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OUR CUSTOMERS



What is        t-reg ?

Our Potential

โดย t-reg platfrom เป�นหนึ�งใน
Ragnar Corporation กลุ่มบรษัิท
CyberTech & RegTech startups 
ที�มุง่มนัพฒันา Cybersecurity 
ซึ�งเราดําเนนิการวจิยั ต่อยอด พฒันา
ระบบนเิวศดา้นเทคโนโลยแีบบครบวงจร 

เราคือสตารท์อัพ 
Service Provider 
ที�เกิดจากความเชี�ยวชาญ
และการพฒันาจาก
ประสบการณก์วา่ 10 ป�

ประสบการณใ์นวงการ Cybersecurity กวา่ 10 ป� พรอ้มความ
ชาํนาญ จากการ Implement โครงการ PDPA ใหกั้บองค์ชั�นนาํ
กวา่ 50 องค์กร ชว่ยใหเ้รามคีวามเขา้ใจความท้าทายของแต่ละ
Business Context

10+ Years
Experiences

 

เรามวีธิกีารสื�อสารที�ชาญฉลาด เนื�อหาครบถ้วนตามกฎหมาย แต่
ยงัเขา้ใจได้ง่าย เราถ่ายทอดวธิกีารใชเ้ครื�องมอืในการทํา PDPA
ใหอ้ยา่งครบถ้วน เขา้ใจง่าย ประยุกต์ใชกั้บธุรกิจทกุรปูแบบ

Easy to
Understand

เราคือ Digital platform ที�ชว่ยจดัการขอ้มูลที�กระจดักระจาย
(Data Silos) ใหอ้ยูใ่นระบบเดยีวกัน ชว่ยใหก้ารใชง้าน Data
ในองค์กร สะดวกและมปีระสทิธภิาพยิ�งขึ�น

Digitalize
to Enhance



 มากกวา่ 50 องค์กรขนาดใหญส่าํเรจ็
โครงการ PDPA ดว้ยความ
เชี�ยวชาญ และ Solution ของ t-reg

 ดแูลดว้ยความเขา้ใจ เขา้ถึง
ทกุ Business Context เพื�อความ
ครบถ้วนและยั�งยนืในระยะยาว

 ขบัเคลื�อนโครงการ PDPA พรอ้มกัน
ทั�งระบบ ด้วย Methodologies 3.0
เพื�อใหก้าร Implement โครงการ
สะดวก ถกูต้อง ครบถ้วน

 ทีมผูเ้ชี�ยวชาญ พรอ้มใหคํ้าปรกึษา
อยา่งใกล้ชดิ ในระหวา่งกระบวนการ
และหลังจบกระบวนการ พรอ้ม
อัปเดตกฎหมายฉบบัรอง และฟ�เจอร์
ใหมใ่หทั้นที

WHY t-reg?

Work with
Methodologies 3.0

Work with
PDPA Professionals

Proven Achievement Empathy Mind



HOW T-REG WORK.
t-reg และ Methodology 3.0 ถกูสรา้งขึ�น เพื�อชว่ยใหก้ารดําเนนิโครงการ
PDPA สามารถดาํเนินการได้อยา่งราบรื�น รวดเรว็ และถกูต้อง

กระบวนการในการดําเนนิโครงการ
 พ.ร.บ. คุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคล พ.ศ.
2562 โดยใชเ้ครื�องมอื t-reg แบง่ออก
เป�น 3 ขั�นตอน  
01 Educate
02 Aggregate
03 Execute

Methodologies 3.0 t-reg platform 
01 02

Record of Processing
Document Module
Consent Management
Cookie Consent
Data Subject Request
Gap Analysis Module

feature ของ t-reg ไดอ้อกแบบตาม
สิ�งที�จาํเป�นต้องทําตาม พ.ร.บ.ซึ�งมดัีงนี�



เนื�องจากการดําเนินโครงการ PDPA เป�น
กิจกรรมที�ต้องการความรว่มมอืจากทกุ
ฝ�ายในองค์กร เครื�องมอืจดัการขอ้มูล 

เพราะฉะนั�น ทางเรา t-reg ไดคิ้ดค้น
Methodologies 3.0 เพื�อมาปรบัใชคู้่กันกับ 
t-reg platform ในขบัเคลื�อนโครงการ PDPA
ในองค์กรใหเ้กิดความรวดเรว็ ถกูต้อง ครบถ้วน
และประสบความสาํเรจ็ในท้ายที�สดุ โดยจะ
ประกอบไปด้วย

ทีมที�ปรกึษาเขา้ไปสมัภาษณ์กระบวนการทํางาน
ที�เกี�ยวขอ้งกับขอ้มูลสว่นบุคคล
ใหค้วามรูบุ้คลากรในองค์กรเกี�ยวกับกฎหมาย
PDPA และ มาตรการในรกัษาขอ้มูล

Training & Review
(Educate)01

ทีมที�ปรกึษานาํขอ้มูลสว่นบุคคลทั�งหมดมาใส่
ROP module ที�จะแสดงภาพรวมขอ้มูลสว่น
บุคคลขององค์กร
ทีมที�ปรกึษารา่งเอกสารตามกฎหมาย PDPA ใน
Document module
ติด Cookie consent module บนหนา้เวบ็ไซต์
วางระบบ consent management และ
consent form
วางระบบ data subject right management
(DSAR) และ data subject right form

Implement t-reg
(Aggregate)02

สรปุภาพรวมกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกับขอ้มูลสว่น
บุคคลในองค์กร
ใหคํ้าปรกึษาตามโทษทางกฎหมาย

Summary
(Execute)03

ใหคํ้าปรกึษาเพิ�มเติมและอัพเดตกฎหมายลกู
อยา่งสมํ�าเสมอ
ใหคํ้าปรกึษาและรา่งจดหมายเพื�อสง่ใหท้าง
ส.ค.ส. เมื�อเกิดเหตกุารณข์อ้มูลรั�วไหล

Support04

ในระหวา่งดําเนนิโครงการ มกัเกิด
ป�ญหาที�ทําให้โครงการ PDPA ไม่
ประสบความสาํเรจ็อยูเ่สมอ

METHODOLOGIES 3.0

Methodologies 3.0 Sequence



เป�นผูดํ้าเนินการหลักและดแูลกระบวนการ
ในภาพรวมในการคุ้มครองขอ้มูลสว่น
บุคคล อาจประกอบด้วยเจา้หน้าที�
คุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคลหรอื DPO 
และทีมกฎหมาย

ตัวแทนจากหนว่ยงานที�มกีารประมวลผล
ขอ้มูลสว่นบุคคล เพื�อเป�นผูป้ระสานงาน
และใหข้อ้มูลแก่ Core Team เชน่ ฝ�าย
บุคคล ฝ�ายการตลาด ฝ�ายขาย ฝ�าย IT
และฝ�ายบรกิารลกูค้า เป�นต้น

CORE TEAM CHAMPION

01 Training & Review (Educate)
     กระบวนการเริ�มต้นเพื�อเตรยีมความพรอ้มในการดาํเนนิงานเพื�อใหเ้ป�นไปตามกฎหมาย
คุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคล การดาํเนินการจาํเป�นต้องมกีารจดัตั�งคณะทํางานที�ไดร้บัมอบหมาย
ใหร้บัผดิชอบการดําเนินการเกี�ยวกับขอ้มูลสว่นบุคคล โดยควรมผีูเ้กี�ยวขอ้งดงัต่อไปนี�

     เป�นกระบวนการรวบรวมกิจกรรมการ
ประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคล (Activities)
และอุปกรณ ์(Assets) ที�มกีารเก็บขอ้มูล
สว่นบุคคลทั�งหมดภายในองค์กร เพื�อนาํมา
แสดงผลใหเ้หน็ภาพรวมผา่น t-reg ใน
หวัขอ้ต่างๆ เชน่ บนัทึกการประมวลผลขอ้มูล
สว่นบุคคล (Record of Processing :
ROP) หลังจากนั�น DPO และผูที้�เป�นตัวแทน
จากแผนกต่างๆ ขององค์กรสามารถบนัทึก
แก้ไขกิจกรรมต่างๆ ที�เกี�ยวกับขอ้มูลสว่น
บุคคลที�เกิดขึ�นในองค์กรลงใน t-reg ผา่น
module การประมวลผลกิจกรรม

02 Implement t-reg (Aggregate)

METHODOLOGIES 3.0



Smart
Consent

DSAR ROP PDPA
Document

Cookie
Consent

Gap
Analysis

หลังจากมกีารเก็บรวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคล
และเหน็บนัทึกการประมวลผลขอ้มูลสว่น
บุคคลที�เกิดขึ�นในองค์กรในระบบ t-reg
แล้ว ทีมที�ปรกึษาจะนาํขอ้มูลทั�งหมดที�เก็บ
รวบรวมจากขั�นตอนก่อนหน้านี� มาศึกษา
วเิคราะห ์และจดัทําแนวนโยบาย, แนวปฏิบติั
ตลอดจนเอกสารต่างๆ ที�ต้องประกาศ
ตามพระราชบญัญัติ คุ้มครองขอ้มูล
สว่นบุคคล พ.ศ. 2562

 โดย t-reg ม ีmodule record of
processing (ROP) ที�ชว่ยใหอ้งค์กรได้เหน็
ภาพรวมขอ้มูลสว่นบุคคลที�ไหลเวยีนใน
องค์กรได ้และยงัมกีารจดัเตรยีมชุดเครื�อง
มอื (Toolkits) เพื�อรองรบักระบวนการต่างๆ
ที�เกี�ยวขอ้งกับ พ.ร.บ. คุ้มครองขอ้มูลสว่น
บุคคล

03 Summary (Execute)

04 Support
ทีมที�ปรกึษาจะคอยใหคํ้าปรกึษาเพิ�มเติม
ตลอดระยะเวลาที�ลกูค้าใชบ้รกิาร t-reg พรอ้ม
ชว่ยอัปเดตกฎหมายลกู หรอืกฎหมายเพิ�มเติม
อยา่งสมํ�าเสมอ หากเกิดเหตกุารรั�วไหล
ที�ปรกึษาพรอ้มเคียงขา้งใหคํ้าแนะนาํเกี�ยวกับ
ขั�นตอนการปฏิบติัและรา่งจดหมายเพื�อสง่ให้
ส.ค.ส เมื�อเกิดเหตกุารณข์อ้มุลรั�วไหล

METHODOLOGIES 3.0

t-reg Modules



 t-reg FEATURES
t-reg ม ีmodule record of processing (ROP) ที�ชว่ยใหอ้งค์กรไดเ้หน็ภาพรวมขอ้มูลสว่น
บุคคลที�ไหลเวยีนในองค์กรได้ และยงัมกีารจดัเตรยีมชุดเครื�องมอื (Toolkits) เพื�อรองรบั
กระบวนการต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับ พ.ร.บ. คุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคล

ระบบรองรบักิจกรรมต่างๆ ที�
เกี�ยวขอ้งกับ ROP โดยสามารถ
ระบุขอ้มูลตามกฎหมาย เชน่
ระยะเวลาจดัเก็บ, วตัถปุระสงค์
เป�นต้น

Record of Processing
Management

ระบบจดัการคํารอ้งเพื�อใหผู้ที้�
ใหคํ้ายนิยอมสามารถลบ แก้ไข
เพกิถอน ระงับ สทิธขิอง
เจา้ของขอ้มูลสว่นบุคคลได้

Data Subject Request
Management

ระบบบรหิารการจดัการ
คํายนิยอม ที�สามารถนาํไป
ปรบัใชไ้ด้หลากหลายชอ่งทาง
เพื�อติดตามคํายนิยอมที�เขา้
มาในระบบ

Smart Consent
Management

จดัการเอกสารตามกฎหมาย
กําหนด ทั�งในรปูแบบ
Document และ Script บน
หน้าเวบ็ไซต์ โดยสามารถ
สรา้งและอัพโหลดเอกสารได้

PDPA Document
Management

เสรมิสรา้งความนา่เชื�อถือให้
เวบ็ไซต์ของคณุ โดย
สามารถออกแบบใหเ้ขา้กับ
องค์กรของคณุไดต้าม
ต้องการ และอื�นๆ

Cookie Consent
Module

วเิคราะหค์วามเสี�ยงอัตโนมติั
โครงการ PDPA โดยระบบจะ
แสดงภาพรวมและใหคํ้าแนะนาํ
เพื�ออุดชอ่งวา่ง และยงัมรีายงาน
สรปุภาพรวมการทํา PDPA

Gap Analysis
Module

ALL FEATURES



 t-reg FEATURES

Consent Management
     สาํหรบัแพลตฟอรม์ t-reg ที�สรา้งขึ�นมาตอบโจทย์
กฎหมาย PDPA จงึม ีModule ที�รองรบัการบรหิาร
การจดัการคํายนิยอม (Consent) ไมว่า่จะเป�นการขอ
คํายนิยอมผา่น Webform หรอืเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง
สามารถบนัทึกคํายนิยอมที�ไดร้บัในระบบได ้ทั�งนี�เพื�อ
ความสะดวกขององค์กร
     เรายงัยอมรบัการทํางานรว่มกับระบบที�มอียูเ่ดมิ
ผา่นชอ่งทาง API Key ดว้ยการใช ้API ในการรบัและ
สง่ขอ้มูลคํายนิยอมเขา้มาเก็บไวใ้นระบบ t-reg หรอืสง่
ออกไปยงั Database เพื�อเก็บขอ้มูลภายนอกไดเ้ชน่
เดยีวกัน

องค์กรจาํเป�นต้องเก็บ
ความยนิยอม (Consent) ของ
เจา้ของขอ้มูลตามมาตรา 19

สรา้ง Web Form
สาํหรบัขอความ
ยนิยอม

1 ในการจดัการคํารอ้งแต่ละคํารอ้งนั�น t-reg สามารถเลือกผูใ้ช้
งานในระบบที�มสีว่นเกี�ยวขอ้งกับขอ้มูลสว่นบุคคลของผูที้�ยื�น
คํารอ้ง เพื�อดแูลและดาํเนินการตามคํารอ้งที�ไดร้บัมอบหมาย
โดยบุคคลอื�นจะไมเ่หน็ขอ้มูลสว่นบุคคลของ Data Subject
อยา่งแนน่อน

https://t-reg.co/wp-content/uploads/2021/11/DSR-Task-Management.png
https://t-reg.co/wp-content/uploads/2021/11/DSR-Task-Management.png
https://t-reg.co/wp-content/uploads/2021/11/DSR-Task-Management.png
https://t-reg.co/wp-content/uploads/2021/11/DSR-Task-Management.png


 ตั�งค่าวนัหมดอายุ
คํายนิยอม และนบั
วนัที�คงเหลือ

3 ในการขอคํายนิยอมการใชข้อ้มูลสว่นบุคคลจาํเป�นต้องมี
Retention หรอื ระยะเวลาการจดัเก็บขอ้มูล t-reg สามารถระบุ
ระยะเวลาในการจดัเก็บขอ้มูลสว่นบุคคลได ้ทั�งยงัมรีะบบนบัวนั
คงเหลือของคํายนิยอมนั�น เพื�อเป�นการเตือนวา่คํายนิยอมไหน
ยงัสามารถใชง้านไดแ้ละคํายนิยอมไหนไมส่ามารถใชไ้ดแ้ล้ว

รองรบัการจดัเก็บ
Consent ตาม
วตัถปุระสงค์

2 นอกจากการจดัเก็บคํายนิยอมแล้ว คณุต้องระบุวตัถปุระสงค์ใน
การใชง้านขอ้มูลสว่นบุคคลใหช้ดัเจน ซึ�ง t-reg สามารถเก็บ
วตัถปุระสงค์แล้ว Filter ขอ้มูลเพื�อใหง่้ายต่อการค้นหา ในกรณี
ที�เจา้ของขอ้มูลสว่นบุคคลขอถอนสทิธกิารใชข้อ้มูล

 t-reg FEATURES
Consent Management

https://t-reg.co/wp-content/uploads/2021/11/DSR-Task-Management.png
https://t-reg.co/wp-content/uploads/2021/11/DSR-Task-Management.png
https://t-reg.co/wp-content/uploads/2021/11/DSR-Task-Management.png


รอบรบัการใชง้าน
หลายรูปแบบ

Export และ
Import ขอ้มูลคํา
ยนิยอม

4

5

สามารถเลือกนําฟอรม์ขอคํายนิยอมไปใชไ้ดต้ามความเหมาะสม
กับการใชง้านโดย t-reg มรีปูแบบใหเ้ลือก 4 รปูแบบ
1. iFrame   2. URL    3. QR Code   4. API Key

 t-reg FEATURES
Consent Management

สามารถ Export คํายนิยอมที�จดัเก็บไวเ้พื�อใชเ้ป�นขอ้มูลทาง
กฎหมายหรอืใชเ้ป�นขอ้มูลประกอบการทําธุรกิจ และยงัสามารถ
Import ขอ้มูลเขา้ระบบได ้ในกรณทีี�ขอคํายนิยอมจากลกูค้ามา
ในรปูแบบเอกสารหรอืไฟล์นอกระบบ

https://t-reg.co/wp-content/uploads/2021/11/DSR-Task-Management.png
https://t-reg.co/wp-content/uploads/2021/11/DSR-Task-Management.png


Data Subject Request
 ต้องมชีอ่งทางเพื�อใหผู้ที้�ใหคํ้ายนิยอม (Data
Subject) สามารถ ลบ แก้ไข เพกิถอน ระงับ สทิธขิอง
เจา้ของขอ้มูลสว่นบุคคลได ้
 t-reg จงึม ีFeature ที�ชื�อวา่ Data Subject
Request สาํหรบัสรา้งชอ่งทางที�ใหบุ้คคลที�เคยใหคํ้า
ยนิยอม (Consent) กับองค์กรของคณุ สามารถ
ติดต่อเขา้มาเพื�อขอใชส้ทิธใินการจดัการกับขอ้มูลของ
ตนเองได ้

ตามกฎหมายแล้ว นอกจากต้อง
ขอคํายนิยอมการใชข้อ้มูล

สว่นบุคคล (Consent) แล้ว

 t-reg FEATURES

จดัเก็บขอ้มูลอยา่ง
ครบถ้วน โปรง่ใส
และสามารถตรวจ
สอบยอ้นกลับได้

1 สาํหรบัระบบจดัการคํารอ้งของ t-reg สามารถดงึขอ้มูลจาก
RoP ไดโ้ดยตรงเพื�อระบุวา่ผูที้�ยื�นคํารอ้งนั�นเคยใหคํ้ายนิยอมกับ
กิจกรรมไหนบา้ง พรอ้มกับมอบหมายใหผู้ที้�เกี�ยวขอ้งกับ
กิจกรรมนั�นๆ จดัการดาํเนนิงานตามคํารอ้งใหเ้สรจ็สิ�น
และแจง้ไปยงัผูย้ื�นคํารอ้ง
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รองรบัชอ่งทางการ
รบัคํารอ้งหลายชอ่ง
ทาง

ระบบรบัคํารอ้งและ
ระบบมอบหมายงาน
เพื�อจดัการคํารอ้ง

2

3

นอกจากสามารถสรา้ง Webform ในการรบัคํารอ้งไดแ้ล้ว 
t-reg สามารถรบัคํารอ้งได้ผา่น API หรอืนาํ iFrame, URL,
QR Code ไปใชต้ามความเหมาะสมก็ไดเ้ชน่กัน

 t-reg FEATURES
Data Subject Request

ในการจดัการคํารอ้งแต่ละคํารอ้งนั�น t-reg สามารถเลือกผูใ้ชง้านในระบบที�
มสีว่นเกี�ยวขอ้งกับขอ้มูลสว่นบุคคลของผูที้�ยื�นคํารอ้ง เพื�อดแูลและดําเนิน
การตามคํารอ้งที�ได้รบัมอบหมาย โดยบุคคลอื�นจะไมเ่หน็ขอ้มูลสว่นบุคคล
ของ Data Subject อยา่งแน่นอน
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ระบบโต้ตอบ Email
และ SMS

ยนืยนัตัวตนเจา้ของ
ขอ้มูลอัตโนมติั 

4

5

หากดาํเนินคํารอ้งใดๆ เสรจ็สิ�น t-reg มรีะบบอัตโนมติัที�สามารถ
รายงานผลการดาํเนินงานไปยงัผูย้ื�นคํารอ้งผา่นทาง Email และ
SMS ได ้โดยที�องค์กรคณุไมจ่าํเป�นต้องดําเนนิการดว้ยตนเอง

 t-reg FEATURES
Data Subject Request

ระบบของ t-reg สามารถยนืยนัตัวตนเพื�อกรองคํารอ้งที�จะเขา้
มาในระบบอีกหนึ�งขั�น โดยก่อนที�คํารอ้งจะถกูสง่เขา้มาในระบบ
t-reg เพยีงใหผู้ย้ื�นคํารอ้งทําการยนืยนัตัวตนผา่นอีเมลก็
สามารถดําเนนิการต่อได้
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Record of Processing
 กิจกรรมนี� ชว่ยใหอ้งค์กรสามารถปฏิบติัตามมาตรา
39 และ มาตรา 40(3) แหง่พระราชบญัญติัคุ้มครอง
ขอ้มูลสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 

Record of Processing (ROP)
หรอืการจดับนัทึกการประมวลผล

ขอ้มูลสว่นบุคคล

 t-reg FEATURES

ครบถ้วนเรื�อง ROP1 ภายในระบบของ RoP ของ t-reg สามารถใหส้ทิธิ�ผูเ้กี�ยวขอ้งใน
โครงการ PDPA บนัทึกรายละเอียดเกี�ยวกับกิจกรรมการ
ประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลที�เกิดขึ�นในองค์กรได้ และยงั
สามารถแสดงผลใหเ้หน็ภาพรวม Flow ของขอ้มูลสว่นบุคคลที�
คณุจดัเก็บ อุปกรณ์ที�จดัเก็บ และบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกับขอ้มูลใน
สว่นดงักล่าวด้วย
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ค้นหาและตรวจสอบ
บนัทึกกิจกรรมการ
ประมวลผลขอ้มูล
(RoP) ในองค์กร 

Dashboard สรุป
ผลกิจกรรมการ
ประมวลผลขอ้มูล
(RoP)

2

3

สามารถค้นหาและตรวจสอบขอ้มูลกิจกรรมการประมวลผล
ขอ้มูลสว่นบุคคล (RoP) ได ้ในกรณทีี�คณุต้องการเรยีกดขูอ้มูล
เพื�อตรวจสอบวา่กิจกรรมใดมกีารเก็บขอ้มูลสว่นบุคคลประเภท
อะไรบา้งและแผนกใดเป�นผูด้แูล

 t-reg FEATURES
Record of Processing

ตรวจสอบความคืบหน้าไดอ้ยา่งง่ายดายบน Dashboard ที�
แสดงภาพรวมของกิจกรรมการประมวลผล (RoP) ทั�งหมดที�
เกี�ยวขอ้งกับขอ้มูลสว่นบุคคลของแต่ละแผนกในองค์กร
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เขา้ถึงขอ้มูลได้ทกุที�
ทกุเวลา 

Import และ
Export ขอ้มูลในรูป
แบบ Report ได้ 

4

5

t-reg อยูใ่นรปูแบบ Web Application Platform on Cloud
คณุจงึสามารถตรวจสอบขอ้มูลไดท้กุที�ที�มอิีนเทอรเ์นต็ สะดวก
ทั�งการเรยีกดขูอ้มูล และการประสานงานระหวา่งทีมในโครงการ
PDPA

 t-reg FEATURES
Record of Processing

คณุสามารถนําเสนอ PDPA Report ใหห้น่วยงานที�เขา้มาตรวจสอบได้
อยา่งง่ายดาย ด้วย t-reg เราสามารถ Export การประมวลผลขอ้มูลสว่น
บุคคลออกมาในรูปแบบของ Report .csv .xlsx เพื�อใชเ้ป�นขอ้มูลประกอบ
ในการตรวจสอบด้านกฎหมายได้ หรอืหากต้องการเพิ�มขอ้มูล สามารถ
Import File .xlsx ที�มหีวัตารางตรงกับขอ้มูล t-reg เพื�อเพิ�มขอ้มูล
กิจกรรมต่างๆ ลงระบบได้
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PDPA Document Module

หนังสอืแต่งตั�ง DPO (มาตรา 41)
นโยบายความเป�นสว่นตัวสาํหรบับุคคลภายนอก (มาตรา 23)
นโยบายความเป�นสว่นตัวสาํหรบัพนักงาน (มาตรา 23)
นโยบายคุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคล (มาตรา 37(1) มาตรา
40(2))
ขอ้ตกลงการประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคล (มาตรา 40 วรรค3)
จดหมายแจง้เหตลุะเมดิความเป�นสว่นตัว (มาตรา 37 วรรค4)

Document Module โมดลูการออกเอกสารตามกฎหมายกําหนด
โดย t-reg มเีทมเพลตเอกสารตั�งต้นที�สรา้งมาอยา่งถกูต้องตาม
กฎหมาย อีกทั�งยงัสามารถแก้ไข ปรบัเปลี�ยนขอ้ความในเอกสารให้
เขา้กับบรบิทขององค์กรได้อีกด้วย โดยมเีอกสาร ดังนี�

Module จดัการเอกสาร
ต่างๆที�จาํเป�นต่อโครงการ

PDPA

 t-reg FEATURES

ใชง้านง่าย สรา้ง
เอกสารได้ด้วย
ตนเอง 

1 t-reg มทีีมงานที�เชี�ยวชาญด้านกฎหมาย คณุจงึมั�นใจได้วา่ Template ที�
คณุใชง้านอยูน่ั �นถกูต้องตามกฎหมาย แมไ้มม่คีวามรูด้้านกฎหมายในเชงิ
ลึกก็สามารถออกเอกสารนโยบายได้ด้วยตนเอง เพยีงกรอกขอ้มูลในชอ่ง
วา่งตามที�เอกสารต้นแบบกําหนด ระบบจะนําขอ้ความของคณุไปสรา้ง
เอกสารนโยบายใหอั้ตโนมติั
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เผยแพรเ่อกสาร
ผ่านชอ่งทางเวบ็
ไซต์ด้วย iFrame 

Customize
เอกสารตามรูปแบบ
ที�องค์กรต้องการ

2

3

นอกจากจะสามารถ Download เอกสารออกมาเป�นไฟล์ PDF
ไดแ้ล้ว อีกหนึ�งฟ�เจอรที์�สะดวกสาํหรบัองค์กรที�มเีวบ็ไซต์คือการ
เปลี�ยนเอกสารใหเ้ป�น iFrame เพื�อใหส้ามารถนาํเอกสาร
นโยบายไปเผื�อแพรไ่ดอ้ยา่งง่ายดาย

 t-reg FEATURES
PDPA Document Module

ในกรณีที�องค์กรของคณุมนีโยบายที�กําหนดมาโดยเฉพาะ t-reg รองรบั
การอัพโหลดเอกสารนโยบายเพื�อการทํางานที�ตอบโจทยอ์งค์กรในระบบ 
ใหค้ณุสามารถใช ้Feature ของ Module นี�ได้ในรูปแบบขององค์กรคณุ
เอง ไมว่า่จะเป�นการใช ้iFrame แจง้เตือนนโยบาย หรอืการควบคมุเวอรช์ั �น
เอกสารที�ใช ้และอัปโหลดเอกสารได้ใหมห่ากมกีารเปลี�ยนแปลง
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Cookie Consent
แต่สาํหรบักฏหมาย GDPR ของสหภาพยุโรปมี
การบงัคับใชใ้หม้กีารติดตั�ง Cookie Consent บน
เวบ็ไซต์ ระบบ Cookie นั�นมคีวามสาํคัญสาํหรบั
เวบ็ไซต์ของท่านเป�นอยา่งมาก และเพื�อรองรบัการ
เขา้ชมเวบ็ไซต์จากทั�วโลก t-reg จงึม ีFeature
สาํหรบัการสรา้ง Cookie Consent พรอ้มยงั
สามารถปรบัแต่งเงื�อนไขของ Cookie Consent
ที�ต้องการใหย้อมรบัได ้นอกจากจะถกูกฎหมาย
GDPR ยงัเสรมิความนา่เชื�อถือใหเ้วบ็ไซต์ของคณุ

แมว้า่ Cookie Consent ยงัไมไ่ด้
กําหนดไวใ้นกฏหมาย PDPA ของ
ไทยวา่ต้องควบคมุและต้องจดัทํา 

 t-reg FEATURES

ปรบัแต่งรูปแบบ
การแสดงผล1 คณุสามารถออกแบบ Cookie Consent ใหเ้ขา้กับ CI องค์กร

ของคณุได้ตามต้องการ ไมว่า่จะเป�นส ีขอ้ความหรอืปุ�ม
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เป�ดใชง้าน Cookie
ง่ายๆผา่น
Javascript 

เลือกประเภทของ
Cookie ที�จะขอคํา
ยนิยอมได้ทันที

2

3

สามารถนาํไปใชไ้ดง่้ายเพยีงแค่นาํ Javascript Code ไปใสที่�
สว่น <head> ของเวบ็ไซต์

 t-reg FEATURES
Cookie Consent

Necessary cookies (คกุกี�ที�จาํเป�น)
Preference cookies (คกุกี�เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพเวบ็)
Statistic cookies (คกุกี�สถิติ)
Marketing cookies (คกุกี�การตลาด)

คณุสามารถปรบัแต่ง Cookie ที�ต้องการจะใหย้อมรบัได้ตามต้องการไมว่า่
จะเป�น Cookie ประเภทใดก็ตาม
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Gap Analysis
t-reg ยงัม ีFeature Gap Analysis สาํหรบั
ตรวจสอบความคืบหน้าและความพรอ้มในการ
ปฏิบติัตามกฎหมาย PDPA ที�สามารถตรวจสอบ
ไดด้ว้ยทีมงานภายในองค์กรเอง คณุจงึเหน็ภาพ
รวมความคืบหนา้ของการจดัทําโครงการ PDPA
ผา่นเมนทีู�เกี�ยวขอ้งกับการรายงาน

นอกจาก Feature ที�ตอบโจทยท์กุ
สว่นในการทํา PDPA แล้ว 

 t-reg FEATURES

แบบประเมนิความ
พรอ้มในการทํา
PDPA 

1 t-reg มแีบบประเมนิความคืบหนา้ของการดาํเนนิการ ตาม
โครงการ PDPA เพื�อใหอ้งค์กรของคณุทราบถึงความพรอ้มใน
การปฏิบติัตามกฎหมายฉบบันี�มากน้อยเท่าไหร่
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อัพเดตเนื�อหาตาม
ประกาศเพิ�มเติม
ของกฎหมาย 

ขอ้แนะนาํเมื�อ
องค์กรของท่านพบ
ป�ญหาในการปฏิบติั
ตามกฎหมาย

2

3

เนื�องจาก พ.ร.บ.คุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคล นี�ยงัถือวา่เป�นกฎหมายใหม่
สาํหรบัเมอืงไทย ทําใหม้กัมกีารเปลี�ยนแปลงเนื�อหา หรอืออกประกาศเพิ�ม
เติมของกฎหมายอยูเ่สมอ ซึ�ง t-reg ได้ตระหนักถึงเรื�องนี� และได้คอย
ตรวจสอบและอัพเดทขอ้มูลอยูเ่สมอ เพื�อใหล้กูค้าของ t-reg ได้ดําเนิน
โครงการ t-reg อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน

 t-reg FEATURES
Gap Analysis

การปฏิบติัตามกฎหมาย PDPA บางขอ้อาจจะเป�นเรื�องยาก หรอืสรา้งความ
ไมเ่ขา้ใจใหกั้บองค์กรของท่าน ด้วย t-reg เรามทีีมที�ปรกึษามาก
ประสบการณ์ ดังนั�น หากกฎหมายใดที�เกี�ยวขอ้งกับขอ้มูลสว่นบุคคล 
ทีมงานของเราจะคอยใหคํ้าแนะนําเกี�ยวกับการปฏิบติัตามกฎหมาย
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รายงานสรุปภาพ
รวมการทํา PDPA

บนัทึกความคืบ
หนา้ที�ดรูายละเอียด
ตามหัวขอ้ได้

4
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เมื�อองค์กรของท่านมกีารอัพเดตความคืบหนา้ในการปฏิบติัตาม
โครงการ PDPA ระบบ t-reg จะสรปุภาพรวมความพรอ้มในการ
ดาํเนนิการใหท้ราบผา่นหนา้ Dashboard

 t-reg FEATURES
Gap Analysis

การบนัทึกความคืบหน้าของการดําเนินงานตามโครงการ PDPA สามารถดู
บนัทึกแยกเฉพาะหวัขอ้ที�ดําเนินการเสรจ็สิ�น หรอืแมย้งัอยูใ่นขั�นตอนที�
กําลังดําเนินการได้ และคณุสามารถยอ้นกลับมาอัพเดตผลการดําเนินการ
ยอ้นหลัง เมื�อการดําเนินการเสรจ็สิ�นแล้ว

https://t-reg.co/wp-content/uploads/2021/11/DSR-Task-Management.png


มาตรา หัวขอ้ การดําเนนิงาน t-reg สนบัสนนุอยา่งไร?

มาตรา 42 (1)

ใหค้วามรู ้เรื�อง
พระราชบญัญัติ
คุ้มครองขอ้มูลสว่น
บุคคล พ.ศ. 2562 

จดัอบรมและให้ความรูใ้น
การจดัตั�งคณะทํางาน
โครงการ PDPA

ทีมงาน t-reg จดัการ
อบรมกับบรษัิทลกูค้า

มาตรา 39
บกัทึกการประมวล
ผลขอ้มูล

รวบรวมและจดัเก็บขอ้มูล
กิจกรรมที�มกีารจดัเก็บ
ขอ้มูลสว่นบุคคล

ทีมงาน t-reg เขา้ชว่ย
เหลือในการจดัเก็บขอ้มูล
กิจกรรม รวมถึงสมัภาษณ์
หน่วยงานหลัก
ใช ้t-reg ในการจดัเก็บ
ขอ้มูลกิจกรรม

มาตรา 41

จดัตั�ง เจา้หน้าที�
คุ้มครองขอ้มูลสว่น
บุคคล
(Data Protection
Officer : DPO)

จดัตั�ง เจา้หน้าที�คุ้มครอง
ขอ้มูลสว่นบุคคล (Data
Protection Officer :
DPO)
ระบุรายละเอียด เจา้หน้าที�
และชอ่งทางที�ติดต่อใน
เอกสารที�เกี�ยวขอ้ง

ทีมงาน t-reg นําสง่
เอกสารแต่งตั�ง DPO

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

จดัทําเอกสารที�
เกี�ยวขอ้งกับ พระ
ราชบญัญัติ
คุ้มครองขอ้มูลสว่น
บุคคล พ.ศ. 2562

จดัทําเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง
เชน่ หนังสอืแจง้, ขอ้ตกลง,
นโยบาย ฯลฯ
ติดตั�งเอกสารในชอ่งทาง
ต่างๆ เพื�อเผยแพร่
จดัทําชอ่งทางใหเ้จา้ของ
ขอ้มูลได้ใชส้ทิธิ

ทีมงาน t-reg จดัทํา
เอกสารที�จาํเป�นและอัป
โหลดลง t-reg platform
ทีมงาน t-reg ใหคํ้า
ปรกึษาในการติดตั�งและจดั
ทําชอ่งทางต่างๆ
t-reg เชื�อมต่อขอ้มูลและ
แสดงผลภาพรวมในระบบ

ดําเนินงานต่อเนื�อง
เพื�อป�ดชอ่งโหว่

ดําเนินงานตามชอ่งโหว ่ที�
แสดงใน t-reg เพื�อให้
โครงการ PDPA สมบูรณ์

t-reg แสดงสิ�งที�ต้องทํา
เพิ�มเติม และความคืบหน้า
โครงการ PDPA

t-reg ดาํเนนิงาน โดยยดึตาม พระราชบญัญติั
คุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ�งสรปุ
ไดด้งันี�

t-reg ให้บรกิารที�ครบและ
จบในที�เดียว

SUMMARY




