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คำประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัว (Privacy Notice) 

ของระบบไกลเกล่ียขอพิพาทออนไลน : OCPB Mediate 

สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คำประกาศเก่ียวกับความเปนสวนตัว (“ประกาศ”) นี้จัดทำข้ึนเพ่ือใหทานซ่ึงเปนผูใชงาน

ระบบไกลเกล่ียขอพิพาทออนไลน : OCPB Mediate (ซ่ึงตอไปในประกาศนี้ เรียกวา “กิจกรรมการ

ประมวลผล”) ไดทราบและเขาใจรูปแบบการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผย (“ประมวลผล”) ขอมูลสวนบุคคล

ท่ีสำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ซ่ึงตอไปในประกาศนี้ เรียกวา “สคบ .” ดำเนินการ ในฐานะ 

ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ในขอมูลสวนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมจากทานเพ่ือการดำเนินการภายใตกิจกรรมการ

ประมวลผลนี้ 

สคบ. ไดมีการดำเนินโครงการพัฒนาระบบไกลเกล่ียขอพิพาทออนไลน : OCPB Mediate  

ข้ึนเพ่ือยกระดับการบริการใหกับผูบริโภคทุกกลุมเปาหมาย การนำเทคโนโลยีการประชุมแบบออนไลน 

ท่ีทันสมัยมาประยุกตใชไดอยางสรางสรรคในการบริการแกประชาชนตามนโยบายในการบริการภาครัฐวิถีใหม 

ทำใหการคุมครองผูบริโภคมีประสิทธิภาพเขาถึงงาย ใชงานงาย สะดวก ประหยัดเวลา ลดคาใชจาย ท่ีสำคัญ 

ลดการเผชิญหนาเพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแยงระหวางผูบริโภคและผูประกอบธุรกิจ 

ระบบไกลเกล่ียขอพิพาทออนไลน : OCPB Mediate เปนบริการผานชองทาง Website  

ของ สคบ. โดยผูบริโภคท่ีตองการรองเรียนสินคาหรือบริการสามารถเขาไปกรอกขอมูลการรองเรียน  

ท่ี เว็บ ไซตhttps://complaint.ocpb.go.th หรือ  Mobile Application “OCPB Connect” เพี ย งกรอก

ละเอียดเรื่องราวรองเรียน และเลือกชองทางการไกลเกลี่ยขอพิพาทออนไลน ทางเจาหนาท่ีจะทำการติดตอ 

นัดหมายผูรองเรียน และผู ถูกรองเรียนทางโทรศัพทหรืออีเมลท่ีแจงไว เพ่ือทำการนัดหมาย วัน-เวลา  

ท่ีตรงกัน จากนั้น ระบบจะสงอีเมลแจงเตือน วัน-เวลานัดหมาย และแจงเตือนอีกครั้งเม่ือใกลถึงวันนัดหมาย  

ซ่ึงคูกรณีจะไดรับรหัสท่ีสามารถเขาสูระบบ https://ocpbmediate.ocpb.go.th ตามวัน-เวลาท่ีนัดหมาย 

พรอม ๆ กัน โดยมีเจาหนาท่ี สคบ. เปนผูดำเนินการไกลเกลี่ยจนบรรลุขอตกลง บันทึกเปนลายลักษณอักษร 

สงใหท้ัง 2 ฝาย ผานอีเมลอีกครั้ง ซ่ึงเปนบริการท่ีงาย รวดเร็ว ประหยัดเวลา ลดคาใชจายในการเดินทาง  

และตอบสนองนโยบาย เวนระยะหางทางสังคม ไดเปนอยางดี และ สคบ. ยังใหความสำคัญกับการคุมครองการ

เขาถึงขอมูลสวนบุคคล (PDPA) เพ่ือความปลอดภัย ซ่ึงจะชวยลดความกังวลในการรับบริการจาก สคบ. ไดเปน

อยางด ี

ท้ังนี้ สคบ. ดำเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน ดังนี้ 

 

 

https://complaint.ocpb.go.th/
https://ocpbmediate.ocpb.go.th/
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1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

1.1.  สคบ. ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานภายใตฐาน ดังตอไปนี้ 

❒ ความจำเปนเพ่ือการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย ไดแก 

1. พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522  

2. พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 

3. ระเบียบคณะกรรมการคุมครองผูบริโภควาดวยหลักเกณฑการไกลเกลี่ยหรือประนีประนอม

ขอพิพาทเก่ียวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภค พ.ศ. 2559 
2. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน 

สคบ. ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

2.1 เพ่ือการลงทะเบียน การยืนยันตัวตน การสมัครใชบริการ 

2.2 การใชอำนาจตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติขายตรง

และตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 

2.2.1  เพ่ือเจรจาไกลเกลี่ยขอพิพาท (โดยเจาหนาท่ีสืบสวนสอบสวน) 

2.2.2 เพ่ือเจรจาไกลเกลี่ยขอพิพาท (โดยคณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยเรื่องราวรองทุกขจาก

ผูบริโภคเฉพาะดาน) 
 

3. ขอมูลสวนบุคคลท่ี สคบ. เก็บรวบรวมและใช 

 เพ่ือวัตถุประสงคตามท่ีไดแจงในขอ 2. สคบ. เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานดังรายการตอไปนี้   

3.1 แหลงขอมูลและรายการขอมูลสวนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม มีดังนี้ 

แหลง/วิธีการเก็บรวบรวม รายการขอมูลสวนบุคคล 

1. เก็บขอมูลจากทานโดยตรง ผานระบบ 

ไกลเกลี่ยขอพิพาทออนไลน : OCPB Mediate 

ชื่อ  นามสกุล  วัน  เดือน  ป เกิด  เพศ  อายุ  เลขบัตร

ประจำตัวประชาชน รหัสหลังบัตรประชาชน ท่ีอยู 

หมายเลขโทรศัพท อีเมล อาชีพ รายได เชื้อชาติ สัญชาติ 

2. เก็บโดยการใชเทคโนโลยีตรวจจับหรือ

ติดตามพฤติกรรมการใชงานของทาน 

Cookie data, IP address, Application Logging, 

Device ID, Browsing history 

 

3.2 จุดประสงคการใชงานขอมูลสวนบุคคล 

จุดประสงคในการใชขอมูล รายการขอมูลสวนบุคคลท่ีใช 

1. เพ่ือการลงทะเบียน เพ่ือการยืนยันตัวตน 

เพ่ือการสมัครใชบริการ 

ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปเกิด เพศ เลขบัตรประจำตัว

ประชาชน รหัสหลังบัตรประชาชน ท่ีอยู หมายเลข

โทรศัพท อีเมล 



-3- 
 

 
1 มิถุนายน 2565 

2. เพ่ื อใช อำนาจทางกฎหมาย ท่ี  สคบ . 

มีอำนาจหนาท่ีในการดำเนินการตามภารกิจดัง

ปรากฏในพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 

พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติขายตรงและ

ตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 

ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน เชื้อชาติ 

สัญชาติ เพศ อายุ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท อีเมล อาชีพ 

รายได 

 

 

4. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน  

4.1 สคบ. เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตอบุคคลหรือนิติบุคคลดังตอไปนี้  

4.1.1 เจาหนาท่ีของ สคบ. คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการ

ดำเนินการตามกฎหมายของ สคบ. เทาท่ีจำเปน เพ่ือการเจรจาไกลเกลี่ยขอพิพาทระหวางผูรองทุกขและผูถูก

รองทุกข 

5. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ของทาน 

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงคเพ่ือใหขอมูลสวนบุคคล

ของทานอยูในความควบคุมของทานไดมากข้ึน โดยทานสามารถใชสิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูล 

สวนบุคคล พ.ศ. 2562 เม่ือบทบัญญัติในสวนท่ีเก่ียวกับสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลมีผลใชบังคับ ซ่ึงมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

5.1 สิทธิในการเขาถึง รับสำเนาและขอใหเปดเผยท่ีมาของขอมูลสวนบุคคลของทานท่ี สคบ. 

เก็บรวบรวมอยู เวนแตกรณีท่ี สคบ. มีสิทธิปฏิเสธคำขอของทานตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีท่ีคำขอ

ของทานจะมีผลกระทบท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  

5.2 สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลของทานท่ีไมถูกตองหรือไมครบถวน เพ่ือใหมีความ

ถูกตอง เปนปจจุบนั สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด  

5.3  สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี ้

5.3.1 เม่ืออยูในชวงเวลาท่ี สคบ. ทำการตรวจสอบตามคำรองขอของทานใหแกไขขอมูล

สวนบุคคลของทานใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบนั  

5.3.2 ขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

5.3.3 เม่ือขอมูลสวนบุคคลของทานหมดความจำเปนในการเก็บรักษาไวตาม

วัตถุประสงค สคบ. ไดแจงไวในการเก็บรวบรวม แตทานประสงคให สคบ. เก็บรักษาขอมูลนั้นตอไปเพ่ือ

ประกอบการใชสิทธิตามกฎหมายของทาน 

5.3.4 เม่ืออยูในชวงเวลาท่ี สคบ. กำลังพิสูจนใหทานเห็นถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายใน

การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือตรวจสอบความจำเปนในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือประโยชนสาธารณะ อันเนื่องมาจากการท่ีทานไดใชสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม 

ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน 
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5.4 สิทธิในการคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เวนแตกรณี

ท่ี สคบ. มีเหตุในการปฏิเสธคำขอของทานโดยชอบดวยกฎหมาย  

 

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล 

สคบ. จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไวในระยะเวลาเทาท่ีขอมูลนั้นยังมีความจำเปน

ตามวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลเทานั้น ตามรายละเอียดท่ีไดกำหนดไวในนโยบาย ประกาศ  

กฎหมายท่ีเก่ียวของ หรือจนกวาการดำเนินการจะแลวเสร็จ ท้ังนี้ เม่ือพนระยะเวลาและขอมูลสวนบุคคลของ

ทานสิ้นความจำเปนตามวัตถุประสงคดังกลาวแลว สคบ. จะทำการลบ ทำลายขอมูลสวนบุคคลของทาน  

หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดตอไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทำลาย

ขอมูลสวนบุคคลท่ีคณะกรรมการหรือกฎหมายจะไดประกาศกำหนด อยางไรก็ดี ในกรณีท่ีมีขอพิพาท การใช

สิทธิหรือคดีความอันเก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคลของทาน สคบ. ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาขอมูลนั้นตอไป

จนกวาขอพิพาทนั้นจะไดมีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงท่ีสุด  

 

7. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคล 

สคบ. มีมาตรการในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลของทานอยางเหมาะสม 

ท้ังในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพ่ือปองกันมิใหขอมูลสูญหาย หรือมีการเขาถึง ทำลาย ใช 

เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยไมไดรับอนุญาต ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

ดานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของ สคบ. 

นอกจากนี้ สคบ. ไดกำหนดใหมีนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลข้ึนโดยประกาศให

ทราบกันโดยท่ัวท้ังองคกร พรอมแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความม่ันคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช และ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคล โดยธำรงไว ซ่ึงความเปนความลับ (Confidentiality) ความถูกตองครบถวน 

(Integrity) และสภาพพรอมใชงาน (Availability) ของขอมูลสวนบุคคล โดย สคบ. ไดจัดใหมีการทบทวน

นโยบายดังกลาวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามท่ีเหมาะสม 
 

8. การมีสวนรวมของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

สคบ. อาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลก็ตอเม่ือไดรับคำรองขอจากเจาของขอมูลสวนบุคคล  

ผูสืบสิทธิ์ ทายาท ผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูอนุบาลหรือผูพิทักษตามกฎหมาย โดยสงคำรองขอผานสำนักงาน

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

ในกรณีท่ีเจาของขอมูล ผูสืบสิทธิ์ ทายาท ผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูพิทักษตามกฎหมายมี

การคัดคานการจัดเก็บ ความถูกตอง หรือการกระทำใด ๆ เชน การแจงดำเนินการปรับปรุงแกไขขอมูลสวน

บุคคล สคบ. จะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดคานดังกลาวไวเปนหลักฐานดวย 

ท้ังนี้ สคบ. อาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองไดตามกรณีท่ีมีกฎหมายกำหนด หรือในกรณีท่ีขอมูล

สวนบุคคลของทานถูกทำใหไมปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวทานได 
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9. ความรับผิดชอบของบุคคลซ่ึงประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

สคบ. ไดกำหนดใหขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจำ เจาหนาท่ีจางเหมาบริการ 

เฉพาะผูท่ีมีอำนาจหนาท่ีเก่ียวของในการจัดเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของกิจกรรมการ

ประมวลผลนี้เทานั้นท่ีจะสามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทานได โดย สคบ. จะดำเนินการใหขาราชการ 

พนักงานราชการ ลูกจางประจำ เจาหนาท่ีจางเหมาบริการ ปฏิบัติตามประกาศนี้อยางเครงครัด 
 

10. การเปล่ียนแปลงแกไขคำประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัว 

ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ สคบ. อาจพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงตามท่ี

เห็ น ส ม ค ว ร  แ ล ะ จ ะ ท ำ ก า ร แ จ ง ใ ห ท า น ท ร า บ ผ า น ช อ ง ท า ง เว็ บ ไซ ต  www.ocpb.go.th 

https://ocpbmediate.ocpb.go.th  หรือ Mobile Application “OCPB Connect” โดยมีวันท่ีของเวอรชั่น

ลาสุดกำกับอยูตอนทาย อยางไรก็ดี สคบ. ขอแนะนำใหทานโปรดตรวจสอบเพ่ือรับทราบประกาศฉบับใหม

อยางสม่ำเสมอ โดยเฉพาะกอนท่ีทานจะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแก สคบ.  

โดยในการเขาใชงานบริการภายใตกิจกรรมการประมวลผลนี้ของทาน ถือเปนการรับทราบ

ตามขอตกลงในประกาศนี้ ท้ังนี้ โปรดหยุดการใชงานหากทานไมเห็นดวยกับขอตกลงในประกาศฉบับนี้  

หากทานยังคงใชงานตอไปภายหลังจากท่ีประกาศนี้มีการแกไขและนำข้ึนประกาศในชองทางขางตนแลว  

จะถือวาทานไดรับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกลาวแลว 
 

11. การติดตอสอบถาม 

ทานสามารถติดตอสอบถามเก่ียวกับประกาศฉบับนี้ไดท่ี 

11.1 ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Controller) 

- ชื่อ : สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

- สถานท่ีติดตอ : เลขท่ี  120 หมู 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ศูนยราชการเฉลิมพระ

เกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

- ชองทางการติดตอ :  consumer@ocpb.mail.go.th ,  Call Center : 1166 

11.2 เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer :DPO) 

- ชื่อ : สำนักแผนและการพัฒนาการคุมครองผูบริโภค สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ , 

      กองกฎหมายและคดี สวนกฎหมาย 

- สถานท่ีติดตอ : เลขท่ี  120 หมู 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ศูนยราชการเฉลิมพระ

เกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

- ชองทางการติดตอ :  0 2143 0430 , 0 2141 3418 
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