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s i t e m  e d i t o r i a l

ในปััจจุบัันข้้อมููลถืือเปั็นปััจจัยหลักที่่�ส่่งผลกระที่บัต่่อการดำเนินธุุรกิจ
อย่างมู่นัยยะส่ำคััญ เนื�องจากข้้อมููลถืือเปั็นเคัรื�องมืูอส่ำคััญท่ี่�ช่่วยให้
องค์ักรส่ามูารถืที่ราบัถึืงคัวามูต้่องการข้องผู้บัริโภคั หรือทิี่ศที่างการ
ดำเนินงานต่ามูภารกิจข้ององคั์กร ดังนั�น องคั์กรท่ี่�เข้้าถึืงข้้อมููลได้
มูากกว่าก็จะมู่ข้้อได้เปัร่ยบัมูากกว่า แต่่ที่ว่าข้้อมููลท่ี่�มูากข้ึ�นก็ยิ�งต้่องมู่
การรกัษามูากข้ึ�นยิ�งข้ึ�นไปั การดแูลคัวบัคัมุูข้อ้มููลเปัน็หวัใจส่ำคัญัอยา่ง
ยิ�งในศูนย์ข้้อมููลคัอมูพิิวเต่อร์  การมู่ระบับัดูแลข้้อมููลที่่�ด่ถืือว่ามู่ช่ัยช่นะ
ไปัเกินกว่าคัรึ�ง ในข้ณะเด่ยวกันการคัรอบัคัรองข้้อมููลปัริมูาณมูากก็
ส่ร้างภาระให้แก่องคั์กรต่่างๆ เพิราะต้่องจัดหาพืิ�นท่ี่�จัดเก็บัข้้อมููลให้
มัู�นคังปัลอดภัย ทัี่�งยังต่้องจัดหาวิธุ่การจัดการข้้อมููลให้เปั็นระบับั
ระเบั่ยบัส่ามูารถืเข้้าใช่้งานได้โดยง่าย 

การเก็บัรักษาข้้อมููลท่ี่�ไมู่ส่ามูารถืเปัิดเผยได้จึงเปั็นสิ่�งท่ี่�จำเปั็นอย่าง
ยิ�งยวด จึงต่้องที่ำงานคัวบัคัู่ไปักับักฏหมูาย PDPA  เพิื�อเปั็นการรักษา
คัวามูปัลอดภัยข้้อมููลต่่าง ๆ ทัี่�งภายในและโดยรอบัศูนย์ข้้อมููล
คัอมูพิิวเต่อร์ 

แมูกกาซี่นฉบัับัน่�จะพิาทีุ่กที่่านไปัที่ำคัวามูเข้้าใจเก่�ยวกับักฏหมูาย 
PDPA พิร้อมูทัี่�งยังส่ามูารถืติ่ดต่ามูข้้อมููลข้่าวส่ารเก่�ยวกับัเที่คัโนโลย่
ใหมู่ ๆ  ดา้น DATA CENTER ท่ี่�จะที่ำช่ว่ยเพิิ�มูปัระสิ่ที่ธิุภาพิภายในศูนย์
ข้้อมููลคัอมูพิิวเต่อร์ข้องที่่าน และส่ามูารถืต่ิดต่ามูเนื�อหาที่่�น่าส่นใจ 
พิร้อมูที่ั�งข้่าวส่ารอื�นๆ ได้อ่กด้วย

Today, data is the main factor that has a significant impact on 
business operations. This is because data is an important tool 
for organizations to know the needs of consumers. or direction 
of operations according to the mission of the organization 
Therefore, organizations with more access to information have 
more advantages. But the more information there is, the more 
treatment is needed. Data governance is at the heart of a 
computer data center. And having a good information                       
management system is half the battle won. Possessing large 
amounts of data also burdens organizations. because it must 
provide a secure storage area It must also provide a                            
systematic way of managing information that is easily                          
accessible. Maintaining anonymity is therefore imperative to 
work in tandem with PDPA to maintain security within and 
around a computer data center.

This magazine will take you to understand the PDPA law.             
As well as being able to keep up with information about new 
technologies in the field of DATA CENTER that will help                     
increase the efficiency of your computer data center. and can 
follow interesting content along with other news as well
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ศููนย์์คอมพิิวเตอร์์กัับกัาร์ปฏิิบัติตามกัฎหมาย์
ค้�มคร์องข้�อมูลส่่วนบ้คคล PDPA

ในปััจจุบััน ข้อ้มูลูถือืเปัน็ปััจจยัหลกัที่่�ส่่งผลกระ
ที่บัต่่อการดำเนินธุุรกิจอย่างมู่นัยยะส่ำคััญ 
เนื�องจากข้้อมููลถืือเป็ันเคัรื�องมืูอส่ำคััญท่ี่�ช่่วย
ใหอ้งคัก์รส่ามูารถืที่ราบัถืงึคัวามูต่อ้งการข้อง
ผู้บัริโภคั หรือทิี่ศที่างการดำเนินงานต่ามู
ภารกิจข้ององค์ักร ดงันั�น องค์ักรท่ี่�เข้า้ถึืงข้อ้มููล
ได้มูากกว่าก็จะมู่ข้้อได้เปัร่ยบัมูากกว่า คัือ 
ส่ามูารถืนำข้้อมููลมูาใช้่วิเคัราะห์และวางแผน
การให้บัริการได้อย่างมู่ปัระส่ิที่ธุิภาพิและ
รวดเร็วมูากยิ�งข้ึ�น ในข้ณะเด่ยวกัน การคัรอบั
คัรองข้้อมููลปัริมูาณมูากก็ส่ร้างภาระให้แก่
องคั์กรต่่างๆ เพิราะต่้องจัดหาพืิ�นท่ี่�จัดเก็บั
ข้้อมููลให้มูั�นคังปัลอดภัย ทัี่�งยังต่้องจัดหาวิธุ่
การจัดการข้อ้มูลูให้เป็ันระบับัระเบ่ัยบัส่ามูารถื
เข้้าใช้่งานได้โดยง่าย อปุัส่รรคัเหลา่น่�เองท่ี่�ที่ำให้ 
Data Center เป็ันบัริการท่ี่�ต่อบัโจที่ย์คัวามู
จำเปัน็ในการบัรหิารจดัการข้อ้มููลจำนวนมูาก 

อย่่างไรก็็ตาม พระราชบััญญัติคุ้้�มคุ้รอง
ข้�อมลูส่ว่นบ้ัคุ้คุ้ล พ.ศ.2562 (“PDPA”) ซ่ึ่�งมี
ผลบัังคุ้ับัใช�อย่่างเต็มรูปแบับัเม่�อวันที่ี�  1 
มถิุน้าย่น พ.ศ. 2565 ที่ี�ผา่นมา PDPA จึง่เปน็
อีก็หน่�งก็ฎหมาย่ที่ี�ส่่งผลก็ระที่บัต่อก็าร
บัริหารจึัดก็ารข้�อมูลภาย่ใน Data Center 
ข้องแต่ละองคุ้์ก็ร ซึ่่�งมีประเด็นที่ี�เป็นหลัก็ก็าร
ส่ำคุ้ัญเบั่�องต�น ดังต่อไปนี�

• การรักษาคัวามูปัลอดภัยที่ั�งภายในและโดยรอบั Data Center โดยกล้องวงจรปัิด (CCTV) 
โดย PDPA ที่่�องคั์กรต่้องปัฏิบััต่ิเมูื�อมู่ใช่้กล้องวงจรปัิดในการรักษาคัวามูปัลอดภัย มู่ราย
ละเอ่ยดดังน่�

• การโอนหรือเปัิดเผยข้้อมููลส่่วนบัุคัคัลภายใน Data Center ให้แก่องคั์กรภายนอกกรณ่ที่่�มู่
การส่่งต่่อหรือเปิัดเผยข้้อมููลส่่วนบัุคัคัล องคั์กรจะต้่องพิิจารณาวัต่ถืุปัระส่งคั์ข้องการส่่ง
ต่่อหรือเปัิดเผยและลักษณะการส่่งว่าเข้้าข้่ายท่ี่�ผู้รับัโอนจะเปั็นผู้ปัระมูวลผลข้้อมููล (Data 
Processor) ข้ององค์ักรหรือไมู่ หรือเปั็นกรณ่ท่ี่�ผู้รับัโอนเปั็นผู้คัวบัคัุมูข้้อมููล (Data                     
Controller) ที่่�ส่ามูารถืกำหนดวัต่ถืุปัระส่งคั์ใน การใช่้ข้้อมููลส่่วนบัุคัคัลดังกล่าวได้ด้วยต่ัว
เอง เมืู�อพิจิารณาได้แล้ว องค์ักรจะต้่องจัดที่ำเอกส่ารที่างกฎหมูายคัุมู้คัรองข้อ้มููลส่่วนบุัคัคัล
ท่ี่�เหมูาะส่มูต่อ่กรณต่่่อไปั เพิื�อกำหนดคัวามูรับัผดิต่่อเหตุ่ละเมิูดท่ี่�อาจเกิดข้ึ�นต่อ่ข้อ้มูลูส่่วน
บัุคัคัลดังกล่าว และหน้าที่่�ในการรักษาคัวามูมูั�นคังปัลอดภัยข้องข้้อมููล

• ระบับัจำกัดส่ิที่ธุิการเข้้าถืึง (Access Control System) ข้อง Data Center ซีึ�งมูักใช่้ข้้อมููล
ส่่วนบัุคัคัลในการต่รวจส่อบัตั่วต่นข้องผู้ท่ี่�จะเข้้าถืึง Data Center ไมู่ว่าจะเป็ันข้้อมููลส่่วน
บัุคัคัลที่ั�วไปั เช่่น username, รหัส่พินักงาน หรือข้้อมููลส่่วนบัุคัคัลอ่อนไหว เช่่น ลายนิ�วมูือ 
ภาพิจำลองใบัหน้า โดยที่่� PDPA มู่ข้้อกำหนดท่ี่�องคั์กรต่้องปัฏิบััต่ิเมืู�อมู่การปัระมูวลผล
ข้้อมููลส่่วนบัุคัคัลในการจำกัดส่ิที่ธุิการเข้้าถืึง ดังน่�

• หน้้าที่่�ใน้การแจ้้งไปยัังเจ้้าของข้อมููลส่่วน้บุุคคลถึึงการเก็บุรวบุรวมูข้อมููล (มูาตรา 
23 ตามูพระราชบุัญญัติคุ้มูครองข้อมููลส่่วน้บุุคคล) โดยัจ้ัดที่ำน้โยับุายัคุ้มูครอง
ขอ้มูลูส่ว่น้บุคุคล หรอืประกาศความูเปน็้ส่ว่น้ตวั และจ้ดัใหมู้มู่าตรการรกัษาความู
มูั�น้คงปลอดภััยัที่่�เหมูาะส่มูแกข่อ้มูลูส่ส่ว่น้บุคุคลดงักลา่ว (มูาตรา 37 ตามูพระราช
บุัญญัติคุ้มูครองข้อมููลส่่วน้บุุคคล)

• หน้า้ที่่�ใน้การขอความูยันิ้ยัอมู กรณีท่ี่่�มูก่ารประมูวลผลขอ้มูลูออ่น้ไหว (มูาตรา 26 
ตามูพระราชบุัญญัติคุ้มูครองข้อมููลส่่วน้บุุคคล) 

• หน้า้ที่่�ใน้การแจ้ง้การเก็บุรวบุรวมูขอ้มูลู (มูาตรา 23 ตามูพระราชบัุญญตัคุ้ิมูครอง
ขอ้มูลูส่่วน้บุคุคล) โดยัจั้ดที่ำประกาศความูเป็น้ส่ว่น้ตวัตดิใน้บุรเิวณีที่่�มูก่ารติดตั�ง 
CCTV หรือที่่�เร่ยักกัน้ว่า CCTV Notice เพื�อให้ผู้ที่่�ผ่าน้เข้ามูาใน้บุริเวณีดังกล่าว
ได้ที่ราบุ ขณีะเด่ยัวกัน้ก็ยัังต้องจ้ัดให้มู่มูาตรการรักษาความูมูั�น้คงปลอดภััยัท่ี่�
เหมูาะส่มูแก่ข้อมููลส่่วน้บุุคคลที่่�ถึูกบุัน้ที่ึกไว้โดยั CCTV (มูาตรา 37 ตามูพระราช
บุัญญัติคุ้มูครองข้อมููลส่่วน้บุุคคล)  

ตัวอยั่างข้างต้น้จ้ึงเป็น้หน้้าที่่�ขององค์กรที่่�มู่ Data Center ใน้ความูดูแล ที่่�จ้ะต้องปฏิิบุัติ
ตามูกฎหมูายั โดยัเฉพาะพระราชบุัญญัติคุ้มูครองข้อมููลส่่วน้บุุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่ึ�ง
กฎหมูายัฉบุับุน้่�มูุ่งวางหลักเกณีฑ์์ใน้การส่ร้างมูาตรฐาน้การคุ้มูครองความูเป็น้ส่่วน้ตัว
ของบุุคคล ให้เกิดส่มูดุลระหว่างการใช้ข้อมููลส่่วน้บุุคคลและสิ่ที่ธิิความูเป็น้ส่่วน้ตัว รวมู
ถึึงมูาตรฐาน้ความูมัู�น้คงปลอดภััยัของข้อมููล เมืู�อปฏิิบัุติตามูได้อย่ัางถูึกต้องเหมูาะส่มู 
น้อกจ้ากช่วยัยักระดับุมูาตรฐาน้การใช้ข้อมููลส่่วน้บุุคคลแล้ว PDPA ยัังช่วยัป้องกัน้และ
ลดความูเส่่�ยังที่่�อาจ้จ้ะเกิดขึ�น้แก่ข้อมููลส่่วน้บุุคคลได้อ่กประการหน้ึ�ง
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Today, information is the most important 
factor influencing business operations. 
This is because data is a vital tool for 
firms to understand consumer needs or 
the direction of operations in accordance 
with the organization's mission. As a 
result, companies with greater access to 
information will benefit more, because 
the data can be used for more efficient 
and timely service analysis and planning. 
On the other hand, large amounts of data 
can create a burden on companies since 
they must provide secure storage space. 
They must also provide a method for 
managing data in a systematic and                    
easily accessible manner. These                        
challenges are what distinguish Data 
Center as a solution that satisfies the 
demands of managing massive amounts 
of data.

However, the Personal Data Protection 
Act B.E. 2562 (2019)  (“PDPA”) came into 
force on June 1, 2022. PDPA is another 
law that affects the data management 
within the Data Center of each organiza-
tion. The main principles are as follows:

1. Access control system of the Data Center often uses 
personal data in verifying the identity of the person who 
accesses the Data Center, whether it is general personal 
information such as usernames, employee Identification 
Numbers, or sensitive personal data such as fingerprints, 
face images. PDPA has requirements that organizations 
must comply with when processing personal data in case 
of access restrictions as follows:
• 1.1 Notify the data owner of the data collection (Section 
23 of the Personal Data Protection Act) by  making a                   
personal data protection policy or privacy notice. And 
provide appropriate security measures for such personal 
data (Section 37 of the Personal Data Protection Act).

• 1.2 Request consent in case of processing sensitive data (Section 26 of the 
Personal Data Protection Act) 

2. Providing security inside and around the Data Center using CCTV. Organizations 
must follow PDPA when using CCTV for security. The details are as follows:
• 2.1 Notify of the data collection (Section 23 of the Personal Data Protection Act) 

by posting a privacy notice in the area where CCTV is installed, known as CCTV 
Notice, to inform those who come in the area. Appropriate security measures 
must be in place for personal data recorded by CCTV (Section 37 of the                      
Personal Data Protection Act). 

3. Transferring or disclosing personal data in the Data Center to third-party                             
organizations. When personal data is forwarded or disclosed, the organization must 
consider the purpose of the forwarding or disclosure as well as the nature of the 
forwarding, regardless of whether the receiver is the organization's data processor 
or a data controller who can set the objectives of the use of such personal data on 
its own. The company must therefore continue to offer suitable personal data                   
protection legal documents in order to identify liability for any infringement of such 
personal data and the duty to maintain information security.

As shown in the example, it is the responsibility of an organization in charge of a Data 
Center to comply with the law. The Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019), in 
particular, aims to establish regulations for developing standards for the protection of 
personal privacy in order to create a balance between the use of personal data and 
the right to privacy, including data security standards. PDPA can also help prevent and 
minimize potential threats to personal data in addition to helping to increase standards 

for the use of personal data.

"

"
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ระบบรักษาความปลอดภััยในอาคารสมัยใหม่
S E C U R I T Y  I N  M O D E R N  B U I L D I N G

หาก็ย่�อนก็ลบััไปประมาณชว่งส่บิัก็วา่ปมีา
นั�น อาคุ้ารส่ำนัก็งานทัี่�วไปใน เม่องใหญ่               
จึะต�องที่ำก็ารแลก็บััตรประชาชน หร่อ ใบั
ข้ับัขี้�  เพ่�อเข้�าพ่�นทีี่�ภาย่ในอาคุ้าร ซ่ึ่�ง
เป็นก็ารส่ร�างคุ้วามย่้่งย่าก็และมัก็จึะเก็ิด
ปัญหา ก็ารใช�งานตามมาหลาย่อย่่าง เช่น 
ล่มคุ้่นบััตรที่ี�แลก็ก็ับัฝ่่าย่อาคุ้ารไว� ก็ว่าจึะ
รู�ตวั ก็็ ออก็มาจึาก็อาคุ้าร แล�ว หรอ่ ก็รณี
ที่ำบััตรตก็หล่นหาย่ระหว่างที่าง ก็็เก็ิดข้่�น
ได�บั่อย่คุ้รั�ง

ปััจจุบััน การเข้้าออกพิื�นที่่�ข้องอาคัารส่ำนักงานปััจจุบััน มูักจะใช่้ระบับัเคัรื�องกั�นบัุคัคัล หรือ 
Turnstile เปั็นอุปักรณ์เพิื�อคัวามูปัลอดภัย คัอยคัวบัคัุมูการเข้้าออกข้องบัุคัคัลที่่�ได้รับั             
อนญุาต่หรอืไดร้บััส่ทิี่ธุิ� ให้เข้า้ออกพิื�นท่ี่�ภายในอาคัารเที่า่นั�น ซีึ�งนบััวา่แที่บัจะมู่ใช่้ในเกือบัทุี่ก
อาคัารส่ำนักงานให้เช่่าท่ี่�ก่อส่ร้างใหมู่ในกรุงเที่พิมูหานคัร  โดยถื้าดูในรายละเอ่ยดข้อง
เที่คัโนโลย่นั�น ปััจจุบััน มู่ด้วยกันหลากหลายไมู่ว่าจะเปั็น เที่คัโนโลย่ MIFARE CARD, QR 
Code, Face Recognition ส่ำหรบััเข้า้ออกอาคัาร นอกจากนั�น ในบัางอาคัาร จะมู่การเช่ื�อมู
ต่่อ ชุ่ด Turnstile เข้้ากับัระบับับัริหารจัดการผู้มูาต่ิดต่่อ (VISITOR MANAGMENT                  
SYSTEM) และระบับัลิฟที่์โดยส่ารเพิื�ออำนวยคัวามูส่ะดวกและบัริหารจัดการให้ส่ะดวก
ปัลอดภัยมูากยิ�งข้ึ�น

SITEM มู่คัวามูพิรอ้มูและปัระส่บัการณ ์มูากกว่า 100 ช่อ่งที่างเดนิ ในการออกแบับัเช่ื�อมูต่่อ
ระบับั  Turnstile ข้อง Boon Edam ให้ที่ำงานร่วมูกับัข้องอาคัารอื�นท่ี่�เก่�ยวข้้องไมู่ว่าระบับั
คัวบัคัุมูการเข้้าออก, ระบับัลิฟที่์โดยส่าร, ระบับับัริหารจัดการผู้มูาต่ิดต่่อ Visitor                          
Management System ให้ที่ำงานได้ต่รงคัวามูต่้องการอย่างส่มูบัูรณ์แบับั
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If going back about ten years ago A typical office building in 
a large city will require an ID card or driver's license to be 
exchanged to enter the building's grounds. This causes frus-
tration and often causes problems. Many subsequent uses, 
such as forgetting to return the card exchanged to the building 
department. before you know it You have left the building. or 
if you lose your card on the way can happen often

At present, access to the area of   the current office building 
Often use a personal barrier system or Turnstile as a safety 
device. keep access control of authorized persons or get 
permission To enter and exit the area inside the building only. 
This is almost always used in almost every new office building 
for rent in Bangkok. If you look at the details of that                                 

technology, there are currently a variety of technologies such 
as MIFARE CARD, QR Code, Face Recognition for entering 
and exiting the building. In addition, in some buildings, the 
Turnstile is connected to the VISITOR MANAGMENT SYSTEM 
and the passenger elevator system to facilitate and manage 
more conveniently and safely.

SITEM has the readiness and experience of more than 100 
corridors in designing the turnstile system of Boon Edam to 
work with other related buildings whether it is access control 
system, passenger elevator system, visitor management                 
system. Contact the Visitor Management System to work 
perfectly according to your needs.
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ถืึงแมู้การเต่ิบัโต่ข้อง Cloud Computing ในปััจจุบัันจะแพิร่หลายไปั
อย่างรวดเร็วและเป็ันเที่คัโนโลย่พิื�นฐานท่ี่�แที่บัทุี่กธุุรกิจใช้่งานกัน แต่่ใน
ส่่วนข้อง Data Center ภายในองค์ักรนั�น กย็งัไมู่ส่ญูหายไปั เพิราะระบับั 
Cloud ยังไมู่ได้ส่ามูารถืต่อบัโจที่ย์ได้ทีุ่กอย่างเหมูือนกับั Data Center 
และการส่่งข้อ้มููลไปัปัระมูวลผลบันอนิเต่อรเ์นต็่ยงัมูปั่ัญหาเรื�องข้องระยะ
ที่างในการส่่งข้้อมููล ที่ำให้เกิดคัวามูล่าช่้า ดังนั�น การส่่งข้้อมููลไปัหา
อปุักรณค์ัอมูพิวิเต่อรท่์ี่�อยู่ระยะใกล ้เพิื�อลดการเดินที่างข้องข้อ้มููลหรอื
เรย่กว่า การปัระมูวลผลแบับั Edge Computing จงึถืกูพิฒันานำมูาใช้่
งานเกิดข้ึ�น

Micro Data Centre หรือ Data Center ข้นาดย่อมู ถืูกออกแบับัมูาให้
มู่ข้นาดท่ี่�เหมูาะส่มู เหมูาะกับัองคั์กรข้นาดเล็ก ท่ี่�ไมู่มู่ห้องศูนย์ข้้อมููล 
(Data Center) ข้องต่ัวเอง หรือองคั์กรที่่�มู่การปัระมูวลผลแบับั Edge 
Computing โดยการเพิิ�มูศักยภาพิข้องตู้่ Rack ให้มู่ระบับัโคัรงส่ร้าง
พิื�นฐานข้องระบับั IT ไว้ในอปุักรณเ์พิย่งตู้่เด่ยว ทัี่�งการปัรบััอากาศ ระบับั
ไฟฟ้า ระบับัดับัเพิลิง รวมูไปัถืึงระบับัรักษาคัวามูปัลอดภัยต่่าง ๆ ที่่�มู่
คัวามูจำเปั็นส่ำหรับัอุปักรณ์ IT แที่นท่ี่�การส่ร้างห้องแบับัเดิมูท่ี่�อาจมู่
ข้นาดใหญ่ และมู่ค่ัาใช้่จา่ยสู่งเกินคัวามูจำเป็ัน รวมูทัี่�งยังบัำรุงรักษาและ
ใช่้งานได้ง่ายอ่กด้วย 

Micro Data Centre’s are standalone rack-level systems                       
containing all the components of a ‘traditional’ Data Centre, 
including on board cooling, telecommunications and storage 
systems, security, fire suppression, and uninterruptible                    
power supply (UPS), CCTV, HID Biometric door access,                        
Intelligent Rack PDU’s. They can be deployed indoors or 
outdoors and in rugged terrains. In other words, a micro–Data 
Centre minimizes the physical footprint and energy consumed 
by the traditional model and is considerably cheaper than 
building a room or a HAC/CAC. 

W H A T  I S  A 

MICRO 
DATA 

CENTRE

?
"
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WHAT IS A “MICRO 
DATA CENTRE?”

Micro Data Centers are standalone rack-level systems                        
containing all the components of a ‘traditional’ Data Centre, 
including onboard cooling, telecommunications and storage 
systems, security, fire suppression, uninterruptible power 
supply (UPS), CCTV, HID Biometric door access, Intelligent 
Rack PDU’s. They can be deployed indoors or outdoors and 
on rugged terrains. In other words, a micro-Data Centre                     
minimizes the physical footprint and energy consumed by the 
traditional model and is considerably cheaper than building a 
room or a HAC/CAC. 

Although cloud computing is rapidly spreading and is a                       
fundamental technology used by almost every business, the 
data center within the organization is not gone because the 
Cloud system is not yet the solution to everything like the Data 

Center and the data transmission to be processed on the               
Internet still has the problem regarding the distance causing 
a delay. As a result, Edge Computing, the transmission of 
information to nearby computer equipment to decrease                        
information transmission, has been developed for use.

The micro data center, or the small data center, is intended 
for small enterprises that do not have their own data center or 
for organizations that use edge computing. This can be                       
accomplished by increasing the capacity of the rack by                       
combining the infrastructure of the IT system in a single rack, 
including air conditioning, electrical systems, fire suppression 
systems, and various security systems required for IT                       
equipment, rather than constructing a conventional room, 
which may be large and expensive. It is also very simple to 
maintain and operate.
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แผนการให้้บริการห้ลัังโลักกลัับสู่่�สู่ภาวะปกติิ
จากในอด่ต่เมูื�อปัี พิ.ศ.2554 ที่่�เกิดเหตุ่การณ์น�ำที่่วมูใหญ่ในปัระเที่ศไที่ย ที่างบัริษัที่ฯ มูิได้หยุดยั�งการให้บัริการลูกคั้าแมู้เส่่�ยววินาที่่ เรายังให้บัริการอย่างต่่อเนื�อง 
เพิื�อให้บัริการลูกคั้า ที่ั�งในการให้บัริการบัำรุงรักษาต่ามูวาระ และการซี่อมูแซีมูเคัรื�องเส่่ยฉุกเฉินต่ลอด 24 ช่ั�วโมูง x 7 วัน โดยแข้่งกับัเวลาและคัวามูต่้องการข้อง
ลูกคั้าที่่�ต่้องการคัวามูช่่วยเหลือจากเรา มูาถืึงปัีน่�มู่โรคัวิบััต่ิใหมู่ โคัวิด 19 เกิดข้ึ�น ต่ลอดระยะเวลากว่า 2 ปัี ที่างบัริษัที่ฯ ก็ยังให้บัริการอย่างต่่อเนื�องเช่่นเดิมู ไมู่เคัย
หยุดให้บัริการแมู้ส่ักวินาที่่ โดยเปัร่ยบัปัระหนึ�งว่าไมู่ได้มู่โรคัระบัาดน่�เกิดข้ึ�นจากวิกฤต่ิบั้านเมูืองใหญ่ 2 เหตุ่การณ์น่� คังเปั็นการการันต่่ได้แล้วว่า ไมู่ว่าจะไฟดับั , น�ำ
ที่่วมู , เกิดโรคัระบัาด ลูกคั้าส่ามูารถือุ่นใจได้ว่าที่างบัริษัที่ฯ จะยังข้อยืนหยัดในการให้บัริการ พิร้อมูต่อบัส่นองคัวามูต่้องการข้องคัุณลูกคั้า ต่ลอด 24 ช่ั�วโมูง x 7 
วัน  เพิื�อให้ศูนย์คัอมูพิิวเต่อร์ข้องลูกคั้าส่ามูารถืใช่้งานได้อย่างต่่อเนื�องและไมู่เกิด downtime

ปััจจุบััน SITEM ได้ดำเนินการก่อส่ร้างศูนย์บัริการลูกค้ัา Call Center และ 
Intelligent Warehouse เพิื�อรองรับัคัวามูต่้องการข้องลูกคั้ามูากขึ้�น ทัี่�งใน
เรื�องข้องคัวามูรวดเร็วในการปัระส่านงานผ่าน Call Center ได้ต่ลอด                   
24 ช่ั�วโมูง 7 วัน แบับัไมู่มู่วันหยุด และในส่่วนข้องอะไหล่ส่ินคั้าที่่�มู่มูากเพิ่ยงพิอ 
เพิื�อลดคัวามูเส่่�ยงจากการหยดุที่ำงาน หรอื Downtime จากเหต่ขุ้ดัข้อ้งต่่างๆ 
ที่่�ไมู่พิึงปัระส่งคั์ 

เรามูุง่มัู�นพิฒันาระบับั Call Center อยา่งต่อ่เนื�อง โดยพินกังาน Call Center 
ข้องเราเปัน็พินกังานท่ี่�ใหบ้ัรกิาร แบับัใหค้ั ำปัรกึษาที่างดา้นเที่คันคิั ดงันั�น Call 
Center ทีุ่กคันจะต่้องมู่คัวามูรู้เรื�องด้านผลิต่ภัณฑ์์ข้ั�นพืิ�นฐาน เพืิ�อส่ามูารถื
ต่อบัคัำถืามู ให้คัำแนะนำและแก้ไข้ปััญหาต่่าง ๆ ข้องอุปักรณ์ Facility ที่่�อยู่ใน 
Data Center ข้องลูกคั้าได้ 

ดัังนั�นจึึงมั่ั�นใจึไดั้ว�าให้้การบริการของเรา เพื่่�อเป้าห้มั่าย “Zero Downtime”
 เพื่ราะความั่พื่ึงพื่อใจึสู่่งสูุ่ดัของลั่กค้าค่อ จึุดัมัุ่�งห้มั่ายของเรา

" "
In the past, during a major flood in Thailand, 
including Bangkok in 2012, the company did 
not stop servicing customers for even a                  
minute. We also provide continuous support 
to customers by providing maintenance                  
services and emergency repairs 24 hours a 
day, 7 days a week, competing with the time 
and needs of customers who require our                 
assistance.

This year, there is a new infectious disease, 
Covid 19, that has been around for more than 
two years; nonetheless, the company has 
continued to give services as usual and has 
never stopped servicing even for a second as 
if this pandemic had not existed.

From these two major crises, you can be as-
sured that whether it's power outages, floods, 
or epidemics... the company will continue to 

insist on service and be ready to respond to 
customer request 24 hours a day, 7 days a 
week so that your data center can be                                
operated constantly without downtime.

Now, SITEM is building a new Call Center and 
Intelligent Warehouse to support more                   
customer needs, both in terms of the speed of 
coordination through the Call Center 24 hours 
a day, 7 days a week without holidays and in 
terms of spare parts, where there are enough 
products to reduce the risk of downtime from 
various unexpected incidents. We are                      
committed to constantly developing the Call 
Center system where our cal l  center                                  
employees can provide technical consulting, 
so every call center employee must have the 
basic product knowledge to be able to answer 
questions, provide advice, and troubleshoot 
various problems of the Facility equipment 

within the customer's Data Center.

We have also developed a service system 
through Web Browser and Mobile Application 
under the name SITEM Smile so that                          
customers can check our services in real-time, 
including checking the environment of the Data 
Center via Cloud Service. Now, the Sitem Call 
Center has various channels to communicate 
with customers to be able to respond              
promptly.

As a result, you can be certain that we are 
dedicated to offering "Zero Downtime" since 
the highest level of customer satisfaction is our 
goal.
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เพิื�อให้บัริการลูกคั้า ที่ั�งในการให้บัริการบัำรุงรักษาต่ามูวาระ และการซี่อมูแซีมูเคัรื�องเส่่ยฉุกเฉินต่ลอด 24 ช่ั�วโมูง x 7 วัน โดยแข้่งกับัเวลาและคัวามูต่้องการข้อง
ลูกคั้าที่่�ต่้องการคัวามูช่่วยเหลือจากเรา มูาถืึงปัีน่�มู่โรคัวิบััต่ิใหมู่ โคัวิด 19 เกิดข้ึ�น ต่ลอดระยะเวลากว่า 2 ปัี ที่างบัริษัที่ฯ ก็ยังให้บัริการอย่างต่่อเนื�องเช่่นเดิมู ไมู่เคัย
หยุดให้บัริการแมู้ส่ักวินาที่่ โดยเปัร่ยบัปัระหนึ�งว่าไมู่ได้มู่โรคัระบัาดน่�เกิดข้ึ�นจากวิกฤต่ิบั้านเมูืองใหญ่ 2 เหตุ่การณ์น่� คังเปั็นการการันต่่ได้แล้วว่า ไมู่ว่าจะไฟดับั , น�ำ
ที่่วมู , เกิดโรคัระบัาด ลูกคั้าส่ามูารถือุ่นใจได้ว่าที่างบัริษัที่ฯ จะยังข้อยืนหยัดในการให้บัริการ พิร้อมูต่อบัส่นองคัวามูต่้องการข้องคัุณลูกคั้า ต่ลอด 24 ช่ั�วโมูง x 7 
วัน  เพิื�อให้ศูนย์คัอมูพิิวเต่อร์ข้องลูกคั้าส่ามูารถืใช่้งานได้อย่างต่่อเนื�องและไมู่เกิด downtime

เรามูุง่มัู�นพิฒันาระบับั Call Center อยา่งต่อ่เนื�อง โดยพินกังาน Call Center 
ข้องเราเปัน็พินกังานท่ี่�ใหบ้ัรกิาร แบับัใหค้ั ำปัรกึษาที่างดา้นเที่คันคิั ดงันั�น Call 
Center ทีุ่กคันจะต่้องมู่คัวามูรู้เรื�องด้านผลิต่ภัณฑ์์ข้ั�นพิื�นฐาน เพิื�อส่ามูารถื
ต่อบัคัำถืามู ให้คัำแนะนำและแก้ไข้ปััญหาต่่าง ๆ ข้องอุปักรณ์ Facility ที่่�อยู่ใน 
Data Center ข้องลูกคั้าได้ 

"
within the customer's Data Center.

We have also developed a service system 
through Web Browser and Mobile Application 
under the name SITEM Smile so that                          
customers can check our services in real-time, 
including checking the environment of the Data 
Center via Cloud Service. Now, the Sitem Call 
Center has various channels to communicate 
with customers to be able to respond              
promptly.

As a result, you can be certain that we are 
dedicated to offering "Zero Downtime" since 
the highest level of customer satisfaction is our 
goal.



12   SITEM MAGAZINE

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

สรุปชััด 'ถ่่ายรูปติิดคนอ่�น - โพสติ์รูป

ติิดคนอ่�น' ผิิด พ.ร.บ. 'PDPA' ไหม?
เคัล่ยร์ใหช้่ดัอก่คัรั�ง กอ่นท่ี่�กฎหมูาย PDPA หรือ พิ.ร.บั.คัุมู้คัรองข้อ้มูลูส่่วนบุัคัคัล จะมู่ผลบัังคับัั
ใช่ ้เพิื�อคัุมู้คัรองข้อ้มููลส่ว่นบัคุัคัลวนัท่ี่� 1 มู.ิย.65 น่� โดยยงัมู่ข้อ้กำหนดบัางข้อ้ท่ี่�ส่รา้งคัวามูส่บััส่น
โดยเฉพิาะข้้อ “การเปัิดเผยข้้อมููลส่่วนบัุคัคัล” ที่่�ส่่งผลกระที่บักับัช่่วิต่ปัระจำวัน 

“PDPA” ยอ่มูาจาก “Personal Data Protection Act” หรอื พิ.ร.บั. คัุมู้คัรองข้อ้มูลูส่่วนบัคุัคัล 
พิ.ศ.2562 ที่่�มู่ข้ึ�นเพิื�อให้ภาคัเอกช่น และภาคัรัฐที่่�เก็บัรวบัรวมูใช่้ เปัิดเผย และ/หรือ โอน “ข้้อมููล
ส่่วนบัุคัคัล” ในไที่ย ให้เปั็นไปัต่ามูมูาต่รการปักป้ัองข้้อมููลข้องผู้อื�นจากการถูืกละเมิูดส่ิที่ธุิส่่วน
ต่ัว โดยต่้องข้อคัวามูยินยอมูจาก “เจ้าข้องข้้อมููล” ก่อนการเก็บั รวบัรวมู ใช่้ หรือเปัิดเผย 

โดยข้้อมููลส่่วนบัุคัคัล ณ ท่ี่�น่� หมูายถืึงข้้อมููลเก่�ยวกับับุัคัคัลท่ี่�ที่ำให้ระบัุต่ัวบัุคัคัลได้ ทัี่�งที่างต่รง 
และที่างออ้มู เช่น่ - เลข้ปัระจำต่วัปัระช่าช่น ช่ื�อ-นามูส่กลุ – ท่ี่�อยู่ - เบัอร์โที่รศพัิท์ี่ - อเ่มูล - ข้อ้มููล
ที่างการเงิน- เช่ื�อช่าติ่ - ศาส่นาหรือปัรัช่ญา – พิฤต่กิรรมูที่างเพิศ - ปัระวัต่อิาช่ญากรรมู-ข้อ้มููล
สุ่ข้ภาพิ 

โดยกฎหมูาย พิ.ร.บั.คัุมู้คัรองข้อ้มูลูส่ว่นบัคุัคัล หรอื "pdpa"  หรอื Personal Data Protection 
Act B.E. 2562 (2019)ได้ปัระกาศไว้ในราช่กิจจานุเบักษาเมูื�อวันที่่� 27 พิ.คั. 62 และยกฎหมูาย 
พิ.ร.บั.คัุ้มูคัรองข้้อมููลส่่วนบัุคัคัล หรือ PDPA Personal Data Protection Act B.E. 2562 
(2019) เป็ัน กฎหมูายที่่�คัวรที่ราบัและต่ระหนักรู้ถืึงสิ่ที่ธิุในข้้อมููลส่่วนบัุคัคัลข้องเรา โดยเฉพิาะ
อย่างยิ�งองคั์กรธุุรกิจต่่าง ๆ ที่่�มู่การเก็บัข้้อมููลส่่วนบัุคัคัล ข้องลูกคั้า ผู้ใช่้งาน หรือพินักงานใน
องคั์กร

การถ่�ายรป่ - ถ่�ายคลัปิ ติดิัภาพื่คนอ่�น
โดัยเจึ้าติัวไมั่�ยินยอมั่จึะผิดั PDPA?

ส่ำนกังานคัณะกรรมูการคัุมู้คัรองข้อ้มููล
ส่่วนบัุคัคัล ต่อบัช่ัดว่า กรณ่การถื่ายรูปั 
หรที่ือถื่ายคัลิปัโดยต่ิดบัุคัคัลอื�นโดยผู้
ถื่ายรูปัหรือถ่ืายคัลิปัไมู่เจต่นา และการ
ถื่ายรูปัถื่ายคัลิปัดังกล่าวไมู่ได้ก่อให้เกิด
คัวามูเส่่ยหายกับัผู้ถืูกถื่าย ส่ามูารถื
ที่ำได้หากเป็ันการใช้่เพิื�อวัต่ถืุปัระส่งค์ั
ส่่วนต่ัว

ถ่้านำคลิัปห้ร่อร่ปถ่�ายที่่�ติิดัคนอ่�นไป
โพื่สู่ติ์ในโซเชี่ยลัมั่่เดั่ยโดัยบุคคลัอ่�นไมั่�
ยินยอมั่จึะผิดั PDPA?

ข้อ้น่�กส็่ร้างคัวามูส่บััส่นแก่ช่าวโซีเช่่ยลทัี่�ง
หลาย ซีึ�งต่ามูหลกัการข้องกฎหมูายแลว้ 
ส่ า มู า ร ถื โ พิ ส่ ต์่ ไ ด้  ห า ก ใ ช้่ เ พิื� อ
วัต่ถุืปัระส่งคั์ส่่วนต่ัว ไมู่ใช้่แส่วงหากำไร
ที่างการคั้า และไมู่ก่อให้เกิดคัวามูเส่่ย
หายต่่อเจ้าข้องข้้อมููลส่่วนบัุคัคัล

"

"

"

"

PDPA
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PDPA
Is it a violation of the PDPA to take                   
images or videos of other people without 
their permission?

T h e  Pe r s o n a l  D a t a  P r o t e c t i o n                                       
Commission clearly said that capturing 
photos or video clips of another person, 
without intention and without causing 
any  harm to  the  person  be ing                                      
photographed or recorded, is allowed if 
it is done for  personal use.

Is it a violation of the PDPA to upload 
videos or images of other persons on 
social media without their permission?

This issue bewilders everyone who uses 
social media. According to legal                           
principles, these videos or images can 
be posted if they are for personal use, 
not for commercial gain, and do not 
cause harm to the owner of the                                
personal information. 

The Personal Data Protection Act (PDPA) 
or The Personal Data Protection Act B.E. 
2562 (2019) was published in the                         
Government Gazette on May 27, 2019. 
Personal Data Protection Act B.E. 2562 
(2019) has been raised as a law that 
everyone should be aware of and                           
everyone should understand his own 
rights. This is especially true for                            
businesses that hold personal informa-
tion on their customers, users, or                       
employees.

LET’S CLARIFY WHETHER “TAKING – 
POSTING OTHER PEOPLE’S PHOTOS” IS 
A VIOLATION OF THE PDPA.

Let’s clear up first, before the PDPA or Personal Data Protection Act takes effect on 
June 1, 2022, to protect personal information, some restrictions, particularly those 
concerning “disclosure of personal data, which affects everyday life, remain con-
fusing.

“PDPA” stands for “Personal Data Protection Act” or “The Personal Data Protection 
Act B.E. 2562.” (2019). It governs the private and public sectors in Thailand that 
collect, use, disclose, and/or transfer “Personal Data” in Thailand in order to com-
ply with procedures to protect other people's data from privacy rights violations. 
Before collecting, gathering, using, or disclosing data, organizations must obtain 
consent from “Data Owners”. 

Personal data refers to information about an individual that can be used to identify 
that person directly or indirectly as follows. 

- Identification Number, Name - Surname - Address - Telephone number - Email 
- Financial Information - Race - Religion or Philosophy - Sexual Behavior - Criminal 
record - Health information
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โคัรงการส่ร้างศูนย์ ส่ร้างส่รรคั์ ปัันน��าใจให้น้อง

ก้าวเข้้าสู่่ปัีท่ี่� 13 ข้องมููลนิธิุ ยู.ซี่.เอฟ กับั โคัรงการ “ส่ร้างศูนย์ 
ส่ร้างส่รรคั์ ปัันน��าใจให้น้อง” ด้วยการส่ร้างศูนย์คัอมูพิิวเต่อร์แห่งการ
เร่ยนรู้ให้กบััโรงเร่ยนท่ี่�ข้าดแคัลนอปุักรณ์คัอมูพิิวเต่อร์และทุี่นที่รพัิย์ ซีึ�ง
ที่างมููลนิธุิ เห็นถืึงคัวามูส่�าคััญเรื�องการศึกษาให้แก่เยาวช่น โดยเฉพิาะ
ด้านเที่คัโนโลย่ ที่่�มู่บัที่บัาที่ส่�าคััญมูากในปััจจุบััน 

มููลนิธิุ ยู.ซี่.เอฟ ก่อตั่�งข้ึ�นเมืู�อวันท่ี่� 6 กรกฏาคัมู พิ.ศ. 2550 โดยมู่
วัต่ถืุปัระส่งคั์เพืิ�อส่นับัส่นุนการศึกษาด้านเที่คัโนโลย่ส่ารส่นเที่ศข้อง
โรงเร่ยนที่่�ข้าดแคัลน และข้าดการส่นับัส่นุนจากที่างภาคัรัฐ ด้วยคัวามู
ยึดมูั�นในปัณิธุาน ท่ี่�ต่้องการเปั็นส่่วนหนึ�งที่่�ที่�าปัระโยช่น์แก่สั่งคัมู                  
โดยเริ�มูจากเยาวช่นข้องช่าต่ิ ท่ี่�ในอนาคัต่จะเปั็นก�าลังส่�าคััญในการ
พิฒันาปัระเที่ศ คัอมูพิวิเต่อร์จะเป็ันเคัรื�องมืูอหนึ�งท่ี่�จะที่�าให้เยาวช่นได้มู่
โอกาส่ศึกษาหาคัวามูรู้ในเรื�องท่ี่�ส่นใจ ถืือเปั็นเรื�องท่ี่�ด่ท่ี่�ที่างมููลนิธุิรู้ส่ึก
ภาคัภูมูิใจกับัการเปั็นส่่วนหนึ�งในการเปัิดโลกทัี่ศน์ ให ้กับัน้องๆ 
ส่อดคัล้องกบััพิระบัรมูราโช่บัายข้องส่มูเดจ็พิระเจ้าอยูหั่วฯ รชั่กาลท่ี่� 10 
ด้านการศึกษา คัวามูว่า “การศึกษาต่้องมูุ่งส่ร้างพิื�นฐานให้แก่ผู้เร่ยน” 
     
ต่ลอดระยะเวลาท่ี่�ผ่านมูา  มููลินิธุ ยู.ซี่.เอฟ  ได้ดำเนินการส่ร้างศูนย์
คัอมูพิิวเต่อร์ที่ั�งส่ิ�นจำนวน 77 ศูนย์ และเมูื�อวันที่่� 5 -6 มู่นาคัมู 2565 
ได้จัดส่ร้างศูนย์คัอมูพิิวเต่อร์แห่งการเร่ยนรู้ ศูนย์ท่ี่� 78 โรงเร่ยนบั้าน
บัางคัู จ.ภูเก็ต่ 

ที่ั�งน่�หากที่่านใดต่้องการส่นับัส่นุนมููลนิธุิ ยู.ซี่.เอฟ ส่ามูารถืต่ิดต่่อได้ที่่�                   
คัุณช่มูพิูนุช่ สุ่ที่ธิุธุรรมู กรรมูการผู้ก่อต่ั�งมููลนิธุิ ยู.ซ่ี.เอฟ หมูายเลข้
โที่รศัพิที่ ์   02-589-5820 หรือดูรายละเอ่ยดเพิิ�มู เต่ิมูได ้ ท่ี่�                                           
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 78st  Computer 
Center for learning and build a learning center at 78,                          
Baan Bangkhu School, Phuket 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.     



 SITEM MAGAZINE   15  

s i t e m  c s r



16   SITEM MAGAZINE

SITE PREPARATION MANAGEMENT CO.,LTD.

8 8 / 1 4 - 1 5  S I T E M  B u i l d i n g ,  T h e t s a b a n s o n g k h o r  R d . ,  L a d y a o ,  C h a t u j a k ,  B a n g k o k  1 0 9 0 0

Tel  :  +662 954 3270 Cal l  Center  (24 Hrs. )  +662 591 5000 Fax :  +662 589 2190 www.s i tem.co. th


