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ค ำน ำ 

 การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นและแพร่หลายในปัจจุบัน ตลอดจน ความก้าวหน้าและการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศที่มีอย่างต่อเนื่องนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยเร่งผลักดันให้เกิดศูนย์ข้อมูลที่ต้องมีความเหมาะสมและได้มาตรฐาน 

หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานในภูมิภาคนี้ ยังด าเนินงานศูนย์ข้อมูลบนโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ไม่

ทันสมัยหรือไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณที่ขาดประสิทธิภาพและมีความล้าสมัยทางด้าน

เทคโนโลยี ซึ่งหน่วยงานได้ตระหนักถึงความจ าเป็นในการพัฒนาปรับเปลี่ยนระบบศูนย์ข้อมูล เทคโนโลยี และกระบวนการ IT 

ให้ทันสมัยมากขึ้น ศูนย์ข้อมูลภาครัฐในประเทศไทยนั้นประสบปัญหาเช่นเดยีวกับศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานในต่างประเทศ ด้วย

เหตุนี้ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) จึงได้รับมอบหมายหน้าที่ ให้ด าเนินโครงการพัฒนาดิจิทัลใน

ประเทศไทย ซึ่ง สรอ. ตระหนักถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (Government Data 

Center Modernization หรือ GDCM) ตลอดจนน ามาตรฐานศูนย์ข้อมูลมาใช้ เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินงานศูนย์ข้อมูลของ

หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ในประเทศ 

 การน ามาตรฐานมาใช้ปฏิบัติงานนั้นเป็นประโยชน์ในโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ เนื่องจากท าให้หน่วยงานมี

หลักประกันว่าการให้บริการของหน่วยงานจะปฏิบัติตามระดับของความมีประสิทธิภาพและมีการด าเนินงานอย่างปลอดภัย

ตามที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้ มาตรฐานยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและระบบท าความเย็น เพิ่มการรักษาความ

ปลอดภัย ยกระดับการให้บริการ การออกแบบและท าเลที่ตั้ง ตลอดจนข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ทั้งนี้ เมื่อมีกรอบใน

การเปรียบเทียบมาตรฐานแล้ว หน่วยงานสามารถเลือกใช้ระดับมาตรฐานให้สอดคล้องกับล าดับความส าคัญของการ

ด าเนินงานในแต่ละหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม 

 มาตรฐานศูนย์ข้อมูลฉบับนี้ อธิบายถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการประยุกต์ใช้มาตรฐาน ตัวอย่างการน า

มาตรฐานมาใช้ ความเกี่ยวเนื่องและความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน 5 องค์ประกอบหลักของมาตรฐาน แบบจ าลอง

คุณสมบัติส าหรับ 19 ตัวแปรย่อยของมาตรฐาน ประโยชน์ของการประยุกต์ใช้มาตรฐาน ตลอดจน ข้อตกลงระดับการ

ให้บริการ (SLA) ส าหรับการใช้บริการพื้นที่วางเครื่องแม่ข่าย (Colocation) และ Cloud Computing เพื่อยกระดับการ

ให้บริการและน าไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ต่อไป 
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1. บทสรุปผู้บริหำร 
 รัฐบาลทั่วโลกมีการประยุกต์ใช้มาตรฐานต่างๆ กับโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล (Data Infrastructure) หรือ 

โครงสร้างพื้นฐานกายภาพและเสมือน ซึ่งรองรับความต้องการด้านข้อมูลของหน่วยงาน เมือง มลรัฐ หรือประเทศ ที่อาจ

ครอบคลุมถึงศูนย์ข้อมูลของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนระบบคลาวด์แบบ Infrastructure as a Service (IaaS) Platform 

as a Service (PaaS) และ Software as a Service (SaaS) มาตรฐานเหล่านี้ส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายส าคัญหลายประการ

ส าหรับภาครัฐ เช่น การปกป้องทรัพย์สินเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี ช้ันความลับ การรักษาความปลอดภัยข้อมูลของหน่วยงาน

ภาครัฐ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการพัฒนาศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน โดยอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลนั้น มี

ประวัติยาวนานมากว่า 20 ปี มีองค์การระดับสากลหลายแห่งพัฒนามาตรฐานต่างๆ ขึ้นมา เพื่อให้ครอบคลุมองค์ประกอบ

ต่างๆ ของศูนย์ข้อมูล ตลอดจนมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่หลากหลาย อุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลในภาพรวมมีการด าเนินงานที่ซับซ้อน ท า

ให้การน ามาตรฐานมาใช้เป็นโจทย์ที่ท้าทาย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานเหล่านี้จะช่วยให้อุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลด าเนินงานได้

อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ  

 แนวทางการใช้เทคโนโลยีเพื่อประหยัดทรัพยากร ครอบคลุมตั้งแต่ระบบไฟส่องสว่าง ไปจนถึงการออกแบบระบบท า

ความเย็น ซึ่งมีประโยชน์ในการควบคุมการใช้พลังงานที่มีแนวโน้มสูงขึ้นของศูนย์ข้อมูล หน่วยงานส่วนใหญ่ยังขาดแนวทางการ

ลดการใช้พลังงานแบบองค์รวม ทุกวันนี้ศูนย์ข้อมูลจ าเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่เข้มงวดกว่า ในอดีต เนื่องด้วยความ

คาดหวังของผู้ใช้บริการในช่วงเวลาให้บริการ (Uptime) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพ การด าเนินงาน ความมั่นคง และ

ความปลอดภัย ก่อให้เกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจากผู้ให้บริการพื้นที่วางเครื่องแม่ข่าย (Colocation) โดยหน่วยงานภาครัฐใน

หลายประเทศทั่วโลก มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ศูนย์ข้อมูล (Data Center Strategy) อย่างต่อเนื่อง หลาย

หน่วยงานท าการซ่อมแซมและพัฒนา ไปจนถึงการควบรวมศูนย์ข้อมูล หรือเพิ่มและขยายศูนย์ข้อมูลของหน่วยงาน ด้วยเหตุนี้

มาตรฐานจึงมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมยุทธศาสตร์เหล่านี้ให้สัมฤทธิ์ผลและเป็นประโยชน์ส าหรับการลงทุนในอนาคต 

มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูลในระดับสากลมีตัวอย่าง เช่น Uptime และ TIA 942 โดยทั้ง 2 มาตรฐานนี้มีการแบ่งระดับ

ความพร้อมให้บริการของศูนย์ข้อมูล ขณะทีม่าตรฐาน Energy Star, NABERS และ ASHARE เป็นมาตรฐานด้านพลังงานและ

ไฟฟ้า ส่วนมาตรฐานที่มุ่งเน้นการบริการ ประกอบด้วย PT DCI และ HIPPA นอกจากนี้ LEED และ BICSI เป็นมาตรฐานที่

เกี่ยวกับการออกแบบศูนย์ข้อมูล ซึ่งหลายหน่วยงานภาครัฐทั่วโลกได้น ามาตรฐานเหล่านี้มาประยุกต์ใช้แล้ว 

 ส าหรับประเทศไทยนั้น การน ามาตรฐานมาประยุกต์ใช้งาน ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นและระดับการใช้มาตรฐานยังไม่สูง

นัก เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

 ความท้าทายส าหรับการน ามาตรฐานมาประยุกต์ใช้กับศูนย์ข้อมูล คือการขาดองค์ความรู้ที่เพียงพอในการพิจารณา

ความเหมาะสมของมาตรฐานที่จะน ามาใช้งาน โดยภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูล ได้มีการจัดท ากรอบมาตรฐาน 

ส าหรับหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย ซึ่งถูกจ าแนกออกเป็น 5 มิติหลัก คือ 1) Energy and Power, 2) Design and 

Structure, 3) Server Storage and Utilization, 4) Location and Site และ 5) Service Level Agreement (SLA) โดย 

5 มิตินี้สามารถแบ่งออกเป็น 19 ตัวแปรย่อย และแต่ละตัวแปรมีการแบ่งระดับการน ามาตรฐานมาใช้ออกเป็น 5 ระดับ 



  
 

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระดับการน ามาตรฐานศูนย์ข้อมูลมาใช้งานในอนาคต ให้หน่วยงานสามารถด าเนินงานศูนย์ข้อมูล

ภายใต้กรอบของระดับมาตรฐานได้ตามความเหมาะสม  

 ในกรณีที่หน่วยงานภาครัฐจ าเป็นต้องใช้บริการ Colocation และ Cloud Computing นั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ศูนย์ข้อมูล ได้มีการจัดท าองค์ประกอบในรายละเอียดของข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ส าหรับทั้ง Colocation และ 

Cloud Computing ซึ่งจะเอื้อต่อหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนา SLA ที่เหมาะสมของตนเองต่อไป 



2. ควำมต้องกำรมำตรฐำน  
 ปริมาณข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีความต้องการพื้นที่

จัดเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดการขยายศูนย์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง การเข้าถึงข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันบนเว็บและ

โทรศัพท์มือถือที่มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ เช่น Data Analytics ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และ 

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) ล้วนแล้วแต่เพิ่มปริมาณข้อมูลที่ต้องถูกรวบรวมและจัดเก็บไว้ จากความ

ต้องการที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวท าให้ศูนย์ข้อมูลมีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ในเกือบทุกภาคส่วน ตั้งแต่ภาค

เศรษฐกิจ สถาบันของรัฐ การเงิน มหาวิทยาลัย สื่อมวลชน โทรคมนาคม และการค้าปลีก 

   
 

 

 

การใช้งานศูนย์ข้อมูลทั้งหมด คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ระหว่างปี ค.ศ. 2013 – 2019 และข้อมูล
ออนไลน์ประมาณ 5 Exabyte ในปี ค.ศ. 2002 เพิ่มขึ้นเป็น 750 Exabyte ในปี ค.ศ. 2009 คาดว่าจะมาก
ถึง 35 Zettabyte ภายในปี ค.ศ. 2021  

พัฒนาการของการให้บริการบนคลาวด์และเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ยังเป็นปัจจัยผลักดันการขยายตัว
ของศูนย์ข้อมูล ศูนย์ข้อมูลในระบบคลาวด์จะมีปริมาณการประมวลผลเกินกว่า 78% และศูนย์ข้อมูลแบบ
ดั้งเดิมจะมีปริมาณการประมวลผลเหลือเพียง 22% ภายในปี ค.ศ. 2018 

 

  
บริษัทผู้น าเทคโนโลยีของโลก (เช่น Microsoft, Google, IBM และ Cisco) ได้เดินหน้าพัฒนาเมืองอัจฉริยะหลาย

แห่ง (Smart City) โดยมีศูนย์ข้อมูลจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ท างานอยู่เบื้องหลังของเมืองเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น ศูนย์ข้อมูลจะ

จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลจากอุปกรณ์ตรวจจับ (Sensor) เพื่อค้นหามลพิษทางอากาศที่สูงเกินก าหนด การควบคุมระบบ

จราจรอัจฉริยะ และระบบการศึกษาผ่านเทคโนโลยี ท าให้จ านวนศูนย์ข้อมูลจะเพิ่มอย่างมากในอนาคตอันใกล้ เมื่อพิจารณาถึง

การขยายตัวที่จะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูล ความพยายามเพื่อลดการใช้พลังงานและปรับปรุงให้ศูนย์ข้อมูลใช้ไฟฟ้า

อย่างมีประสิทธิภาพจะมีเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน 

 เนื่องจากศูนย์ข้อมูลให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง 7 วันต่อสัปดาห์ จึงท าให้อัตราการใช้พลังงานคิดเป็น 10 – 100 เท่า

ของอาคารพาณิชย์ทั่วไป ราคาพลังงานท่ีสูงขึ้นส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของศูนย์ข้อมูลมีเพิ่มมากขึ้น และมีรายงาน

ว่าอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของศูนย์ข้อมูลทั่วโลกจะสูงขึ้น 7% แบบปีต่อปี ไปจนถึงปี ค.ศ.2020  
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 จากการประมาณการ พบว่าศูนย์ข้อมูลจะสามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ถึง 40% หากมีการด าเนินการบางส่วนตาม

แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการประหยัดพลังงาน แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศดังกล่าว ครอบคลุมทุกมิติ ตั้งแต่

ไฟส่องสว่างถึงการออกแบบระบบท าความเย็น และสามารถพิสูจน์ได้จริง ซึ่งได้ช่วยให้หน่วยงานหลายแห่ง สามารถควบคุม

การใช้พลังงานในศูนย์ข้อมูลของตน อย่างไรก็ตาม องค์กรส่วนใหญ่ยังขาดแนวทางเพื่อลดการใช้พลังงานของศูนย์ข้อมูล ซึ่ง

เพียงแค่การตระหนักถึงความจ าเป็นต่อการประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพเท่านั้นยังไม่พอ จ าเป็นต้องมีการวัดผล 

และจัดล าดับความส าคัญเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายการลดการใช้พลังงานด้วย สมาคมต่างๆ เช่น The Green Grid ได้พัฒนาดัชนี

การวัดผล (Metric) เช่น Power Usage Effectiveness (PUE) หรือค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือ

องค์กรต่างๆ ในการวัดผลของการลดการใช้พลังงานจากการด าเนินการตามวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในอดีต เครื่องเมนเฟรม 

(Mainframe) จ าเป็นต้องใช้พื้นทีม่ากในการติดตั้ง ซึ่งต้องแยกออกมาโดยเฉพาะรวมถึงห้องอุปกรณ์ (Utilities Room) ท าให้มี

ข้อจ ากัดในการเคลื่อนย้ายหลังการติดตั้ง อย่างไรก็ตาม ศูนย์ข้อมูลในปัจจุบันสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการติดตั้ง ให้

สามารถด าเนินการได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และรองรับเทคโนโลยีใหม่ได้ง่ายขึ้น 
 

     

มาตรฐานมีบทบาทส าคัญในการแนะน าแนวทางปฏิบัติและข้อก าหนดประสิทธิภาพ จึงถือเป็นกรอบการ
ท างานส าหรับวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และท าให้บริการสามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา 

 

 ศูนย์ข้อมูลในปัจจุบันต้องด าเนินงานตามมาตรฐาน (Compliance Standards) ที่เคร่งครัดกว่าในอดีต ความ

คาดหวังจากผู้ใช้บริการต่อช่วงเวลาให้บริการ (Uptime) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพ การปฏิบัติงาน ความมั่นคง และ

ความปลอดภัย ล้วนต้องอาศัยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ จากผู้ให้บริการ และใบรับรองมาตรฐาน เช่น ISO, Uptime, LEED และ 

SSAE16 เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการด าเนินงานของผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลที่สอดคล้องกับมาตรฐาน 

 หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ทั่วโลกมีการพัฒนายุทธศาสตร์ศูนย์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง หลายหน่วยงานอยู่ในช่วงปรับปรุง

และพัฒนาศูนย์ข้อมูล ควบรวมศูนย์ข้อมูล หรือเพิ่มขยายศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ โดยมาตรฐานมีบทบาทที่จะส่งเสริม

ยุทธศาสตร์เหล่านี้ ให้สัมฤทธ์ิผลและเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนในอนาคต 

 ด้วยเหตุนี้ มาตรฐานจึงมีการพัฒนาตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไป และแนวโน้มจะยังคงเป็นเช่นนั้นต่อไปบนพื้นฐาน

เหตุผลต่อไปนี ้

 ประสบการณ์ของผู้ให้บริการ และหน่วยงาน  

 ความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ ความต้องทางการเทคโนโลยี พฤติกรรมของหน่วยงาน ประเภทของข้อมูล และสภาพ

อากาศ  

 เทคโนโลยีที่ใช้งาน และความทนทานที่ต้องการ 

 งบประมาณ 

 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในระดับโลก (Global Best Practices) 
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 ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ระหว่างที่ศูนย์ข้อมูลเริ่มมีบทบาทโดดเด่นขึ้นมา ศูนย์ข้อมูลนั้นไม่ได้รับการออกแบบโดย

ค านึงถึงมาตรฐานที่ยอมรับหรือโดยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ซึ่งมีผลท าให้ผู้ดูแลศูนย์ข้อมูลหลายราย ต้องเผชิญกับความท้าทายใน

การเลือกใช้เทคโนโลยี และการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเดิมที่มีขนาดเล็ก ที่ต้องมีพร้อมทั้งความปลอดภัยและความเสถียรในการ

ให้บริการ เป็นต้น 

 เมื่อเวลาผ่านไป มาตรฐานต่างๆ เริ่มมีความชัดเจนขึ้น หน่วยงานสากลได้พัฒนามาตรฐานที่เฉพาะเจาะจงส าหรับ

ศูนย์ข้อมูล ขณะที่บางมาตรฐานเริ่มมีความโดดเด่น อันเป็นผลมาจากบทเรียนจากการด าเนินงานในอดีต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มำตรฐำนสำกลแบบต่ำงๆ  

  
มาตรฐานเหล่านี้ได้รับการพัฒนาโดยการวิจัยเป็นเวลานานหลายปีและประสบการณ์ในหลากหลายมิติ เช่น 

มาตรฐาน TIA-942 Telecommunications Infrastructure Standards for Data Centers เป็นมาตรฐานแรกที่มุ่งเน้น

โครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลโดยเฉพาะ มาตรฐานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ออกแบบศูนย์ข้อมูลใช้ด าเนินการในช่วงต้น

ของกระบวนการพัฒนาสิ่งก่อสร้าง ซึ่งครอบคลุมมิติต่างๆ ดังนี้   

> พื้นที่ใช้สอยและแผนผัง (Site Space and Layout) > โครงสร้างการเดินสายสัญญาณ (Cabling 

Infrastructure) > การจัดกลุ่มล าดับช้ันความน่าเช่ือถือของศูนย์ข้อมูล (Tiered Reliability) > ข้อพิจารณา

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Considerations) 
 

 มาตรฐานเหล่านี้ประยุกต์และพัฒนาจากวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในระดับสากล ผลลัพธ์ที่ดีในการปฏิบัติตามมาตรฐาน

และการออกใบรับรอง ซึ่งเป็นมาตรฐานที่มีความส าคัญทีห่น่วยงานและบริษัทต่างๆ ให้การยอมรับ  

NABERS 

US EPA 

Uptime 

Institute 

ISO 

Energy Star SSAE 16 

Leed 

Open IX 

ASHRAE 

HIPAA 

ANSI/TIA 

PCI 

DC Star Audit 

ISAE 

BCA/IDA 
BICSI 



  
 

 

     

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานและบริษัทต่างๆ ไม่ได้ถูกแนะน าใหป้ฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านั้นอย่างจริงจัง เพราะ
การด าเนินการตามแนวปฏิบัติที่เข้มงวด ต้องอาศัยต้นทุนจ านวนมาก จึงอาจถูกมองว่าเป็นกระบวนการที่
สิ้นเปลือง บริษัทและผู้ให้บริการเทคโนโลยีหลายแหง่ได้พัฒนาตามแนวปฏิบตัิมาตรฐานเหล่านี้ แต่กลับส่งผล
ให้มีข้อจ ากัดในการเลือกผู้ให้บริการที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนดไว้ ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานหลายแห่งพัฒนา
มาตรฐานของตนเองและเผยแพร่แนวทางมาตรฐานของตนเองแก่ผู้ให้บริการ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเติบโต
ของระบบ มีการพัฒนา และมีตน้ทุนทีเ่หมาะสม อย่างไรก็ตาม หน่วยงานภาครัฐหลายแห่งด าเนินงานตามวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศและมาตรฐานเฉพาะในบางมิติเท่านั้น โดยอาศัย    ดุลยพินิจว่าแนวทางใดเหมาะสมกับ
หน่วยงานของตน 



3. ควำมส ำคัญ/ควำมสัมพันธ์ของมำตรฐำนศูนย์ข้อมูล  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ในปัจจุบัน ศูนย์ข้อมูลมีการด าเนินงานอยู่ในอุตสาหกรรมนานกว่า 20 ปี จนปัจจุบันพลวัตในภาพรวมของศูนย์ข้อมูล

เปลี่ยนแปลงไปมาก ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา ศูนย์ข้อมูลกลายเป็นประเด็นส าคัญ มีความซับซ้อน และมีความท้าทายใน

การด าเนินงาน มูลค่าความเสียหายจากช่วงเวลาหยุดท างานของศูนย์ข้อมูล (Down time) เพิ่มขึ้นอย่างมากส าหรับ

บริษัทต่างๆ โดยในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา การศึกษาวิจัยศูนย์ข้อมูลในประเทศสหรัฐอเมริกาประเมินมูลค่าความค่าเสียหาย

เฉลี่ยในสถานการณ์ท่ีศูนย์ข้อมูลเกิดภาวะไฟฟ้าขัดข้องจากเหตุสุดวิสัย อยู่ท่ีเกินกว่า 7,900 เหรียญสหรัฐต่อนาที 

(ประมาณ 272,400 บาท) ซ่ึงเพิ่มขึ้น 41% จาก 5,600 เหรียญ (ประมาณ 193,100 บาท) ในปี ค.ศ.2010 ปัจจุบันศูนย์

ข้อมูลไม่สามารถหยุดให้บริการหรือด าเนินงานอย่างขาดประสิทธิภาพได้ เพราะจะเพิ่มต้นทุนและท าให้ผู้ใช้บริการเกิด

ความไม่พอใจ ดังน้ันผู้ด าเนินการศูนย์ข้อมูลจึงได้ปรับปรุงความพร้อมใช้งานและประสิทธิภาพของศูนย์ข้อมูลโดยน า

มาตรฐานศูนย์ข้อมูลท่ีได้รับการยอมรับท่ัวโลกมาประยุกต์ใช้  

 

เพิ่ม

ประสิทธิภำพ

ศูนย์ข้อมูล 

มาตรฐานศูนย์ข้อมูลมีบทบาทส าคัญ เมื่อต้องเลือกใช้บริการศูนย์ข้อมูลจากผู้ให้บริการรายใดรายหน่ึง ผู้ใช้บริการศูนย์

ข้อมูลยึดถือมาตรฐานเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบผู้ให้บริการรายต่างๆ โดยมาตรฐานจะช่วยปกป้อง

ผู้ใช้บริการจากการตัดสินใจบนพื้นฐานค ากล่าวอ้างของผู้ให้บริการเท่าน้ัน กรณีตัวอย่างท่ีชัดเจนคือ ระบบ Tier ท่ี 

Uptime Institute พัฒนาขึ้น ระบบดังกล่าวซ่ึงประกอบด้วย Tier 4 ระดับท่ีก าหนดองค์ประกอบทางกายภาพเพื่อ

สร้างเสถียรภาพในระดับท่ีก าหนด กลายเป็นท่ียอมรับในฐานะมาตรฐานท่ีเกิดขึ้นจากความนิยม (De Facto 

Standard) ในด้านการออกแบบศูนย์ข้อมูลท่ีมีเสถียรภาพ 

 

 

กำรวิเครำะห์

เชิง

เปรียบเทียบ 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ยิ่งศูนย์ข้อมูลมีความซับซ้อน ต้นทุนด้านพลังงานท่ีสูงขึ้นยิ่งส่งผลต่อต้นทุนในการด าเนินการศูนย์ข้อมูล ศูนย์ข้อมูลใช้

พลังงานในปริมาณมากเพื่อให้บริการอย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปค่าไฟฟ้าในศูนย์ข้อมูลคิดเป็นสัดส่วน 40-

60% ของต้นทุนการด าเนินงานท้ังหมด การเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานของศูนย์ข้อมูลจึงมีประโยชน์อย่างยิ่ง 

เนื่องจากเป็นการช่วยลดต้นทุนการด าเนินงาน โดยการลดต้นทุนของผู้ให้บริการศูนย์ข้อมลูสามารถใช้วิธีดังต่อไปน้ี 

1. ใช้มาตรฐานการออกแบบภายในท่ีได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมส าหรับองค์ประกอบต่างๆ ของศูนย์ข้อมูล เพื่อให้

องค์ประกอบเหล่าน้ันใช้พลังงานในการปฏิบัติงานน้อยลง ซ่ึงส่งผลต่อการลดต้นทุนโดยรวม 

2. ปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมโดยพิจารณาองค์ประกอบศูนย์ข้อมูลให้สอดคล้องกับภาระงานด้าน IT ท่ีเกิดขึ้น

จริง เพื่อให้เกิดการท างานร่วมกันระหว่างองค์ประกอบอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด น าไปสู่การประหยัดค่าใช้จ่าย  

3. น าเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีมาตรฐานอุตสาหกรรมยอมรับมาประยุกต์ใช้งาน เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าแต่ยังสามารถรองรับการ

ท างานของศูนย์ข้อมูล ส่งผลให้ลดต้นทุนโดยรวมลงได้ 

ท้ัง 3 วิธีการน้ีใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมด้านศูนย์ข้อมูลเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุนท้ังหมด 

กำรเพิ่ม 

ประสิทธิภำพ  

ด้ำนต้นทุน 

  

จากข้อมูลของ Natural Resources Defence Council (NRDC) ศูนย์ข้อมูลในประเทศสหรัฐอเมริกาใช้พลังงานไฟฟ้า

ท้ังหมด 9.1 หมื่นล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) ในปี ค.ศ.2013 และจะใช้ไฟฟ้าถึง 1.39 แสนล้าน kWh ภายในปี ค.ศ.

2020 ศูนย์ข้อมูลต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงถึง 3% ของปริมาณการผลิตไฟฟ้าท้ังหมดท่ัวโลก อีกท้ังยังปล่อยก๊าซเรือน

กระจกกว่า 200 ล้านเมตริกตัน ศูนย์ข้อมูลก าลังสร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อสภาพแวดล้อม กลุ่มนักอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมหลายกลุ่มก าลังกดดันผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลให้ใช้แนวปฏิบัติศูนย์ข้อมูลสีเขียว (Green Data Center) เพื่อ

ลดผลกระทบของศูนย์ข้อมูลต่อสิ่งแวดล้อม จากการน าวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลมาใช้ ผู้ให้บริการ

ศูนย์ข้อมูลสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลงได้ โดยขั้นตอนท่ีสามารถด าเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

มีดังนี้  

1. การใช้พลังงานหมุนเวียน ถือเป็นหน่ึงในขั้นตอนส าคัญท่ีสุดของการลดผลกระทบของศูนย์ข้อมูลต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อ

ใช้พลังงานหมุนเวียน ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลสามารถลดอัตราการใช้พลังงานและปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงส่งผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม 

2. การใช้งานศูนย์ข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ แนวทางปฏิบัติท่ีดีอีกประการท่ีสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คือ การ

เพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ข้อมูล โดยยึดถือวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการออกแบบและด าเนินงาน 

 

 

ผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม 

  



4. สถำนกำรณ์ปัจจุบันด้ำนมำตรฐำนศูนย์ข้อมูลในประเทศไทย  
 ส าหรับประเทศไทย การน ามาตรฐานด้านศูนย์ข้อมูลมาใช้ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น โดยอัตราการน ามาใช้ถือว่ายังไม่สูง

นัก เมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศูนย์ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐน้อยรายจะมีการปฏิบัติตาม

มาตรฐานสากลด้านคุณภาพการให้บริการ  

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) เป็นเพียง 2 องค์กรที่มีศูนย์

ข้อมูลทีไ่ด้รับการรับรองจาก Uptime Institute ส่วนประเทศอื่นๆ เช่น ประเทศอินโดนีเซีย มีศูนย์ข้อมูลที่ผ่านการรับรองของ 

Uptime Institute จ านวนมาก แสดงให้เห็นว่าการน ามาตรฐานด้านศูนย์ข้อมูลมาใช้งานของประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับต่ า 

ในกรณีของมาตรฐาน TIA นั้น ไม่มีศูนย์ข้อมูลใดได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ในอนาคตอันใกล้ 

คาดว่าสถานการณ์นี้จะเปลี่ยนไป เนื่องจากความคาดหวังของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลจะสูงขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งความต้องการศูนย์

ข้อมูลที่มีความพร้อมใช้งานสูงจะกลายเป็นสิ่งจ าเป็น 

ควำมท้ำทำยด้ำนมำตรฐำนศูนย์ข้อมูลในประเทศไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลเผชิญ คือการน ามาตรฐานมาประยุกต์ใช้นั้น อาจเพิ่มต้นทุนและความ

ซับซ้อนในการด าเนินงาน มาตรฐานก าหนดแนวทางในการด าเนินงานและรักษาศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ Uptime Institute 

ได้พัฒนาระบบ Tier เพื่อประเมินความพร้อมใช้งานศูนย์ข้อมูล และก าหนดช่วงเวลาหยุดท างาน (Downtime) ส าหรับแต่ละ Tier 

โดยที่ Tier 1 คือข้อก าหนดขั้นต่ า และ Tier 4 คือข้อก าหนดระดับสูงสุดของ Uptime Institute เพื่อให้ได้รับการรับรองระดับ 

Tier 4 นั้น ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลจะต้องมีระบบส ารองส าหรับศูนย์ข้อมูลแบบ 2N+1 กล่าวคือ ศูนย์ข้อมูลจ าเป็นต้องมีอุปกรณ์

ไฟฟ้าและระบบสนับสนุน 2 ชุด และยังต้องส ารองเพิ่มเติมอีก 1 ชุด มาตรฐานด้านพลังงานและการท าความเย็นแนะน าให้ติดตั้ง

อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องท าความเย็นประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของศูนย์ข้อมูล ขณะทีก่ารรักษาความปลอดภัยศูนย์

ข้อมูลทางกายภาพ ผู้ให้บริการควรติดตั้งกล้องคุณภาพสูง เครื่องกั้นแรงกระแทก ใช้ระบบควบคุมการเข้าออกแบบแบ่งพื้นที่ เป็น

ต้น การติดตั้งและดูแลรักษาอุปกรณ์เหล่านี้ส่งผลใหต้้นทุนเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว ส าหรับผู้ด าเนินงานศูนย์ข้อมูล การน ามาตรฐานมา

ใช้ยังมีน้อยในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เนื่องจากประเทศเหล่านี้ยังมีก าลังซื้อต่ าและผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลส่วนใหญ่ในประเทศ

เหล่านี้ยังมีความลังเลที่จะลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

 

กำรน ำมำตรฐำนมำใช้ต้องอำศัยกำรลงทุนที่สูงและควำมทุม่เทอย่ำงมำก 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จ านวนมาตรฐานส าหรับศูนย์ข้อมูลนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก ท าให้กลายเป็นความท้าทายส าหรับผู้

ให้บริการศูนย์ข้อมูลในการตัดสนิใจเลือกใช้มาตรฐาน โดยมาตรฐานศูนย์ข้อมูลครอบคลมุองค์ประกอบตา่งๆ ของศูนย์ข้อมูล และยัง

ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เฉพาะต่อศูนย์ข้อมูล มาตรฐาน Uptime และ TIA ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นมาตรฐานด้านความพร้อม

ใช้งาน ส่วน ASHARE และ NABERS ถูกพัฒนาขึ้นเป็นมาตรฐานด้านพลังงานและการท าความเย็น PT DCI และ HIPPA เป็น

มาตรฐานความปลอดภัยของศูนย์ข้อมูล ขณะที่ LEED และ BICSI ใช้เป็นมาตรฐานการออกแบบศูนย์ข้อมูล ISO เป็นมาตรฐาน

เกี่ยวกับการด าเนินงาน SSAE และ ISAE ถูกใช้ในการตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ข้อมูล นอกจากนี้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ยังได้จัดท ามาตรฐานศูนย์ข้อมูลส าหรับผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลในประเทศไทยขึ้นมาโดยเฉพาะ ทั้งนี้ 

การเลือกมาตรฐานใหเ้หมาะสมนั้น นับเป็นประเด็นท่ีส าคัญมากส าหรับผู้ด าเนินการศูนย์ข้อมูล เนื่องด้วยเหตุผลต่อไปนี้ 

1. ทุกศูนย์ข้อมูลมีความต้องการทีแ่ตกต่างกัน และศูนย์ข้อมูลไม่จ าเป็นต้องเลือกใช้มาตรฐานระดับสูงสุด ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลอาจ

ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลส าคัญ จึงสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานที่จ าเป็นบางมาตรฐานเพื่อรักษาสมดุลระหว่างประสิทธิภาพในการ

ให้บริการและต้นทุนท่ีเกิดขึ้น 

2. ผู้ด าเนินการศูนย์ข้อมลูอาจจัดเก็บข้อมูลการธนาคารและต้องได้รบัการรองรับความปลอดภัยศูนย์ขอ้มูลเฉพาะทาง ก่อนที่จะ

จัดเก็บข้อมลูการธนาคารได้ การรบัรองความปลอดภัยนั้นเป็นแนวทางที่ต้องปฏิบัติตาม เพื่อเพิม่ความปลอดภัยของศูนย์ข้อมลู  

 

มำตรฐำนศูนย์ข้อมูลมีให้เลือกใชง้านหลำกหลำย 

มาตรฐานที่มีหลากหลายในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดสภาวะขาดบุคลากรที่มีความเข้าใจเรื่องมาตรฐานศูนย์ข้อมูลอย่างครบถ้วน ผู้

ให้บริการมีหลายมาตรฐานให้เลอืกใช้งาน แต่มีบุคลากรเพียงไม่กี่รายที่เข้าใจมาตรฐานท้ังหมดเหล่านั้น โดยส่วนใหญ่ บุคลากรมีองค์

ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานแคบ่างมาตรฐาน ประเด็นนี้จึงเป็นความท้าทายส าคญัเพราะท าใหผู้ใ้ห้บริการไม่สามารถน ามาตรฐานหลาย

มาตรฐานมาประยุกต์ใช้ และแย่กว่านั้นการที่ผู้ให้บริการไม่ทราบว่าควรเลือกใช้มาตรฐานใดมาประยุกต์ใช้ อาจส่งผลเสียมากกว่า

ผลดี สถานการณ์เช่นนี้สามารถพบได้ทั่วไปในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะจ านวนมากใน

ตลาดแรงงาน  

 

ขำดแคลนบุคลำกรท่ีเข้ำใจมำตรฐำนแบบองค์รวม 

   

ความท้าทายนี้ค่อนข้างมีความเฉพาะส าหรับผู้ด าเนินงานศูนย์ข้อมูลในภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่มีการของบประมาณเป็น

รายปีและงบประมาณเหลา่นี้มักไมย่ืดหยุ่นพอที่จะรองรับค่าใช้จ่ายด้านมาตรฐาน หน่วยงานหลายแห่งมีความตั้งใจที่จะน ามาตรฐาน

ศูนย์ข้อมูลมาประยุกต์ใช้ แต่ด้วยข้อจ ากัดด้านงบประมาณ หน่วยงานจึงไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ อย่างไรก็ตามคาดว่าความท้า

ทายนี้จะลดลง เนื่องจากภาครัฐก าลังจะด าเนินการพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Modernization) ของหน่วยงานต่างๆ และจะมุ่งเน้นการ

พัฒนาประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากศูนย์ข้อมูลมากขึ้น  

 

งบประมำณเป็นอุปสรรคใหญ่ในกำรน ำมำตรฐำนมำใช้  

    



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อน ามาตรฐานศูนย์ข้อมูลมาใช้แล้ว ความท้าทายอีกประการที่ตามมา คือ การรักษาระดับมาตรฐาน ซึ่งมีความเช่ือมโยงกับปัญหา

ของความขาดแคลนบุคลากรที่เข้าใจมาตรฐานและแนวทางรักษาระดับมาตรฐานศูนย์ข้อมูลอย่างถ่องแท้ การน ามาตรฐานมาใช้และ

การจัดการมาตรฐานถือเป็นความท้าทายที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เนื่องจากบริษัทหรือหน่วยงานภาครัฐมิได้ใช้เพียงมาตรฐานเดียว 

จึงกลายเป็นอุปสรรคในการสรรหาบุคลากรที่เข้าใจแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทั้งหมดที่น ามาใช้ และถึงแม้บริษัทหรือหน่วยงาน

จะสรรหาบุคลากรผู้มีทักษะที่ต้องการมาได้ การจ้างและรักษาบุคลากรเหล่านีอ้าจมีค่าใช้จ่ายสูงมาก  

 

ขำดแคลนบุคลำกรท่ีเข้ำใจในควำมแตกต่ำงของมำตรฐำนต่ำงๆ และกำรเลือกน ำมำใช้งำน 

ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลส่วนใหญ่ในประเทศไทยด าเนินงานศูนย์ข้อมูลโดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐานและอาคารที่ล้าสมัย ประเด็นนี้

สามารถพบได้ในหน่วยงานภาครัฐมากกว่าในภาคเอกชน เนื่องจากศูนย์ข้อมูลภาครัฐส่วนมากตั้งอยู่ในอาคารที่อออกแบบมาส าหรับ

การเป็นส านักงาน โดยในการปฏิบัติตามมาตรฐานศูนย์ข้อมูลนั้น หน่วยงานอาจจ าเป็นต้องยกเลิกระบบโครงสร้างพื้นฐาน IT ที่มีอยู่

เดิม และ ติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานใหม่ ซึ่งเป็นการลงทุนที่สูงส าหรับหน่วยงานภาครฐั นอกจากน้ีโครงสร้างอาคารดั้งเดิมยังเป็นความ

ท้าทาย เนื่องด้วยอาคารเหล่านี้ไม่มีพื้นที่รองรับอุปกรณ์ใหม่ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานตามมาตรฐาน มาตรฐานศูนย์ข้อมูลยัง

ก าหนดให้ศูนย์ข้อมูลตั้งอยู่ในสถานท่ีที่เข้าถึงได้ง่าย จึงเป็นอีกความท้าทายที่ส าคัญส าหรับหน่วยงานภาครัฐเนื่องจากการย้ายศูนย์

ข้อมูลไปยังสถานท่ีใหม่ต้องใช้งบประมาณสูงมาก 

ผู้ให้บริกำรศูนย์ข้อมูลหลำยรำยยังคงใช้โครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ล้ำสมัย 

ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลไม่มีประสบการณ์เพียงพอที่จะเข้าใจคุณค่าของการน ามาตรฐานศูนย์ข้อมูลมาใช้งาน ศูนย์ข้อมูลส่วนใหญ่ใน

ประเทศไทยยังคงอยู่ในระยะเริ่มต้นของการพัฒนา ดังนั้นการน าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของอุตสาหกรรมมาใช้จึงมิใช่ประเด็นส าคัญ

อันดับแรก และอีกประเด็นท่ีส่งผลต่อการพัฒนาด้านมาตรฐาน คือ ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลไม่ทราบผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 

อย่างชัดเจน แนวโน้มนี้สามารถพบได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยภาครัฐอาจแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความ

เข้าใจมาตรฐานศูนย์ข้อมูล แต่ความซับซ้อนของระบบราชการมีหลายประการที่ส่งผลให้ไมส่ามารถผลักดันให้ก้าวหน้าได้อย่างท่ีควร 

 

ผู้ให้บริกำรศูนย์ข้อมูลไม่มีประสบกำรณ์เพียงพอ  

  

ความท้าทายนีเ้ป็นอีกประการหนึ่งทีม่ีความเฉพาะส าหรับภาครัฐ คือ การด าเนินงานทุกอย่างต้องผ่านการอนุมัติในระดับกระทรวง

เท่านั้น หากไม่มีนโยบายจากกระทรวงรองรับในการระบุว่าควรมีการน ามาตรฐานมาใช้ จะก่อให้เกิดอุปสรรคต่อหน่วยงานในการขอ

อนุมัติงบประมาณในการน ามาตรฐานมาใช้ ดังนั้น แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดในกรณีนี้ คือ กระทรวงต้องออกค าสั่งให้ทุก

หน่วยงานภายในสังกัดด าเนินการน ามาตรฐานมาใช้ 

 ระบบรำชกำรอำจมองข้ำมควำมส ำคัญของกำรน ำมำตรฐำนมำปฏิบัติใช ้ 

Bureaucracy is hindering the adoption of standards   

 



  
 

5. มำตรฐำนศูนย์ข้อมูล จ ำแนกตำมหน้ำที ่

 

มำตรฐำนศูนย์ข้อมูลจ ำแนกตำมหน้ำท่ี 

1) พลังงำนและไฟฟ้ำ (Energy and Power) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พลังงำนและ
ไฟฟ้ำ 

กำรออกแบบและ
โครงสร้ำง 

เครื่องแม่ข่ำย 
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

และกำรใช้งำน 

ท ำเลที่ต้ังและ
สถำนที ่

ข้อตกลงระดับกำร
ให้บริกำร 

PUE: Power Usage Effectiveness หรือ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน คือ ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดในศูนย์ข้อมูล

เทียบกับพลังงานไฟฟ้าท่ีอุปกรณ์ IT ใช้ โดยวัดเป็นอัตราส่วน มีค่าไม่น้อยกว่า 1  

พลังงานเป็นองค์ประกอบส าคัญที่สุดของศูนย์ข้อมูล เนื่องจากศูนย์ข้อมูลใช้พลังงานปริมาณ
มาก เพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ โดยทั่วไปค่าไฟฟ้าในศูนย์ข้อมูลคิดเปน็ 
40-60% ของค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานท้ังหมด  

การยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานของศูนย์ข้อมูลจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการลด
ต้นทุนการด าเนินงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน  

 

มิเตอร์: มิเตอร์ บ่งบอกข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการท างานของโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล (เช่น ระบบพลังงานและระบบท า

ความเย็น) ภายในศูนย์ข้อมูล มิเตอร์บางประเภทสามารถใช้งานได้หลายวัตถุประสงค์ ตั้งแตก่ารติดตามปริมาณการใช้ไฟฟ้า 

ไปจนถึงการวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าภายในอาคารและรายงานปัญหา เช่น แรงดันสูงช่ัวขณะ (Transients) และ ฮาร์มอนิก 

(Harmonics) เป็นต้น มิเตอร์ควรติดตั้งไวภ้ายในศูนย์ข้อมูล เพื่อวัดค่าไฟฟ้า (kW) พลังงาน (kWh) แรงดันและก าลังไฟฟ้า 

ฮาร์มอนิก (Harmonics) องค์ประกอบก าลังไฟฟ้า (Power Factor) อัตราการไหล (Flow Rates) อุณหภูมิ และ ความช้ืน 

เป็นต้น  

 



  
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2)  กำรออกแบบและโครงสร้ำง (Design and Structure) 

 

 

  

ไฟส่องสว่ำง: ไฟส่องสว่างเป็นองค์ประกอบส าคัญของศูนย์ข้อมูลที่ผู้ดูแลมักมองข้าม มาตรฐานอุตสาหกรรมแนะน าให้ติดตั้ง

หลอดไฟแบบ LED ในศูนย์ข้อมูลต่างๆ ด้วยเหตุผล 3 ประการ คือ 1) ประหยัดไฟฟ้ามากกว่า 2) มีความร้อนน้อยกว่า และ 

3) ปรับเพิ่ม/ลดระดับความสว่างได้เกือบ 100% นอกจากนี้ ศูนย์ข้อมูลควรมีการใช้ระบบไฟส่องสว่างแบบติดตั้งเซนเซอร์ 

เพื่อลดค่าไฟฟ้าด้วย 

 

 

 

ระบบส ำรอง: ระบบส ารองในที่นี้ หมายถึง อุปกรณ์หรือระบบส ารองของระบบหลักที่ให้บริการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่ม

ความเสถียรของระบบ เพื่อใช้ส ารองหรือป้องกันการล่มของระบบ ซึ่งความต้องการของผู้ใช้บริการต่อระบบส ารองในศูนย์

ข้อมูลนั้น มักเน้นถึงประเด็นว่าไฟฟ้าส ารองนั้นมีเพียงพอในกรณีที่ไฟฟ้าดับหรือไม่ ซึ่งปัญหาไฟฟ้าดับด้วยเหตุสุดวิสัยนี้เป็น

สาเหตุหลักท่ีท าให้ศูนย์ข้อมูลไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 

 

 

UPS: ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลควรท าการติดตั้งระบบไฟฟ้าส ารอง (UPS) หากพบความเป็นไปได้ที่ท าให้การบริการต้อง

หยุดชะงักหรือเกิดข้อผิดพลาดในการประมวลผลข้อมูลอันเนื่องมาจากระบบไฟฟ้า ทั้งนี้ระบบไฟฟ้าส ารองควรถูกติดตั้ง

ระหว่างระบบจ่ายไฟฟ้าสาธารณะและระบบให้บริการที่ส าคัญของหน่วยงาน ระบบ UPS ที่เลือกน ามาใช้งานนั้น จะต้อง

ค านึงถึงการรองรับภาระงาน ระยะเวลาการส ารองไฟฟ้า ความรวดเร็วในการจ่ายไฟส ารอง ซึ่งมีผลโดยตรงต่ออุปกรณ์ที่

เชื่อมต่ออยู่   

 
กำรท ำควำมเย็น: การท าความเย็นส าหรับศูนย์ข้อมูลหรือการก าจัดความร้อนเป็นอีกประเด็นส าคัญที่ต้องอาศัยความรู้และ

ความเข้าใจ ในบางกรณีแม้อุปกรณ์ที่เปลี่ยนทดแทนในศูนย์ข้อมูลมีขนาดเล็กลง แต่ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้อาจยังเท่าเดิมหรือ

สูงขึ้น ซึ่งอาจท าให้ความร้อนในศูนย์ข้อมูลเพิ่มสูงขึ้น การใช้เทคโนโลยีท าความเย็นที่ทันสมัย สามารถช่วยผู้ให้บริการศูนย์

ข้อมูลลดอัตราการท าความเย็นภายในศูนย์ข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพไปพร้อมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลเป็นส่วนส าคัญของระบบ IT ตั้งแต่เนื้อหาทั้งหมดถูกรวบรวมหรือ
ส่งผ่านต่อไปอย่างไร การวางแผนการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลมีความส าคัญเป็น
อย่างยิ่ง จึงต้องพิจารณาประสิทธิภาพของ การฟื้นฟูและความสามารถในการรองรับการ
ขยายตัวของบริการ มิติอีกด้านที่ส าคัญในการออกแบบศูนย์ข้อมูล คือ ความคล่องตัวในการใช้
งานและรองรับบริการใหม่ได้อยา่งรวดเรว็ การออกแบบสถาปัตยกรรมที่ความยืดหยุ่นสามารถ
รองรับแอปพลิเคชันในได้อย่างรวดเร็วท าให้เกิดข้อได้เปรียบในการให้บริการ 
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กำรเดินสำยสัญญำณ: ภายในศูนย์ข้อมูล มีองค์ประกอบต่างๆ ประกอบกันจนกลายเป็นระบบที่ท างานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น
เครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล หรือแม้แต่อุปกรณ์ตรวจจับ (Sensor) องค์ประกอบทั้งหมดนี้สัมพันธ์
และเชื่อมต่อกันด้วยระบบสายสัญญาณ ซึ่งผู้ออกแบบและผู้ให้บริการพยายามออกแบบเพื่อให้สามารถรองรับการขยายตัว
ของบริการ การจัดการที่ง่ายขึ้น มีความพร้อมใช้งานมากขึ้น โดยทีต่้นทุนทั้งหมด (Total Cost of Ownership) ที่ต่ าลง 
 ____________9___ ____ __________________ 

___ ________________________________ _____1____________________2_____

 ___=_______________ 

________2___>_____-_________ ______>_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ควำมปลอดภัยทำงกำยภำพ: ศูนย์ข้อมูลมีภัยคุกคามที่เกิดจากปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน เช่น ปัญหาด้านไฟฟ้าและการ
ท าความเย็น ความผิดพลาดหรือเจตนาร้ายจากบุคคล อัคคีภัย น้ ารั่วไหล และคุณภาพอากาศ ด้วยเหตุนี้ ผู้ให้บริการศูนย์
ข้อมูลจึงจ าเป็นต้องติดตั้งไฟส่องสว่างให้เพียงพอ มีกล้องวงจรปิด (CCTV) กล้องตรวจจับความร้อน และเครื่องกั้นทนแรง
กระแทกที่ประตูเข้าออกศูนย์ข้อมูล รวมถึงติดตั้งเซนเซอร์รอบบริเวณศูนย์ข้อมูล นอกจากนี้ ศูนย์ข้อมูลควรเสริมระบบ
รักษาความปลอดภัยส าหรับห้องเก็บเครื่องแม่ข่ายเพิ่มขึ้นด้วย 
___ ________________________________ _____1____________________2_____

 ___=_______________ 

________2___>_____-_________ ______>_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรออกแบบอำคำร: อาคารศูนย์ข้อมูลถูกออกแบบขึ้นมาให้มีความเฉพาะตัว โดยการออกแบบนั้นควรปฏิบัติตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรม หนึ่งในลักษณะส าคัญของอาคารศูนย์ข้อมูล คือ ถูกออกแบบและจัดแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน ซึ่งการ
จัดแบ่งพื้นที่นั้นนอกจากเป็นการบริหารพื้นที่ใช้สอยแล้ว ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยโดยรวมของศูนย์ข้อมูล การออกแบบ
อาคารส่วนใหญ่ยึดถือตามมาตรฐาน BICSI และ TIA โดยทั่วไป ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลนิยมด าเนินการตามมาตรฐาน TIA 
มากกว่ามาตรฐานอ่ืน ขณะที่ผู้ให้บริการหลายรายใช้มาตรฐาน LEED ในการออกแบบสถาปัตยกรรมศูนย์ข้อมูล 
 
___ ________________________________ _____1____________________2_____

 ___=_______________ 

________2___>_____-_________ ______>_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรติดตำมสถำนะกำรท ำงำน: ในปัจจุบัน การติดตามสถานะการท างานมีบทบาทส าคัญอย่างมากส าหรับศูนย์ข้อมูล 
เนื่องจากสามารถลดภาระผู้ดูแลศูนย์ข้อมูลในการติดตามการท างานของระบบต่างๆ ในศูนย์ข้อมูลผ่านทาง GUI Interface 
เดิมที ผู้ด าเนินงานศูนย์ข้อมูลใช้ระบบจัดการอาคาร (Building Management System) แบบพื้นฐานในการดูแลศูนย์
ข้อมูล แต่ต่อมาได้มีการติดตั้งระบบจัดการอาคารที่ทันสมัยขึ้น เนื่องด้วยสภาพแวดล้อมปัจจุบันท่ีซับซ้อนมากขึ้น ปัจจุบันผู้
ให้บริการจึงหันมาใช้เครื่องมือ Data Center Infrastructure Management (DCIM) เพื่อติดตามสถานะการท างานของ
ศูนย์ข้อมูล  
___ ________________________________ _____1____________________2_____

 ___=_______________ 

________2___>_____-_________ ______>_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรตรวจจับอัคคีภัย: ระบบตรวจจับและระงับอัคคีภัยมีความจ าเป็นในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน ระบบป้องกันอัคคีภัย 
(เช่น ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน/ควันไฟ อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ อุปกรณ์
ควบคุมเพลิงอัตโนมัติ เครื่องฉีดน้ าดับเพลิง และทางออกฉุกเฉิน) ควรได้รับการออกแบบ ติดตั้ง และดูแลรักษาโดยมืออาชีพ 
ขณะที่บริเวณพื้นยกสูง (Raised Floor) ควรมีอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนและควันไฟติดตั้งไวท้ั้งด้านบนและด้านล่างของพื้น 
___ ________________________________ _____1____________________2_____

 ___=_______________ 

________2___>_____-_________ ______>_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



  
 

3) เครื่องแม่ข่ำย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล และกำรใช้งำน (Server, Storage and Utilization) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

ศูนย์ข้อมูลมีความพร้อมในการจัดเก็บ/ให้บริการพื้นท่ีรองรับระบบต่างๆ (เช่น Web Servers, 
Application Servers, Database Servers, SAN และ NAS เป็นต้น) เพื่อจัดเก็บแอปพลิเค
ชันต่างๆ ที่ศูนย์ข้อมูล โดยอาศัยระบบประมวลผลกลาง ศูนย์ข้อมูลมีระบบยืนยันตัวบุคคล
กลางที่พร้อมใช้งาน เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบที่เกี่ยวข้องตามระดับการอนุญาต  
โครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดในศูนย์ข้อมูลจ าเป็นต้องมีอุปกรณ์ติดตามสถานะและรักษาความ
ปลอดภัย เพื่อการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

 

 

 

 

กำรใช้งำนและกำรท ำ Virtualization: อัตราการใช้งาน คือ การวัดอัตราการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ ในศูนย์ข้อมูลและ
รายงานในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ของความสามารถที่รองรับได้ทั้งหมด อัตราการใช้งานสามารถใช้ในการค านวณเพื่อวาง
แผนการพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องแม่ข่าย เครือข่าย และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เช่น อัตราการใช้งานช่วยให้ผู้
ด าเนินงานศูนย์ข้อมูลเข้าใจแนวโน้มการใช้งานพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและวางแผนส าหรับอนาคตได้ทันต่อความต้องการ ส่วน 
การท า Virtualization คือการแบ่งทรัพยากรจากเครื่องแม่ข่ายกายภาพใหเ้ป็นเครือ่งแม่ข่ายแบบเสมือนเพื่อใช้งานแตกต่าง
ไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งอัตราการท า Virtualization ทีเ่พิ่มขึ้น บ่งบอกถึงประสิทธิภาพการใช้งานที่สูงข้ึน 
___ ________________________________ _____1____________________2_____

 ___=_______________ 

________2___>_____-_________ ______>_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรติดตำมสถำนะกำรท ำงำน: เครื่องมือติดตามสถานะ (Monitoring Tool) ช่วยติดตามการประมวลผลของศูนย์ข้อมูล
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ท างานอยู่ภายใน นอกจากองค์ประกอบต่างๆ ของด้านโครงสร้าง
พื้นฐานของศูนย์ข้อมูลแล้ว ระบบบริหารจัดการ (Management Software Tool) ช่วยท าให้โครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูล
ให้บริการตามความต้องการ (On-demand) ของผู้ใช้งานได้ เพราะโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลลกัษณะนี้จะมีความสามารถ
ประเมินและจัดการระบบ แอปพลิเคชัน และฐานข้อมูล ด้วยตัวเอง  
1____________________2_____ ___=_______________ 

________2___>_____-_________ ______>_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบช่วยเหลือ: ระบบช่วยเหลือส าหรับศูนย์ข้อมูล (Helpdesk) ท าหน้าที่บันทึกเหตุการณ์ผ่านเครื่องมือจัดการระบบและ
เครือข่ายโดยอัตโนมัติ อีกทั้งยังสามารถแบ่งแยกระดับ Tier ต่างๆ ตามประเภทเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ได้ นอกจากนี้ 
Helpdesk ยังสามารถล าดับความส าคัญของเหตุการณ์ ระดับความรุนแรง และระดับของผลกระทบ ซึ่ง Helpdesk ยัง
สามารถยกระดับการแก้ไขและส่งค าร้องขอของผู้ใช้งานให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรส ำรองข้อมูล: การส ารองข้อมูลภายในศูนย์ข้อมูลมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะช่วยกู้คืนข้อมูลส าคัญในกรณีเกิด
เหตุขัดข้อง การส ารองข้อมูลควรมีให้เลือกใช้งานได้ในทุกระบบปฏิบัติการและควรรองรับการส ารองข้อมูลด้วย SAN และ 
NAS ระบบส ารองข้อมูลจะมี GUI Platform เพื่อใหส้ามารถบริหารจัดการและใช้งานได้อย่างง่ายดาย การส ารองข้อมูลที่ดี
ควรต้องสามารถส ารองข้อมูลได้หลายช่องทาง ทั้งนี้ควรมีการก าหนดระยะเวลาในการส ารองข้อมูลอย่างเหมาะสมเพื่อลด
ความเสี่ยงในการสูญเสียข้อมูล  

___ ________________________________ _____1____________________2_____

 ___=_______________ 

________2___>_____-_________ ______>_________________________________________ 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8oPXWycTSAhXLipQKHcPuAQQQjRwIBw&url=https://thenounproject.com/term/server/317820/&psig=AFQjCNGaYNZu9a4m1or3shv-aahD73pl-A&ust=1488982360431565


  
 

 

 

 

 

 

4) ท ำเลที่ตั้งและสถำนที่ (Location and Site) 

 

    

 

              

 

 

 

 

  

ควำมปลอดภัย: ความปลอดภัยของศูนย์ข้อมูลเป็นประเด็นส าคัญอย่างยิ่งส าหรับผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูล โดยส่วนใหญ่มักใช้
มาตรการความปลอดภัยระดับสูง เพื่อปกป้องโครงสร้างพื้นฐาน IT โดยใช้อุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยในระดับ 
Enterprise ไม่ว่าจะเป็น Firewall, Antivirus และ ระบบตรวจสอบช่องโหว่ (Vulnerability Scans) นอกจากนี้ ศูนย์
ข้อมูลมักใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส (Encryption) ที่ทันสมัย เพื่อถ่ายโอนข้อมูลระหว่างศูนย์ข้อมูลเพราะการรับส่งข้อมูล
อย่างปลอดภัยถือเป็นเรื่องส าคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเลือกท าเลที่ตั้งศูนย์ข้อมูลเป็นการตัดสินใจที่ส าคัญของหน่วยงาน เนื่องจากต้องพิจารณา
ทั้งในเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของหน่วยงาน การเลือกสถานท่ีมีบทบาทส าคัญไม่ยิ่งหย่อน
ไปกว่ากันเพราะมีผลกระทบต่อต้นทุนทั้งหมด (TCO) โดยตรง มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เลือกสถานที่ซึ่งต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วน เพราะอุตสาหกรรมมีเปลี่ยนแปลงความสนใจและการ
ด าเนินการเกือบทุก 5-7 ปี 

 

 

 
ท ำเลที่ต้ังและสถำนที่: ศูนย์ข้อมูลควรเข้าถึงได้ง่ายจากถนนสายหลัก และเข้าถึงได้จากหลายเส้นทาง สามารถเพิ่มหรือ
ขยายพื้นที่เพ่ือรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้ ในกรณีฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาต เจ้าหน้าที่ดับเพลิง และเจ้าหน้าที่
ฉุกเฉินอื่นต้องสามารถเข้าถึงศูนย์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วทันท่วงท ีนอกจากน้ีศูนย์ข้อมูลควรมีแหล่งจ่ายไฟฟ้าจากหลายแหล่ง 
เพื่อเพ่ิมความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าและท าให้สามารถเพิ่มขยายศูนย์ข้อมูลในอนาคตได้ ในกรณีที่ต้องรองรับพื้นที่จัดเก็บ
ของศูนย์ข้อมูลทีเ่พิ่มขึ้น  
 
 
 
___ ________________________________ _____1____________________2_____

 ___=_______________ 

________2___>_____-_________ ______>_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCl_KzxcTSAhVGNpQKHS5RCS8QjRwIBw&url=https://thenounproject.com/term/location/908440&psig=AFQjCNHyF-8cv5WywVcaeCsU0R17IYb5fA&ust=1488981192872267


  
 

5) ข้อตกลงระดับกำรให้บริกำร (Service Level Agreement) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ความพร้อมในการให้บริการแบบครบวงจรของศูนย์ข้อมูลและความสามารถในการติดตาม
สถานะการท างานถือเป็นเรื่องส าคัญ ในการส่งมอบบริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นการก าหนดข้อตกลงระดับการให้บรกิาร (SLA) ระหว่างภาครัฐและหน่วยงานท่ีให้บริการ
ศูนย์ข้อมูลจึงเป็นเรื่องจ าเป็น โดยควรมีการแต่งตั้งหน่วยงานอิสระ เพื่อติดตามผลการ
ด าเนินงานของ SLA ที่เกี่ยวข้อง 

 

 
กำรกู้คืนภัยพิบัติ: การกู้คืนภัยพิบัติ (Disaster Recovery) มีความส าคัญต่อระบบสารสนเทศหรือเทคโนโลยีที่ใช้ด าเนินงาน 
โดยการกู้คืนภัยพิบัติถือเป็นส่วนหน่ึงของความต่อเนื่องในการด าเนินงาน (Business Continuity) ที่ต้องอาศัยการวางแผน
อย่างดีเพื่อใหศู้นย์ข้อมูลสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง หากพิจารณาจากมุมมองของการเป็นรัฐบาลดิจิทัล การควบคุม
และป้องกัน (Contorls and Protections) ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการกู้คืนภัยพิบัติ ทั้งนี้ผู้ให้บริการศนย์ข้อมูลสามารถมี 
DR Site แห่งเดียวหรือหลายแห่งก็ได้ 
___ ________________________________ _____1____________________2_____

 ___=_______________ 

________2___>_____-_________ ______>_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tier: ศูนย์ข้อมูล Tier 1 ถึง 4 คือ มาตรฐานในการก าหนดช่วงเวลาให้บริการของศูนย์ข้อมูล ศูนย์ข้อมูล Tier 4 ถือเป็น
ระดับที่มีความทนทานที่สุดและมีความเสี่ยงต่อภาวะล้มเหลวน้อยที่สุด Tier 4 ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อรองรับเครื่องแม่ข่าย
และระบบคอมพิวเตอร์ที่ส าคัญต่อการปฎิบัติงาน โดยมีระบบส ารองเต็มรูปแบบ (ระบบท าความเย็น ไฟฟ้า เครือข่าย 
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เป็นต้น) และมีการแบ่งพื้นที่รักษาความปลอดภัยซึ่งใช้ การควบคุมการเข้าออกแบบ Biometric ทั้งนี้ 
กลุ่มธุรกิจขนาดเล็กมักเลือกด าเนินการจากระดับพื้นฐานท่ีสุด คือ Tier 1 
___ ________________________________ _____1____________________2_____

 ___=_______________ 

________2___>_____-_________

 ______>_________________________________________ 
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6. แบบจ ำลองคุณสมบัติของศูนย์ข้อมูล (Refined Maturity Model for Data Centers) 
ค ำอธิบำยระดับของศูนย์ข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 แบบจ าลองคุณสมบัติของศูนย์ข้อมูลในระดับต่างๆ ถูกพัฒนาขึ้นส าหรับหน่วยงานภาครัฐ และได้มีการระบุระดับ

ความพร้อมด้านมาตรฐานของหน่วยงานภาครฐัในปัจจุบันเป็นที่เรียบรอ้ยแล้ว ตารางด้านล่างนี้ได้ระบุระดับมาตรฐานข้ันต่ าสุด 

ที่ศูนย์ข้อมูลแต่ละประเภทควรปฏิบัติตาม หากหน่วยงานใดจ าเป็นต้องมีการจัดการข้อมูลที่มีความส าคัญ หน่วยงานนั้นควรใช้

มาตรฐานในระดับที่สูงขึ้น  

 

  

ศูนย์ข้อมูลที่ใช้คุณสมบัติระดับที่ 1 (Level 1) จะให้บริการแบบพื้นฐาน กระบวนการมีลักษณะเฉพาะหน้า 

(Ad-hoc) และขาดความเสถียร อย่างไรก็ตามองค์กรที่มีศูนย์ข้อมูลในคุณสมบัติระดับที่ 1 ก็ยังสามารถ

ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2 

 

ศูนย์ข้อมูลที่ใช้คุณสมบัติระดับที่ 2 (Level 2) จะตระหนักว่าโครงสร้างพื้นฐานและการด าเนินงานศูนย์

ข้อมูลมีความส าคัญต่อการปฎิบัติงาน ดังน้ันศูนย์ข้อมูลจะเพิ่มมาตรการต่อระบบ อุปกรณ์ กระบวนการ

ท างาน และบุคลากร เพื่อให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

3 

 

ศูนย์ข้อมูลที่ใช้คุณสมบัติระดับที่ 3 (Level 3) จะมีประสิทธิภาพ และคุณภาพการบริการ ผ่านกระบวนการ

ที่ได้มาตรฐาน นโยบาย ธรรมาภิบาล มีการด าเนินการในเชิงรุกร่วมกันหลายฝ่าย ซ่ึงจะช่วยให้ศูนย์ข้อมูลมี

ความเป็นมาตรฐานมากขึ้น และมีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

 

 

4 

 

ศูนย์ข้อมูลที่ใช้คุณสมบัติระดับที่ 4 (Level 4) จะมีการบริหารจัดการเหมือนธุรกิจ ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลจะ

น ามาตรฐานมาใช้ เพื่อช่วยศูนย์ข้อมูลสามารถตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้มากขึ้นในระยะยาว ศูนย์ข้อมูลจะน า

เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน  

 

 

5 

 

ศูนย์ข้อมูลที่ใช้คุณสมบัติระดับที่ 5 (Level 5) จะประยุกต์ใช้มาตรฐานท่ีช่วยให้เกิดความฉลาด ความคล่องตัว 

การปรับตัว และทันสมัย หน่วยงานจะสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและโอกาสต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

จากคุณสมบัติระดับน้ี  

 

1 

 



  
 

ตัวแปร ตัวแปรย่อย Level 1 Level 2  Level 3 Level 4  Level 5 

พลังงำนและ
ไฟฟ้ำ 

(Energy and 
Power) 

กำรใช้พลังงำน 
(Energy 
Consumption) 

ไม่ติดต้ังมิเตอร์ 
ติดต้ังมิเตอร์
ส าหรับอาคาร 

ติดต้ังมิเตอร์ที่
สวิตช์บอร์ดของ
ศูนย์ข้อมูล 

ติดต้ังมิเตอร์ที่ 
Circuit ย่อย 

ติดต้ังมิเตอร์ใน
ระดับผู้ใช้งาน 

ประสิทธภิำพกำร
ใช้พลังงำน 
(Power Usage 
Effectiveness)  

ไม่มีการวัดค่า 
PUE 

มีการวัดปริมาณ
การใช้ไฟฟ้า 
ทั้งหมดต่อปี 
และมีค่า PUE  
2-2.5                                    

มีการวัดปริมาณ
การใช้ไฟฟ้า 
ทั้งหมดต่อปี 
และมีค่า PUE 
1.6-1.99 

มีการวัดปริมาณ
การใช้ไฟฟ้า 
ทั้งหมดต่อปี 
และมีค่า PUE 
1.4-1.59 

มีการวัดปริมาณ
การใช้ไฟฟ้า 
ทั้งหมดต่อปี 
และมีค่า PUE 
<1.39 

ระบบส ำรอง 
(Redundancy) 

ไม่มีการส ารอง
อุปกรณ์ท างาน
ทดแทน (N) 

มีอุปกรณ์ส ารอง
ท างานทดแทน 1 
ชุด (N+1) 

มีอุปกรณ์ส ารอง
ท างานทดแทน
และมีอุปกรณ์
ส ารอง 2 ชุด 
(N+2) 

มีอุปกรณ์
เหมือนกัน
จ านวน 2 ชุด 
(2N) 

มีอุปกรณ์
เหมือนกัน
จ านวน 2 ชุด
และมีอุปกรณ์
ส ารอง 1 ชุด 
(2N+1) 

ไฟส่องสว่ำง 
(Lighting) 

ใช้หลอดไฟ 
Fluorescent 
เพียงอย่างเดียว 

มีการใช้หลอดไฟ
ที่มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น  

ใช้หลอดไฟ LED 
ทั้งศูนย์ข้อมูล 

ใช้ระบบไฟส่อง
สว่างอัจฉรยิะใน
ศูนย์ข้อมูล  

มีการใช้แสง
ธรรมชาติ 
(Daylighting) 
และ/หรือ ไฟ
ส่องสว่างแบบ
ท่อ/หลอด เพื่อ 
เสริมแสงไฟและ
ลดการพึ่งพา
ระบบไฟส่อง
สว่างที่ใชไ้ฟฟ้า  

เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ 
(UPS) 

ไม่มี UPS 
รองรับกรณี
ไฟฟ้าขัดข้องและ
พึ่งพาเฉพาะ
เครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า จึงไม่มีการ
วัดประสิทธภิาพ
ระบบ UPS  

ใช้ UPS แบบ 
Standby/ 
Offline รองรับ
กรณีไฟฟ้า
ขัดข้อง                                  
มีประสิทธิภาพ
ระบบ UPS 
50%-60% 

ใช ้UPS แบบ 
Line 
Interactive  
มีประสิทธิภาพ
ระบบ UPS 
61%-80%  

ใช ้UPS แบบ
Double 
Conversion  
มีประสิทธิภาพ
ระบบ UPS 
81%-90%    

ใช้ UPS 
ประสิทธิภาพสูง 
โดยใช้ UPS 
แบบ Double 
Conversion ใน
โหมดประหยัด
พลังงาน (Eco)                         
มีประสิทธิภาพ
ระบบ UPS 
>90%      



  
 

ตัวแปร ตัวแปรย่อย Level 1 Level 2  Level 3 Level 4  Level 5 

กำรท ำควำมเย็น
(Cooling) 

ใช้ระบบปรับ
อากาศส าหรับ
อาคาร และไม่
วัดค่าการท า
ความเย็น 

ใช้ระบบน้ าเย็น 
(Chilled Water 
System) โดยมี
ประสิทธิภาพ
ระบบท าความ
เย็น >1.5 
kw/ton  

ใช้สารท าความ
เย็น (DX 
Systems) ใน
ศูนย์ข้อมูล และ
ไม่วัดดัชนีการท า
ความเย็น โดยมี
ประสิทธิภาพ
ระบบท าความ
เย็น 1-1.49 
kw/ton 

ใช้ระบบพัดลมไอ
เย็นโดยอาศัย
อากาศภายนอก
โดยตรง (Direct 
Fresh Air 
Evaporative 
Cooling 
System) และ
เร่ิมติดตามดัชนี
การท าความเย็น 
โดยมี
ประสิทธิภาพ
ระบบท าความ
เย็น 0.5-0.99 
kw/ton 

ใช้ระบบพัดลมไอ
เย็นโดยอาศัย
อากาศภายนอก
โดยอ้อม 
(Indirect Fresh 
Air 
Evaporative 
Cooling 
System) และ
รักษาค่า
เป้าหมายดัชนี
การท าความเย็น 
โดยมี
ประสิทธิภาพ
ระบบท าความ
เย็น <0.5 
kw/ton 

กำรออกแบบ
และโครงสร้ำง 
(Design and 
Structure) 

 
 

กำรใช้รหัสสแีละ
กำรตั้งชื่อ 
(Colour Coding 
& Naming) 

ไม่ใช้รหัสสีหรือ
ตั้งชื่อ
สายสัญญาณใน
ศูนย์ข้อมูล  

ใช้รหัสสีและตั้ง
ชื่อสายสัญญาณ
เฉพาะในห้อง
เครื่องแม่ข่าย 

ใช้รหัสสีและตั้ง
ชื่อสายสัญญาณ
ตามมาตรฐาน 
TIA ในศูนย์
ข้อมูลทุกส่วน 

ใช้รหัสสีและตั้ง
ชื่อสายสัญญาณ
ตามมาตรฐาน 
TIA ครอบคลุม
ทั้งศูนย์ข้อมูล
ส าหรับศูนย์
ข้อมูลทั้งหมดใน
พื้นที่เดียวกัน  

ใช้รหัสสีและตั้ง
ชื่อสายสัญญาณ
ตามมาตรฐาน 
TIA ในศูนย์
ข้อมูลหลายแห่ง
ในภูมิภาคต่างๆ 
ของประเทศ 

กำรประเมินควำม
ปลอดภยั 
(Security 
Assessment) 

ใช้ CCTV รักษา
ความปลอดภยั
พื้นฐาน 

ควบคุมการเข้า
ออกแบบ 
Biometric 
ติดต้ัง CCTV 
ตรวจสอบ
โครงสร้าง
พื้นฐาน ติดต้ังไฟ
รอบอาณา
บริเวณ 

ติดต้ังเซนเซอร์
รอบอาณา
บริเวณ ใช้กล้อง
ความละเอียดสูง 

ติดต้ังเครื่องกั้น
ทนแรงกระแทก 
ควบคุมการเข้า
ออกด้วย CCTV 
ในพื้นที่สุ่มเสี่ยง 

ติดต้ังกล้อง
ตรวจจับความ
ร้อนในห้อง
เครื่องแม่ข่าย ท า
การประเมินภยั
คุกคาม 

กำรออกแบบ
อำคำร (Building 
Design) 

อาคารไม่จัดแบ่ง
พื้นที่และไม่
ออกแบบตาม
มาตรฐานใด 

ศูนย์ข้อมูล
จัดแบ่งพื้นที่เป็น
สัดส่วน 

ศูนย์ข้อมูล
ออกแบบตาม
มาตรฐาน
ระดับพื้นฐาน
ของ TIA หรือ 
BICSI หรือทั้งคู่ 

ศูนย์ข้อมูลปฏิบัติ
ตามแนวทาง
ทั้งหมดของ TIA 
หรือ BICSI หรือ
ทั้งคู่  

ศูนย์ข้อมูล
ออกแบบตาม
มาตรฐาน LEED 



  
 

ตัวแปร ตัวแปรย่อย Level 1 Level 2  Level 3 Level 4  Level 5 

กำรติดตำม
สถำนะกำรท ำงำน 
(Monitoring) 

ไม่มีระบบ
ติดตามสถานะ
อัตโนมัติหรือใน
ส่วนกลางส าหรับ
ระบบเครื่องกล 
ไฟฟ้า และสิ่ง
อ านวยความ
สะดวก  

ใช ้Building 
Management 
System (BMS) 
ใช้มิเตอร์
อัจฉริยะ เพื่อ
ป้อนข้อมูลเข้าสู ่
BMS  

มีระบบติดตาม
สถานะอัตโนมัติ
ในส่วนกลาง
ครอบคลุมระบบ 
เครื่องกล ไฟฟ้า 
และสิ่งอ านวย
ความสะดวก
ส าคัญ 

มีระบบติดตาม
สถานะอัตโนมัติ
ในส่วนกลาง
ครอบคลุมระบบ 
เครื่องกล ไฟฟ้า 
และสิ่งอ านวย
ความสะดวก
ส าคัญ รวมทั้ง
ระบบ IT ส าคัญ 

มีระบบติดตาม
สถานะอัตโนมัติ
ในส่วนกลาง
ครอบคลุมระบบ 
เครื่องกล ไฟฟ้า 
และสิ่งอ านวย
ความสะดวก
ส าคัญ รวมทั้ง
ระบบ IT ส าคัญ  
สามารถ
วิเคราะห์และ
จัดการข้อมูล
แบบ Real-time 
ผ่าน Integrated 
Dashboards 
และ DCIM  

เครื่องแม่ข่ำย 
อุปกรณ์

จัดเก็บข้อมูล
และกำรใช้

งำน (Server, 
Storage and 
Utilization) 

กำรใช้งำนและ 
Virtualization 
(Utilization & 
Virtualization) 

ไม่วัดอัตราการ
ใช้งาน 

- มีการติดตาม
อัตราการใช้งาน
เฉลี่ยต่อเดือน
และอัตราการใช้
งานสูงสุดทั่วทั้ง
ศูนย์ข้อมูล  
- ใช้งานอุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูล 
40%-60%         
- ใช้งาน
เครือข่ายสูงกว่า 
40%  
- Virtualization 
10%-30% 

- มีอัตราการใช้
งาน CPU เฉลี่ย
ต่อเดือนสูงกว่า 
20%  
- ใช้งานอุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูล 
61%-70%  
- ใช้งาน
เครือข่ายสูงกว่า 
60%  
- Virtualization 
31%-50% 

- มีอัตราการใช้
งาน CPU เฉลี่ย
ต่อเดือนสูงกว่า 
35%  
- ใช้งานอุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูล 
71%-90%  
- ใช้งาน
เครือข่ายสูงกว่า 
70%  
- Virtualization 
51%-80% 

- มีอัตราการใช้
งาน CPU เฉลี่ย
ต่อเดือนสูงกว่า 
50%  
- ใช้งานอุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูลสูง
กว่า 91%  
- ใช้งาน
เครือข่ายสูงกว่า 
80%  
- Virtualization 
สูงกว่า 81% 

กำรตรวจ
สถำนะกำรท ำงำน
ของโครงสร้ำง
พื้นฐำน IT และ
ซอฟต์แวร์ 
(Monitoring IT 
Infrastructure 
and Software)  

ไม่ตรวจสอบ
สถานะการ
ท างานของ
โครงสร้าง
พื้นฐาน IT ใน
ศูนย์ข้อมูล  

ใช้เครื่องมือ
ตรวจสอบ
สถานะการ
ท างาน Web 
Server ในศูนย์
ข้อมูล 

ใช้เครื่องมือ
ตรวจสอบ
สถานะการ
ท างานเครื่องแม่
ข่ายและ
ฐานข้อมูล 

ผนวกเครื่องมือ
ตรวจสอบ
สถานะการ
ท างานเข้ากับ 
Enterprise 
Management 
System  

น ารายงานผล
จากเครื่องมือ
ตรวจสอบ
สถานะการ
ท างานมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การให้บริการ  



  
 

ตัวแปร ตัวแปรย่อย Level 1 Level 2  Level 3 Level 4  Level 5 

 

ระบบช่วยเหลือ 
(Helpdesk)  

ไม่มีระบบ 
Helpdesk  

มี Helpdesk 
ส าหรับศูนย์
ข้อมูลที่ต้อง
รองรับการ
ท างาน 8 ชั่วโมง 
5 วันต่อสัปดาห์
เป็นอย่างน้อย  

มี Helpdesk 
ส าหรับศูนย์
ข้อมูลที่ต้อง
รองรับการ
ปฏิบัติงาน 24 
ชั่วโมง 5 วันต่อ
สัปดาห์ โดยมี
การให้ความ
ช่วยเหลือและ
แก้ไขปัญหาใน
เบื้องต้น  

มี Helpdesk 
ส าหรับศูนย์
ข้อมูลที่ต้อง
รองรับการ
ปฏิบัติงาน 24 
ชั่วโมง 7 วันต่อ
สัปดาห์ โดยมี
การให้ความ
ช่วยเหลือและ
แก้ไขปัญหาใน
เบื้องต้นไปจนถึง
ปัญหาด้าน
เทคนิค 

มี Helpdesk 
ส าหรับศูนย์
ข้อมูลที่ต้อง
รองรับการ
ปฏิบัติงาน 24 
ชั่วโมง 7 วันต่อ
สัปดาห์ โดยมี
การให้ความ
ช่วยเหลือและ
แก้ไขปัญหาใน
เบื้องต้น ปัญหา
ด้านเทคนิค ไป
จนถึงปัญหาที่
ต้องใช้ความ
เช่ียวชาญเฉพาะ
ด้าน1 

กำรส ำรองข้อมูล 
(Backup) 

ไม่มีการส ารอง
ข้อมูล  

ท าการส ารอง
ข้อมูลและส่ง
ข้อมูลไปจัดเก็บ
ไว้นอกสถานที ่ 

ท าการส ารอง
ข้อมูลทุกสัปดาห์
และส่งข้อมูลไป
จัดเก็บไว้นอก
สถานที่  

ท าการส ารอง
ข้อมูลทุกวันและ
ส่งข้อมูลไป
จัดเก็บไว้นอก
สถานที่ 

ส ารองข้อมูลทุก
วันและใช้วธิี 
Electronic 
Vaulting2 ใน
การส ารองข้อมูล
ที่ส าคัญต่อ 
พันธกิจ 

ควำมปลอดภัย
ส ำหรับโครงสรำ้ง
พื้นฐำน IT และ
ข้อมูล  
(Security for IT 
Infrastructure 
and Data)  

ไม่ใช้เครื่องมือ
รักษาความ
ปลอดภัย
เครือข่ายและ 
การเข้ารหัส 
(Encryption) 

ใช ้Firewalls 
ทั่วไป รองรับ
ปริมาณข้อมูลได้
ไม่มากนักและใช ้
การเข้ารหัส
(Encryption) 
ระดับพื้นฐาน 
เช่น SSL 3.0 
หรือ TLS 1.1 

ใช ้Enterprise 
Firewall ที่มี
ประสิทธิภาพสูง 
และรองรับ 
50,000-
200,000 
Concurrent 
Connection 
อีกทั้งใช ้การ
เข้ารหัส
(Encryption) 
พื้นฐาน 

ใช ้Enterprise 
Firewall ที่มี
ประสิทธิภาพสูง 
และรองรับ
200,000-
400,000 
Concurrent 
Connection 
ส่วน การเข้ารหัส 
(Encryption) ใช ้
SSL หรือวิธีการ
ที่ดกีว่า 

ใช้ Next 
Generation 
Firewall ที่
สามารถปกปอ้ง
การท าธุรกรรม
ในระดับ 
แอปพลิเคชัน 
และมี Intrusion 
Prevention 
รวมทั้ง 
Application 
Layer Gateway 
(ALG) อีกทั้งใช้ 
การเข้ารหัส 
(Encryption) 
ชั้นสูง 

                                                           
1
 อาจมกีารแบ่งระดับของ Helpdesk เป็นระดับต่างๆ โดย L1 คือ การช่วยเหลือระดับพื้นฐานในเรื่องทั่วไป โดยเจา้หน้าที่สามารถระบุความ

ต้องการของผู้ใช้บริการ และให้ค าแนะน าเพื่อจัดการปัญหาในเบื้องต้น L2 คือ เจ้าหน้าที่เทคนิคเป็นผู้ให้การช่วยเหลือและมีความสามารถในแก้ไข
ปัญหาสูงกวา่เจ้าหนา้ที่ L1 ขณะที่ L3 ต้องอาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนกวา่ระดับ L2  
2
 ส่งข้อมูลปริมาณมากในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางที่ปลอดภยั ไปยังสถานที่จัดเก็บข้อมูลส ารอง 



  
 

ตัวแปร ตัวแปรย่อย Level 1 Level 2  Level 3 Level 4  Level 5 

ท ำเลทีต่ั้งและ
สถำนที่ 

(Location 
and Site) 

กำรเข้ำถงึและกำร
ขยำยพื้นที่ 
(Accessible 
and Expansion)  

ศูนย์ข้อมูลเข้าถึง
ยากและไม่
รองรับการขยาย
ศูนย์ข้อมูล  

ย้ายศูนย์ข้อมูล
ไปยังท าเลที่
เข้าถึงได้ง่ายขึ้น
ในพื้นที่เดียวกัน  

ศูนย์ข้อมูลย้าย
ไปท าเลที่ตั้งใหม่
ที่เข้าถึงได้จาก
ถนนหลาย
เส้นทาง  

ศูนย์ข้อมูล
สามารถขยายได้ 
ในการ
ด าเนินงานระยะ
เดียว 

ศูนย์ข้อมูล
สามารถขยายได้
ในการ
ด าเนินงาน
แบ่งเป็นหลาย
ระยะ 

ควำมพร้อมใช้งำน
ของไฟฟ้ำและ
เครือข่ำย (Power 
and Network 
Availability) 

ศูนย์ข้อมูลมี
แหล่งจ่ายไฟฟา้ 
1 แหล่งและ
เครือข่าย 1 
เส้นทาง  

ศูนย์ข้อมูลมี
แหล่งจ่ายไฟฟา้ 
1 แหล่งและ
เครือข่าย 2 
เส้นทาง  

ศูนย์ข้อมูลมี
แหล่งจ่ายไฟฟา้ 
2 แหล่งและ
เครือข่าย 2 
เส้นทาง 

ศูนย์ข้อมูลต้องใช้
แหล่งพลังงาน
ทางเลือกส าหรับ
การใช้ไฟฟ้าใน
ศูนย์ข้อมูลและมี
เครือข่าย 2 
เส้นทางขึ้นไป  

ศูนย์ข้อมูลต้อง
ก าหนดเป้าหมาย
ในการใช้
พลังงาน
หมุนเวียน
ส าหรับการใช้
ไฟฟ้าและมี
เครือข่าย 2 
เส้นทางขึ้นไป 

ข้อตกลงระดบั
กำรใช้บริกำร 

(SLA) 

กำรกู้คืนภัยพิบัต ิ
(Disaster 
Recovery) 

ศูนย์ข้อมูลไม่มี
แผนกู้คืนภัย
พิบัติ 

ศูนย์ข้อมูลเริ่มใช้ 
DR Site ร่วมกัน 
เพื่อกู้คืนภัยพิบัติ  

มีการจัดท าแผน
กู้คืนภัยพบิัติและ
ใช้ DR Site 
ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น 

มีการจัดท าแผน
กู้คืนภัยพบิัติและ
มี DR Site
โดยเฉพาะเป็น
ของตัวเอง 
สามารถบริหาร
จัดการได้เต็ม
รูปแบบ  

มีการจัดท าแผน
กู้คืนภัยพบิัติและ
ใช้ DR Site 
หลายแห่ง 

กำรแบง่ระดบัและ
เวลำในกำร
ตอบสนอง (Tier 
and Response 
Time) 

ศูนย์ข้อมูลไม่มี
การวัด 
Downtime/ 
Uptime 

ศูนย์ข้อมูลมีการ
แบ่ง Tier และมี 
Downtime 
ระหว่าง 29-50 
ชม./ปี 

ศูนย์ข้อมูลมีการ
แบ่ง Tier และมี 
Downtime 
ระหว่าง 15-29 
ชม./ปี 

ศูนย์ข้อมูลมีการ
แบ่ง Tier และมี 
Downtime 
ระหว่าง 2-15 
ชม./ปี 

ศูนย์ข้อมูลมีการ
แบ่ง Tier และมี 
Downtime 
น้อยกว่า 2 ชม./
ปี 

 
 
 

  



  
 

7. ประโยชน์ของกำรประยุกต์ใช้มำตรฐำน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

เพ่ิม

ควำมสำมำรถ

กำรวัดค่ำ

พลังงำน 

การประยุกต์ใช้มาตรฐานจะเพิ่มความสามารถในการวัดค่าพลังงานแก่ศูนย์ข้อมูล เมื่อมีการติดตั้งมิเตอร์

รุ่นใหม่ไว้ในอาคาร ท าให้สามารถวัดปริมาณการใช้พลังงานของศูนย์ข้อมูลได้อย่างแม่นย า เอื้อให้

สามารถประเมินการใช้พลังงานในศูนย์ข้อมูล และแสดงถึงจุดที่ใช้พลังงานสูงสุด 

มีประสิทธิภำพ

กำรใช้พลังงำน

จำกกำรวัดระดับ

ค่ำ PUE 

Power Usage Effectiveness (PUE) คือ ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานของศูนย์ข้อมูล เพื่อวัดค่า

การใช้พลังงานของอุปกรณ์ทั้งหมดภายในศูนย์ข้อมูล ศูนย์ข้อมูลต้องมุ่งเน้นการใช้อุปกรณ์อย่างมี

ประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ค่า PUE ที่ดขีึ้น ซึ่งจะน าไปสู่ประสิทธิภาพทีเพ่ิมขึ้นและค่าใช้จ่ายที่ลดลง 

ระบบส ำรองมี

ประสิทธิภำพ

สูงขึ้น 

ระบบส ารองมีบทบาทส าคัญในกรณีที่อุปกรณ์ใดๆ เกิดความล้มเหลว การด าเนินการตามมาตรฐานที่

สูงขึ้น จะท าให้ศูนย์ข้อมูลมีความเสี่ยงน้อยลงเนื่องจากมีระบบส ารองที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ศูนย์

ข้อมูลสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องแม้ในภาวะอุปกรณ์ล้มเหลว 

ไฟส่องสว่ำง

ประสิทธิภำพสูง 

ศูนย์ข้อมูลมักใช้หลอดไฟชนิด Fluorescent ซึ่งขาดประสิทธิภาพและสิ้นเปลืองพลังงาน ในขณะที่
หลอดไฟชนิด LED ใช้พลังงานน้อยกว่าและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าเมื่อเทียบกับหลอดไฟ 
Fluorescent นอกจากนี้ระบบไฟส่องสว่างอัจฉริยะ (Intelligent Lighting System) จะช่วยให้ศูนย์
ข้อมูลประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายเนื่องจากระบบไฟส่องสว่างจะท างานเมื่อต้องการใช้งานเท่านั้น 

UPS 

ประสิทธิภำพสูง 

บางศูนย์ข้อมูลอาจมีระบบ UPS ที่เหมาะสม แต่บางศูนย์ข้อมูลอาจไม่มีระบบ UPS ที่เหมาะสมหรือ

เพียงต่อการใช้งาน ยิ่งศูนย์ข้อมูลนั้นมีอัตราการใช้งานเพิ่มขึ้นยิ่งจ าเป็นต้องมีระบบ UPS ที่มี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น ระบบ UPS ที่มปีระสิทธิภาพจะลดเวลาในการโอนสู่ระบบไฟส ารองในกรณีที่ระบบ

ไฟขัดข้อง ซึ่งระบบ UPS ที่มีประสิทธิภาพนั้นมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อศูนย์ข้อมูลที่ต้องการให้บริการ

แบบ High Availability 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบท ำควำม

เย็น

ประสิทธิภำพสูง 

ระบบท าความเย็นนั้นเป็นองค์ประกอบหลักของศูนย์ข้อมูลและใช้พลังงานมาก ศูนย์ข้อมูลจ าเป็นต้องมี

ระบบท าความเย็นที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ระบบท าความเย็นที่มีประสิทธิภาพจะไม่พึ่งพา

พลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว แต่สามารถพึ่งพาอากาศภายนอกเพื่อท าความเย็นให้แก่ศูนย์ข้อมูล ซึ่งจะ

ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ข้อมูล 

กำรใช้รหัสสีและ

กำรต้ังชื่อ  

การใช้รหัสสีและการตั้งช่ือนั้น ท าให้สามารถระบุและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ท าให้

ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยตรง แต่เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล 

กำรยกระดับ

ควำมปลอดภัย

และกำร

ออกแบบ 

เนื่องจากศูนย์ข้อมูลนั้นจัดเก็บข้อมูลที่มีความส าคัญ การรักษาความปลอดภัยนั้นจึงเป็นเรื่องส าคัญเนื่อง

ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยจะตรวจจับและป้องกันภัยคุกคาม ก่อนที่จะสร้างความเสียหายใดๆ ต่อ

ศูนย์ข้อมูล ทั้งการออกแบบศูนย์ข้อมูลด้วยการจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนต่างๆ ก็เป็นการยกระดับความ

ปลอดภัยให้กับศูนย์ข้อมูลให้มากข้ึนด้วยเช่นกัน 

กำรติดตำม
สถำนะ

โครงสร้ำง
พ้ืนฐำนและ

โครงสร้ำงระบบ 
IT 

ระบบติดตามสถานะของอาคารจะช่วยตรวจสอบอุปกรณ์ของโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ IT ทั้งหมด  

ท าให้ทราบถึงสภาพความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ต่างๆ ในศูนย์ข้อมูล เครื่องมือที่ทันสมัยจะช่วยค านวณ

ความพร้อมของระบบเพื่อรองรับการใช้งานในอนาคตและช่วยตรวจสอบการท างานของเครื่องแม่ข่าย 

ระบบฐานข้อมูล และ Web Server อีกทั้งตรวจจับปัญหาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งท าให้ศูนย์ข้อมูลสามารถ

ป้องกันภาวะระบบล้มเหลวได้อย่างทันท่วงท ี

ระดับกำรใช้งำน

และระดับกำรท ำ 

Virtualization 

ที่สูงขึ้น 

การวัดระดับการใช้งานอุปกรณ์ IT มีความส าคัญ ซึ่งท าใหศู้นย์ข้อมูลทราบว่าเครื่องแม่ข่าย ระบบจัดเก็บ
ข้อมูล และเครือข่าย ได้ถูกใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ นอกเหนือจากนี้ ระดับการใช้งานที่สูงขึ้น 
จะส่งผลให้การลงทุนในศูนย์ข้อมูล (CAPEX) นั้นคุ้มค่ามากขึ้น รวมถึงระดับการท า Virtualization ที่
สูงขึ้นนั้นหมายถึงว่า เครื่องแม่ข่ายได้ถูกใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ระบบ 

Helpdesk ที่มี

ควำมสำมำรถ

ขั้นสูง 

ศูนย์ข้อมูลส่วนใหญ่นั้นยังขาดความสามารถที่เพียงพอในการแก้ปัญหาทางเทคนิค การตั้งระบบ 

Helpdesk ที่มีความสามารถขั้นสูงจะช่วยศูนย์ข้อมูลในการแก้ปัญหาทางเทคนิคได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วย

ประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากการแก้ปัญหาเหล่านั้นส่วนใหญ่ถูกจัดการด้วยระบบ Helpdesk นั้นเองท า

ให้บริการสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติอย่างรวดเร็ว 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ยกระดับ

ประสิทธิภำพ

ระบบส ำรอง

ข้อมูล 

ระบบส ารองข้อมูลมีความส าคัญต่อทุกหน่วยงาน การส ารองข้อมูลอย่างต่อเนื่องมีประโยชน์ในการกู้คืน

ข้อมูลมากกว่าการส ารองข้อมูลเป็นครั้งคราว การส ารองข้อมูลทุกวันและทุกสัปดาห์มีความส าคัญ เพื่อ

ลดความเสี่ยงในการสูญหายของข้อมูล 

ควำมปลอดภัย

ของโครงสร้ำง

พ้ืนฐำน IT 

ความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐาน IT ถือเป็นหนึ่งในมาตรฐานที่ส าคัญที่สุดส าหรับศูนย์ข้อมูล การ
โจมตีผ่านระบบความปลอดภัยข้อมูลนั้นเกิดขึ้นหลายครั้ง ซึ่งค่าเสียหายที่ตามมานั้นอาจมีมูลค่าสูงมาก 
ระบบรักษาความปลอดภัยส าหรับโครงสร้างพื้นฐาน IT ที่ดีนั้นช่วยป้องกันศูนย์ข้อมูลจากการโจมตี และ
ลดความเสียหายให้กับศูนย์ข้อมูลในระยะยาว 

ควำมสำมำรถใน

กำรเข้ำถึงและ

กำรขยำยศูนย์

ข้อมูลทีเ่พ่ิมขึ้น 

ความสามารถในการเข้าถึงศูนย์ข้อมูลถือเป็นประเด็นส าคัญ เจ้าหน้าที่จ าเป็นต้องเข้าถึงศูนย์ข้อมูลได้

อย่างทันท่วงทีเพื่อระงับเหตุหรือปกป้องศูนย์ข้อมูลในกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ศูนย์ข้อมูลต้องสามารถ

ขยายเพื่อรองรับความต้องการทีเ่พิ่มขึ้นได้ซึ่งช่วยให้ค่าใช้จ่ายในอนาคตลดลง 

มีแหล่งพลังงำน

ไฟฟ้ำและ

เครือข่ำย

ทำงเลือก 

การมีทางเลือกในแหล่งพลังงานไฟฟ้าและเครือข่ายที่เพียงพอ มีประโยชน์ต่อศูนย์ข้อมูลในกรณีฉุกเฉิน 

แหล่งพลังงานไฟฟ้าและเครือข่ายทางเลือกต่างๆ จะลด Downtime และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ

ศูนย์ข้อมูลได้ 

มีกำรจัดต้ังศูนย์

ข้อมูลส ำรอง  

การมีศูนย์ข้อมูลส ารองและมีแผนการท างานของศูนย์ข้อมูลส ารองที่ดีถือเป็นสิ่งส าคัญส าหรับศูนย์ข้อมูล 

ในกรณีที่มีเหตุให้ต้องปิดการบริการทั้งหมดของศูนย์ข้อมูล ระบบของศูนย์ข้อมูลนั้นจะถูกโอนย้ายการ

ท างานไปยังศูนย์ข้อมูลส ารอง ซึ่งสามารถท าให้การบริการศูนย์ข้อมูลมีความต่อเนื่อง 

กำรแบ่งระดับ

และเวลำกำร

ตอบสนอง 

การแบ่งระดับ (Tier) ของศูนย์ข้อมูลมีความสัมพันธ์กับ Downtime ของศูนย์ข้อมูลนั้นๆ ยิ่งศูนย์ข้อมูลมี 

Downtime และเวลาตอบสนองที่น้อยและสั้นลง ยิ่งท าให้ศูนย์ข้อมูลนั้นมีความพร้อมในการให้บริการ

ลูกค้าที่มากขึ้นและได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการที่สูงขึ้นด้วย 



  
 

8. สถำนะปัจจุบันของศูนย์ข้อมูลในหน่วยงำนในประเทศไทย  
 การประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) ได้ถูกจัดขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2560 

โดยมีผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเพื่อระดมความ

คิดเห็นด้านยุทธศาสตร์ และด้านมาตรฐานศูนย์ข้อมูล ซึ่งค าถามในด้านมาตรฐานศูนย์ข้อมูลนั้น ได้ถูกแบ่งออกเป็น 5 มิติหลัก 

และความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมต่อค าถามใน 5 มิติหลักนั้น สามารถแสดงค่าเฉลี่ยเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตามแผนภาพ

ด้านล่าง  
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9. ระดับกำรน ำมำตรฐำนมำใช้ – ข้อเสนอแนะส ำหรับศูนย์ข้อมูลภำครัฐ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนภาพด้านบนแสดงถึงภาพรวมของระดบัการน ามาตรฐานมาใช้ในศูนย์ข้อมูลของหน่วยงาน ภายใต้ 5 มิติหลัก คือ 

1) พลังงานและไฟฟ้า, 2) การออกแบบและโครงสร้าง, 3) เครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล และการใช้งาน, 4) ท าเลที่ตั้ง

และสถานท่ี และ 5) ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ซึ่งในแต่ละมิติมีตัวแปรที่ส าคัญ จ านวน 19 ตัวแปรดังแผนภาพ  ซึ่ง

ตัวแปรเหล่านี้เป็นชุดเดียวกันกับที่ใช้ในการประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) ที่กล่าวถึงใน

ข้างต้น ระดับของตัวแปรย่อยบางตัวส าหรับศูนย์ข้อมูล 4 รูปแบบ จะเป็นข้อมูลเดียวกันกับที่ใช้ใน FGD และ บางระดับจะ

แตกต่างกัน จะอภิปราย 5 มิติหลักของมาตรฐาน ตัวแปรย่อย และค าอธิบายการวิเคราะห์ เมื่อท าการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้

จาก FGD ในเนื้อหาส่วนต่อไป 

 

 

 

 

 

(Levels)  Five   Four   Three   Two    One

Parameters Sub Parameters Agency DC Level Ministry DC Level Cross DC Level G-Services Level

Energy Consumption

Power Usage Effectiveness

Redundancy

Lighting

UPS

Cooling

Color Coding

Security Assessment

Building Design

Monitoring

Utilization & Virtualization

Monitoring IT Infrastructure and Software

Helpdesk

Backup

Security for IT Infrastructure and Data

Accessibility and Expansion

Power and Network Availability

Disaster Recovery

Tier and Response Time

SLA

Future Recommended Level

Energy & Power

Design & 

Structure

Server, Storage 

& Utilization

Location & Site



  
 

10. ข้อตกลงระดับกำรให้บริกำร – กำรบริกำรพ้ืนที่วำงเครื่องแม่ข่ำย (Colocation) 
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ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) คือการก าหนดประสิทธิภาพและระดับคุณภาพของบริการพื้นที่วาง

เครื่องแม่ข่ายที่ผู้ให้บริการจัดหาให้แก่หน่วยงานภาครัฐภายใต้สัญญา ข้อตกลงระดับการให้บริการนี้ระบุถึง

ความรับผิดชอบของทั้ง 2 ฝ่ายและกระบวนการต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่า หน่วยงานจะได้รับการตอบสนองต่อ

ความต้องการอย่างทันท่วงที ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) และสัญญาต้องมีการตีความและใช้งาน

ร่วมกัน ในกรณีที่ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) และสัญญามีความขัดแย้งกันนั้น ให้ถือสัญญาเป็น

ส าคัญ   

นิยำมข้อตกลง
ระดับกำร
ให้บริกำร 

วงจรไฟฟ้าจะมี 1 วงจรหลัก และ 1 วงจรส ารองต่อตู้ เพื่อส ารองในกรณีไฟฟ้าขัดข้อง (Fail-over) การใช้

ไฟฟ้าทั้งหมดจะต้องไม่เกินขีดจ ากัดที่ระบบไฟฟ้าสามารถรองรับได้ หากความต้องการใช้ไฟฟ้าเกินกว่า

ความสามารถของระบบและแหล่งจ่ายไฟฟ้า หน่วยงานอาจพิจารณาจัดหาสถานที่และแหล่งจ่ายไฟฟ้า

เพิ่มเติมเพื่อรองรับการให้บริการ 

ไฟฟ้ำ  

อุปกรณ์เครือข่าย (Switch และ Router) จะเช่ือมต่อเครื่องแม่ข่ายกับเครือข่ายภายนอกเพื่อให้สามารถ

เข้าถึงบริการ ซึ่งจะต้องมีแบนด์วิดท์ที่เพียงพอในการเช่ือมต่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต การเช่ือมต่อไปยัง

เครื่องแม่ข่ายจะมีจากท้ังอุปกรณ์หลักและส ารอง ซึ่งการเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ส ารองจะท าให้เครื่องแม่ข่ายนั้น

สามารถเช่ือมต่อกับเครือข่ายภายนอกได้แม้ในกรณีที่อุปกรณ์เครือข่ายหลักอยู่ระหว่างการซ่อมบ ารุงหรือ

เกิดปัญหา ซึ่งการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เครือข่ายในหนึ่งครั้งนั้นจะด าเนินการช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น 

เครือข่ำย 

เครื่องปรับอากาศส าหรับห้องคอมพิวเตอร์ (“CRAC”) จะถูกติดตั้งไว้ในแต่ละศูนย์ข้อมูล เพื่อควบคุมระดับ

อุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสม 
กำรท ำควำมเย็น  

ศูนย์ข้อมูลต้องมีการติดตั้งระบบดับเพลงิทั้งแบบท่ีใช้ส่วนผสมจากน้ าและไม่ใช่จากน้ า โดยขึ้นกับสถานที่และ

มาตรฐานด้านอัคคีภัยภายในประเทศ  นอกจากระบบดับเพลิงแล้ว ศูนย์ข้อมูลต้องมีการติดตั้งถังดับเพลิง

ชนิดเคลื่อนย้ายได้ตามจุดต่างๆ ทั่วทั้งศูนย์ข้อมูล ระบบดับเพลิงต้องมีการตรวจสอบการท างานเป็นประจ า

ทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าใช้งานได้เป็นปกติ ทั้งนี้ควรมีการติดตั้งระบบตรวจจับในจุดต่างๆ ให้เหมาะสม และมี

การซักซ้อมการระงับเหตุอย่างสม่ าเสมอ 

 

กำรตรวจจับ

อัคคีภัย 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รายงานความพร้อมให้บริการ รายงานการใช้งาน และรายงานขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล จะถูกจัดท าขึ้นทุก

เดือน โดยอาศัยข้อมูลจากระบบติดตามสถานะและระบบการจัดการต่างๆ รายงานเหล่านี้จะพร้อมส่งให้

หน่วยงานตามค าร้องขอ 

รำยงำนกำร

ให้บริกำร 

การเข้าออกอาคารและความปลอดภัยประกอบด้วย การควบคุมการเข้าออกและประตูออกทางเดียว การขอ

อนุญาตเข้าออก กุญแจ บัตรเข้าออก ระบบ Biometric กล้องวงจรปิด (CCTV/IP Video) น ามาใช้เพื่อเฝ้า

ติดตามการเข้าออก ประตูทางออก และอาคาร ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลสงวนสิทธิ์การเข้าออก (หรืออนุญาต

ให้บุคคลภายนอกเข้าออก) พ้ืนท่ีต่างๆ ของศูนย์ข้อมูลหรืออาคาร เพื่อความปลอดภัย 

ควำมปลอดภัย

ทำงกำยภำพ 

หน่วยงานสามารถเลือกใช้ตู้แร็คแบบล็อกได้ ตัวตู้จะมี 4 เสา พร้อมฝาข้างและประตูที่มีรหัสล็อก ซึ่งผู้ที่

ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานจะได้รับรหัส PIN เพื่อเปิดตู้แร็คในส่วนของตนเองได้ ตู้แร็คแบบล็อกนั้นมี

ดังต่อไปนี้ 

- Full Rack – Dedicated 42U Rack 
- Half Rack - Dedicated 21U Rack 
- Third of a Rack – Dedicated 14U Rack 

ตู้แร็ค 

ศูนย์ข้อมูลสามารถให้เช่าพื้นที่ส าหรับหน่วยงานที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยเพียงอย่างเดียว ในกรณีที่หน่วยงาน

นั้นจัดหาตู้แร็คมาเอง โดยคิดค่าบริการตามจ านวนตารางเมตร 
พ้ืนที่ 

พื้นที่ติดตั้งกรง เป็นตัวเลือกส าหรับหน่วยงานที่ต้องการจัดการอุปกรณ์ของหน่วยงานทั้งหมดหรือเฉพาะ

บางส่วนท่ีติดตั้งไว้ที่ศูนย์ข้อมูล พื้นที่ติดตั้งกรงประกอบด้วยก าแพงตะแกรงล้อมรอบตู้แร็ค/ตู้ของหน่วยงาน 

โดยมีการเช่ือมต่อโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะ ให้แก่หน่วยงานนั้น ซึ่งการเช่ือมต่อนี้จะให้บริการ เฉพาะ

หน่วยงานท่ีร้องขอ 

พ้ืนที่ติดต้ังกรง 

การช่วยเหลือ (Remote Hands) คือบริการที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส าหรับบริการพื้นฐานที่ศูนย์ข้อมูล แบบ 
On-site เช่น ท าการรีเซ็ตเครื่องแม่ข่าย 
 

กำรช่วยเหลือ 



  
 

ตัวชี้วัดระดับกำรให้บริกำร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLA ช่วงเวลำหยุดท ำงำน (Downtime SLA) 

ช่วงเวลาหยุดท างานสะสม   (Cumulative Service Unavailability) ส่วนลดแกห่น่วยงาน (Agency Credit, %) 

<60 นาที 0 
>60 นาที และ < 2 ช่ัวโมง 1 
>2 ช่ัวโมง และ <3 ช่ัวโมง 2 
>3 ช่ัวโมง และ <4 ช่ัวโมง 3 

15 ช่ัวโมง 15 
 

  

เป้าหมายความพร้อมในการให้บริการไฟฟ้าในศูนย์ข้อมูลคือที่ 99.99% คิดเป็นเวลาที่ระบบไม่สามารถ
ให้บริการได้ 4.32 นาทีต่อเดือน (1 เดือน มี 30 วัน) ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลต้องมีแหลง่จ่ายไฟฟ้าอย่างน้อย 1 
ทาง ทั้งนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความพร้อมให้บริการ หน่วยงานควรเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการที่มี 2 
แหล่งจ่ายไฟ 
 

SLA ด้ำนไฟฟ้ำ 

ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลต้องรักษาอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 18-26 องศาเซลเซียส ตลอด 24 ช่ัวโมงภายในช่องลม

เย็นของศูนย์ข้อมูล อุณหภูมิผันผวนอาจเกิดขึ้นได้เป็นครั้งคราวในช่วง 18-27 องศาเซลเซียส ผู้ให้บริการ

ศูนย์ข้อมูลสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิสูงสุดและต่ าสุด ตามข้อแนะน าของ ASHRAE ส าหรับการ

ท างานของอุปกรณ์ในศูนย์ข้อมูล 

SLA ด้ำนกำรท ำ

ควำมเย็น 

ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลควรรับประกันช่วงเวลา Uptime เครือข่ายอยู่ที่ 99.999% เพื่อเช่ือมต่อสู่อินเทอร์เน็ต

ตลอดเวลา (Uninterrupted Transit) โดยผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลต้องรับประกันว่า Packet ไม่มีการสูญหาย 

(Zero Packet Loss) ภายในเครือข่ายของศูนย์ข้อมูล   

SLA ด้ำน

เครือข่ำย 



  
 

ปัญหำในระดับต่ำงๆ (Levels of Incident) เวลำตอบสนอง 
ระยะเวลำ 
กำรแก้ไข 

ปัญหาระดับ Priority 1 คือ การช ารุดหรือขัดข้องของอุปกรณ์ส าคญัของระบบตั้งแต่ 1 
จุดขึ้นไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของทั้งหน่วยงาน และไมส่ามารถหาวิธี
แก้ปัญหาแบบช่ัวคราวได ้

ภายใน  
15 นาที 

ภายใน 
4 ช่ัวโมง 

ปัญหาระดับ Priority 2 คือ การช ารุดหรือขัดข้องของอุปกรณ์ส าคญัของระบบตั้งแต่ 1 
จุดขึ้นไป ซึ่งส่งผลกระทบให้คุณภาพของการให้บริการของหน่วยงานนั้นลดลงอย่างเห็น
ได้ชัด และมลีักษณะเพิ่มเติมดังนี ้

- หน่วยงานไม่สามารถด าเนินงานได้ตามปกติ แตส่ามารถใช้ วิธีแก้ปัญหาแบบ
ช่ัวคราวก่อนได ้
- หน่วยงานยังไม่ประสบปญัหาในการด าเนินงาน แตม่ีโอกาสที่จะเกดิขึ้นหาก
ปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข 

ภายใน 
1 ช่ัวโมง 

ภายใน 
1 วันท าการ 

ปัญหาระดับ Priority 3 คือ ปัญหาที่มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการบริการ และมีลักษณะ
อย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี ้

- ปัญหาส่งผลกระทบกับส่วนที่ไม่ส าคัญของแอปพลิเคชัน ระบบปฏิบัติการ 
หรือเครื่องแม่ข่าย  
- ปัญหาส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงานในระดับปานกลาง  
- การแจ้งปัญหาทางโทรศัพท์แบบปกติ (Normal Fault Calls)  
- การแจ้งปัญหาผ่านเครื่องแฟ็กซ์ หรืออีเมล์ 

หมายเหตุ: ปัญหาระดับ Priority 3 จะถูกจัดไว้ในระดับ Default  Priority 

ภายใน  
4 ช่ัวโมง 

ภายใน 
4 วันท าการ 

ปัญหาระดับ Priority 4 คือ ปัญหาที่มีผลกระทบเล็กน้อยหรือไม่มีเลยต่อการด าเนินงาน 
ซึ่งรวมถึงการร้องขอข้อมูลทั่วไป 

ภายใน 
1 วันท าการ 

ภายใน 
11 วันท าการ 

 
  



  
 

กำรซ่อมบ ำรุง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูล ต้องแจ้งต่อหน่วยงานให้ทราบถึงการซ่อมบ ารุงตามก าหนดการและนอกเหนือ

ก าหนดการ โดยในช่วงการซ่อมบ ารุงอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการ 

กำรซ่อมบ ำรุง

ทั้งหมด 

การซ่อมบ ารุงโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลอาจท าให้บริการต่างๆ  หยุดชะงักเป็นเวลานาน เช่น การ

ปรับเปลี่ยนระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ เครือข่าย หรือ Firewall 

กำรซ่อมบ ำรุง

โครงสร้ำง

พ้ืนฐำน 

การซ่อมบ ารุงตามก าหนดการ หมายถึง การซ่อมบ ารุงใดๆ ที่หน่วยงานได้รับการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 72 

ช่ัวโมง และการด าเนินการในช่วงเวลาซ่อมบ ารุงมาตรฐานคือระหว่างเวลา 22.00 น. – 06.00 น. ตามเวลา

ท้องถิ่น ข้อมูลการซ่อมบ ารุงตามก าหนดการนี้ต้องมีการแจ้งให้ผู้ประสานงานของหน่วยงานทราบ ผู้

ให้บริการศูนย์ข้อมูลสงวนสิทธ์ิที่จะท าการซ่อมบ ารุงนอกเหนือก าหนดการ ในภาวะฉุกเฉิน 

กำรซ่อมบ ำรุง

ตำมก ำหนดกำร 

การซ่อมบ ารุงนอกเหนือก าหนดการที่ส่งผลให้ต้องหยุดการบริการนั้น ต้องแจ้งให้หน่วยงานทราบโดยเร็ว

ที่สุด 
กำรซ่อมบ ำรุง

นอกก ำหนดกำร 

 ศูนย์ข้อมูลจะเก็บรักษาข้อมูลติดต่อของผู้ประสานงานของหน่วยงานไว้ เพื่อแจ้งถึงการซ่อมบ ารุงตาม

ก าหนดการและกรณีฉุกเฉิน หน่วยงานต้องแจ้งข้อมูลติดต่อแก่ผู้ให้บริการในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อ

ใช้เป็นข้อมูลต่อไป นอกจากนี้ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลต้องมีการทบทวนข้อมูลของผู้ประสานงานอยู่เป็นระยะ 

กำรแจ้งกำร

เปลี่ยนแปลง 

การควบคุมอุณหภูมิในศูนย์ข้อมูลเป็นเรือ่งส าคัญ ศูนย์ข้อมูลจ าเป็นต้องปรับอุณหภมูิให้มีความเหมาะสมเพื่อ
ไม่ให้ส่งผลต่อระบบและบริการที่อยู่ในศูนย์ข้อมูล 

กำรควบคุม

อุณหภูมิ 

- ระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า  

- ระบบเตรียมการดับเพลิง ระบบดับเพลิงแบบความปลอดภัยสองช้ัน (Double Interlock) เฉพาะพืน้ท่ี  

- ระบบท่อแห้งแบบและฉดีน้ าเมื่อเกิดอัคคีภัย  

- การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ตรวจจับและสญัญาณเดือนภัยทั้งหมด  

- การบ ารุงรักษาระบบดับเพลิง  

- การตรวจจับและการตื่นตัวต่อสญัญาณแจ้งเตือนทั้งหมด  

- การปฏิบัติตามข้อบังคับด้านอัคคีภัยที่เกี่ยวข้อง 

กำรตรวจจับ

อัคคีภัยและกำร

ดับเพลิง 

- การบ ารุงรักษาระบบจ่ายไฟส ารอง 

- การบ ารุงรักษาเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองและระบบท่ีเกี่ยวข้อง 

 - การเช่ือมต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า 

ไฟฟ้ำ 



  
 

ควำมรับผิดชอบของหน่วยงำน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือหลักและรอง (CSR) เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือหลักจะท าหน้าที่
ประสานงานในการด าเนินการและสนับสนุน ส่วนเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือรองจะปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือหลักไม่ได้อยู่ในระหว่างการปฎิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือมีหน้าที่อ านวยการ
บริการ โดยจะล าดับความเร่งด่วนของงาน กลั่นกรองประเด็นปัญหา ประสานก าหนดการ รับผิดชอบการ
จัดซื้อ สื่อสารกับเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง  และรักษารายช่ือบุคคลที่ด้รับอนุญาตให้เข้าออกพื้นที่ตู้แร็ค ทั้งนี้
เจ้าหน้าท่ีช่วยเหลืออาจเป็นการแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีเทคนิคเพื่อปฏิบัติหน้าท่ี 

เจ้ำหน้ำที่ช่วยเหลือ 

หน่วยงานจะได้รับรหัสผ่านส าหรับการเข้าออกพื้นที่ตู้แร็คของตนเอง ส่วนผู้ให้บริการจะเก็บรักษากุญแจ
ของตู้แร็คทั้งหมดเผื่อกรณีซ่อมบ ารุงหรือเหตุฉุกเฉินซึ่งต้องมีการด าเนินการอย่างทันท่วงที โดยอาจไม่
กระทบต่อบริการที่มีอยู่บนเครื่องแม่ข่ายของหน่วยงาน ผู้ให้บริการสามารถตัดสินความเหมาะสมของกรณี
ฉุกเฉินได้เอง 

กำรเข้ำออก 

หน่วยงานต้องรับผิดชอบการจัดซื้อ สิทธิการใช้งาน (License) และค่าซ่อมบ ารุงฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 
และอุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ SLA เฉพาะของหน่วยงาน หน่วยงานจะประสานงานผ่านผู้
ให้บริการ เพื่อติดตั้งเครือข่าย สายสัญญาณ อุปกรณ์อื่นๆ ที่จ าเป็น และตัวเช่ือมต่อ KVM หน่วยงานต้อง
ปรึกษาผู้ให้บริการในการจัดซื้อฮาร์ดแวร์ และเครือข่าย ซึ่งจะติดตั้งในพื้นที่เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์
เหล่านั้นเหมาะสมกับความต้องการของหน่วยงาน สามารถติดตั้งในตู้แร็คมาตรฐาน 19" รวมถึงข้อก าหนด
ด้านไฟฟ้า HVAC และอื่นๆ  

กำรจัดซ้ือ 

ซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่หน่วยงานจัดหามาใช้ในคอมพิวเตอร์และเครื่องแม่ข่ายของหน่วยงาน จะต้องมีสิทธิ
การใช้งาน (License) ในปริมาณที่เพียงพอกับการใช้งานจริง 

กำรปฏิบัติตำมสิทธิ
กำรใช้งำน 
License  

 หน่วยงานจะใช้พื้นที่ตู้แร็คส าหรับวางเครื่องแม่ข่ายและฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น หน่วยงานต้องปรึกษา
ผู้ให้บริการก่อนติดตั้งฮาร์ดแวร์อื่นๆ เพิ่มในพ้ืนท่ีตู้แร็คของตนเอง เนื่องจากการเพิ่มอุปกรณ์ดังกล่าว อาจ
ส่งผลกระทบต่อ SLA ของหน่วยงานเอง หน่วยงานต้องแจ้งต่อผู้ให้บริการทุกครั้งก่อนการเคลื่อนย้าย
อุปกรณ์ใดๆ ภายในพื้นที่ตู้แร็ค  

 

กำรใช้งำนตู้แร็ค 

หน่วยงานต้องจัดการและรักษาความปลอดภัยระบบของตนเอง และตกลงจะปฏิบัติตามกฎและขั้นตอน
การรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่ ทั้งนี้ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลสงวนสิทธิที่จะท าการตัดการเช่ือมต่อของเครื่อง
แม่ข่ายใดๆ ซึ่งอาจเป็นภัยหรือก่อความเสียหายต่อศูนย์ข้อมูลโดยรวมออกจากเครือข่าย ทั้งนี้ภัยคุกคาม
อาจรวมถึงการละเมิดกฎหมายต่างๆ ด้วย 

ระบบรักษำควำม

ปลอดภัย 

หน่วยงานมีหน้าที่จัดการเครื่องแม่ข่ายของตนเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่หน่วยงาน ผู้ให้บริการศูนย์
ข้อมูลอาจเสนอให้หน่วยงานสามารถใช้บริการจัดการเครื่องแม่ข่ายภายใต้ SLA ในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ผู้
ให้บริการศูนย์ข้อมูลสงวนสิทธิในการตัดการเชื่อมต่อของเครื่องแม่ข่ายใดๆ จากเครือข่ายที่อาจเป็นภัยต่อ
ศูนย์ข้อมูลโดยรวม ในกรณีที่เกิดจากซอฟต์แวร์ หรือ Patch ที่รับผิดชอบโดยหน่วยงานนั้นล้าสมัย หรือ
ตรวจสอบพบช่องโหว่รุนแรง 

กำรจัดกำรระบบ 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อตกลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานมีหน้าที่กู้คืนและส ารองข้อมูลระบบของตนเอง ทั้งนีผู้้ให้บริการศูนย์ข้อมูลอาจเสนอให้หน่วยงาน
ใช้บริการส ารองข้อมูลและการกู้คืนภายใต้ SLA ในระดับที่สูงขึ้น 

กำรกู้คืนและส ำรอง

ข้อมูล 

หน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บอุปกรณ์ของตนเอง ผู้ให้บริการ มีหน้าที่
ประสานงานและอ านวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานในการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บได้ 

กำรเคลื่อนย้ำย

อุปกรณ์ 

หน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบแผนความต่อเนื่องในการปฎิบัติงาน (Business Continuance) ของตนเอง 
ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลจะสนับสนุนข้อมูลส าหรับการจัดท าแผนความต่อเนื่องในการปฎิบัติงานเมื่อถูกร้อง
ขอ แต่การจัดหาอุปกรณ์มาทดแทนและแผนความต่อเนื่องในการปฎิบัติงานนั้นยังอยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน่วยงาน ในกรณีที่หน่วยงานต้องการติดตั้งอุปกรณ์ส ารองไว้ในตู้แร็ค (Hot Spare) ที่มีอยู่ของ
หน่วยงานจะไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากต้องการอุปกรณ์หรือการเชื่อมต่ออ่ืนๆ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

ควำมต่อเนื่องใน

กำรปฎิบัติงำน 

 

ข้อตกลงการให้บริการมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันท่ี XYZ เวลา 8.00 น. จนถึง วันที่ XYZ เวลา 17.00 น. เว้น
แต่มีการต่ออายุหรือบอกเลิกสัญญา 

กำรบังคับใช้ของ

ข้อตกลง 

ข้อตกลงการให้บริการมีก าหนดช าระเงินไม่เกินวันที่ XYZ ในกรณีที่ไม่ได้รับการช าระเงินภายในวัน
ดังกล่าว การบริการที่ระบุไว้จะถูกระงับจนกว่าจะได้รับการช าระเงินแล้ว 

กำรเรียกเก็บเงิน  

คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจบอกเลิกสัญญาหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ใน

ข้อตกลง ข้อตกลงจะถูกยกเลิก 30 วันนับจากวันบอกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่ฝ่ายที่ถูก

บอกเลิกได้ท าการแก้ไขข้อบกพร่องจนเป็นที่น่าพอใจส าหรับอีกฝ่าย เมื่อบอกเลิกสัญญา หน่วยงานจะ

รับผิดชอบเฉพาะค่าบริการจนถึงก่อนวันที่การยกเลิกสัญญาถูกบังคับใช้ หน่วยงานจะประสานกับผู้

ให้บริการศูนย์ข้อมูลเพื่อขนย้ายอุปกรณ์ออก และผู้ให้บริการจะด าเนินการคืนเงินในจ านวนที่เหมาะสม 

 

กำรบอกเลิกสัญญำ 

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการบริการนี้สามารถกระท าได้ หากคู่สัญญาตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

กำรแก้ไขสัญญำ 

หน่วยงานสามารถท าการขยายอายุสญัญาการบรกิารอย่างน้อย 60 วันก่อนหน้าวันสิ้นสุดสัญญา ในกรณีที่
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องการเจรจาเง่ือนไขใหม่ จะต้องมีการแจ้งต่ออีกฝ่ายถึงเง่ือนไขที่ต้องการปรับเปลี่ยน 
และอาจต้องมีการประชุมระหว่างคู่สัญญาเพื่อหารือและตกลงร่วมกัน 

กำรต่อสัญญำ 



  
 

11. ข้อตกลงระดับกำรให้บริกำร – กำรบริกำรคลำวด์ของหน่วยงำนภำยนอก (3rd Party 
Cloud) 

ค ำนิยำม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อตกลง ข้อตกลงการบริการ Cloud Computing ระหว่างหน่วยงานและผู้ให้บริการ ซึ่งครอบคลุมตาราง แผนภาพ 

เอกสารแนบ และเอกสารอ้างอิงอื่นๆ 

P1 
(Priority 1) 

ผู้ใช้งาน (User) ทั้งหมดไม่สามารถใช้บริการได้ หรือมีปัญหารุนแรง อย่างเช่น ระบบจ่ายเงินเดือนขัดข้อง 

ระบบค านวณภาษีขัดข้อง หรือ ระบบบัญชีขัดข้องทั้งหมด 

P2  
(Priority 2) 

การบริการมีข้อผิดพลาด (Bug) ที่ท าให้หน่วยงานไม่สามารถด าเนินงานในบางขั้นตอนที่ส าคัญมาก ส่งผล

กระทบในการด าเนินงานมาก และปราศจากวิธีแก้ปัญหาแบบช่ัวคราว (Workaround) 

P3  
(Priority 3) 

การบริการมีข้อผิดพลาด (Bug) ที่ท าให้หน่วยงานไม่สามารถด าเนินงานในบางขั้นตอนที่ส าคัญ โดยมีวิธี

แก้ปัญหาแบบช่ัวคราว (Workaround) แต่อาจไม่เหมาะสมที่สุด 

 

P4  
(Priority 4) 

การบริการมีประเด็นบางอย่างที่กระทบต่อกระบวนการท างาน โดยมีวิธีแก้ปัญหาแบบช่ัวคราว 

(Workaround) หรือ กระบวนการท างานนั้นไม่ส าคัญต่อการปฎิบัติงานของหน่วยงาน 

ข้อมูลควำมลับ 
ข้อมูลใดๆ ที่ผู้เปิดเผยปฏิบัติในลักษณะที่เป็นความลับ และได้ระบุ "ข้อมูลความลับ" ก่อนเปิดเผยต่อผู้อื่น 

ข้อมูล 

ข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร (รวมถึงรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์) จากหน่วยงานและ

ผู้ใช้งาน หรือผลลัพธ์ของการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ รวมถึง ข้อมูล

หน่วยงาน ข้อมูลผู้ใช้งาน และข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครอง 

ช่วงเวลำ 
Downtime 

ช่วงเวลาใดๆ ที่ผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการด้วยเหตุผลใดๆ เช่น การซ่อมบ ารุงตามก าหนดการ หรือ

การอัพเกรด 



  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รำยละเอียดกำรบริกำร  

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลผู้ใช้งำน 
ข้อมูลประจ าตัวบัญชีผู้ใช้ บันทึกการรับส่ง ข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยหรือสร้างให้ผู้ใช้งาน เนื้อหาอีเมล์ หัวเรื่อง

อีเมล์ เอกสารแนบอีเมล์ และข้อมูลที่ได้รับการปกป้องทั้งของผู้ใช้งานหรือบุคคลอื่นจากการใช้บริการที่

บันทึกโดยผู้ให้บริการ 

กำรบริกำร 
บริการประมวลผลซึ่งให้บริการแก่หน่วยงาน โดยผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งปฏิบัติและให้ผลลัพธ์ตามที่ระบุใน

สัญญา และรวมถึงการอัพเกรดต่างๆ 

หน่วยงำน

ภำยนอก 
บุคคลหรือองค์กรที่นอกเหนือจากผู้ให้บริการ หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ ผู้รับเหมา หรือตัวแทนของหน่วยงาน 

ข้อมูล

หน่วยงำน 

ข้อมูลประจ าตัวที่ผู้ให้บริการออกให้หน่วยงาน ข้อมูลการใช้บริการที่บันทึกไว้ การจัดการบัญชีผู้ใช้งาน 

ข้อมูลที่ได้รับการปกป้องของหน่วยงานซึ่งไม่ได้ถูกจ าแนกให้อยู่ในข้อมูลของผู้ใช้งาน 

ผู้ใช้งำน 

บุคคลที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานให้เข้าออกและใช้บริการจากผู้ให้บริการ ซึ่งรวมถึงบุคคลดังต่อไปนี้  

เป็นอย่างน้อย 

- เจ้าหน้าที่ ตัวแทนที่ได้รับอนุญาต ที่ปรึกษาภายนอก ผู้ตรวจสอบ และผู้รับจ้างอื่นๆ ที่ให้บริการแก่
หน่วยงาน 
- หน่วยงานรับรองหรือก ากับดูแลของภาครัฐท่ีต้องใช้บริการ 
- หน่วยงานอ่ืนๆ ภายใต้หน่วยงานหลักท่ีให้บริการ 
- ผู้ใช้งานภายนอกท่ีท างานร่วมกับหน่วยงาน 

IaaS 

(Infrastructure 

as a Service) 

มีความสามารถในการประมวลผล จัดเก็บข้อมูล เช่ือมต่อเครือข่าย และการประมวลผลพื้นฐานอื่นๆ 

ผู้ใช้บริการสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ และแอปพลิเคชัน ได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังสามารถ

ควบคุมระบบปฏิบัติการ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ติดตั้งแอปพลิเคชัน และควบคุมอุปกรณ์ เครือข่าย แต่ไม่

สามารถจัดการหรือควบคุมโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ได้ 

PaaS 

(Platform as a 

Service) 

ผู้ใช้งานสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองหรือที่จัดซื้อมาไว้บนคลาวด์ โดยใช้ภาษาโปรแกรม 

Libraries บริการ และเครื่องมืออื่นๆ จากผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการไม่สามารถจัดการหรือควบคุมโครงสร้าง

พื้นฐานคลาวด์ ซึ่งรวมถึง เครือข่าย เครื่องแม่ข่าย ระบบปฏิบัติการ หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล แต่

ผู้ใช้บริการสามารถควบคุมแอปพลิเคชันที่ได้ติดตั้งและอาจสามารถควบคุมการตั้งค่า (Configuration) 

ส าหรับการท า Application Hosting 



  
 

 

 

 

 

รูปแบบกำรใช้งำนคลำวด์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับกำรให้บริกำร 

 

 

 

 

SaaS 

(Software as a 

Service) 

ผู้ใช้งานสามารถใช้บริการแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการบนโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ ผู้ใช้บริการไม่สามารถ

จัดการหรือควบคุมโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ เครือข่าย เครื่องแม่ข่าย ระบบปฏิบัติการ อุปกรณ์จัดเก็บ

ข้อมูล หรือแม้แต่แอปพลิเคชัน แต่อาจสามารถตั้งค่า (Configuration) ในแอปพลิเคชันเฉพาะบางตัว 

Private 

Cloud 

รูปแบบโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ส าหรับการใช้งานเฉพาะในองค์กรเดียวและมีผู้ใช้งานหลายราย (เช่น 

แผนกต่างๆ) องค์กรภาครัฐจะเป็นเจ้าของ บริหารจัดการ และด าเนินงานเอง โดยรูปแบบการใช้งาน

คลาวด์ชนิดนี้จะมีอุปกรณ์จะถูกติดตั้งอยู่ที่หน่วยงานผู้เป็นเจ้าของ (On-premise) 

Public Cloud 
รูปแบบโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่ เปิดให้บริการส าหรับการใช้งานสาธารณะ โดยที่  ภาคธุรกิจ 

สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรที่อยู่ในรูปของความร่วมมือกันเป็นเจ้าของ บริหารจัดการ 

และด าเนินการ โดยที่อุปกรณ์จะถูกติดตั้งอยู่ทีศู่นย์ข้อมูลของผู้ให้บริการคลาวด์รูปแบบน้ี 

Hybrid 

Cloud 

รูปแบบโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่สามารถให้บริการ 2 รูปแบบขึ้นไป (Private Cloud, Community 

Cloud หรือ Public Cloud) ซึ่งยังคงลักษณะพิเศษเฉพาะเอาไว้ แต่ท างานร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยี

มาตรฐานหรือเทคโนโลยีเฉพาะที่ท าให้ข้อมูลและแอปพลิเคชันมีความสามารถในการเคลื่อนย้าย และ

ความยืดหยุ่น เช่น การรักษาสมดุลภาระงานระหว่างคลาวด์ต่างๆ เมื่อต้องการใช้ความสามารถในการ

ประมวลผลสูง 

Community 

Cloud 

รูปแบบโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่ให้บริการส าหรับการใช้งานจ ากัดเฉพาะชุมชนของผู้ใช้งานจากองค์กร

ต่างๆ ท่ีมีความสนใจร่วมกัน (เช่น พันธกิจ ข้อก าหนดด้านความปลอดภัย นโยบาย และข้อพิจารณาด้าน

การปฏิบัติตามกฎ) โดยความร่วมมือตั้งแต่หนึ่งองค์กรขึ้นไป หน่วยงานภายนอก หรือองค์กรที่รวมตัวกัน 

เป็นเจ้าของ บริหารจัดการ และด าเนินงานโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์รูปแบบน้ี โดยอุปกรณ์อาจจัดเก็บไว้ใน

หรือนอกองค์กรที่เป็นเจ้าของ 

ผู้ให้บริการรับประกันว่าบริการจะด าเนินงานภายใต้มาตรฐานวิชาชีพและสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่น ามาใช้กับการ

บริการดังกล่าว 

ผู้ให้บริการรับประกันว่าระดับการใหบ้ริการจะไม่ต่ ากว่า 99.99% ของเวลาในหนึ่งเดือนใดๆ ระหว่างสัญญา กล่าวคือ สัดส่วนของ

ภาวะขัดข้องหรือเวลาหยุดให้บริการ (Downtime) จะไม่เกิน 0.01% 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ควำมเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Data Privacy) 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผู้ให้บริการจะต้องส่งรายงานประจ าเดือนให้แก่ผู้ใช้บริการเพื่อให้ทราบถึงสถานะของบริการ และระดับการให้บริการในเดือน
นั้นๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 
1) ความพร้อมให้บริการในแต่ละเดือน จ าแนกตามเปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ให้บริการได้ จ านวนวัน และนาทีที่ไม่สามารถให้บริการ 
โดยระบุเดือนที่ไม่สามารถให้บริการในระดับที่ตกลงกันไว้ 
2) เวลาเฉลี่ยที่ใช้ประมวลผลธุรกรรมต่อสัปดาห์ (Average Transaction Processing Time per Week) เวลาที่ใช้ประมวลผล
รายการธุรกรรมเร็วและช้าที่สุดต่อสัปดาห์ เปอร์เซ็นต์ของธุรกรรมที่มีการประมวลผลในระดับการให้บริการที่ระบุไว้ และระบุ
จ านวนสัปดาห์ที่ไม่สามารถให้บริการในระดับที่ตกลงกันไว้ 

หากความพร้อมให้บริการตกลงไปต่ ากว่า 99.99% ในเดือนใดเดือนหนึ่ง ผู้ให้บริการจะต้องยกเครดติของค่าบริการเดือนนั้นๆ 
ให้แก่หน่วยงาน ตามตารางด้านลา่งนี้  
ความพร้อมใช้งาน                                                     เปอรเ์ซ็นต์ส่วนลด                                                          
99.60% ถึง 99.69%                                                         10%                                                                 
99.50% ถึง 99.59%                                                         20%                                                                 
99.00% ถึง 99.49%                                                         30%                                                                 
97.00% ถึง 99.00%                                                         50%                                                                
ต่ ากว่า 97.00%                                                               75% 

การบริการ         ความพร้อมใช้งาน                                                         

Cloud Server availability                                               99.99%                                                               

Cloud Network availability                                            99.99%                                                               

Cloud Storage availability                                             99.99% 

ผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลหน่วยงานและข้อมูลผู้ใช้งาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ข้อตกลง เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้ใช้งาน
เท่านั้น ผู้ให้บริการไม่สามารถให้หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
หน่วยงาน หรือตามที่กฎหมายก าหนด ผู้ให้บริการจะไม่ใช้ข้อมูลดังกลา่วเพื่อประโยชน์ของผู้ให้บริการเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะ
ไม่กระท า “การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเพื่อระบุรูปแบบและความสัมพันธ์” (Data Mining) ระหว่าง ข้อมูลหน่วยงาน 
ข้อมูลผู้ใช้งาน หรือการสื่อสาร ไม่ว่าผ่านอุปกรณ์อัตโนมัติหรือกระท าโดยมนุษย์ เว้นแต่กฎหมายระบุไว้เป็นการเฉพาะและอย่าง
เปิดเผย หรือได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเป็นลายลักษณ์อักษร 

ผู้ให้บริการจะอนุญาตการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานและข้อมูลผู้ใช้งานให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการ ผู้รับเหมา ผู้รับเหมา
รายย่อย "เจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการ" ผู้ที่จ าเป็นต้องเข้าถึงข้อมูล เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกมัดของผู้ให้บริการภายใต้ข้อตกลง โดย
ก่อนการอนุญาตเข้าถึงข้อมูล ผู้ให้บริการจะต้องแน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการภายใต้ข้อตกลงนั้น โดยเจ้าหน้าที่ทุก
คนต้องผ่านการคัดกรองประวัติอาชญากรรม ผ่านการฝึกอบรมประจ าปีที่เพียงพอจะท าการปกป้องข้อมูลตามข้อตกลง  และมี
คุณสมบัติทุกประการที่เหมาะสมกับหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี รวมถึงต้องด าเนินการให้เหมาะสมกับความอ่อนไหวของข้อมูล 



  
 

ควำมปลอดภัยและควำมสมบูรณ์ของข้อมลู (Data Security and Integrity) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ระบบจะมีการป้องกันข้อมูลจากการเจาะระบบ การลบ การแก้ไข หรือการน าไปเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต ด้วยวิธีการป้องกัน

ต่างๆ ทั้งด้านเทคนิคและการบริหารจัดการ ซึ่งวิธีการเหล่านี้จะมีระดับการปกป้องที่ดี เสมือนข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลของผู้

ให้บริการเอง 

ผู้ให้บริการจะรักษาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านเทคนิค ในการให้บริการแก่หน่วยงานตลอด

ระยะเวลาข้อตกลง ให้ไม่ด้อยกว่าคุณภาพท่ีก าหนดไว้ 

ผู้ให้บริการรับประกันว่าข้อมูลหน่วยงานท้ังหมดจะมีการเข้ารหัส (Encryption) ในการรับส่ง (รวมถึงการผ่าน Web Interface) 

และในการจัดเก็บ ในการเข้ารหัสระดับที่เทียบเท่า 128-bit หรือสูงกว่า  

ผู้ให้บริการต้องใช้เครื่องมือ เทคโนโลยี และกระบวนการรักษาความปลอดภัย ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มีความทันสมัย หมาย

รวมถึง มีการป้องกันไวรัสและมัลแวร์ และการรายงานผลอย่างสม่ าเสมอ 

ผู้ให้บริการต้องคัดกรองอีเมล์ขยะ (Spam) พร้อมท้ังเปิดรับการสื่อสารจาก IP Address ที่หน่วยงานนั้นเช่ือถือ 

ระบบควบคุมความปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดล้อม จะอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าออกไปยังเครื่องแม่ข่าย

ในศูนย์ข้อมูล นอกเหนือจากนี้ต้องมีระบบยังตรวจจับ ป้องกัน และควบคุมความเสียหายที่อาจได้รับจากสภาพแวดล้อมที่ไม่

เหมาะสม 

การติดตามสถานะของระบบหลักและเครือข่าย รวมถึงการบันทึกข้อผิดพลาดในเครือข่าย ดิสก์ และภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
การติดตามสถานะดังกล่าวรวมถึง 
1) ทบทวนการปรับเปลี่ยน ที่กระทบต่อระบบยืนยันตัวบุคคล (Authentication) ระบบให้สิทธิ (Authorization) และระบบ
ตรวจสอบ (Auditing) 
2) ทบทวนสิทธิพิเศษ ในการเข้าถึงระบบหลักระหว่างระบบท างาน 
3) จัดจ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อตรวจประเมินจุดบกพร่องของเครือข่าย และทดสอบด้วยการเจาะระบบอย่างสม่ าเสมอ 



  
 

กำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ข้อมูลร่ัวไหล (Data Compromise Response) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรรักษำและก ำจัดขอ้มูล (Data Retention and Disposal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผู้ให้บริการจะต้องรายงานด้วยวาจาหรือลายลกัษณ์อักษรให้หน่วยงานทราบถึงการรั่วไหลของข้อมูลหน่วยงานหรือข้อมูลผู้ใช้งาน 

ตลอดจนสถานการณ์ที่อาจท าให้เกิดการเข้าถึง เปิดเผย หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน รวมถึงเมื่อมี

แนวโน้มว่าผู้ไม่ได้รับอนุญาตได้เจาะระบบและเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานหรือผู้ใช้งาน ผู้ให้บริการต้องจัดท ารายงานส่งแก่

หน่วยงานทันทีที่พบ หรือภายใน 48 ช่ัวโมง หลังจากผู้ให้บริการมีเหตุให้เช่ือว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นจริง การรายงานข้อมูลรั่วไหล

ด้วยวาจาโดยผู้ให้บริการจะจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งให้หน่วยงานภายใน 48 ช่ัวโมงหลังการรายงานด้วยวาจา   

ทันทีที่ทราบเรื่องข้อมูลรั่วไหล ผู้ให้บริการจะต้องติดตามสถานการณ์ หาสาเหตุอย่างเต็มก าลัง และรายงานผลให้หน่วยงาน

ทราบ ตลอดจนการแจ้งให้หน่วยงานทราบความคืบหน้าของการสืบสวนทุกวัน จนกว่าจะได้รับการแก้ไขเสร็จสิ้น 

รายงานของผู้ให้บริการต้องระบุถึง (1) ลักษณะของการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต (2) ข้อมูลหน่วยงานหรือข้อมูล

ผู้ใช้งานที่มีการใช้หรือเปิดเผย (3) บุคคลผู้ใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต (ถ้า

ทราบ) (4) แนวทางการด าเนินการหรือสิ่งท่ีได้ด าเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบของการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต 

และ (5) แนวทางแก้ไขท่ีผู้ให้บริการได้ด าเนินการหรือจะด าเนินการเพื่อป้องกันการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตใน

อนาคต 

ผู้ให้บริการจะรักษาข้อมูลและเอกสารแนบในบัญชีผู้ใช้งาน จนกว่าผู้ใช้งานจะด าเนินการลบข้อมูลเอง หรือภายในระยะเวลาที่ท้ัง 

2 ฝ่ายตกลงกัน 

ผู้ให้บริการจะท าการส ารองข้อมูลหน่วยงานและข้อมูลผู้ใช้งานอย่างสม่ าเสมอ และรักษาส าเนาข้อมูลเหล่านั้นเป็นเวลาไม่น้อย

กว่า 12 เดือน โดยใช้อุปกรณ์จัดเก็บท่ีเหมาะสม 

ผู้ให้บริการจะจัดเก็บบันทึกเกี่ยวกับการใช้งานของผู้ใช้งานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน 



  
 

กำรย้ำยข้อมูลเมื่อบอกเลิกหรือสิน้สุดสัญญำ (Data Transfer upon Termination or Expiration) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถำนทีจ่ัดเก็บข้อมลู (Data Location) 

 

 

 

 

กำรหยุดบริกำร กำรระงับและบอกเลิกบริกำร กำรปรับเปลี่ยนบริกำร (Interruptions in Services; Suspension and 
Termination of Services; Changes to Services) 

 

 

  

เมื่อบอกเลิกหรือสิ้นสุดสัญญา ผู้ให้บริการจะต้องโอนข้อมูลหน่วยงานและข้อมูลผู้ใช้งานทั้งหมดให้หน่วยงานหรือหน่วยงาน

ภายนอกที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างปลอดภัยภายใน 30 วัน ผู้ให้บริการต้องใช้เครื่องมือและวิธีการย้ายข้อมูลที่

เหมาะสมกับระบบของหน่วยงาน และหน่วยงานต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลหน่วยงานและข้อมูลผู้ใช้งานระหว่างการย้ายได้ หาก

ต้องใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ในการย้ายข้อมูลดังกล่าว ผู้ให้บริการจะต้องจัดหาสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์แบบถาวร (Perpetual 

License) ให้แก่หน่วยงาน 

ผู้ให้บริการจะต้องแจ้งหน่วยงานให้ทราบถึงการยุติกิจการของตนเอง หรือของผู้รับเหมาของผู้ให้บริการ ไม่น้อยกว่า 90 วัน และ

แจ้งถึงแผนฉุกเฉินที่ม ีผู้ให้บริการต้องอนุญาตให้หน่วยงานเข้าพื้นที่เพ่ือขนย้ายหรือท าลายข้อมูลที่เป็นของหน่วยงาน 

ผู้ให้บริการต้องแจ้งรายการอุปกรณ์ทั้งหมด และการตั้งค่าเครื่องแม่ข่าย Router ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การบริการ ผู้ให้บริการต้องมอบเอกสารระบุว่าอุปกรณ์ใดเป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน 

ผู้ให้บริการจะต้องด าเนินแผนฉุกเฉินหรือแผนปิดกิจการ และด าเนินการทุกอย่างที่จ าเป็นเพื่อถ่ายโอนการบริการให้เสร็จสิ้น โดย

ส่งเกิดผลกระทบต่อหน่วยงานน้อยที่สุด ผู้ให้บริการจะท างานกับผู้มารับช่วงต่ออย่างใกล้ชิด เพื่อให้การโอนย้ายบริการและ

อุปกรณ์เป็นไปได้อย่างดีทีสุ่ด โดยให้มเีวลา Downtime และผลกระทบต่อหน่วยงานน้อยที่สุด การโอนการบริการทั้งหมดจะต้อ

ด าเนินการไม่น้อยว่า 90 วัน ก่อนวันสิ้นสุดของการถ่ายโอน 

ผู้ให้บริการต้องรับประกันว่าสถานท่ีจัดเก็บข้อมูลจะอยู่ภายในประเทศไทยเท่าน้ัน และไม่ว่ากรณีใดผูใ้ห้บริการจะไม่ย้ายข้อมูลไป

ยังประเทศอ่ืน หากผู้ให้บริการคลาวด์วางแผนที่จะย้ายข้อมูลจากสถานที่หนึ่งไปสถานที่อีกแห่งภายในประเทศไทย ผู้ให้บริการ

จ าเป็นต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเสียก่อน ผู้ให้บริการควรแจ้งหน่วยงานทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการย้ายข้อมูลเป็นเวลา 

180 วัน 

ผู้ให้บริการมีหน้าที่กู้คืนภัยพิบัติ (Disaster Recovery) หากประสบหรือได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตินั้น ผู้ให้บริการจะ

ด าเนินการตามขั้นตอนท่ีจ าเป็น เพื่อใหผู้้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้อีกครั้งภายใน 5 ช่ัวโมง ในกรณีที่ภัยพิบัติมีผลกระทบต่อ

โครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการให้บริการ ผู้ให้บริการต้องมีทางเลือกด้านสถานท่ีและเส้นทางสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อฟื้นฟูการ

บริการในกรณีทีภ่ัยพิบัตินั้นมีผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานหลักจนไมอ่าจใช้งานได้ 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรสนับสนุนทำงเทคนิค (Technical Support) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผู้ให้บริการต้องรับประกันข้อก าหนดทางเทคนิคขั้นต่ าส าหรับการใช้และการให้บริการ โดยหากมีการปรับปรุงการบริการใน

อนาคต เช่น ต้องใช้เว็บเบราเซอร์ (Web Browser) เวอร์ชันใหม่ขึ้น ผู้ให้บริการต้องแจ้งใหห้น่วยงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

ไม่ต่ ากว่า 180 วัน ก่อนจะด าเนินการปรับปรุงดังกล่าว 

หน่วยงานหรือผู้ให้บริการอาจจ าเป็นต้องเสนอการปรับเปลี่ยนบริการในบางครั้ง การปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะต้องด าเนินการตาม

ขั้นตอนการควบคุมการปรับเปลี่ยน (Change Control Procedure) อย่างไรก็ดี การปรับปรุงบริการในบางกรณี ไม่ถือเป็นการ

ปรับเปลี่ยนการบริการ เช่น การอัพเกรดซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (Automatic Software Upgrade) ที่ผู้ให้บริการใช้ในการ

ให้บริการ ซึ่งส่งผลให้มีความเร็ว ประสิทธิภาพ ความเสถียร และความพร้อมใช้งานของบริการเดิม แต่ไม่ปรับเปลี่ยนหรือเพิ่ม

ฟังก์ชันการท างาน ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะด าเนินการปรับปรุงดังกล่าวตามก าหนด 

ผู้ให้บริการจะต้องแจ้งใหห้น่วยงานทราบถึงช่วงเวลาหยุดการบริการ เนื่องจากการซ่อมบ ารุงหรือการปรับปรุงที่ไม่ใช่กรณีฉุกเฉิน 

ล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วัน ในกรณีฉุกเฉินหรือนอกก าหนดการที่การบริการจะหยุดชะงักลง ผู้ให้บริการจะต้องแจ้งหน่วยงาน

ทันทีและให้ขอ้มูลแก่หน่วยงาน เกี่ยวกับบริการที่หยุดชะงัก (รวมถึง สาเหตุ ผลกระทบต่อบริการ และระยะเวลาที่คาดการณ์ว่า

แก้ไขแล้วเสร็จ) หากถูกร้องขอ แต่เว้นกรณีที่กฎหมายได้ห้ามไว ้

ผู้ให้บริการสามารถระงับการใช้บรกิารของผู้ใช้งานได้ทันที หากพบการกระท าหรือการละเลยที่อาจกระทบต่อความปลอดภัย

หรือประสิทธิภาพของการบริการ เครือข่าย หรืออุปกรณ์ที่เกีย่วข้อง การระงับบริการนีจ้ะใช้ระยะเวลาสั้นที่สุดเพื่อยุติปญัหาที่

เกิด และจะให้บริการต่อทันทีท่ีปญัหาได้รับการแก้ไข 

 ผู้ให้บริการจะต้องให้การสนับสนุนทางเทคนิคส าหรับการบริการแก่หน่วยงานอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาให้บริการตาม

สัญญา โดยไม่ต่ ากว่ารายละเอียดทีไ่ด้ก าหนดไว ้

ผู้ให้บริการไม่สามารถยกเลิกการสนับสนุนทางเทคนิคส าหรับการบริการใดๆ หากไม่ได้แจ้งต่อหน่วยงานเป็นลายลักษณ์อักษร

ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 เดือน และผู้ให้บริการสามารถยกเลิกการสนับสนุนทางเทคนิคนั้นได้ ในกรณีที่ได้รับการอนุญาตแล้ว

เท่านั้น 

ผู้ให้บริการต้องเสนอการสนับสนุนทางเทคนิคให้แก่หน่วยงาน โดยหน่วยงานควรมีทางเลือกเพื่อรับการสนับสนุนทางเทคนิค

ทั่วไปจากผู้ให้บริการทีเ่ทียบเท่ากับท่ีผู้ให้บริการเสนอต่อผู้ใช้บริการรายอื่น  

ผู้ให้บริการจะต้องให้การสนับสนุนทางเทคนิคแก่หน่วยงาน เพื่อตอบค าถามต่างๆ เกี่ยวกับการบริการ ดังนี้ (1) ช้ีแจ้งการท างาน 

(Functions) และลักษณะเฉพาะ (Features) ของการบริการ (2) ช้ีแจงเอกสาร (3) แนวทางปฏิบัติในการให้บริการ และ (4) 

การตรวจสอบปัญหา การวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหา รวมถึงสาเหตุที่ไม่สามารถบรรลุผล ตามทีเ่อกสารระบุไว ้



  
 

 

 

 

 

กำรแก้ไขข้อผิดพลำดกำรบริกำร (Correction of Service Errors) 

Priority ค ำอธิบำย 
เป้ำหมำยเวลำ

ตอบกลับ 

เป้ำหมำยเวลำ
กำรแจ้งควำม

คืบหน้ำ 
เป้ำหมำยเวลำแก้ไข 

P1 ระบบซอฟต์แวร์หลักไม่
เสถียร/เครื่องแม่ข่าย
คลาวดไ์มส่ามารถใช้งานได ้

1 ช่ัวโมง          
เมื่อผู้ให้บริการ

ได้รับแจ้งเกี่ยวกับ
ปัญหา 

1 ช่ัวโมง แก้ไขโดยทันที และด าเนินการ
จนกว่าแก้ปัญหาได้หรือมี
ทางแก้ไขช่ัวคราว 

P2 ฟังก์ชันซอฟต์แวร์ใช้งาน
ไม่ได้บางส่วน/ไม่สามารถ
ให้บริการได้บางส่วน 

4 ช่ัวโมง 1 วัน 2 วัน โดยขึ้นอยู่กับตารางเวลา
ซ่อมบ ารุงที่ว่าง 

P3 ปัญหาไม่เร่งด่วน 1 วันท าการ 1 วันท าการ 7 วัน 

P4 ค าร้องขอข้อมูล 2 วันท าการ 2 วันท าการ ไม่ม ี

 

 กำรฝึกอบรม (Training) 

 

 

 

กำรช่วยเหลือในกำรโอนย้ำยระบบ (Transition Assistance) 

 

 

 

 

ค่ำธรรมเนียม กำรแจ้งหนี้ กำรช ำระเงินและกำรก ำหนดรำคำ  

ผู้ให้บริการต้องให้ความช่วยเหลือดังกล่าว 24 ช่ัวโมงต่อวัน และ 7 วันต่อสัปดาห์ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ และอีเมล์ 

เป็นต้น โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่เทคนิคให้บริการตอบค าถามออนไลน์แบบทันที ซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นต้องได้รับการฝึกอบรมและมี

ประสบการณ์เพียงพอท่ีจะแก้ไขปัญหา นอกจากนี้เจ้าหน้าที่จะต้องติดต่อกลับหน่วยงาน ภายในเวลา 15 นาที หลังที่ได้รับการ

ร้องขอความช่วยเหลือ 

ผู้ให้บริการต้องจัดการฝึกอบรมให้แก่หน่วยงาน เพื่อให้เข้าใจและสามารถใช้บริการ ("การให้บริการฝึกอบรม") ผู้ให้บริการจะ

จัดการฝึกอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส าหรับหน่วยงาน โดยฝึกอบรมที่หน่วยงานในวันเวลาที่ทั้ง 2 ฝ่าย ตกลงกัน แต่ไม่เกิน 

180 วันหลังจากทีข่้อตกลงมีผลบังคับใช้ 

ผู้ให้บริการจะจัดเตรียมและด าเนินการช่วยเหลือ เพื่อการโอนย้ายระบบของหน่วยงาน จากระบบเดิมของหน่วยงานที่ใช้งานอยู่

ไปสู่ระบบของผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะท าการช่วยเหลือโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหน่วยงานเพิ่มเติม ผู้ให้บริการจะให้การ

ช่วยเหลือการโอนย้ายนระบบ ณ สถานท่ีของหน่วยงาน ในวันเวลาที่ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกัน แต่ไม่เกิน 10 วัน นับจากข้อตกลงมีผล

บังคับใช้ 

ภายในระยะเวลา 10 วัน นับจากข้อตกลงมีผลบังคับใช้ ผู้ให้บริการจะต้องจัดเตรียมบุคลากรที่มีคุณสมบัติพร้อม เพื่อ (1) ถอน

การติดตั้งระบบเดิม (2) ด าเนินการใหบ้ริการ และ (3) ช่วยเหลือในการทดสอบบริการเพื่อให้แน่ใจว่าระบบสามารถให้บริการได้

ตามเงื่อนไขในข้อตกลง 



  
 

ค่ำบริกำร กำรแจ้งหนี้ กำรช ำระเงิน และกำรก ำหนดรำคำ (Fees, Invoicing, Payment and Pricing) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

หน่วยงานจะช าระค่าบริการทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการตามระยะเวลาที่ก าหนด ค่าบริการดังกล่าวจะถูกช าระเมื่อหน่วยงานได้รับ

บริการและภายใน 30 วัน หลังจากหน่วยงานได้รับใบแจ้งหนี้หรือวันครบก าหนดช าระหนี้ โดยให้ยึดกรณีที่เกิดขึ้นหลังสุด ทั้งนี้

หน่วยงานจะไม่มีภาระจากการช าระค่าบริการล่าช้า 

ผู้ให้บริการจะต้องระบุรายละเอียดค่าบริการ ค าอธิบายบริการ ราคาก่อนลด ราคาต่อหน่วย จ านวนหน่วยที่จัดซื้อ เง่ือนไข

ส าหรับแต่ละบริการ และข้อพิจารณาหรือข้อจ ากัดอื่นๆ เกี่ยวกับบริการ 

หน่วยงานมีสิทธิเลือกซื้อบริการเพิ่มเติมตลอดระยะเวลาของข้อตกลง 

หน่วยงานมีสิทธิเลือกซื้อบริการเพิ่มเติม โดยช าระค่าบริการแบบปันส่วนรายเดือน (Prorate) ต่อหน่วย เพื่อให้สอดคล้องกับ

ข้อตกลงที่มีอยู่เดิม 

ส าหรับบริการที่ได้รับในการจัดซื้อครั้งแรก ผู้ให้บริการจะต้องให้บริการแก่หน่วยงานเป็นเวลา 1 ปีในเบื้องต้น ("เง่ือนไขการ

บริการเบื้องต้น") โดยนับจาก "วันเริ่มต้นการบริการ" เงื่อนไขการบริการเบื้องต้นจะขยายระยะเวลาอีก 1 ปีถัดไป ("เงื่อนไขขยาย

เวลา" และเมื่อรวมกับ “เง่ือนไขการบริการเบื้องต้น” จะนับเป็น "เง่ือนไขการบริการ") หลังจากการแจ้งเป็นลายลักษณ์ต่อผู้

ให้บริการ ส าหรับข้อตกลงนี้ "วันเริ่มต้นการบริการ" หมายถึง วันแรกของเดือนหลังจากเดือนที่มีการให้บริการแก่หน่วยงานใน

เบื้องต้น 

หลังจากครบปีแรกของเง่ือนไขการบริการเบื้องต้น การบริการจะสามารถขยายเวลาต่อไปอีก 1 ปี ("เง่ือนไขขยายเวลา") เมื่อ

หน่วยงานท าการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้ให้บริการ 

ผู้ให้บริการควรแจ้งกรณีมีการเปลีย่นแปลงราคาอย่างน้อย 60 วัน ล่วงหน้า (ข้อบังคับการแจ้งล่วงหน้าก่อนเปลี่ยนแปลงราคา) ผู้

ให้บริการควรระบุจ านวนครั้งของการเปลี่ยนแปลงราคาภายในกรอบเวลาหนึ่ง (ข้อบังคับให้ระบุจ านวนครั้งของการเปลี่ยนแปลง

ราคาที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในกรอบเวลาที่ก าหนด) ราคาอุปสงค์ (ข้อบังคับให้แสดงราคาต่ าสุดที่เสนอต่อหน่วยงานให้มีความ

ใกล้เคียงกัน ในกรณีทีป่ริมาณ การบริการ และอื่นๆ เทียบเท่ากัน) และค่าบริการพิเศษ/ปริมาณเพิ่มเติม (ค่าบริการของรายการ

ที่ไม่ถูกระบอุยู่ในขอบเขตของสัญญาเดิม) 



  
 

เง่ือนไขและกำรบอกเลกิสัญญำ (Terms and Termination) 

 

 

 

 

 

 

กำรรับประกัน กำรรับรอง และข้อตกลงร่วมกัน (Warranties, Representations and Covenants) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานสามารถบอกเลิกสัญญา เมื่อแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนหน้า 30 วัน 

ผู้ให้บริการจะต้องแจ้งวันสิ้นสุดสัญญาประจ าปีที่ก าลังจะมาถึงเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 60 วัน ล่วงหน้า 

หน่วยงานสามารถบอกเลิกสัญญาได้ทันที เมื่อผู้ให้บริการกระท าการละเมิดเงื่อนไขอย่างรุนแรง 

หน่วยงานมีสิทธิยกเลิกการใช้บริการ และรับเงินคืนเต็มจ านวนของค่าบริการทั้งหมด ภายใน 90 วัน หลังจากวันเริ่มต้นการ

บริการ ("ระยะเวลารับประกัน") 

การรับประกันการบริการ: ผู้ให้บริการรับประกันว่าบริการที่ให้แก่หน่วยงานภายใต้สัญญานี้ ผู้ให้บริการจะปฏิบัติตาม ท าหน้าที่ 

และบริการเพื่อผลลัพธ์ที่ตรงตามข้อตกลง ผู้ให้บริการต้องรับประกันแก่หน่วยงาน โดยครอบคลุมการรับประกันให้เทียบเท่าหรือ

มากกว่าท่ีได้เสนอใหก้ับผู้ใช้บริการรายอื่น 

การรับประกัน Disabling Code : ผู้ให้บริการรับประกันว่าการบริการนี้ไมม่ีภัยและหน่วยงานจะไม่ไดร้ับ Virus, Worm, Trap 

Door, Back Door, Timer, Clock, Counter, Suvillance Software ค าสั่ง รหัสประสงค์ร้าย หรืออื่นๆ เพื่อให้บุคคลใดเข้าถึง

ข้อมูล หรือเพื่อให้ระบบเกิดความเสียหายทางใดทางหนึ่ง ด้วยความประสงคร์้าย ("Disable Code") 

การรับประกันทรัพย์สินทางปัญญา: ผู้ให้บริการรับประกันและตกลงว่าผู้ให้บรกิารถือสทิธ์ิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่จ าเป็น

ต่อการให้บริการแก่หน่วยงานตามเงื่อนไขในข้อตกลง ผู้ให้บริการเป็นเจ้าของเพียงผู้เดียว หรือ เป็นผู้ถือสิทธิ์ในการใช้ซอฟต์แวร์ 

ข้อความ  โสตทัศน์ วิดีทัศน์ โลโก้ และ ส าเนาที่เป็นรากฐานของการให้บริการ และ ได้จัดหาสิทธิ์ในการใช้งาน ความยินยอม 

และ การได้รับอนุญาตทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้องค์ประกอบเหล่านี้ การบริการจะต้องไม่ละเมิดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมาย

การค้า กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน หรือ ละเมิดความลับทางการค้า และ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของหน่วยงานภายนอก และ

ปัจจุบันหน่วยงานภายนอกไม่มีการฟ้องร้องผู้ให้บริการในเชิงข้อเท็จจริงหรือข่มขู่จากข้อครหาในการละเมิดสิทธิ์ดังกล่าว การ

รับประกันนี้จะคงอยู่ต่อไป แม้สิ้นสุดหรือยกเลิกข้อตกลงนี้แล้ว 

การรับประกันการปรับวันเวลา: ผู้ให้บริการรับประกันแก่หน่วยงานว่าการบริการจะใช้วันเวลากับระบบอย่างถูกต้อง เพื่อให้

สอดคล้องกับการเปลี่ยนศตวรรษ การปรับเวลาตามฤดูกาล หรืออ่ืนๆ ตามความเหมาะสม โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ให้บริการ

เอง 



  
 

 

 

 

กำรตรวจสอบ (Auditing) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับประกันการปฏิบัตติามกฎหมาย: ผู้ให้บริการรับประกันแกห่นว่ยงานว่าจะปฏิบัตติามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึง

ความรับผิดชอบด้านภาษทีี่เกิดจากสัญญาการให้บริการแก่หน่วยงาน หรืออ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้ให้บริการมีหน้าท่ีเก็บรักษาบันทึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพและภาระผูกพันภายใต้สัญญา โดยเฉพาะบันทึกค่าบริการ ต้นทุน หรือ

งบประมาณที่ภายใต้สัญญา 

ผู้ให้บริการตกลงให้หน่วยงานหรือตัวแทนของหน่วยงานท่ีได้รับอนุญาต ในการตรวจสอบหนังสือ เอกสาร บทความ และบันทึก

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมและการท างานภายใต้สัญญา ผู้ให้บริการต้องมอบบันทึกและเอกสารทั้งหมด ให้แก่หน่วยงานหรือตัวแทน

เพื่อท าการตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ให้บริการในระหว่างช่วงเวลาท าการปกติภายใน 10 วัน นับจากได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์

อักษร ผู้ให้บริการตกลงที่จะ (1) อนุญาตให้หน่วยงานเก็บส าเนาเอกสารส าหรับการบันทึกและผลของการตรวจสอบ หรือ (2) 

อายัดเอกสารต้นฉบับหรือส าเนา ที่หน่วยงานระบุแจ้งเพื่อใช้งานในภายหลัง 

สิทธ์ิในการตรวจสอบ ประกอบด้วย การตรวจสอบบันทึก ตลอดระยะเวลาสัญญา และเป็นเวลา 5 ปี หลังจากบอกเลิกสัญญา 


