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5 SITEM 
เฝ้้าระวัังไวัรัสโควัิด-19 ขั้ั�นสูงสุด

รู�ไวั�!!! ก่่อนฉีีด วััคซีีนโควัิด-19  
มีีก่ี�ชนิด?

SITEM 100% VACCINATED

โครงก่ารสร�างศูนย์ สร�างสรรค์ ปันน��าใจให�น�อง 
U.C.F 71

ควัามีส�าเร็จศูนย์คอมีพิิวัเตอร์ขั้อง
ก่รมีธนารัก่ษ์์

ทำ�าควัามีรู�จัก่ พิ.ร.บ. คุ�มีครองขั้�อมีูลส่วันบุคคล 
พิ.ศ. 2562

ก่ารเขั้�าถึึงและตรวัจสอบเอก่สารผ่่าน
แอพิพิลิเคชัน Smile SITEM

Smart Pass
ระบบควับคุมีก่ารเขั้�า-ออก่ด�วัยใบหน�า
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ด�วัยสถึานก่ารณ์์โรคระบาดในปัจจุบันได�ส่งผ่ลก่ระทำบต่อก่ารด�าเนิน
ชีวัิตขั้องผู่�คนทำั�วัโลก่เป็นอย่างมีาก่ SITEM ได�ให�ควัามีส�าคัญขั้ั�นสูงสุด
ในก่ารปอ้งก่นัและควับคมุีก่ารระบาดขั้องไวัรสัโควัดิ-19 โดยให�พินกั่งาน 
หลีก่เลี�ยงก่ารเดินทำางส่วันตัวัไปต่างจังหวััดหรือรวัมีตัวัก่ันไมี่เก่ินก่วั่า 
3 คน จัดให�มีีก่ารแยก่กั่นทำ�างานระหวั่างอาคารและก่ารพิบปะกั่นขั้�ามี
แผ่นก่ เผ่่�อเป็นส่วันหนึ�งในก่ารลดก่ารระบาดขั้องโรคระบาดในปัจจุบัน 
อย่างไรก็่ดี ทำางบริษ์ัทำไมี่ได�นิ�งนอนใจในเรื�องก่ารให�บริก่ารทีำ�เป็นหน�าทีำ�
หลัก่ทีำ�ส�าคัญขั้องเรา ทำางบริษั์ทำได�หาแนวัทำางในก่ารปฏิิบัติเพิ่�อให�งาน
ขั้องลูก่ค�าได�ด�าเนินไปอย่างปก่ติเพิ่�อให�เก่ิดผ่ลก่ระทำบก่ับธุรก่ิจขั้อง
ลูก่ค�าน�อยทำี�สุด

โดย SITEM MAGAZINE ฉีบับนี�จะพิาทุำก่ท่ำานไปพิบกั่บเทำคโนโลยี                 
ในก่ารปฏิบัติตัวัเพิ่�อพิร�อมีส�าหรบัก่ารรับม่ีอกั่บสถึานก่ารณ์โ์รคระบาด
ในปัจจุบัน และจะพิาทำุก่ทำ่านไปพิบก่ับเน่�อหาอ่�น ๆ ทำี�น่าสนใจ อาทำิ ก่าร
ก่่อสร�างศูนย์ขั้�อมีูลคอมีพิิวัเตอร์ตามีหลัก่สาก่ล จาก่สถึาบัน Uptime 
ทำ�าควัามีรู�จัก่เกี่�ยวักั่บ พิ.ร.บ.คุ�มีครองขั้�อมีูลส่วันบุคคล พิ.ศ. 2562 
เพ่ิ�อเป็นองค์ควัามีรู�พิ่�นฐานส�าหรับก่ารจัดเก็่บขั้�อมูีลภายในหน่วัยงาน 
, ก่ารใช�งานแอพิพิลิเคชัน SMILE SITEM เพิ่�อง่ายต่อก่ารเขั้�าถึึงงาน
ขั้องทำ่าน รวัมีถึึงเทำคโนโลยีใหมี่ ๆ และขั้่าวัสารในแวัดวังดาตาเซี็นเตอร์

With the current epidemic situation affecting the lives of                    
people around the world greatly, SITEM has placed the                       
highest priority in the prevention and control of the COVID-19 
outbreak. by giving employees Avoid personal travel to other 
provinces or gatherings of no more than 3 people. Arrange 
work separations between buildings and cross-departmental 
meetings. in order to be part of reducing the current                                    
epidemic outbreak However, the company is not complacent 
about providing services that are our main duty. SITEM has 
found a practice guideline so that the client's work can be 
carried out normally in order to have the least impact on the 
client's business.

By SITEM MAGAZINE, this issue will take everyone to                               
experience technology. in order to be ready to deal with the 
current epidemic situation And will take you to find other                   
interesting content such as the construction of a computer 
data center according to international principles from the 
Uptime Institute , get to know about The Personal Data                     
Protection Act of knowledge for internal data collection, use 
the SMILE SITEM application for easy access to your work. 
including new technologies and news in the data center.

s i t e m  e d i t o r i a l s i t e m  c o n t e n t
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SITEM   SAFETY POLICY COVID-19
เฝ้้าระวัังไวัรัสโควัิด-19 ขั้ั�นสูงสุด

SITEM ให้้ความสำำาคัญขั้ั�นสำูงสำุดในการป้้องกันและควบคุมการระบาด
ขั้องไวรัสำโควิด-19 โดยขั้อให้้พนักงาน ห้ลีกเลี�ยงการเดินทางสำ่วนตััว
ไป้ตั่างจัังห้วัดห้รือรวมตััวกันไม่เกินกว่า 3 คน จััดให้้มีการแยกกัน
ทำางานระห้ว่างอาคารและการพบป้ะกันขั้้ามแผนก โดยพนักงานไม่ได้
รบัอนญุาตัให้้เดนิทางเพ่�อพบป้ะ พดูคยุห้รอืทานขั้า้วรว่มกนักบับคุคล
ที�ไม่ได้อยู่ในแผนกเดียวกัน ห้ากมีความจัำาเป้็นให้้แจั้งผู้บังคับบัญชา
พิจัารณาเป้็นรายกรณี นอกจัากนี� พนักงานทุกคนตั้องกรอกแบบ
สำำารวจัความเสีำ�ยงทั�งขั้องตันเองและบุคคลในครอบครัวทุกวัน  และ
ป้ระกาศงด ห้รือ ห้ลีกเลี�ยงการป้ระชุมสำัมมนาภายนอก งด ห้รือ ห้ลีก
เลี�ยงการจััดกิจักรรมต่ัางๆ ขั้องบริษััทห้รือ Vendor ที�มีผู้เขั้้าร่วม
กิจักรรมเป้็นจัำานวนมาก และให้้ห้ลีกเลี�ยงการเดินทางไป้สำถานที�ชุมชน
ห้นาแน่น ห้ากมีความจัำาเป้็น ตั้องสำวมห้น้ากากอนามัยป้้องกัน

SITEM gives utmost priority to prevention and control of COVID-19. Employees are required to avoid                                
personal travel to other provinces, or the gathering must be limited to no more than 3 people. Separation 
between buildings and cross-departmental meetings must be arranged as follows. Employees are not 
allowed to travel for meetings, talk or share a meal with someone who is not in the same department. If 
necessary, supervisors must be notified for approval on case-by-case basis. In addition, all employees 
must fill out a risk assessment survey for both themselves and their family every day. Meeting and semi-
nar outside of the office should be suspended or avoided. Company or vendor's activities with many 
participants should also be refrained as well as traveling to densely populated area. Protective masks 
must be equipped if it is  necessary to visit such area. 

พินัก่งาน หรอื บคุคลทีำ�อาศยัอยู่ในบ�านเดยีวัก่นัเดนิทำางก่ลับจาก่จังหวัดั
ก่ลุ่มีเสี�ยงหรือทัำ�งพินัก่งานและบุคคลทีำ�อาศัยในบ�านเดียวักั่น มีีก่าร
ตดิต่อโดยตรงกั่บก่ลุ่มีเสี�ยง ให�ด�าเนินก่ารตามีประก่าศขั้องบริษ์ทัำโดยให�
หยุดพิัก่สังเก่ตอาก่าร (Self-quarantine) 14 วััน โดยถึ่อเป็น Work 
from home และระหว่ัางปฏิิบัติงานทีำ�บ�าน หาก่มีีอาก่ารป่วัยให�รีบพิบ
แพิทำยแ์ละแจ�งผู่�บงัคบับญัชาทำราบทำนัทีำ และขั้อให�พินกั่งานทีำ� Work from 
home งดก่ารเดินทำางออก่จาก่ทีำ�พิ�านัก่ (Self quarantine) เพ่ิ�อร่วัมีกั่น
แสดงควัามีรับผ่ิดชอบต่อสังคมีโดยรวัมี
 
เพิ่�อป้องก่ันควัามีเสี�ยงและปก่ป้องสวััสดิภาพิขั้องพินัก่งาน จาก่
วัิก่ฤตก่ารณ์์ก่ารแพิร่ระบาดขั้องโรคติดเช่�อไวัรัสโควัิด-19 จาก่บุคคล
ภายนอก่ทีำ�มีาติดตอ่ก่บัทำางบริษ์ทัำ ทำางบริษ์ทัำจึงได�ออก่มีาตรก่ารพิเิศษ์
ส�าหรับพินัก่งาน ในก่ารงดรับนัดหมีายประชุมีและพิบปะโดยตรงกั่บ
บุคคลภายนอก่ ในพิ่�นทีำ�ส�านัก่งาน ตามีมีาตรก่ารป้องก่ันก่ารระบาด

ขั้องโรคติดเช่�อไวัรัสโควัิด-19 ตามีแนวัทำางขั้องก่ระทำรวังสาธารณ์สุขั้ 
และให�ใช�ช่องทำางอ่�นแทำน เช่น Teleconference, VDO Call เป็นต�น
  
ด�านมีาตรก่ารดูแลพินัก่งาน บริษ์ัทำได�จัดเตรียมีอุปก่รณ์์ส�าหรับวััด
อุณ์หภูมีิทำางเขั้�าบริษ์ัทำ เพ่ิ�อตรวัจวััดอุณ์หภูมีิขั้องพินัก่งานก่่อนข้ั้�น
อาคาร ทัำ�งนี� อณุ์หภมูีริา่งก่ายต�องมีคีา่ไมีเ่ก่นิ 37.5 องศา หาก่มีีอณุ์ภมูีิ
ร่างก่ายมีีค่าเก่ิน 37.5 องศา จะไม่ีอนุญาตให�เขั้�าปฏิิบัติงานในอาคาร 
รวัมีถึงึก่ารทำ�าประกั่นภยัให�กั่บพินัก่งานทุำก่คนส�าหรับควัามีเสี�ยงในก่าร
ติดเช่�อไวัรัสโควิัด-19 และปัจจุบันทำางบริษ์ัทำได�ก่�าหนดให�พินัก่งานฉีีด
วััคซีีนให�ครบทำุก่คน ซีึ�งปัจจุบันพินัก่งานเก่่อบ 99% ได�รับวััคซีีนเป็นทำี�
เรียบร�อยแล�วั

บริษััทจััดให้้พนักงานที�ป้ฏิิบัตัิงานนอกสำถานที�ตั้องสำวมห้น้ากากอนามัยตัลอดเวลาที�ให้้บริการลูกค้า และจััดเตัรียมห้น้ากาก
อนามัย สำำาห้รับเตัรียมความพร้อมให้้กับพนักงานกลุ่มเสีำ�ยงห้ากพบการติัดต่ัอในพ่�นที�  ขั้ณะเดียวกันบริษััทฯได้ออกส่ำ�อ
ป้ระชาสำัมพันธ์์ ให้้ความรู้และแนวทางการป้ฏิิบัตัิเพ่�อระวังและป้้องกันตััวจัากโรคดังกล่าวแก่พนักงานอย่างทั�วถึงและตั่อเน่�อง 
โดยมีฝ่่ายบุคคลตัิดตัามป้ระเมินสำถานการณ์และมีการป้ระชุมเพ่�อกำาห้นดมาตัรการเพิ�มเตัิมทุกวัน !

Sitem Safety Policy COVID-19

Employees or those residing in the same house                         
returning from the risk province, or both the                                   
employee and the person residing in the same house 
having direct contact with risk groups must follow the                             
announcement of the company and self-quarantine 
for 14 days, which is considered as Work from home. 
While working at home, if symptoms of illness are 
observed, see a doctor, and inform the supervisor 
immediately. Employees who work from home are 
required to refrain from traveling from their residence 
(Self-quarantine) to demonstrate social responsibility.
 
To prevent risks and protect the employees from 
COVID-19 infection from the outsiders who contact 
with the company, the company has issued special 
measures for employees to refrain from accepting 
meeting appointments and meeting directly with 
outsiders in office space according to the measures 
to prevent the spreading of the coronavirus disease 
(COVID-19) following the guidelines of the Ministry of 
Public Health and use other channels instead such as 
Teleconference, VDO Call, etc.
  

The company has provided temperature measuring 
devices at the entrance to the company to check the 
temperature of the employees before entering the 
building. The body temperature must not exceed 37.5 
degrees. If the body temperature exceeds 37.5                           
degrees, employees will not be allowed to work in the 
building. The company also provided insurance for all 
employees to cover the risk of contracting the 
COVID-19 virus. At present, the company has required 
all employees to be vaccinated. Currently, almost 99% 
of employees are vaccinated.

The company has arranged masks for employees who 
work on the field and need to always wear masks when 
serving customers and prepare masks for risk                         
employees if there are infection in the area.                                
Meanwhile, the company has released a media to 
provide knowledge and practice guidelines to prevent 
from the diseases to employees continuously. There 
is also a personnel department to monitor the situation 
and have meetings to determine additional measures 
every day.
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B e h i n d  Y o u r  S u c c e s s B e h i n d  Y o u r  S u c c e s s

การติัดตัั�งและคอมมชิชั�นนิงทั�งห้มดเสำร็จัสิำ�น
ไป้แล้ว ทางบริษััทอยากจัะพูดคุยเกี�ยวกับ
อุป้กรณ์ในศูนย์คอมพิวเตัอร์แห่้งนี�ว่ามีจุัด
ไห้นที�สำำาคัญในการได้รับ TierIII และแต่ัละ
ระบบสำำาคญอย่างไร สำัมพันธ์์กับคอนเซ็็ป้
ขั้อง Tier III อย่างไร

ส่�งแรกที่่�จะกล่่าวัถึึงคือเคร่�องกำาเน่ดไฟฟ้า 
หล่ายที่า่นอาจค่ดวัา่เคร่�องกำาเนด่ไฟฟา้นั�น
ไม่่สำาคัญ เพราะเราม่่ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า 
หร่อ public utility แต่่ในหล่ักเกณฑ์์ขั้อง 
Uptime นั�น ไม่่ได้นับแหล่่งจ่ายไฟฟ้าจาก
การไฟฟ้า จะนับจากเคร่�องกำาเน่ดไฟฟ้า
เที่่านั�น แล่ะด้วัยการออกแบบ TIER III ที่ำาให้
ต่้องม่่การสำารองเคร่�องกำาเน่ดไฟฟ้าอ่ก 1 
ชุุด แล่ะในการที่ดสอบ TCCF นั�นต้่องใชุ้
ไฟฟ้าจาก Generator เที่่านั�นอ่กด้วัย

อ่กหนึ�งอุปกรณ์สำาคัญในศููนย์คอม่พิวัเต่อร์คือเคร่�อง
ปรับอากาศู เนื�องจากอุปกรณ์คอม่พิวัเต่อร์ต่้องการ
อุณหภููม่่ที่่� เหม่าะสม่ต่ล่อดเวัล่า ในหลั่กการขั้อง                      
Uptime นั�นคอนเดนเซอร์ขั้องเคร่�องปรับอากาศูต้่อง
คำาณวัณขั้นาดด้วัยอุณหภููม่่จากต่ารางขั้อง Ashrae 
ซึ�งจะได้ขั้นาดคอนเดนเซอร์ใหญ่กวั่าปกต่่ นอกจากน่�
ที่่อแล่ะวัาล่์วัต่่างๆต่้องออกแบบให้บำารุงรักษาได้ต่ล่อด
เวัล่า

ในส่วันขั้องระบบไฟฟ้านั�น จำาเป็นจะต่้องม่่การ
สำารอง 2 เส้นที่างหร่อการที่ำาให้ม่่ 2 source 
เพ่�อให้ระบบไฟฟ้าสาม่ารถึซ่อม่บำารุงได้ ที่ำาให้
ตู้่ไฟต่า่งๆแล่ะเคร่�องสำารองไฟฟ้า    (UPS) ต่อ้ง
ม่่ 2 ชุุดเชุ่นกัน

ศูนย์คอมพิวเตัอร์
ควัาม่สำาเร็จขั้องกรม่ธนารักษ์

ในโอกาสจบไตรมาสที่่� 4 ปีี2564 ที่างบริษััที่เราอยากจะอัพเดที่ความคืบหน้าและความสำาเร็จ ในการดำาเนินการก่อสร้างของศููนย์คอมพิวเตอร์ 
กรมธนารักษั์ การก่อสร้างศููนย์คอมพิวเตอร์ กรมธนารักษั์ ได้เริ�มข้�นตั�งแต่ปีี 2561 โดยม่แนวคิดที่่�ว่าต้องม่ downtime น้อยที่่�สุด ที่ำาให้การ
ออกแบบเปี็นแบบ Tier III (Concurrently Maintainable) ซึ่่�งรองรับการซึ่่อมบำารุงโดยไม่เกิด downtime  ด้วยแนวคิดน่�ที่ำาให้กรมธนารักษั์
ต้องม่การดำาเนินการับรองแบบและรายการคำาณวณจากสถาบัน Uptime (TDDC) ที่ำาให้ทีุ่กอุปีกรณ์ที่่�ติดตั�งในศููนย์คอมพิวเตอร์แห่งน่� ได้รับ
การรับรองจากสถาบัน Uptime ทัี่�งหมด ที่ำาให้เจ้าของศููนย์คอมพิวเตอร์มั�นใจได้ว่า อุปีกรณ์ทีุ่กชิ้ิ�นจะที่ำางานได้อย่างไม่ม่ปัีญหาและไม่เกิด 
downtime จากเหตุไม่จำาเปี็นอย่างแน่นอน

นอกจากระบบหลั่กที่่�กล่า่วัยังม่ร่ะบบควับคมุ่อาคารอตั่โนม่ต่ั่ ที่่�ใชุม้่อนเ่ต่อรค์า่ต่่างๆแล่ะแจง้เต่อืน
เม่ื�ออุปกรณ์เก่ดผิ่ดปกต่่ โดยระบบจะแจ้งเต่ือนไปยัง SMS หร่อ Line Application โดบระบบน่�จะ
เป็นเหม่ือนสม่องขั้องศููนย์คอม่พิวัเต่อร์ที่่�จะที่ำาหน้าที่่�ต่รวัจสอบ อุปกรณ์ต่ล่อดเวัล่า แต่่อย่างไร
ก็ต่าม่ระบบควับคุม่อาคารอัต่โนมั่ต่่ ไม่่ได้จำาเป็นใน TIER III แต่่จะเป็นอุปกรณ์ทีุ่่นแรงที่่�ชุ่วัย
ม่อน่เต่อร์อุปกรณ์ให้ที่่านต่ล่อด 24 ชุั�วัโม่ง

จากหล่ายระบบที่่�กล่่าวัม่าจะเป็นระบบหล่ักในการพิจารณา TDDC ในส่วันขั้องการ                                
commissiong test โดย Uptime หรอ่ TCCF จะเริ�ม่หล่งัจากน่� การที่ดสอบจะเปน็ไปต่าม่ขั้ั�นต่อน
ขั้อง Uptime อย่างเขั้้ม่ขั้้นในระยะเวัล่า 3-4 วััน โดยที่่ม่จากต่่างประเที่ศูจะเขั้้าสังเกต่การณ์ทีุ่กขั้ั�น
ต่อน 

สดุท้ี่ายน่� SITEM หวังัว่ัาจะสาม่ารถึชุ่วัยยกระดับศููนย์คอม่พิวัเต่อร์ในประเที่ศูไที่ยให้ม่ม่่าต่รฐาน
ระดบัโล่ก รองรบัต่่อธรุกรรม่แล่ะธรุก่จขั้องที่กุองคก์รเพ่�อใหศูู้นยค์อม่พวิัเต่อรข์ั้องที่า่นสาม่ารถึ
ที่ำางานได้ 24 ชุั�วัโม่งโดยไม่่ม่่ downtime

T h e  S u c c e s s  o f 
T h e  T r e a s u r y  D e pa r t m e n t 
D ata  C e n t e r
On the occasion of the end of the fourth quarter of 2021, our company would like to update the progress of The 
Treasury Department Data Center construction work. The Treasury Department Data Center was built around 
2018 with the least downtime concept. The design was TIER III (Concurrently Maintainable) which supports the 
maintenance without downtime. With this design concept, the design and calculation must be sent to the Uptime 
Institute which makes every equipment verified by Uptime Institute and will not have any downtime through the 
data center lifetime.

The installation and commissioning are 
finished. We would like to share about 
the important point of TIER III design 
concept in this project.

The first of all is the generator. Many 
people think the generator is not                                
important because they have public 
utility.  The Uptime Institute considered 
only generators as power source and did 
not count the public utility as the power 
source. With Tier III configuration, this 
data center has 2 generators. One is the 
main generator and another one is                      
redundant.

Another important equipment is CRAC 
because the computer equipment has to 
stay in the controllable temperature and 
humidity. With the TIER standard, the 
condenser must be calculated with the 
Ashrae temperature table which makes 
the condenser bigger than normal. The 
valve and pipe should be designed to be 
maintainable. 

The electrical system must redundant 
the distribution path and components 
which makes the 2 source system. All 
panels and UPS must be maintainable. 

Apart from the main system, BAS is 
another system that is important too. 
BAS use for monitoring, controlling and 
notification. We can say that BAS is the 
brain of a data center which works 24 
hours a day.

From many systems that are mentioned, 
they are the main systems that are con-
sidered on TDDC.  The commissioning 
test by Uptime Institute or TCCF will 
begin after this. The test will be following 
TIER procedure and take around 3-4 
days with the inspector from Uptime 
Institute.

Finally, we wish to elevate the data cen-
ter in Thailand to be the world standard 
which support the organization business 
24 hours with no downtime.
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กฎหมายพระราชบััญญัติิคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ล พ.ศ.2562 หรือ PDPA คุ้ืออะไร และมีคุ้วาม
ส่ำาคุ้ัญอย่างไร

“พระราชบััญญัติิคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ล พ.ศ.2562 (Personal Data Protection Act, PDPA) เป็็น
กฎหมายที่ี�ออกมาคุ้้�มคุ้รองส่ิที่ธิิเกี�ยวกับัข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ลข้องติัวผูู้�ที่ี�ถููกระบั้ถูึง โดยมีหลักใจคุ้วาม

ส่ำาคุ้ัญในการคุ้วบัคุ้้มกิจกรรมที่ี�ติ�องใช�ข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ลภายในองคุ้์กร ให�เป็็นเป็็นไป็ติามที่ี�กฎหมายระบั้
ไว� ดังนั�นกฎหมายฉบัับันี� พูดง่ายๆว่า มีคุ้วามส่ำาคุ้ัญติ่อผูู้�บัริโภคุ้ในแง่ข้องการคุ้้�มคุ้รองส่ิที่ธิิ และ

เส่รีภาพ”

เริ่่�มมีผลบัังคัับัใช้้เม่�อใด
"เด่ม่แล้่วัพระราชุบัญญัต่่คุ้ม่ครองข้ั้อมู่ล่ส่วันบุคคล่ พ.ศู.2562 จะม่่ผิล่บังคับใชุ้เต่็ม่ฉบับในวัันที่่� 1 ม่่ถึุนายน 
พ.ศู.2563 แต่่เนื�องด้วัยสถึานการณ์การแพร่ระบาดเชุื�อไวัรัสโคโรน่า (โควัิด-19) ที่่�ยังคงแพร่ระบาดอยู่อย่างต่่อ
เนื�องแล่ะรุนแรง ส่งผิล่กระที่บต่่อภูาพรวัม่ที่างเศูรษฐก่จขั้องประเที่ศูไที่ย แล่ะอ่กที่ั�งยังเป็นอุปสรรคต่่อการบังคับ
ใชุ้กฎหม่ายฉบับน่� ที่างคณะรัฐม่นต่รีฯ จึงล่งม่ต่่ให้ม่่การเลื่�อนบังคับใชุ้กฎหม่ายฉบับน่�ไปเป็นวัันที่่� 1 ม่่ถึุนายน 
พ.ศู.2565”

ธุุริ่กิิจหริ่ือหน่่วยงาน่ใดบั้างที่ี�ต้้องต้ริ่ะหน่ักิถึึง
“ดว้ัยต่วัับที่กฎหม่ายจะเปน็การคุ้ม่ครองผิูท่้ี่�สาม่ารถึถึกูระบตัุ่วัต่นไดจ้ากขั้อ้ม่ลู่ (Data Subject) ธรุก่จสว่ันใหญ่
ในปัจจุบนัต้่องใชุ้ขั้อ้มู่ล่ที่่�ได้ม่าจากการเก็บรวับรวัม่ หร่อที่ำาแบบสำารวัจสอบถึาม่ ที่ั�งโดยที่างต่รงแล่ะที่างอ้อม่ เพ่�อ
นำาม่าที่ำาการวัิเคราะห์ แล่ะใชุ้ประโยชุน์ในด้านต่่าง ๆ ที่ั�งภูายในแล่ะภูายนอกองค์กร ยกต่ัวัอย่างเชุ่น การที่ำาการ
ต่ล่าด หรอ่การปรบัปรงุการใหบ้รกิาร เปน็ต่น้ ดงันั�นจงึพดูไดว้ัา่เกอืบที่กุภูาคสว่ันขั้องธรุกจ่หรอ่องคก์ร ที่ั�งภูาค
รัฐแล่ะภูาคเอกชุน จำาเป็นต้่องคำานึงแล่ะต่ระหนักถึึงกฎหม่ายการคุ้ม่ครองข้ั้อมู่ล่ส่วันบุคคล่น่� รวัม่ไปถึึงยังต่้อง
ดำาเน่นการปรับเปล่่�ยนม่าต่รการภูายในองค์กรให้สอดรับกับกฎหม่าย”

" "
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พิ.ร.บ. คุ�มีครองขั้�อมีูลส่วันบุคคล พิ.ศ. 2562
Personal Data Protection Act หรือ PDPA

Personal Data Protection Act (PDPA)
ยุคนี�เรียกได้ว่าใครมี “ขั้้อมูล” ที�มากกว่า ก็จัะสำามารถตั่อยอดธ์ุรกิจัเพ่�อให้้ตัอบโจัทย์กับผู้
บริโภคได้ดีกว่า ซ็ึ�งห้ลาย ๆ องค์กรก็รับรู้ถึงความสำำาคัญขั้องการเก็บขั้้อมูลขั้องลูกค้ารวม
ไป้ถึงขั้้อมูลผู้ใช้งานตั่าง ๆ บนช่องทางออนไลน์  การเก็บขั้้อมูลผู้ใช้งานก็มีกฏิห้มายมารอง
รบัเช่นกัน ห้ลายคนอาจัเคยเห็้นผ่าน ๆ  ที�เรียกกันว่า พ.ร.บ. คุม้ครองข้ั้อมูลส่ำวนบคุคล ห้รอื 
PDPA นั�นเอง เพราะในป้ัจัจัุบันผู้คนเริ�มแคร์และให้้ความสำนใจัความ Privacy มากขั้้�น เพ่�อ
ป้กป้้องสำิทธ์ิสำ่วนบุคคลและป้ลอดภัยตั่อผู้ใช้งาน ทำาให้้วิธ์ีการเก็บขั้้อมูลสำ่วนบุคคลขั้องทุก
องค์กรตั้องเป้ลี�ยนไป้อย่างสำิ�นเชิง

ในโอกาสน้� ทางบริษัิัทฯ ได้รั้ิบเกย้ริติิสัมภาษัณ์ ์ผศ.ดริ่.ปิิยบุัต้ริ่ บัญุอริ่า่มเริ่อืง 
ผู้้้จััด้ทำาแนวปฏิิบัติิและท้�ปรึิกษัากริริมาธิิการิการิริ่างกฎหมายคุ้้้มคุ้ริองข้้อม้ล
สว่นบคุ้้คุ้ล และอาจัาริย์ปริะจัำาคุ้ณ์ะนิติิศาสติร์ิ จัฬุาลงกริณ์ม์หาวิทยาลัย ริว่ม
พููด้คุ้้ยและติอบข้้อสงสัยถึึงคุ้วามสำาคุ้ัญและข้้อม้ลน่าริ้้เบ้�องติ้นเก้�ยวกับ
กฎหมายพูริะริาชบัญญัติิคุ้้้มคุ้ริองข้้อม้ลส่วนบ้คุ้คุ้ล พู.ศ.2562 หริือ PDPA 
เพู่�อให้เกิด้คุ้วามติริะหนักติ่อคุ้วามเส้ยหายท้�จัะเกิด้ข้ึ�นและบทลงโทษัหากไม่
ด้ำาเนินการิจััด้ทำามาติริาการิให้สอด้คุ้ล้อง

In the present, the people who have more data can make an opportunity for their business to match the customer requirement. Many 
organizations recognize the importance of gathering customer information. There is a law that comes in support which is PDPA be-
cause people realize the importance of privacy information to protect their privacy and safety and it makes the data gathering process 
in every organization totally change forever.

In this occasion, our company have an interview with Asst Prof Dr. Piyabutr, the consultant of PDPA draft law committee and profes-
sor at Faculty of Law, Chulalongkorn University. The topic is about doubts and things to know about PDPA to make them aware of 
damage and fines which will happen to your organization if your organization does not follow the law.

โดยเฉพาะหน่่วยงาน่ที่างด้าน่เที่คัโน่โลยีและ
สาริ่สน่เที่ศ หริ่ือ IT ต้้องที่ำางาน่อย่างไริ่เพ่�อให้
สอดคัล้องกิับัต้ัวบัที่กิฎหมาย
“ในงานที่างด้านเที่คโนโล่ย่สารสนเที่ศู หล่ักการพ่�น
ฐานที่่�สำาคัญคือ ผิู้ควับคุม่ขั้้อมู่ล่ส่วันบุคคล่ (Data 
Controller) จะต่้องม่่การจัดม่าต่รการการปกป้องที่่�
เหม่าะสม่เพ่�อคุ้ม่ครองส่ที่ธ่แล่ะเสรีภูาพขั้องเจ้าขั้อง
ขั้้อมู่ล่ส่วันบุคคล่ ที่ั�งในด้านเชุ่งเที่คน่คแล่ะเชุ่งบริหาร
จดัการองค์กรในการเก็บรวับรวัม่ใชุ ้แล่ะเปดิเผิยขั้อ้ม่ลู่
ส่วันบุคคล่ เพ่�อประม่วัณผิล่แล่ะดำาเน่นการให้ถึูกต่้อง
ต่าม่กฎหม่าย โดยม่่องค์ประกอบท่ี่�สำาคัญคือ บุคคล่
ากร (people) กระบวันการ (process) แล่ะเที่คโนโล่ย่ 
(technology) ที่ั�งน่�ต้่องข้ั้�นอยู่กับลั่กษณะขั้องก่จการ 
แล่ะกล่ยุที่ธ์ในการดำาเน่นธุรก่จขั้ององค์กรอ่กด้วัย”

บัที่ลงโที่ษเปิ็น่อย่างไริ่ 
“ต่าม่บที่ล่งโที่ษเนื�องจากการปฏ่ิบัต่่การฝ้า่ฝื้นหร่อขั้ดั
ต่่อกฎหม่ายดงักล่า่วัแล่ว้ั เราสาม่ารถึอธ่บายควัาม่รบั
ผิ่ดได้ 3 ส่วัน ได้แก่ ควัาม่รับผิ่ดที่างแพ่ง ควัาม่รับผิ่ด
ที่างอาญา แล่ะโที่ษที่างปกครอง 
• คุ้วามริับผู้ิด้ทางแพู่ง
การฝ่้าฝ้นืหรอ่ไม่ป่ฏ่ิบต่ั่ต่าม่พระราชุบัญญัต่คุ่ม้่ครอง
ขั้้อมู่ล่ส่วันบุคคล่ พ.ศู.2562 ที่่�ที่ำาให้เจ้าขั้องขั้้อมู่ล่เส่ย
หาย ผิู้ควับคุม่ขั้้อมู่ล่ส่วันบุคคล่หร่อผิู้ประม่วัณผิล่
ขั้อ้มู่ล่จะต้่องใชุ้คา่ส่นไหม่ที่ดแที่นที่่�แท้ี่จริง แล่ะค่าส่นไหม่
ที่ดแที่นเพ่�อการล่งโที่ษที่่�เก่น 2 เท่ี่าขั้องค่าส่นไหม่
ที่ดแที่นที่่�แที่้จริง
• คุ้วามริับผู้ิด้ทางอาญา 
การใชุ้หร่อเปิดเผิยขั้้อมู่ล่ส่วันบุคคล่ที่่�เป็นข้ั้อมู่ล่อ่อน
ไหวัโดยปราศูจากฐานที่างกฎหม่ายหร่อนอกเหนือไป
จากวััต่ถุึประสงค์ที่่�ไดแ้จง้ไวั ้ที่่�น่าจะที่ำาใหผ้ิูอ้ื�นเก่ดควัาม่
เส่ยหาย เส่ยชุื�อเส่ยง ถึูกดูหม่่�น ถึูกเกล่่ยดชุัง หร่อได้
รับควัาม่อับอาย ต่้องระวัางโที่ษจำาคุกไม่่เก่น 1 ปี หร่อ
ปรับไม่่เก่น 1,000,000 บาที่ หร่อที่ั�งจำาที่ั�งปรับ
• โที่ษที่างกิาริ่ปิกิคัริ่อง
การกระที่ำาที่่�เปน็ควัาม่ผิด่ขั้องผิูค้วับคมุ่ขั้อ้ม่ลู่ วัา่ดว้ัย
การเก็บรวับรวัม่ ใชุ้ หร่อเปิดเผิย การโอนไหวัโดยไม่่
ชุอบด้วัยกฎหม่าย (ม่าต่รา 26, ม่าต่รา 27, ม่าต่รา 
28, ม่าต่รา 29) ต่้องรับโที่ษปรับที่างปกครองไม่่เก่น 
5,000,000 บาที่”

สดุที่า้ยนี่�หวงัวา่ ข้้อมูลคัวามริู่ท้ี่างกิฎหมายคัุม้คัริ่อง
ข้้อมูลส่วน่บัุคัคัน่ที่ี�ที่างบัริ่่ษัที่ได้ริ่ับัเกิียริ่ต้ิสัมภาษณ์์
ที่า่น่ อาจาริ่ย์ปิิยบัตุ้ริ่ จะสามาริ่ถึน่ำาไปิใช้ป้ิริ่ะโยช้น์่ไม่
มากิกิน็่อ้ยใน่กิาริ่ดำาเน่นิ่งาน่ธุุริ่กิิจ ทัี่�งนี่�หากิต้อ้งกิาริ่
คัำาแน่ะน่ำาเพ่�มเต้ิมสามาริ่ถึติ้ดต้่อท่ี่าน่อาจาริ่ย์ปิิย
บัตุ้ริ่ ผา่น่ที่างบัร่ิ่ษัที่ เอเที่น่ติ้คั คัอน่ซััลต้ิ�ง จำากัิด หรืิ่อ                    
www.athenticconsulting.co.th

Q : What is PDPA ? How important is it ? 
A :PDPA or Personal Data Protection Act is the law that is issued to 
protect the right of privacy information. The main point is to control 
the activity that uses the privacy information in their organization 
following the law.

Q:When will PDAP be effective?
A:Before COVID19, the government want to start on June 1st, 2020. 
After COVID happened it is still severe to Thailand  Economics so 
the government postponed it to June 1st, 2022.

Q:Which business and organization have to realize PDPA ?
A:The law protects the information that can identify the person which 
is called “ data subject''. Businesses on this day use the information 
by gathering or surveying to analyse and utilize them in many aspects 
e.g. marketing, service improvement, etc. So we can say that every 
business organization including government and private enterprise 
need to realize PDPA and change the policy to support this law.

Q:What Information and Technology Department (IT)  have to do 
to match the law requirement ? 
A:In IT jobs, they are data controllers in PDPA. They have to set the 
proper policy  to protect the rights of information owners. The                    
important elements are people, process and technology which 
depend on the business.
Q:How are the penalties?
A:The penalties can be divided into 3 parts which are civil liability, 
criminal liability and administrative penalty.
Civil Liability
The penalty of breaking the law which makes the information owner 
damaged, data controllers and data processors have to pay 2 times 
of the compensation.
Criminal Liability
To reveal the information without the evidence or out of the objection 
and make the owner damaged, dishonored, insulted, hated, or 
humiliated. The penalty is 1,000,000 baht or to be fined as well as 
imprisoned.
Administrative Penalty
To break the law which is gathering, using or revealing, the data 
controller has to pay 5,000,000 baht.

Thank you to Asst Prof Dr. Piyabutr for the interview. We wish our customers to receive the benefits from this 
interview. If you want any recommendation from Asst Prof Dr. Piyabutr, you can contact Athentic Consulting 
Co.,Ltd or visit athenticconsulting.co.th.
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D A T A  C E N T E R  W O R L D s m i l e  s e r v i c es m i l e  s e r v i c e

การเขั้้าถึงและตัรวจัสำอบเอกสำาร
ผ่านแอพพลิเคชัน SMILE SITEM

ในภาวัะสถึานก่ารณ์์ปัจจุบัน ทำี�เช่�อ COVID-19 ก่�าลังแพิร่ระบาดอย่างหนัก่ 
ทำ�าให�ก่ารทำ�างานทีำ�ต�องพิบปะก่ันต่อหน�าก่ันเป็นเรื�องทีำ�ทำ�าได�ยาก่ขั้้�น ก่ารส่ง
เอก่สารต�นฉีบับต�องผ่่าน messenger ควัามีต�องก่ารในก่ารเขั้�าถึึงขั้�อมูีล
เอก่สารผ่่านระบบออนไลน์จึงสูงขั้้�นตามีควัามีต�องก่าร  SITEM ไมี่ได�นิ�ง
นอนใจ คอยสรรหาวิัธกี่ารลดขั้ั�นตอนก่ารทำ�างานตดิตอ่สอบถึามีหาขั้�อมีลูให�
ก่บัลกู่ค�า เพิ่�ออ�านวัยควัามีสะดวัก่ในก่ารเขั้�าถึงึขั้�อมูีลและเอก่สารทีำ�จ�าเปน็ขั้อง
ทำ่าน เราจึงพิัฒนาระบบ Smile SITEM เพิ่�อเป็นระบบบัญชีคอยจัดก่ารก่าร
เขั้�าถึงึขั้�อมูีลในงานโครงก่ารทีำ�ลกู่ค�ามีอบโอก่าสให�เรา SITEM ได�รับใช�บริก่าร
ทำ่าน 

เดมิี Smile SITEM จะทำ�าก่ารจัดเก็่บรวับรวัมีเอก่สารงานโครงก่ารและบริก่าร
ขั้องทำ่าน อาทำิเช่น รายงานผ่ล CM, PM Service Report, จดหมีายนัดเขั้�า
บริก่าร, จดหมีายเขั้�าออก่ระหวั่าง SITEM ก่ับลูก่ค�า, ใบรับประก่ันสินค�า,                  
ใบประเมีินควัามีเสี�ยง,  Shop Drawing และ Monthly Report ให�ลูก่ค�า
สามีารถึเขั้�าถึงึได�ตามีบัญชขีั้องท่ำาน เราพิฒันาเพิิ�มีเตมิีหมีวัดหมู่ีขั้องเอก่สาร

ทีำ�ทำ่านสามีารถึเขั้�าถึึงได�เพิิ�มีเติมี อาทิำเช่น หนังส่อแต่งตั�ง, แผ่นด�าเนินงาน
โครงก่าร, ใบสง่สนิค�า, เอก่สารฝ้กึ่อบรมีขั้องแตล่ะชนดิผ่ลติภณั์ฑ์ที์ำ�ทำางลกู่ค�า
ถึ่ออยู่ โดย SITEM มีุ่งเน�นไปทำี�ก่ารเขั้�าถึึงขั้�อมีูลขั้องลูก่ค�า ต�องง่าย ก่ระชับ 
และฉีับไวั ไมี่จ�าเป็นต�องเสียเวัลาโทำรสอบถึามีเจ�าหน�าทีำ�โครงก่าร เพิ่�อขั้อ
รายงานล่าสุดทำุก่ครั�งทำี�มีีควัามีต�องก่ารใช�งานเอก่สารเหล่านี�ขั้้�นมีา 

SITEM เล็งเห็นถึึงปัญหาและอุปสรรคทีำ�เก่ิดขั้้�นในช่วัง Work From Home 
ขั้องหลายหน่วัยงาน ก่ารส่งมีอบและตรวัจสอบเอก่สารทีำ�แต่เดิมีสามีารถึน�า
สง่มีอบได� เกิ่ดควัามีล�าบาก่ในก่ารส่งและเขั้�าถึงึขั้องทุำก่ฝ่้าย SITEM จงึพัิฒนา
ระบบก่ารเขั้�าถึงึและตรวัจสอบเอก่สารงานโครงก่ารขั้องลูก่ค�า เพ่ิ�อลดขัั้�นตอน
ก่ารอนุมีัตเอก่สารจาก่งานโครงก่าร ให�มีีควัามีฉีับไวัและสะดวัก่ยิ�งขั้้�น

SITEM หวัังเป็็นอย่่างย่่�งวั่าระบบจััดการเอกสารใหม่่ที่่�พััฒนาเพั่�ม่

เติม่่ใน Smile SITEM น่� จัะช่่วัย่อำานวัย่ควัาม่สะดวักให้กบัลูกูคา้ย่่�งๆ

ขึ้้�นไป็

In the current COVID-19 pandemic situation that is getting 
worse and worse each day, making work that requires a face 
to face meeting or document submission become harder to 
accomplish. Result in higher demand for new ways to handle 
documents via online medium. SITEM takes a look at this 
serious issue, and develops Smile SITEM to direct those 
issues as an account for online documentation for your                    
related project that you have worked with us.

Smile SITEM main functionality is an online documentation 
system that kept your CM Reports, Service Maintenance 
Report, Letters between SITEM and customer, Product 
Guaranteed, Risk Assessment Form, Shop Drawing and 
Project Monthly Report so customers can access it via their 
Smile SITEM account. We add some more project document 
categories related such as Appointment Notification, Project 
Summary Plan, Delivery of Goods, Training documents for 
each product. SITEM focuses on the ease of use and how 
you can access your documentation needed from us, so you 
don’t need to contact us each time you access the document 
sign between us. 

SITEM see these problem that rises in the pandemic time 
that force many agencies to work from home and make 
delivery and documents committed to be an annoying issue 
for all the parts. We encourage you to use and engage in this 
system and hope that you have a good time with a more 
convenient workflow.

Access and Commit 
Document via 

Smile SITEM
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D A T A  C E N T E R  W O R L D s m a r t  b u i l d i n gs m a r t  b u i l d i n g

SMART PASS

 
F A C E  R E C O G N I T I O N  A C C E S S  C O N T R O L  S Y S T E M S

ระบบควับคุมีก่ารเขั้�า-ออก่ด�วัยใบหน�า
SMART PASS ค่อ ระบบควับคุมีก่ารเขั้�าออก่จาก่พ่ิ�นทีำ�โดยผ่สานระหวั่างเทำคโนโลยี AI                             
(ARTIFICIAL  INTELLIGENCE) ซีึ�งช่วัยในก่ารจดจ�าใบหน�าและประมีวัลผ่ลด�วัยควัามีเร็วัไมี่
ถึึง 1 วัินาทำี ร่วัมีก่ับ SOFTWARE ทำี�ใช�บริหารจัดก่ารและเช่�อมีต่อไปยังระบบจัดก่ารทำรัพิยาก่ร
บุคคล ทำ�าให� SMART PASS ครอบคลุมีในก่ารใช�งานก่ับทำุก่องค์ก่ร และ หน่วัยงาน

SOFTWARE FEATURES

SOFTWARE FEATURES

• การเข้้าใช้้งาน : เข้้าใช้้งานผ่่าน WEB BROWSER ผ่่าน
คอมพิิวเตอร์ทั่่�วไป

• จำำานวนผ่้้ใช้้งาน : รองรบ่การใช้ง้านได้้ไมน่อ้ยกวา่ 50,000 
USER โด้ย IMPORT ข้้อม้ลผ่่านทั่าง APPLICATION 
CLOUD SERVICE ในร้ปแบบ .JPG และ EXCEL FILE 
โด้ยฐานข้้อม้ลพิน่กงานสามารถ EXPORT เพิ่�อสำารอง
ข้้อม้ล

• การแสด้งข้้อม้ล : แสด้งรายงานบุคคลทั่่�เข้้า/ออก โด้ยม่
รายละเอ่ยด้ ร้ปภาพิ พิร้อมช้่�อ, รหั่ส, ปี-เด้่อน-ว่น, 
ช้่�วโมง-นาท่ั่-วินาทั่่ รวมถึงสถานการณ์์ใช้้งานในแต่และ
คร่�ง รวมถึงตำาแหัน่งประต้และเคร่�อง

• การนำาเข้้าข้้อม้ล : ช้่�อ-นามสกุล, รหั่สพิน่กงาน, หัน่วย
งาน/ตำาแหัน่ง, เบอร์โทั่รศั่พิทั่์, EMAIL ADDRESS และ 
เวลาเข้้า-ออกงาน

• การจำ่ด้กลุ่ม : สามารถจ่ำด้กลุ่มเพ่ิ�อกำาหันด้สิทั่ธิิการ             
เข้้า-ออก

• การเช้่�อมตอ่ : สามารถ EXPORT FILE เพิ่�อไปใช้ก่้บระบบ
บริหัารงานบุคคลด้้วยโปรแกรม TIME ATTENDANCE

• รป้แบบรายงาน : ข้อ้มล้ข้องบุคคลท่ั่�งหัมด้, ข้อ้มล้ตามราย
ช้่�อ,ข้้อม้ลแบบเจำาะจำงบุคคล, ข้้อม้ลแบบเจำาะจำงบริษั่ทั่หัร่อ
แผ่นก, ข้้อม้ลแบบเจำาะจำงช้่วงเวลา, ข้้อม้ลแบบเจำาะจำง                 
ตำาแหัน่งประต้, รายงาน ALARM เป็นต้น

ARTIFICIAL INTELLI-
GENCE TECHNOLOGY 
(AI) 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
TECHNOLOGY (AI) 

TWO FACTOR 
AUTHENTICATION

TWO FACTOR 
AUTHENTICATION

LINE NOTIFICATION

LINE NOTIFICATION

CLOUD SERVICE

CLOUD SERVICE
GUARD TOUR

GUARD TOUR

ระบบจดจำาใบหนา้ขั้อง Smart Pass ใชุเ้ที่คโนโล่ย่ AI ใน
การประม่วัล่ผิล่ใบหนา้ดว้ัยเวัล่า 200 ms ควัาม่แม่น่ยำา 
99.8% ป้องกันการหล่อกระบบด้วัย รูปภูาพแล่ะวัิด่โอ 
(Liveness Detection) แล่ะต่รวัจจับใหน้าได้ในสภูาวัะ
แสงน้อย (0 Lux)

สาม่ารถึใชุ้ใบหนา้รว่ัม่กบัวัธิอ่ื�นๆได ้เชุน่ บตั่ร หร่อ รหสั
ผิ่าน (Pin)

ระบบสาม่ารถึแจ้งเต่ือนผิ่าน Line Application เม่ื�อม่่
การผ่ิานเข้ั้าออกประตู่เพ่�อให้ผิูดู้แล่สาม่ารถึที่ราบถึึงผิู้
ที่่�ผิ่านม่ายังภูายในพ่�นที่่�ต่ล่อดเวัล่า

ซอฟแวัร์ที่ำางานอยู่บน cloud ที่ำาให้สาม่ารถึเขั้้าใชุ้งาน
ได้ต่ล่อดเวัล่า รองรับการเพิ�ม่หร่อล่บผิู้ ใชุ้งาน แดชุ
บอร์ดแสดงจำานวันที่่�สำาคัญเชุ่น จำานวันผิู้เขั้้างาน ผิู้ม่า
สาย รวัม่ถึึงการเพิ�ม่หร่อล่บผิู้ ใชุ้งานในระบบ แล่ะ การ
ออกรายงานต่่างๆ 

ม่่ฟังก์ชุั�นการตั่�งเวัล่าเพ่�อให้พนักงานรักษาควัาม่
ปล่อดภัูยม่าที่่�จุดแสกนใบหน้าเพ่�อให้พนักงานรักษา
ควัาม่ปล่อดภัูยต่รวัจต่ราต่าม่ต่ำาแหน่งแล่ะเวัล่าที่่�
ต่้องการ 

SMART PASS
F A C E  R E C O G N I T I O N  A C C E S S  C O N T R O L  S Y S T E M

ระบบตรวัจสแก่นใบแหน�า ระบบควับคุมีก่ารเปิดประตูโดยไร�ก่ารสัมีผ่ัส

Smart Pass is an access control system that combines AI (Artificial Intelligence) technology that helps in facial recognition 
and processes in less than 1 second, with software used to manage and connect to the human resource management 
system. So, Smart Pass can be used with all organizations and departments.

• Access : Access through the Web Browser using  a computer
• Number of users : Support at least 50,000 users by  importing data 

via Application Cloud Service in .JPG and Excel file formats.                          
Employee database can be exported for backup.

• Information display : Display the report of people entering/exiting 
with details, pictures, name, code, year-month-day, hour-                           
minute-second including the situation of each use and the position 
of the door and the device.

• Data import : Name-surname, employee code, agency/position, 
telephone number, email address and time in and out of work.

• Grouping : Can set a group for access rights
• Connectivity : Able to export file to use with personnel management 

system using Time Attendance program
• Report Format :  Personal Information, personal name, individual 

information, company or department information, time period                      
information, door position, alarm report, etc.

SMART PASS
F A C E  R E C O G N I T I O N  A C C E S S  C O N T R O L  S Y S T E M
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Gene-based vaccines

This type of vaccine is mRNA which                    
created using new technology to synthe-
size messenger RNA (mRNA). Vaccine 
carries mRNA into cells and direct the 
cells to produce spike protein. The protein 
stimulates the body's immune system to 
produce antibodies against the infection. 
Currently, available vaccines include 
Pfizer and Moderna vaccines. According 
to available data, this type of vaccine is 
approximately 95% effective in preventing 
disease, severe illness and 100% effec-
tive against death. Pfizer is administered 
intramuscularly as a series of 2 doses, 3 
weeks apart. Moderna is administered 
intramuscularly as a series of 2 doses, 4 

P r o t e i n  s u b u n i t                       
vaccine
Vaccine produced by this technology                     
has been around for a long time because 
it is used in the production of many                       
vaccines, such as the influenza vaccine, 
Hepatitis B vaccine, etc. It is produced by 
producing viral proteins using cell culture, 
yeast, baculovirus, etc., and then mixing 
with adjuvants. When injecting into the 
body, it stimulates the body to produce 
antibodies against the spike protein of the 
COVID-19 virus. The vaccine currently 
available is the Novavax, which is made 
from the baculovirus and Matrix M as an 
immune booster. It is effective in prevent-
ing illness of about 60-90%, and 100% 
against death.

Inactivated vaccine

This group of vaccines is produced                           
by growing COVID-19 virus to a large                       
number and kill ing it. Vaccine will             
stimulate the body to boost immunity 
against all parts of the virus as if directly 
infected with the virus, but it does not 
cause disease because the virus is dead. 
This technology is used to produce the 
hepatitis A vaccine, Polio vaccine. There-
fore, we have been familiar with its effec-
tiveness and safety for a long time.                       
However, culturing the virus requires 
extreme caution which makes the                         
production slow and expensive. The             
vaccine currently in use is Sinovac which 
is 50-70% effective against illness, and 

Recombinant viral vector vaccine
This vaccine are viruses that are engineered such as the Adenovirus which are                        
genetically modified so it can't replicate and carry the genetic material of the COVID-19 
virus. Weakened virus (Doesn't make us sick) or virus that can't replicate will be                   
engineered and used as a vector by inserting the genetic material of the SARS-CoV-2 
virus, which make the body build immunity against the virus. This type of vaccine is 
very good at boosting immune response because it mimics the natural infection. 
Vaccines currently in use include the Johnson & Johnson and Oxford – AstraZeneca, 
as well as the Sputnik V.

t a l k  o f  t h e  t o w n t a l k  o f  t h e  t o w n

รู้ ไว้!!! ก่อนฉี่ด วัคซึ่่นโควิด-19  ม่ก่�ชิ้นิด?

วัคซึ่่นชิ้นิดสารพันธุกรรม

วัคซึ่่นที่่�ที่ำาจากโปีรต่น
ส่วนหน่�งของเชิ้ื�อ 

วัคซึ่่นชิ้นิดเชิ้ื�อตาย 

วัคซึ่่นชิ้นิดใชิ้้ ไวรัสเปี็นพาหะ

ภายใต�สถึานก่ารณ์ก์่ารระบาดขั้องโรคโควัดิ-19ในปจัจบุนัทีำ�ก่�าลงัระบาดอยา่งตอ่เน่�อง ผู่�คนตา่ง
มุ่ีงหวัังต�องก่ารฉีีดวััคซีีนเพ่ิ�อป้องกั่นโควิัด-19 หาก่แต่ผู่�คนจ�านวันไม่ีน�อยทีำ�มีีควัามีกั่งวััลเกี่�ยวั
ก่บัก่ารฉีีดวัคัซีนีโควิัด 19  แต่ก่น็บัว่ัาเปน็จุดเริ�มีต�น และ ทำางออก่ทีำ�จะชว่ัยแก่�ปัญหาขั้องก่ารแพิร่
ระบาดขั้องโรคโควัิด 19 (COVID-19) ทำี�ส่งผ่ลก่ระทำบต่อเศรษ์ฐก่ิจและควัามีเป็นอยู่ให�ก่ับคนทำั�วั
ทัำ�งโลก่ได�อย่างดีทีำ�สุด  ซีึ�งปัจจุบันนั�นทัำ�งภาครัฐและเอก่ชน ต่างออก่มีา "รณ์รงค์" เชิญชวันให�               
คนไทำยฉีีดวััคซีีนก่ันให�ครบทำุก่คน ซีึ�งรายละเอียดขั้องวััคซีีนแต่ละชนิดมีีดังนี�

Under the current situation of the COVID-19 pandemic, people are looking forward to receiving vaccine to prevent COVID-19 
but many are concerned about the COVID-19 vaccination. However, it is the starting point and the best solution that will solve 
the problem of the Covid-19 pandemic that affects the economy and people's livelihoods around the world. Currently, both 
the public and private sectors have joined "campaign" to encourage all Thai people to get vaccinated. The details of different 
types of vaccines are as follows:

ได้แก่ เอ็ม่อาร์เอ็นเอ (mRNA) วััคซ่นกลุ่่ม่น่� ใชุ้
เที่คโนโล่ย่ใหม่่สังเคราะห์สารพันธุกรรม่เอ็
ม่อาร์เอ็นเอ (messenger RNA: mRNA) ที่่�
เฉพาะเจาะจงกบัเชุื�อไวัรสั วัคัซน่จะที่ำาหนา้ที่่�พา 
mRNA เข้ั้าเซล่ล์่ แล่ะ กำากับให้เซล่ล์่ผิล่่ต่สาร
โปรต่่นสไปคข์ั้องเชุื�อไวัรสั ซึ�งโปรต่น่น่�จะกระตุ่น้
ระบบภููม่คุ้่ม่กนัขั้องรา่งกายใหส้รา้งแอนต่่บอด่
ขั้้�นม่าต่่อต่้านเชุื�อ  วััคซ่นที่่�ม่่ใชุ้ในปัจจุบัน ได้แก่ 
วััคซ่นขั้องบริษัที่ Pfizer แล่ะ Moderna  จาก
ขั้อ้ม่ลู่ในปัจจบุนัวััคซน่ชุนด่น่�ม่ป่ระส่ที่ธภู่าพใน
การป้องกันโรคได้ประม่าณ 95% ป้องกันการ
ป่วัยรุนแรงแล่ะป้องกันการเส่ยชุ่วิัต่ได้ 100% 
วััคซน่ขั้องบริษทัี่ Pfizer ควัรได้รบัการฉด่ 2 เข็ั้ม่
เขั้า้กล่า้ม่เนื�อ หา่งกนั 3 สปัดาห ์สว่ัน วััคซน่ขั้อง
บริษัที่ Moderna ควัรได้รับการฉ่ด 2 เขั้็ม่เขั้้า
กล่้าม่เนื�อ ห่างกัน 4 สัปดาห์

วััคซ่นกลุ่่ม่น่�ใชุ้ ไวัรัสที่่�สาม่ารถึต่ัดแต่่งพันธุกรรม่ เชุ่น ไวัรัสอะด่โน (Adenovirus) โดยนำาม่า
ดดัแปล่งพนัธกุรรม่ให้ไม่ส่าม่ารถึแบง่ต่วััได ้แล่ะใสส่ารพนัธกุรรม่ขั้องไวัรสัโรคโควัดิ19 ต่่ดไปดว้ัย 
โดยใชุ้ ไวัรัสที่่�ถึูกที่ำาให้อ่อนฤที่ธ่� (ไม่่ที่ำาให้เราป่วัย) หร่อไม่่สาม่ารถึแบ่งต่ัวัได้อ่ก แล่้วัต่ัดแต่่ง
พันธุกรรม่เพ่�อใชุ้เป็นพาหะ โดยฝ้ากสารพันธุกรรม่ขั้องเชุื�อไวัรัสซาร์ส-โควัี-2 (SARS-CoV-2) 
เขั้้าไป ที่ำาให้ร่างกายสร้างภููม่่คุ้ม่กันต่่อเชุื�อไวัรัสขั้้�นม่า วััคซ่นประเภูที่น่�สาม่ารถึกระตุ่้นการสร้าง
ภูมู่คุ้่ม่กนัไดด้ ่เนื�องจากเล่่ยนแบบให้ใกล่เ้ค่ยงกบัการต่่ดเชุื�อต่าม่ธรรม่ชุาต่่ วััคซน่ที่่�ม่ใ่ชุ้ในปจัจบุนั 
ได้แก่ วััคซ่นขั้อง Johnson & Johnson แล่ะ Oxford –  AstraZeneca รวัม่ถึึงวััคซ่น Sputnik V

วััคซ่นกลุ่่ม่น่�ผิล่่ต่โดยนำาไวัรัสโรคโควัิด19 ม่า
เล่่�ยงขั้ยายจำานวันม่าก แล่ะนำาม่าที่ำาให้เเชุื�อต่าย  
การฉ่ดวััคซ่นจะกระ ตุ้่นให้ร่างกายสร้าง
ภููม่่คุ้ม่กันต่่อไวัรัสทีุ่กส่วัน เสม่ือนได้รับเชุื�อ
ไวัรัสโดยต่รงแต่ไ่ม่ท่ี่ำาใหเ้ก่ดโรค เพราะเชุื�อต่าย
แล่ว้ั  เที่คโนโล่ยน่่�เปน็วัธิท่ี่่�ใชุก้บัวััคซน่ต่บัอักเสบ
เอ โปล่่ โอชุน่ดฉ่ด จึ ง ม่่ควัาม่คุ้นเคยใน
ประส่ที่ธ่ภูาพแล่ะควัาม่ปล่อดภูัยม่านาน แต่่
เนื�องจากการเพาะเล่่�ยงไวัรัสต้่องใชุ้ควัาม่
ระม่ัดระวัังม่าก ที่ำาให้ผิล่่ต่ได้ชุ้าแล่ะม่่ราคาแพง 
วััคซ่นท่ี่�ม่่ใชุ้ในปัจจุบัน ได้แก่ วััคซ่นขั้องบริษัที่ 
Sinovac ม่่ประส่ที่ธ่ภูาพป้องกันอาการ
ประม่าณ 50-70% ป้องกันการเส่ยชุ่วัิต่ได้ 
100%

Reference www.bangkokhospital.com , 
www.praram9.com ,  www.synphaet.
co.th , LDA Podcast , the standard https://
www.synphaet.co.th

วััคซน่ที่่�ผิล่ต่่โดยเที่คโนโล่ย่น่� ที่ั�วัโล่กม่่ควัาม่คุ้น
เคยม่านาน เพราะใชุ้ ในการผิล่่ต่วััคซ่นหล่าย
ชุน่ด เชุ่น วััคซ่นป้องกันไขั้้หวััดใหญ่ วััคซ่น
ปอ้งกนัไวัรสัตั่บอกัเสบบ่ เปน็ต่น้ ผิล่่ต่โดยการ 
สร้างโปรต่่นขั้องเชุื�อไวัรัส ด้วัยระบบ cell cul-
ture, yeast, baculovirus เป็นต่้น แล่้วันำาม่า
ผิสม่กับสารกระตุ้่นภููม่ ่เม่ื�อฉด่เขั้า้สูร่่างกายจะ
กระตุ้่นให้ร่างกายสร้างแอนต่่บอด่ต่่อต่้านโปร
ต่่นสไปค์ขั้องไวัรัสโรคโควิัด19 วััคซ่นที่่�ม่่ใชุ้ใน
ปัจจุบันคือ วััคซ่นแบรนด์ Novavax ซึ�งผิล่่ต่
จาก baculovirus แล่ะใชุ้ Matrix M เป็นตั่วั
กระตุ้่นภููม่่ ม่่ประส่ที่ธ่ภูาพป้องกันอาการ
ประม่าณ 60-90% ป้องกันการเส่ยชุ่วัิต่ได้ 
100%

T H I N G S  T O  K N O W  B E F O R E  VA C C I N AT I O N . 
H O W  M A N Y  T Y P E S  O F  C O V I D - 1 9  VA C C I N E S  A R E  T H E R E ?
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100%
v a c c i n a t e d

ในสถึานก่ารณ์์ก่ารแพิร่ระบาดขั้องโรคโควัิด-19 ทีำ�ลุก่ลามีมีา
ตั�งแต่เด่อนเมีษ์ายน 2563 ทำ�าให�บริษ์ัทำได�ตระหนัก่ถึึงควัามี
ปลอดภัยขั้องพินัก่งานในบริษ์ัทำ และทีำ�ส�าคัญค่อควัามีปลอดภัย
ลูก่ค�า ทำ�าให�บริษ์ัทำได�พิยามียามีหาแนวัทำางทำี�จะทำ�าให�พินัก่งานได�
รับวััคซีีนครบทุำก่คน จนก่ระทัำ�งในต�นเด่อนสิงหาคมี 2564 
พินัก่งานขั้องบริษั์ทำได�รับวััคซีีคครบทำุก่คนเรียบร�อยแล�วั  เราได�
ตระหนัก่เสมีอในก่ารด�าเนินธุรก่ิจบนพิ่�นฐานแห่งธรรมีาภิบาลมีี
ควัามีรับผ่ิดชอบต่อสังคมี โดยเฉีพิาะทีำ�ส�าคัญค่อลูก่ค�าต�องมีี
ควัามีปลอดภัยเม่ี�อได�ทำ�างานร่วัมีกั่บเรา อีก่ทัำ�งยังพิยายามีลด
ควัามีเสี�ยง ทำุก่วิัถึีทำางเพิ่�อให�ก่ารทำ�างานขั้ับเคล่�อนอยู่ด�วัยควัามี
ปลอดภัยเสมีอ

Among the situation of the COVID-19 pandemic that has 
begun since April 2020, the company is aware of the 
safety of company's employees and customer. As a             
result, the company has tried to find a way to ensure that 
all employees are vaccinated. In the beginning of August 
2021, all employees of the Company have been                               
vaccinated. We have always realized that we operate our 
business based on good governance and social respon-
sibility. Our priority is that customers must be safe when 
working with us. We also try to reduce the risk in every 
way to keep work going in safety.
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โครงก่ารสร�างศูนย์ สร�างสรรค์ ปันน��าใจให�น�อง

ก่�าวัเขั้�าสู่ปีทีำ� 13 ขั้องมูีลนิธิ ยู.ซีี.เอฟ ก่ับ โครงก่าร “สร�างศูนย์ 
สร�างสรรค์ ปันน��าใจให�น�อง” ด�วัยก่ารสร�างศูนย์คอมีพิิวัเตอร์แห่งก่าร
เรยีนรู�ให�กั่บโรงเรยีนทีำ�ขั้าดแคลนอปุก่รณ์์คอมีพิิวัเตอร์และทุำนทำรพัิย์ ซีึ�ง
ทำางมีูลนิธิ เห็นถึึงควัามีส�าคัญเร่�องก่ารศึก่ษ์าให�แก่่เยาวัชน โดยเฉีพิาะ
ด�านเทำคโนโลยี ทำี�มีีบทำบาทำส�าคัญมีาก่ในปัจจุบัน 

มีูลนิธิ ยู.ซีี.เอฟ ก่่อตั�งขั้ึ�นเม่ี�อวัันทีำ� 6 ก่รก่ฏิาคมี พิ.ศ. 2550 โดยมีี
วััตถึุประสงค์เพิ่�อสนับสนุนก่ารศึก่ษ์าด�านเทำคโนโลยีสารสนเทำศขั้อง
โรงเรียนทำี�ขั้าดแคลน และขั้าดก่ารสนับสนุนจาก่ทำางภาครัฐ ด�วัยควัามี
ยึดมีั�นในปณิ์ธาน ทำี�ต�องก่ารเป็นส่วันหนึ�งทำี�ทำ�าประโยชน์แก่่สังคมี                  
โดยเริ�มีจาก่เยาวัชนขั้องชาติ ทำี�ในอนาคตจะเป็นก่�าลังส�าคัญในก่าร
พิฒันาประเทำศ คอมีพิวิัเตอร์จะเป็นเคร่�องม่ีอหนึ�งทีำ�จะทำ�าให�เยาวัชนได�มีี
โอก่าสศึก่ษ์าหาควัามีรู�ในเร่�องทำี�สนใจ ถึ่อเป็นเร่�องทำี�ดีทำี�ทำางมีูลนิธิรู�สึก่
ภาคภูมีิใจก่ับก่ารเป็นส่วันหนึ�งในก่ารเปิดโลก่ทัำศน์ ให �ก่ับน�องๆ 
สอดคล�องก่บัพิระบรมีราโชบายขั้องสมีเด็จพิระเจ�าอยู่หัวัฯ รชัก่าลทีำ� 10 
ด�านก่ารศึก่ษ์า ควัามีวั่า “ก่ารศึก่ษ์าต�องมีุ่งสร�างพิ่�นฐานให�แก่่ผู่�เรียน” 
     
ตลอดระยะเวัลาทำี�ผ่่านมีา  มีูลินิธ ยู.ซีี.เอฟ  ได�ด�าเนินก่ารสร�างศูนย์
คอมีพิิวัเตอร์ทำั�งสิ�นจ�านวัน 71 ศูนย์ และได�จัดสร�างศูนย์คอมีพิิวัเตอร์
แห่งก่ารเรียนรู� ศูนย์ทีำ� 71 โรงเรียนวััดพัิงยอมี มี.9 408 บ�านพัิงยอมี 
ต.สวันหลวัง   อ.เฉีลิมีพิระเก่ียรติ   จ.นครศรีธรรมีราช 

ทำั�งนี�หาก่ทำ่านใดต�องก่ารสนับสนุนมีูลนิธิ ยู.ซีี.เอฟ สามีารถึติดต่อได�ทำี�                   
คุณ์ชมีพูินุช สุทำธิธรรมี ก่รรมีก่ารผู่�ก่่อตั�งมีูลนิธิ ยู.ซีี.เอฟ หมีายเลขั้
โทำรศัพิทำ ์   02-589-5820 หร่อดูรายละเอียดเพิิ�มี เ ติมีได �ทำี�                                           
www.ucf.or.th

U.C.F. Foundation has reached its 12nd year with the project                 
“Building, Creating, Sharing for Children” by building                       
computer learning centers for schools that lacks computers 
and funds. The foundation is aware of the importance of the 
education for children, especially in technology. 

U.C.F. established on July 6, 2007 with the objectives to                
provide technology information support for education for 
disadvantaged schools. In this regard, we are committed to 
providing benefits to society by taking initiatives from children 
which are deemed an integrated part of the country’s future. 
computers are tools for them to learn and study and we are 
pleased to have to give them expanding visions in accordance 
with a speech by the King Rama 10 that “education must aim 
to provide fundamental basis for learners”.

The UCF Foundation has donated to build a 71st  Computer 
Center for learning and build a learning center at 71,                          
Phangyom Temple School, Village Nakhon Si Thammarat 
Province. and will focus on building a creative center for               
children for all 77 provinces according to the goal.

If you would like to make a support to U.C.F. Foundation, 
please contact Khun Chompunutch Sutthitham, founding 
director of U.C.F. Foundation at 02-589-5820 or visit                      
www.ucf.or.th.     

s i t e m  c s r
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