาคารซึ่งมีการจัดเตรียมระบบป้องกันไว้แล้ว สามารถใช้เป็นระบบป้องกัน

ตามข้อกำาหนดนี้ได้
หมายเหตุ ๒ : การเข้าถึงพื้นท่ี หากไม่สามารถทำาได้โดยไม่มีเคร่ืองมือช่วย ถือว่าเพียงพอ
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๓.๒.๗ ห้องและตู้ต้องทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ระบุให้สามารถติดตั้งหรือวางได้ 

การตรวจสอบการเป็นไปตามข้อกำาหนด ให้ทำาโดยการตรวจเอกสาร หรือหลักฐาน ผลการทดสอบ 
หรือหนังสือรับรอง ที่แสดงถึงความทนทานต่อสภาพแวดล้อมทีร่ะบุได้
หมายเหตุ : สภาพแวดล้อมท่ีระบุ ปกติ ได้แก่ 

- สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น อุณหภูมิ  ความช้ืน
- สภาพแวดล้อมทางแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น ระดับคุณภาพของแหล่งจ่ายกำาลังไฟฟ้า ระดับสัญญาณรบกวน
ในสภาพแวดล้อม

- สภาพแวดล้อมพิเศษ (ดู ข้อ ๑.๓)

๔. ข้อกำาหนดทางไฟฟ้า
๔.๑ ข้อกำาหนดพื้นฐาน
๔.๑.๑ มอดูลหรือส่วนประกอบเชิงหน้าที่ ทีต่้องรับแหล่งจา่ยกำาลังไฟฟา้จากภายนอก ต้องจดัทำาฉลากระบุ

ข้อมูลอย่างน้อยต่อไปน้ี
– แรงดันไฟฟา้ด้านเข้า และเฟส (เช่น ๒๓๐/๔๐๐ โวลต์, ๓ เฟส)
– กระแสไฟฟ้าด้านเข้า
– พิกดักำาลังไฟฟ้าเป็น kVA และ kW
ตำาแหน่งที่ติดตั้งฉลากต้องสามารถเห็นได้ง่าย และอยู่ใกล้กับช่องต่อรับกำาลังไฟฟ้า 
การตรวจสอบการเป็นไปตามข้อกำาหนด ให้ทำาโดยการตรวจพินิจ ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐาน 
ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ ๑ : กรณี มอดูลหรือส่วนประกอบเชิงหน้าท่ี มีหลักฐานว่าเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้าน

ความปลอดภัย  เช่น มอก.๑๕๖๑  ถือว่าใช้ได้
หมายเหตุ ๒ : การติดตั้งระบบไฟฟ้าและการเดินสายไฟ ต้องเป็นไปตาม วสท .๐๒๒๐๐๑ และสอดคล้องกับประเภท

ของดาตาเซนเตอร์ ท่ีระบุไว้ใน วสท. ๐๒๒๐๑๒
๔.๑.๒ การติดตั้งระบบไฟฟ้าและการเดินสายในห้องหรือตู้ ต้องมีความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานและข้อ

กำาหนดที่เกี่ยวข้อง และมีพิสัยสามารถเพียงพอต่อความตอ้งการใช้ไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้าและการเดินสาย หมายรวมถึง สายไฟ อุปกรณ์ประกอบ บริภัณฑ์และระบบป้องกันต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วย อาทิ การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและพลังงานไฟฟา้ การป้องกันฟา้ผ่าและ
เสิร์จ
การตรวจสอบการเป็นไปตามข้อกำาหนด ให้ทำาโดยการตรวจเอกสารหรือหลักฐาน ตามมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง

๔.๑.๓ ช่องต่อไฟฟ้า ต้องสามารถรองรับพิกดัไฟฟ้าทีร่ะบุในฉลากได้ และต้องเป็นช่องต่อไฟฟ้ามาตรฐาน
ขนาดหรือรูปแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
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๔.๑.๔ ฉลากต้องมีความทนทานต่อการใช้งาน ไม่ลบเลือน
การตรวจสอบการเป็นไปตามข้อกำาหนด ให้ทำาการทดสอบโดยถูด้วยนำ้ามันปิโตรเลียม ตามขั้นตอน
และวธิีที่ระบุไวใ้น มอก.๑๕๖๑

๔.๒ ข้อกำาหนดส่วนเพิ่ม

๔.๒.๑ ช่องต่อไฟฟ้า หรือช่องเปิดที่ต่อรับไฟฟ้าเข้าสำาหรับมอดูล หรือส่วนประกอบเชิงหน้าที่ ที่ประสงค์ให้ใช้
งานกลางแจ้ง ต้องมรีะดับการป้องกันของเปลือกหุ้มอย่างน้อย IP67

๕. ข้อกำาหนดของระบบปรับสภาพอากาศ
๕.๑.๑ มอดูล หรือส่วนประกอบเชิงหน้าที่ ต้องจัดทำาฉลากทีร่ะบุข้อมูลอย่างน้อยตอ่ไปน้ี

– ชื่อผู้ผลิต
– ช่วงอุณหภูมิและความชื้นที่สามารถควบคุมได้
– ช่วงอุณหภูมิและความชื้นแวดล้อมที่สามารถทำางานได้ 
– ประเภทความพร้อมใช้ หรือระยะเวลาต่อเน่ืองสูงสุดที่รับประกัน
– พิกดักำาลังไฟฟ้าทีต่้องการ และระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
หมายเหตุ ๑ :  สำาหรับช่วงอุณหภูมิและความชื้นที่ควบคุมได้ ควรควบคุมให้อยู่ในช่วงอุณหภูมิ ๑๘ องศาเซลเซยีส

ถึง ๒๗ องศาเซลเซียส และความช้ืนสัมพัทธ์สูงสุดร้อยละ ๖๐ ตาม วสท. ๐๒๒๐๑๒
หมายเหตุ ๒ :  สำาหรับช่วงอุณหภูมิและความชื้นแวดล้อมของประเทศไทย ควรทำางานภายใต้ช่วงอุณหภูมิ -๕ องศา

เซลเซียส ถึง ๕๕ องศาเซลเซยีส และความช้ืนสัมพัทธ์ร้อยละ ๐ ถึง ๙๕ ได้
หมายเหตุ ๓ :  ให้ทดสอบระดับประสิทธภิาพการใช้พลังงานตามเกณฑ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฉบบัล่าสุด กรณีไม่มี

ผลการทดสอบจะถือว่าอยู่ในระดบัตำ่าสุด (เบอร์ ๑) หรือให้ระบุระดับการใช้พลังงานท่ีแย่ท่ีสุด

ตำาแหน่งที่ตดิตั้งฉลากต้องสามารถเห็นได้งา่ย และอยู่ใกล้กับจดุควบคุมระบบปรับสภาพอากาศ
การตรวจสอบการเป็นไปตามข้อกำาหนด ใหท้ำาโดยการตรวจพินิจ ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐาน
ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

๕.๑.๒ ระบบปรับสภาพอากาศ ต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ในห้องหรือตู้ หรอืในพื้นที่ที่มี
ปริมาตรตามทีร่ะบุไว้ ให้อยู่ในชว่งที่ผู้ผลิตกำาหนด และสามารถทำางานได้อย่างต่อเนื่องตามที่กำาหนด
ไว้

การตรวจสอบการเป็นไปตามข้อกำาหนด ให้ทำาโดยการตรวจเอกสารหรือหลักฐาน ตามมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ ๑ : การติดตั้งระบบปรับสภาพอากาศ ควรเหมาะสม และสอดคล้องกับประเภทของดาตาเซนเตอร์ที่ระบุ

ไว้ใน วสท. ๐๒๒๐๑๒
หมายเหตุ ๒ : หากมีหลักฐานว่าเป็นไปตาม วสท.๐๒๒๐๑๒  ถือว่าใช้ได้
หมายเหตุ ๓ : เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์เฝ้าระวังหรือวัดอุณหภูมิและความช้ืน ต้องได้รับการสอบเทียบเป็นประจำาอย่าง

น้อยปีละ ๑ คร้ัง เพื่อให้มั่นใจว่าผลการวัดมีความถูกต้องและแม่นยำา
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๕.๒ ข้อกำาหนดส่วนเพิ่ม
- เว้นวา่ง - 

๖. ข้อกำาหนดของโครงข่ายโทรคมนาคม
๖.๑ ข้อกำาหนดพื้นฐาน

๖.๑.๑ มอดูลหรือสว่นประกอบเชิงหน้าที่ ที่ต้องเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต้องจัดท ำาฉลากระบุข้อมูล
อย่างน้อยต่อไปน้ี
– ชนิดของสายเคเบิลหรือตวักลางที่สามารถใช้ได้
– ชนิดของเต้ารับ หรืออุปกรณร์ับสัญญาณที่เตรียมไว้ให้
หมายเหตุ : กรณีท่ีต้องมีการป้องกันหรือข้อกำาหนดพิเศษ ให้จัดทำาข้อแนะนำา หรือคู่มือการใช้งานเพิ่มเติม

ตำาแหน่งที่ตดิตั้งฉลากต้องสามารถเห็นได้งา่ย และอยู่ใกล้กับช่องเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
การตรวจสอบการเป็นไปตามข้อกำาหนด ให้ทำาโดยการตรวจพินิจ ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐาน ตาม
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

๖.๑.๒ การตดิตั้งระบบโครงข่ายโทรคมนาคมและการเดินสายเคเบิลภายในห้องหรือตู้ ต้องออกแบบให้
สามารถรองรับกับความต้องการใช้งาน และการบำารุงรักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง
ระบบโครงข่ายโทรคมนาคมและการเดินสายเคเบิล หมายรวมถึง สายเคเบิล อุปกรณ์ประกอบ 
บริภัณฑ์และระบบป้องกันตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วย
การตรวจสอบการเป็นไปตามข้อกำาหนด ใหท้ำาโดยการตรวจเอกสารหรือหลักฐาน ตามมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ : การติดตั้งระบบโครงข่ายระบบโทรคมนาคมและการเดินสายเคเบิล ควรเหมาะสมและสอดคล้องกับ

ประเภทของ ดาตาเซนเตอร์ท่ีระบุไว้ใน วสท. ๐๒๒๐๑๒

๖.๒ ข้อกำาหนดส่วนเพิ่ม
- เว้นวา่ง - 
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นายประกติ  สังข์ป่า สภาอตุสาหกรรม

 กรรมการและเลขานุการ

นางปัญญดา  พัวสกุล ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ

๙/๑๐



ศอ. ๒๐๑๒.๔ – ๒๕๖๑
คณะทำางาน

ท่ีปรึกษา
นายชัย   วุฒิวิวัฒน์ชัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
นายกมล   เอื้อชินกุล ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

คณะทำางาน ด้านวิชาการ
นางปัญญดา   พวัสกุล ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
นางสาวอรธินี   พยัคฆะญาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
นางสาวธัญลักษณ์   ยิ้มย่อง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
นายพจิักษ์   เพิ่มประเสริฐ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

คณะทำางาน ดา้นบรรณาธิการ
นางปัญญดา   พวัสกุล ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

๑๐/๑๐


	๑. ขอบข่าย
	๑.๒ ข้อยกเว้น
	๑.๓ ข้อกำหนดเพิ่มเติม
	อาจมีข้อกำหนดเพิ่มสำหรับ
	มอดูล หรือส่วนประกอบเชิงหน้าที่ ที่ประสงค์ให้ทำงานขณะเคลื่อนที่
	มอดูล หรือส่วนประกอบเชิงหน้าที่ ที่มีหน้าที่อย่างอื่นร่วมด้วย
	มอดูล หรือส่วนประกอบเชิงหน้าที่ ที่ประสงค์ให้ใช้งานในสภาพแวดล้อมพิเศษ
	การติดตั้งมอดูล หรือส่วนประกอบเชิงหน้าที่

	๒. บทนิยาม
	๒.๑ มอดูล (Modules) หมายถึง ระบบ หรือชุดของบริภัณฑ์พื้นฐานที่ทำหน้าที่สำคัญในดาตาเซนเตอร์ และออกแบบหรือสร้างในลักษณะกึ่งสำเร็จรูป หรือสำเร็จรูปพร้อมใช้ โดยสามารถขนย้าย ติดตั้ง ประกอบ ถอด รื้อ เพิ่ม ขยาย ปรับเปลี่ยน ได้สะดวก อาทิ มอดูลไฟฟ้า มอดูลโทรคมนาคม มอดูลปรับสภาพอากาศ
	๒.๒ ส่วนประกอบเชิงหน้าที่ (Functional Parts) หมายถึง บริภัณฑ์ หรือชุดของบริภัณฑ์ส่วนประกอบย่อยของมอดูล ที่ทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกันในมอดูล อาทิ หน่วยจ่ายกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) แบตเตอรี่
	๒.๓ ห้อง หมายถึง ห้องที่ออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่เป็นเปลือกหุ้มป้องกัน มอดูล หรือ บริภัณฑ์ หรือส่วนประกอบเชิงหน้าที่ ซึ่งบรรจุหรือ ติดตั้งอยู่ภายในห้อง ซึ่งอนุญาตให้มีผู้ปฏิบัติงานอยู่ภายในได้
	๒.๔ ตู้ (Cabinet) หมายถึง ตู้ออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่เป็นเปลือกหุ้มป้องกัน มอดูล หรือบริภัณฑ์ หรือส่วนประกอบเชิงหน้าที่ ซึ่งบรรจุหรือ ติดตั้งอยู่ภายในตู้
	๒.๕ แรค (Racks) หมายถึง ราวชั้นวางที่ใช้สำหรับจัดเก็บบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรือบริภัณฑ์สื่อสาร
	๒.๖ ช่องต่อไฟฟ้า หมายถึง ช่องต่อหรือเต้ารับ สำหรับรับกำลังไฟฟ้าเข้า จากภายนอก เพื่อจ่ายให้กับอุปกรณ์ภายในห้องหรือตู้
	๒.๗ ช่องเปิด หมายถึง ช่องบนเปลือกหุ้มด้านใดด้านหนึ่งของห้อง ที่มีไว้เพื่อรับเข้าหรือส่งออก สายไฟฟ้า
	๒.๘ สายเคเบิล ท่อร้อยสาย ท่อน้ำ ท่อน้ำยาต่างๆ รวมถึงเพื่อการระบายอากาศ

	๓. ข้อกำหนดทางกายภาพ
	๓.๑.๑ ห้องและตู้
	๓.๑.๑.๑ ขนาดและมิติ
	๓.๑.๑.๒ พิสัยรับภาระทางกล

	๓.๑.๒ ช่องต่อไฟฟ้า และช่องเปิด ต้องป้องกันสิ่งแปลกปลอมเล็ดลอดเข้าไป
	๓.๒ ข้อกำหนดส่วนเพิ่ม
	๓.๒.๑ ระดับการป้องกันของเปลือกหุ้ม

	ห้องและตู้ที่ประสงค์ให้ใช้งานในอาคาร ต้องมีระดับการป้องกันของเปลือกหุ้มอย่างน้อย IP20
	ห้องและตู้ที่ประสงค์ให้ใช้งานนอกอาคาร ต้องมีระดับการป้องกันของเปลือกหุ้มอย่างน้อย IP54
	๓.๒.๒ ห้องและตู้ ที่ประสงค์ใช้งานภายนอกอาคาร เปลือกหุ้มต้องมีความทนทานต่อรังสียูวี ตามที่ระบุไว้ใน IEC 60950-22 หรือเทียบเท่า
	๓.๒.๓ ห้องและตู้ ที่ประสงค์ให้ใช้งานในพื้นที่ติดชายทะเล บนทะเล หรือพื้นที่อื่นๆ ที่มีบรรยากาศใกล้ เคียงกัน เปลือกหุ้มต้องมีความทนทานต่อการกัดกร่อนของกรดเกลือในอากาศ ตามที่ระบุไว้ใน IEC 60950-22 หรือเทียบเท่า
	๓.๒.๔ ผนัง พื้น และเพดานของห้อง ต้องทนไฟ ที่อุณหภูมิ ๕๓๘ องศาเซลเซียส ได้ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง การตรวจสอบการเป็นไปตามข้อกำหนด ให้ทำโดยการตรวจเอกสาร หรือหลักฐาน ผลการทดสอบ หรือหนังสือรับรอง หรือทดสอบตามวิธีที่กำหนดไว้ใน มอก. ๑๓๓๔ เล่ม ๑
	๓.๒.๕ ต้องจัดให้มีมาตรการ กลไก หรือระบบป้องกันภัยจากภายนอก ที่จำเป็น อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย อย่างรวมกัน ดังต่อไปนี้

	อัคคีภัย และภัยจากธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า และเสิร์จ อุทกภัย วาตภัย ธรณีพิบัติ
	วินาศภัย และภัยจากมนุษย์
	๓.๒.๖ ห้องและตู้ ต้องสามารถป้องกันภัยจากมนุษย์ได้ โดยมีการจัดเตรียมระบบป้องกันอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

	การควบคุมการเข้าถึงพื้นที่ภายในห้อง ต้องมีระบบการยืนยันตัวตนอย่างน้อย ๒ ระบบ (double authentication)
	ต้องมีระบบป้องกันการเข้าถึงอุปกรณ์ภายในตู้ แยกออกจากกันเป็นเอกเทศ
	กรณีห้อง หรือตู้ติดตั้งภายนอกอาคาร ต้องมีการป้องกันการเข้าถึงพื้นที่โดยรอบของห้องโดยไม่ตั้งใจ เช่น รั้วป้องกัน หรือ อุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ ที่ให้ผลเทียบเท่ากัน
	สำหรับอุปกรณ์เชิงหน้าที่อื่น ที่ติดตั้งภายนอก ต้องมีมาตรการป้องกันการเข้าถึงอย่างเพียงพอ
	๓.๒.๗ ห้องและตู้ต้องทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ระบุให้สามารถติดตั้งหรือวางได้
	การตรวจสอบการเป็นไปตามข้อกำหนด ให้ทำโดยการตรวจเอกสาร หรือหลักฐาน ผลการทดสอบ หรือหนังสือรับรอง ที่แสดงถึงความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ระบุได้


	๔. ข้อกำหนดทางไฟฟ้า
	๔.๑ ข้อกำหนดพื้นฐาน
	แรงดันไฟฟ้าด้านเข้า และเฟส (เช่น ๒๓๐/๔๐๐ โวลต์, ๓ เฟส)
	กระแสไฟฟ้าด้านเข้า
	พิกัดกำลังไฟฟ้าเป็น kVA และ kW
	๔.๒ ข้อกำหนดส่วนเพิ่ม
	๔.๒.๑ ช่องต่อไฟฟ้า หรือช่องเปิดที่ต่อรับไฟฟ้าเข้าสำหรับมอดูล หรือส่วนประกอบเชิงหน้าที่ ที่ประสงค์ให้ใช้งานกลางแจ้ง ต้องมีระดับการป้องกันของเปลือกหุ้มอย่างน้อย IP67


	๕. ข้อกำหนดของระบบปรับสภาพอากาศ
	๕.๑.๑ มอดูล หรือส่วนประกอบเชิงหน้าที่ ต้องจัดทำฉลากที่ระบุข้อมูลอย่างน้อยต่อไปนี้
	ช่วงอุณหภูมิและความชื้นที่สามารถควบคุมได้
	ช่วงอุณหภูมิและความชื้นแวดล้อมที่สามารถทำงานได้
	ประเภทความพร้อมใช้ หรือระยะเวลาต่อเนื่องสูงสุดที่รับประกัน
	พิกัดกำลังไฟฟ้าที่ต้องการ และระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
	๕.๑.๒ ระบบปรับสภาพอากาศ ต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ในห้องหรือตู้ หรือในพื้นที่ที่มีปริมาตรตามที่ระบุไว้ ให้อยู่ในช่วงที่ผู้ผลิตกำหนด และสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้
	การตรวจสอบการเป็นไปตามข้อกำหนด ให้ทำโดยการตรวจเอกสารหรือหลักฐาน ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

	๕.๒ ข้อกำหนดส่วนเพิ่ม

	๖. ข้อกำหนดของโครงข่ายโทรคมนาคม
	๖.๑ ข้อกำหนดพื้นฐาน
	๖.๑.๑ มอดูลหรือส่วนประกอบเชิงหน้าที่ ที่ต้องเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต้องจัดทำฉลากระบุข้อมูล อย่างน้อยต่อไปนี้

	ชนิดของสายเคเบิลหรือตัวกลางที่สามารถใช้ได้
	ชนิดของเต้ารับ หรืออุปกรณ์รับสัญญาณที่เตรียมไว้ให้
	๖.๒ ข้อกำหนดส่วนเพิ่ม


