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OUR CUSTOMERS

What is

t-reg ?

เราคือสตาร์ทอัพ
Service Provider
ที่เกิดจากความเชี่ยวชาญ
และการพัฒนาจาก
ประสบการณ์กว่า 10 ปี

โดย t-reg platfrom เป็นหนึ่งใน
Ragnar Corporation กลุ่มบริษัท
CyberTech & RegTech startups
ที่มุ่งมันพัฒนา Cybersecurity
ซึ่งเราดำเนินการวิจัย ต่อยอด พัฒนา
ระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีแบบครบวงจร

Our Potential
10+ Years
Experiences

ประสบการณ์ในวงการ Cybersecurity กว่า 10 ปี พร้อมความ

ชำนาญ จากการ Implement โครงการ PDPA ให้กับองค์ชั้นนำ
กว่า 50 องค์กร ช่วยให้เรามีความเข้าใจความท้าทายของแต่ละ
Business Context

Easy to
Understand
Digitalize
to Enhance

เรามีวิธีการสื่อสารที่ชาญฉลาด เนื้อหาครบถ้วนตามกฎหมาย แต่
ยังเข้าใจได้ง่าย เราถ่ายทอดวิธีการใช้เครื่องมือในการทำ PDPA
ให้อย่างครบถ้วน เข้าใจง่าย ประยุกต์ใช้กับธุรกิจทุกรูปแบบ

เราคือ Digital platform ที่ช่วยจัดการข้อมูลที่กระจัดกระจาย
(Data Silos) ให้อยู่ในระบบเดียวกัน ช่วยให้การใช้งาน Data
ในองค์กร สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

WHY t-reg?

Proven Achievement

Empathy Mind

 ากกว่า 50 องค์กรขนาดใหญ่สำเร็จ
ม
โครงการ PDPA ด้วยความ
เชี่ยวชาญ และ Solution ของ t-reg

 แลด้วยความเข้าใจ เข้าถึง
ดู
ทุก Business Context เพื่อความ
ครบถ้วนและยั่งยืนในระยะยาว

Work with
PDPA Professionals

Work with
Methodologies 3.0

 มผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษา
ที
อย่างใกล้ชิด ในระหว่างกระบวนการ
และหลังจบกระบวนการ พร้อม
อัปเดตกฎหมายฉบับรอง และฟีเจอร์
ใหม่ให้ทันที

 บเคลื่อนโครงการ PDPA พร้อมกัน
ขั
ทั้งระบบ ด้วย Methodologies 3.0
เพื่อให้การ Implement โครงการ
สะดวก ถูกต้อง ครบถ้วน

HOW T-REG WORK.
t-reg และ Methodology 3.0 ถูกสร้างขึ้น เพื่อช่วยให้การดำเนินโครงการ
PDPA สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น รวดเร็ว และถูกต้อง

01

02

Methodologies 3.0

t-reg platform

กระบวนการในการดำเนินโครงการ

feature ของ t-reg ได้ออกแบบตาม

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.

สิ่งที่จำเป็นต้องทำตาม พ.ร.บ.ซึ่งมีดังนี้

2562 โดยใช้เครื่องมือ t-reg แบ่งออก

Record of Processing

เป็น 3 ขั้นตอน

Document Module

01 Educate

Consent Management

02 Aggregate

Cookie Consent

03 Execute

Data Subject Request
Gap Analysis Module

METHODOLOGIES 3.0
ในระหว่างดำเนินโครงการ มักเกิด
ปัญหาที่ทำให้โครงการ PDPA ไม่
ประสบความสำเร็จอยู่เสมอ

เพราะฉะนั้น ทางเรา t-reg ได้คิดค้น

เนื่องจากการดำเนินโครงการ PDPA เป็น

ในองค์กรให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน

กิจกรรมที่ต้องการความร่วมมือจากทุก

และประสบความสำเร็จในท้ายที่สุด โดยจะ

ฝ่ายในองค์กร เครื่องมือจัดการข้อมูล

ประกอบไปด้วย

Methodologies 3.0 เพื่อมาปรับใช้คู่กันกับ
t-reg platform ในขับเคลื่อนโครงการ PDPA

Methodologies 3.0 Sequence

01

Training & Review
(Educate)

ทีมที่ปรึกษาเข้าไปสัมภาษณ์กระบวนการทำงาน

02

Implement t-reg
(Aggregate)

ทีมที่ปรึกษานำข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดมาใส่

ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
ให้ความรู้บุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับกฎหมาย
PDPA และ มาตรการในรักษาข้อมูล

ROP module ที่จะแสดงภาพรวมข้อมูลส่วน
บุคคลขององค์กร
ทีมที่ปรึกษาร่างเอกสารตามกฎหมาย PDPA ใน
Document module
ติด Cookie consent module บนหน้าเว็บไซต์
วางระบบ consent management และ
consent form
วางระบบ data subject right management
(DSAR) และ data subject right form

03
04

Summary
(Execute)
Support

สรุปภาพรวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วน
บุคคลในองค์กร
ให้คำปรึกษาตามโทษทางกฎหมาย

ให้คำปรึกษาเพิ่มเติมและอัพเดตกฎหมายลูก
อย่างสม่ำเสมอ
ให้คำปรึกษาและร่างจดหมายเพื่อส่งให้ทาง
ส.ค.ส. เมื่อเกิดเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหล

METHODOLOGIES 3.0
01 Training & Review (Educate)
กระบวนการเริ่มต้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การดำเนินการจำเป็นต้องมีการจัดตั้งคณะทำงานที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยควรมีผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

CORE TEAM

CHAMPION

เป็นผู้ดำเนินการหลักและดูแลกระบวนการ

ตัวแทนจากหน่วยงานที่มีการประมวลผล

ในภาพรวมในการคุ้มครองข้อมูลส่วน

ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเป็นผู้ประสานงาน

บุคคล อาจประกอบด้วยเจ้าหน้าที่

และให้ข้อมูลแก่ Core Team เช่น ฝ่าย

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ DPO

บุคคล ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่าย IT

และทีมกฎหมาย

และฝ่ายบริการลูกค้า เป็นต้น

02 Implement t-reg (Aggregate)
เป็นกระบวนการรวบรวมกิจกรรมการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Activities)
และอุปกรณ์ (Assets) ที่มีการเก็บข้อมูล
ส่วนบุคคลทั้งหมดภายในองค์กร เพื่อนำมา
แสดงผลให้เห็นภาพรวมผ่าน t-reg ใน
หัวข้อต่างๆ เช่น บันทึกการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล (Record of Processing :
ROP) หลังจากนั้น DPO และผู้ที่เป็นตัวแทน
จากแผนกต่างๆ ขององค์กรสามารถบันทึก
แก้ไขกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วน
บุคคลที่เกิดขึ้นในองค์กรลงใน t-reg ผ่าน
module การประมวลผลกิจกรรม

METHODOLOGIES 3.0
03 Summary (Execute)
หลังจากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

โดย t-reg มี module record of

และเห็นบันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วน

processing (ROP) ที่ช่วยให้องค์กรได้เห็น

บุคคลที่เกิดขึ้นในองค์กรในระบบ t-reg

ภาพรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไหลเวียนใน

แล้ว ทีมที่ปรึกษาจะนำข้อมูลทั้งหมดที่เก็บ

องค์กรได้ และยังมีการจัดเตรียมชุดเครื่อง

รวบรวมจากขั้นตอนก่อนหน้านี้ มาศึกษา

มือ (Toolkits) เพื่อรองรับกระบวนการต่างๆ

วิเคราะห์ และจัดทำแนวนโยบาย, แนวปฏิบัติ

ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วน

ตลอดจนเอกสารต่างๆ ที่ต้องประกาศ

บุคคล

ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

t-reg Modules

Smart
Consent

DSAR

ROP

04 Support
ทีมที่ปรึกษาจะคอยให้คำปรึกษาเพิ่มเติม
ตลอดระยะเวลาที่ลูกค้าใช้บริการ t-reg พร้อม
ช่วยอัปเดตกฎหมายลูก หรือกฎหมายเพิ่มเติม
อย่างสม่ำเสมอ หากเกิดเหตุการรั่วไหล
ที่ปรึกษาพร้อมเคียงข้างให้คำแนะนำเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการปฏิบัติและร่างจดหมายเพื่อส่งให้
ส.ค.ส เมื่อเกิดเหตุการณ์ข้อมุลรั่วไหล

PDPA
Document

Cookie
Consent

Gap
Analysis

t-reg FEATURES
t-reg มี module record of processing (ROP) ที่ช่วยให้องค์กรได้เห็นภาพรวมข้อมูลส่วน
บุคคลที่ไหลเวียนในองค์กรได้ และยังมีการจัดเตรียมชุดเครื่องมือ (Toolkits) เพื่อรองรับ
กระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ALL FEATURES

Smart Consent
Management

Data Subject Request
Management

Record of Processing
Management

ระบบบริหารการจัดการ

ระบบจัดการคำร้องเพื่อให้ผู้ที่

ระบบรองรับกิจกรรมต่างๆ ที่

คำยินยอม ที่สามารถนำไป

ให้คำยินยอมสามารถลบ แก้ไข

เกี่ยวข้องกับ ROP โดยสามารถ

ปรับใช้ได้หลากหลายช่องทาง

เพิกถอน ระงับ สิทธิของ

ระบุข้อมูลตามกฎหมาย เช่น

เพื่อติดตามคำยินยอมที่เข้า

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

ระยะเวลาจัดเก็บ, วัตถุประสงค์

มาในระบบ

เป็นต้น

PDPA Document
Management

Cookie Consent
Module

Gap Analysis
Module

จัดการเอกสารตามกฎหมาย

เสริมสร้างความน่าเชื่อถือให้

วิเคราะห์ความเสี่ยงอัตโนมัติ

กำหนด ทั้งในรูปแบบ

เว็บไซต์ของคุณ โดย

Document และ Script บน

สามารถออกแบบให้เข้ากับ

หน้าเว็บไซต์ โดยสามารถ

องค์กรของคุณได้ตาม

สร้างและอัพโหลดเอกสารได้

ต้องการ และอื่นๆ

โครงการ PDPA โดยระบบจะ
แสดงภาพรวมและให้คำแนะนำ
เพื่ออุดช่องว่าง และยังมีรายงาน
สรุปภาพรวมการทำ PDPA

t-reg FEATURES

Consent Management
องค์กรจำเป็นต้องเก็บ
ความยินยอม (Consent) ของ
เจ้าของข้อมูลตามมาตรา 19

สำหรับแพลตฟอร์ม t-reg ที่สร้างขึ้นมาตอบโจทย์
กฎหมาย PDPA จึงมี Module ที่รองรับการบริหาร
การจัดการคำยินยอม (Consent) ไม่ว่าจะเป็นการขอ
คำยินยอมผ่าน Webform หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สามารถบันทึกคำยินยอมที่ได้รับในระบบได้ ทั้งนี้เพื่อ
ความสะดวกขององค์กร
เรายังยอมรับการทำงานร่วมกับระบบที่มีอยู่เดิม
ผ่านช่องทาง API Key ด้วยการใช้ API ในการรับและ
ส่งข้อมูลคำยินยอมเข้ามาเก็บไว้ในระบบ t-reg หรือส่ง
ออกไปยัง Database เพื่อเก็บข้อมูลภายนอกได้เช่น
เดียวกัน

1

สร้าง Web Form
สำหรับขอความ
ยินยอม

ในการจัดการคำร้องแต่ละคำร้องนั้น t-reg สามารถเลือกผู้ใช้
งานในระบบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ยื่น
คำร้อง เพื่อดูแลและดำเนินการตามคำร้องที่ได้รับมอบหมาย
โดยบุคคลอื่นจะไม่เห็นข้อมูลส่วนบุคคลของ Data Subject
อย่างแน่นอน

t-reg FEATURES

Consent Management

2

3

รองรับการจัดเก็บ
Consent ตาม
วัตถุประสงค์

นอกจากการจัดเก็บคำยินยอมแล้ว คุณต้องระบุวัตถุประสงค์ใน

ตั้งค่าวันหมดอายุ
คำยินยอม และนับ
วันที่คงเหลือ

ในการขอคำยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจำเป็นต้องมี

การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลให้ชัดเจน ซึ่ง t-reg สามารถเก็บ
วัตถุประสงค์แล้ว Filter ข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา ในกรณี
ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขอถอนสิทธิการใช้ข้อมูล

Retention หรือ ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล t-reg สามารถระบุ
ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้ ทั้งยังมีระบบนับวัน
คงเหลือของคำยินยอมนั้น เพื่อเป็นการเตือนว่าคำยินยอมไหน
ยังสามารถใช้งานได้และคำยินยอมไหนไม่สามารถใช้ได้แล้ว

t-reg FEATURES

Consent Management

4

5

รอบรับการใช้งาน
หลายรูปแบบ

สามารถเลือกนำฟอร์มขอคำยินยอมไปใช้ได้ตามความเหมาะสม

Export และ
Import ข้อมูลคำ
ยินยอม

สามารถ Export คำยินยอมที่จัดเก็บไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลทาง

กับการใช้งานโดย t-reg มีรูปแบบให้เลือก 4 รูปแบบ
1. iFrame 2. URL 3. QR Code 4. API Key

กฎหมายหรือใช้เป็นข้อมูลประกอบการทำธุรกิจ และยังสามารถ
Import ข้อมูลเข้าระบบได้ ในกรณีที่ขอคำยินยอมจากลูกค้ามา
ในรูปแบบเอกสารหรือไฟล์นอกระบบ

t-reg FEATURES

Data Subject Request
ตามกฎหมายแล้ว นอกจากต้อง
ขอคำยินยอมการใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคล (Consent) แล้ว

ต้องมีช่องทางเพื่อให้ผู้ที่ให้คำยินยอม (Data
Subject) สามารถ ลบ แก้ไข เพิกถอน ระงับ สิทธิของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
t-reg จึงมี Feature ที่ชื่อว่า Data Subject
Request สำหรับสร้างช่องทางที่ให้บุคคลที่เคยให้คำ
ยินยอม (Consent) กับองค์กรของคุณ สามารถ
ติดต่อเข้ามาเพื่อขอใช้สิทธิในการจัดการกับข้อมูลของ
ตนเองได้

1

จัดเก็บข้อมูลอย่าง
ครบถ้วน โปร่งใส
และสามารถตรวจ
สอบย้อนกลับได้

สำหรับระบบจัดการคำร้องของ t-reg สามารถดึงข้อมูลจาก
RoP ได้โดยตรงเพื่อระบุว่าผู้ที่ยื่นคำร้องนั้นเคยให้คำยินยอมกับ
กิจกรรมไหนบ้าง พร้อมกับมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมนั้นๆ จัดการดำเนินงานตามคำร้องให้เสร็จสิ้น
และแจ้งไปยังผู้ยื่นคำร้อง
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Data Subject Request

2

3

รองรับช่องทางการ
รับคำร้องหลายช่อง
ทาง

นอกจากสามารถสร้าง Webform ในการรับคำร้องได้แล้ว

ระบบรับคำร้องและ
ระบบมอบหมายงาน
เพื่อจัดการคำร้อง

ในการจัดการคำร้องแต่ละคำร้องนั้น t-reg สามารถเลือกผู้ใช้งานในระบบที่

t-reg สามารถรับคำร้องได้ผ่าน API หรือนำ iFrame, URL,
QR Code ไปใช้ตามความเหมาะสมก็ได้เช่นกัน

มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ยื่นคำร้อง เพื่อดูแลและดำเนิน
การตามคำร้องที่ได้รับมอบหมาย โดยบุคคลอื่นจะไม่เห็นข้อมูลส่วนบุคคล
ของ Data Subject อย่างแน่นอน
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Data Subject Request

4

5

ระบบโต้ตอบ Email
และ SMS

หากดำเนินคำร้องใดๆ เสร็จสิ้น t-reg มีระบบอัตโนมัติที่สามารถ

ยืนยันตัวตนเจ้าของ
ข้อมูลอัตโนมัติ

ระบบของ t-reg สามารถยืนยันตัวตนเพื่อกรองคำร้องที่จะเข้า

รายงานผลการดำเนินงานไปยังผู้ยื่นคำร้องผ่านทาง Email และ
SMS ได้ โดยที่องค์กรคุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการด้วยตนเอง

มาในระบบอีกหนึ่งขั้น โดยก่อนที่คำร้องจะถูกส่งเข้ามาในระบบ
t-reg เพียงให้ผู้ยื่นคำร้องทำการยืนยันตัวตนผ่านอีเมลก็
สามารถดำเนินการต่อได้

t-reg FEATURES

Record of Processing
Record of Processing (ROP)
หรือการจัดบันทึกการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล

1

ครบถ้วนเรื่อง ROP

กิจกรรมนี้ ช่วยให้องค์กรสามารถปฏิบัติตามมาตรา
39 และ มาตรา 40(3) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ภายในระบบของ RoP ของ t-reg สามารถให้สิทธิ์ผู้เกี่ยวข้องใน
โครงการ PDPA บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นในองค์กรได้ และยัง
สามารถแสดงผลให้เห็นภาพรวม Flow ของข้อมูลส่วนบุคคลที่
คุณจัดเก็บ อุปกรณ์ที่จัดเก็บ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลใน
ส่วนดังกล่าวด้วย
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Record of Processing
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3

ค้นหาและตรวจสอบ
บันทึกกิจกรรมการ
ประมวลผลข้อมูล
(RoP) ในองค์กร

สามารถค้นหาและตรวจสอบข้อมูลกิจกรรมการประมวลผล

Dashboard สรุป
ผลกิจกรรมการ
ประมวลผลข้อมูล
(RoP)

ตรวจสอบความคืบหน้าได้อย่างง่ายดายบน Dashboard ที่

ข้อมูลส่วนบุคคล (RoP) ได้ ในกรณีที่คุณต้องการเรียกดูข้อมูล
เพื่อตรวจสอบว่ากิจกรรมใดมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลประเภท
อะไรบ้างและแผนกใดเป็นผู้ดูแล

แสดงภาพรวมของกิจกรรมการประมวลผล (RoP) ทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละแผนกในองค์กร
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Record of Processing

4

เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่
ทุกเวลา

t-reg อยู่ในรูปแบบ Web Application Platform on Cloud
คุณจึงสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ต สะดวก
ทั้งการเรียกดูข้อมูล และการประสานงานระหว่างทีมในโครงการ
PDPA

5

Import และ
Export ข้อมูลในรูป
แบบ Report ได้

คุณสามารถนำเสนอ PDPA Report ให้หน่วยงานที่เข้ามาตรวจสอบได้
อย่างง่ายดาย ด้วย t-reg เราสามารถ Export การประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลออกมาในรูปแบบของ Report .csv .xlsx เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ
ในการตรวจสอบด้านกฎหมายได้ หรือหากต้องการเพิ่มข้อมูล สามารถ
Import File .xlsx ที่มีหัวตารางตรงกับข้อมูล t-reg เพื่อเพิ่มข้อมูล
กิจกรรมต่างๆ ลงระบบได้
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PDPA Document Module
Module จัดการเอกสาร
ต่างๆที่จำเป็นต่อโครงการ
PDPA

Document Module โมดูลการออกเอกสารตามกฎหมายกำหนด
โดย t-reg มีเทมเพลตเอกสารตั้งต้นที่สร้างมาอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย อีกทั้งยังสามารถแก้ไข ปรับเปลี่ยนข้อความในเอกสารให้
เข้ากับบริบทขององค์กรได้อีกด้วย โดยมีเอกสาร ดังนี้
หนังสือแต่งตั้ง DPO (มาตรา 41)
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับบุคคลภายนอก (มาตรา 23)
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับพนักงาน (มาตรา 23)
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 37(1) มาตรา
40(2))
ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 40 วรรค3)
จดหมายแจ้งเหตุละเมิดความเป็นส่วนตัว (มาตรา 37 วรรค4)

1

ใช้งานง่าย สร้าง
เอกสารได้ด้วย
ตนเอง

t-reg มีทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย คุณจึงมั่นใจได้ว่า Template ที่
คุณใช้งานอยู่นั้นถูกต้องตามกฎหมาย แม้ไม่มีความรู้ด้านกฎหมายในเชิง
ลึกก็สามารถออกเอกสารนโยบายได้ด้วยตนเอง เพียงกรอกข้อมูลในช่อง
ว่างตามที่เอกสารต้นแบบกำหนด ระบบจะนำข้อความของคุณไปสร้าง
เอกสารนโยบายให้อัตโนมัติ
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PDPA Document Module
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3

เผยแพร่เอกสาร
ผ่านช่องทางเว็บ
ไซต์ด้วย iFrame

นอกจากจะสามารถ Download เอกสารออกมาเป็นไฟล์ PDF

Customize
เอกสารตามรูปแบบ
ที่องค์กรต้องการ

ในกรณีที่องค์กรของคุณมีนโยบายที่กำหนดมาโดยเฉพาะ t-reg รองรับ

ได้แล้ว อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่สะดวกสำหรับองค์กรที่มีเว็บไซต์คือการ
เปลี่ยนเอกสารให้เป็น iFrame เพื่อให้สามารถนำเอกสาร
นโยบายไปเผื่อแพร่ได้อย่างง่ายดาย

การอัพโหลดเอกสารนโยบายเพื่อการทำงานที่ตอบโจทย์องค์กรในระบบ
ให้คุณสามารถใช้ Feature ของ Module นี้ได้ในรูปแบบขององค์กรคุณ
เอง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ iFrame แจ้งเตือนนโยบาย หรือการควบคุมเวอร์ชั่น
เอกสารที่ใช้ และอัปโหลดเอกสารได้ใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลง
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Cookie Consent
แม้ว่า Cookie Consent ยังไม่ได้
กำหนดไว้ในกฏหมาย PDPA ของ
ไทยว่าต้องควบคุมและต้องจัดทำ

แต่สำหรับกฏหมาย GDPR ของสหภาพยุโรปมี
การบังคับใช้ให้มีการติดตั้ง Cookie Consent บน
เว็บไซต์ ระบบ Cookie นั้นมีความสำคัญสำหรับ
เว็บไซต์ของท่านเป็นอย่างมาก และเพื่อรองรับการ
เข้าชมเว็บไซต์จากทั่วโลก t-reg จึงมี Feature
สำหรับการสร้าง Cookie Consent พร้อมยัง
สามารถปรับแต่งเงื่อนไขของ Cookie Consent
ที่ต้องการให้ยอมรับได้ นอกจากจะถูกกฎหมาย
GDPR ยังเสริมความน่าเชื่อถือให้เว็บไซต์ของคุณ

1

ปรับแต่งรูปแบบ
การแสดงผล

คุณสามารถออกแบบ Cookie Consent ให้เข้ากับ CI องค์กร
ของคุณได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นสี ข้อความหรือปุ่ม
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Cookie Consent

2

เปิดใช้งาน Cookie
ง่ายๆผ่าน
Javascript

สามารถนำไปใช้ได้ง่ายเพียงแค่นำ Javascript Code ไปใส่ที่

3

เลือกประเภทของ
Cookie ที่จะขอคำ
ยินยอมได้ทันที

คุณสามารถปรับแต่ง Cookie ที่ต้องการจะให้ยอมรับได้ตามต้องการไม่ว่า

ส่วน <head> ของเว็บไซต์

จะเป็น Cookie ประเภทใดก็ตาม
Necessary cookies (คุกกี้ที่จำเป็น)
Preference cookies (คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเว็บ)
Statistic cookies (คุกกี้สถิติ)
Marketing cookies (คุกกี้การตลาด)
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Gap Analysis
นอกจาก Feature ที่ตอบโจทย์ทุก
ส่วนในการทำ PDPA แล้ว

t-reg ยังมี Feature Gap Analysis สำหรับ
ตรวจสอบความคืบหน้าและความพร้อมในการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA ที่สามารถตรวจสอบ
ได้ด้วยทีมงานภายในองค์กรเอง คุณจึงเห็นภาพ
รวมความคืบหน้าของการจัดทำโครงการ PDPA
ผ่านเมนูที่เกี่ยวข้องกับการรายงาน

1

แบบประเมินความ
พร้อมในการทำ
PDPA

t-reg มีแบบประเมินความคืบหน้าของการดำเนินการ ตาม
โครงการ PDPA เพื่อให้องค์กรของคุณทราบถึงความพร้อมใน
การปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้มากน้อยเท่าไหร่
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Gap Analysis
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อัพเดตเนื้อหาตาม
ประกาศเพิ่มเติม
ของกฎหมาย

เนื่องจาก พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นี้ยังถือว่าเป็นกฎหมายใหม่

ข้อแนะนำเมื่อ
องค์กรของท่านพบ
ปัญหาในการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย

การปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA บางข้ออาจจะเป็นเรื่องยาก หรือสร้างความ

สำหรับเมืองไทย ทำให้มักมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา หรือออกประกาศเพิ่ม
เติมของกฎหมายอยู่เสมอ ซึ่ง t-reg ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ และได้คอย
ตรวจสอบและอัพเดทข้อมูลอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้าของ t-reg ได้ดำเนิน
โครงการ t-reg อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

ไม่เข้าใจให้กับองค์กรของท่าน ด้วย t-reg เรามีทีมที่ปรึกษามาก
ประสบการณ์ ดังนั้น หากกฎหมายใดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
ทีมงานของเราจะคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
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Gap Analysis
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รายงานสรุปภาพ
รวมการทำ PDPA

เมื่อองค์กรของท่านมีการอัพเดตความคืบหน้าในการปฏิบัติตาม

บันทึกความคืบ
หน้าที่ดูรายละเอียด
ตามหัวข้อได้

การบันทึกความคืบหน้าของการดำเนินงานตามโครงการ PDPA สามารถดู

โครงการ PDPA ระบบ t-reg จะสรุปภาพรวมความพร้อมในการ
ดำเนินการให้ทราบผ่านหน้า Dashboard

บันทึกแยกเฉพาะหัวข้อที่ดำเนินการเสร็จสิ้น หรือแม้ยังอยู่ในขั้นตอนที่
กำลังดำเนินการได้ และคุณสามารถย้อนกลับมาอัพเดตผลการดำเนินการ
ย้อนหลัง เมื่อการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

SUMMARY
t-reg ให้บริการที่ครบและ
จบในที่เดียว
มาตรา

หัวข้อ

มาตรา 42 (1)

ให้ความรู้ เรื่อง
พระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562

มาตรา 39

มาตรา 41

มาตรา 30-34
มาตรา 23
มาตรา 37 (1)
มาตรา 37 (4)
มาตรา 41
มาตรา 42 (1)
มาตรา 42 (3)

t-reg ดำเนินงาน โดยยึดตาม พระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งสรุป
ได้ดังนี้
การดำเนินงาน

t-reg สนับสนุนอย่างไร?

จัดอบรมและให้ความรู้ใน
การจัดตั้งคณะทำงาน
โครงการ PDPA

ทีมงาน t-reg จัดการ
อบรมกับบริษัทลูกค้า

บักทึกการประมวล
ผลข้อมูล

รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
กิจกรรมที่มีการจัดเก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคล

ทีมงาน t-reg เข้าช่วย
เหลือในการจัดเก็บข้อมูล
กิจกรรม รวมถึงสัมภาษณ์
หน่วยงานหลัก
ใช้ t-reg ในการจัดเก็บ
ข้อมูลกิจกรรม

จัดตั้ง เจ้าหน้าที่
คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล
(Data Protection
Officer : DPO)

จัดตั้ง เจ้าหน้าที่คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (Data
Protection Officer :
DPO)
ระบุรายละเอียด เจ้าหน้าที่
และช่องทางที่ติดต่อใน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ทีมงาน t-reg นำส่ง
เอกสารแต่งตั้ง DPO

จัดทำเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับ พระ
ราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562

จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เช่น หนังสือแจ้ง, ข้อตกลง,
นโยบาย ฯลฯ
ติดตั้งเอกสารในช่องทาง
ต่างๆ เพื่อเผยแพร่
จัดทำช่องทางให้เจ้าของ
ข้อมูลได้ใช้สิทธิ

ทีมงาน t-reg จัดทำ
เอกสารที่จำเป็นและอัป
โหลดลง t-reg platform
ทีมงาน t-reg ให้คำ
ปรึกษาในการติดตั้งและจัด
ทำช่องทางต่างๆ
t-reg เชื่อมต่อข้อมูลและ
แสดงผลภาพรวมในระบบ

ดำเนินงานต่อเนื่อง
เพื่อปิดช่องโหว่

ดำเนินงานตามช่องโหว่ ที่
แสดงใน t-reg เพื่อให้
โครงการ PDPA สมบูรณ์

t-reg แสดงสิ่งที่ต้องทำ
เพิ่มเติม และความคืบหน้า
โครงการ PDPA

