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คำประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัว (Privacy Notice) 

ของระบบรองทุกขผูบริโภค : OCPB Complaint  

สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

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

คำประกาศเก่ียวกับความเปนสวนตัว (“ประกาศ”) นี้จัดทำข้ึนเพ่ือใหทานซ่ึงเปนผูใชงาน

ระบบรองทุกขผูบริโภค : OCPB Complaint (ซ่ึงตอไปในประกาศนี้ เรียกวา “กิจกรรมการประมวลผล”) 

ไดทราบและเขาใจรูปแบบการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผย (“ประมวลผล”) ขอมูลสวนบุคคลท่ี สำนักงาน

คณ ะกรรมการคุมครองผูบริ โภค  ซ่ึ งตอไปในประกาศนี้  เรียกวา “สคบ  .” ดำเนินการ ในฐานะ 

ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ในขอมูลสวนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมจากทานเพ่ือการดำเนินการภายใตกิจกรรมการ

ประมวลผลนี้ 

สคบ. มีการดำเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรองทุกขผูบริโภค : OCPB Complain ข้ึน 

เพ่ือยกระดับการบริการใหกับผูบริโภคทุกกลุมดวยการนำเทคโนโลยี AI (ปญญาประดิษฐ) และการเชื่อมโยง

เรื่องรองทุกขรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ มาชวยอำนวยความสะดวกใหกับผูบริโภคในการแกไขปญหาการรอง

ทุกข ซ่ึงเปนกาวสำคัญของ สคบ. ท่ีจะยกระดับการบริการใหมีการปกปอง ติดตาม ตอบสนองการบริการแก

ประชาชนตามนโยบายในการบริการภาครัฐวิถีใหม ทำใหการคุมครองผูบริโภคมีประสิทธิภาพ เขาถึงงาย  

ลดการกรอกขอมูล ลดเอกสาร ลดคาใชจาย ลดระยะเวลาการแกไขปญหา การรองทุกข ดังนั้น ระบบรองทุกข

ผูบริโภค : OCPB Complaint จึงถือไดวาเปนระบบท่ีมีประโยชนท้ังกับผูรองซ่ึงเปนผูบริโภคและผูถูกรองซ่ึง

เปนผูประกอบธุรกิจ 

ระบบรอ ง ทุ กข ผู บ ริ โภ ค : OCPB Complaint เป นบ ริการผ านช อ งท าง Website  

ของ สคบ. โดยผูบริโภคท่ีตองการรองเรียนสินคาหรือบริการสามารถเขาไปกรอกขอมูลการรองเรียน  

ท่ี เว็ บ ไซต  https://complaint.ocpb.go.th หรือ  Mobile Application “OCPB Connect” โดยกรอก

รายละเอียดเรื่องราวรองทุกขซ่ึงจะไดรับเลขรองทุกขสำหรับติดตามในระบบแจงสถานะผานชองทาง SMS  

และ E-mail เจาหนาท่ีจะทำการตรวจสอบและดำเนินการแจงสถานะผานระบบ ซ่ึงเปนการใหบริการผูรอง

ทุกขออนไลนแบบครบวงจร ไมซับซอน ประหยัดเวลาและคาใชจายเก่ียวกับเอกสาร รองรับการแจงนัดหมายไกล

เกลี่ยการแจงเตือนผาน SMS ถึงความคืบหนา การตรวจสอบสถานะเรื่องรองทุกขผานเว็บไซต หรือ Mobile 

Application “OCPB Connect” และ สคบ. ยังใหความสำคัญกับการคุมครองการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล 

(PDPA) เพ่ือความปลอดภัย ซ่ึงจะชวยลดความกังวลของผูรองทุกขในการรับบริการจาก สคบ. ไดเปนอยางดี 
 

ท้ังนี้ สคบ. ดำเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน ดังนี้ 

1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

1.1.  สคบ. ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานภายใตฐาน ดังตอไปนี้ 

https://complaint.ocpb.go.th/
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❒ ความจำเปนเพ่ือการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย ไดแก 

1. พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522  

2. พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 

3. ระเบียบคณะกรรมการคุมครองผูบริโภควาดวยการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชนของ

สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2562 

2. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน 

สคบ. ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

2.1 เพ่ือการลงทะเบียน การยืนยันตัวตน การสมัครใชบริการ 

2.2 การใชอำนาจตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 

2.2.1 เพ่ือรับและพิจารณาเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภค 

- เพ่ือสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของ  

- เพ่ือสงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณา  

- เพ่ือมีหนังสือเชิญหรือมีหนังสือเรียกคูกรณีหรือบุคคลท่ีเก่ียวของมาชี้แจงขอเท็จจริง  

- เพ่ือเจรจาไกลเกลี่ยขอพิพาท (โดยเจาหนาท่ีสืบสวนสอบสวน) 

- เพ่ือเจรจาไกลเกลี่ยขอพิพาท (โดยคณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยเรื่องราวรองทุกขจาก

ผูบริโภคเฉพาะดาน) 

- เพ่ือเสนอเรื่องตอคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภค

เฉพาะดาน เพ่ือพิจารณาเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภค 

- เพ่ือเสนอเรื่องตอคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เพ่ือมีมติดำเนินคดี 

2.2.2 เพ่ือตรวจสอบผูประกอบธุรกิจ 

- เพ่ือสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของ  

- เพ่ือสงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณา  

- เพ่ือมีหนังสือเชิญหรือมีหนังสือเรียกผูประกอบธุรกิจหรือบุคคลท่ีเก่ียวของมาชี้แจง

ขอเท็จจริง 

- เพ่ือเสนอเรื่องตอคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการพิจารณาตามหนาท่ี 

- เพ่ือดำเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 

พ.ศ. 2522 

2.2.3 เพ่ือดำเนินคดีละเมิดสิทธิผูบริโภค  

- เพ่ือทำหนังสือบอกกลาวทวงถาม 

- เพ่ือสงเรื่องใหเจาหนาท่ีคุมครองผูบริโภคดำเนินคดี (พนักงานอัยการ)  

- เพ่ือการพิจารณาคดีของศาล 

- เพ่ือบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาล (ทำหนังสือถึงสำนักงานท่ีดินเพ่ือตรวจสอบ

กรรมสิทธิ์ท่ีดินและสิ่งปลูกสราง/ทำหนังสือถึงกรมการขนสงเพ่ือขอตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในยานพาหนะ/ 
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ทำหนังสือถึงธนาคารเพ่ือขอตรวจสอบการถือครองเงินในบัญชี/การตั้งเรื่องยึด อายัด ทรัพยสินของจำเลยหรือ

ลูกหนี้ตามคำพิพากษากับกรมบังคับคดี/การดำเนินคดีในชั้นการบังคับคดีตอศาล) 

2.3 การใชอำนาจตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 

2.3.1 เพ่ือรับและพิจารณาเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภค 

- เพ่ือสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของ  

- เพ่ือสงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณา  

- เพ่ือมีหนังสือเชิญหรือมีหนังสือเรียกคูกรณีหรือบุคคลท่ีเก่ียวของมาชี้แจงขอเท็จจริง  

- เพ่ือเจรจาไกลเกลี่ยขอพิพาท (โดยเจาหนาท่ีสืบสวนสอบสวน) 

- เพ่ือเจรจาไกลเกลี่ยขอพิพาท (โดยคณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยเรื่องราวรองทุกขจาก

ผูบริโภค) 

- เพ่ือเสนอเรื่องตอคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภค 

เพ่ือพิจารณาเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภค 

- เพ่ือเสนอเรื่องตอคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง 

2.3.2 เพ่ือตรวจสอบผูประกอบธุรกิจ 

- เพ่ือสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของ  

- เพ่ือสงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณา  

- เพ่ือมีหนังสือเชิญหรือมีหนังสือเรียกผูประกอบธุรกิจหรือบุคคลท่ีเก่ียวของมาชี้แจง

ขอเท็จจริง 

- เพ่ือเสนอเรื่องตอคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการพิจารณาตามหนาท่ี 

- เพ่ือดำเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาด

แบบตรง พ.ศ. 2545 

 

3. ขอมูลสวนบุคคลท่ี สคบ. เก็บรวบรวมและใช 

เพ่ือวัตถุประสงคตามท่ีไดแจงในขอ 2. สคบ. เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานดังรายการตอไปนี้ 

3.1 แหลงขอมูลและรายการขอมูลสวนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม มีดังนี้ 

แหลง/วิธีการเก็บรวบรวม รายการขอมูลสวนบุคคล 

1. เก็บขอมูลจากทานโดยตรง ระบบรองทุกข

ผูบริโภค : OCPB Complaint 

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 
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3.2 จุดประสงคการใชงานขอมูลสวนบุคคล 

จุดประสงคในการใชขอมูล รายการขอมูลสวนบุคคลท่ีใช 

1. เพ่ือการลงทะเบียน เพ่ือการยืนยันตัวตน 

เพ่ือการสมัครใชบริการ 

ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปเกิด เพศ เลขบัตรประจำตัว

ประชาชน รหัสหลังบัตรประชาชน ท่ีอยู หมายเลข

โทรศัพท อีเมล 

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. คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการ

ดำเนินการตามกฎหมายของ สคบ. เทาท่ีจำเปนเพ่ือการรับและพิจารณาเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภค  

4.1.2 กรมการปกครอง สำนักงานอัยการสูงสุด ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม เทาท่ีจำเปนเพ่ือ

ดำเนินคดี  

4.1.3 กรมบังคับคดี กรมท่ีดิน ธนาคาร กรมการขนสง เทาท่ีจำเปนเพ่ือการบังคับคดีตาม 

คำพิพากษาของศาล 

4.1.4 สำนักงานตำรวจแหงชาติเทาท่ีจำเปนเพ่ือการดำเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบปรับ 

ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 และตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง  

พ.ศ. 2545 

 

5. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ของทาน 

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงคเพ่ือใหขอมูลสวนบุคคล

ของทานอยูในความควบคุมของทานไดมากข้ึน โดยทานสามารถใชสิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูล 

สวนบุคคล พ.ศ. 2562 เม่ือบทบัญญัติในสวนท่ีเก่ียวกับสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลมีผลใชบังคับ  

ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

5.1 สิทธิในการเขาถึง รับสำเนาและขอใหเปดเผยท่ีมาของขอมูลสวนบุคคลของทานท่ี สคบ. 

เก็บรวบรวมอยู เวนแตกรณีท่ี สคบ. มีสิทธิปฏิเสธคำขอของทานตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีท่ีคำขอ

ของทานจะมีผลกระทบท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  

5.2 สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลของทานท่ีไมถูกตองหรือไมครบถวน เพ่ือใหมีความ

ถูกตอง เปนปจจุบนั สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด  
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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 

5.4 สิทธิในการคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เวนแตกรณี

ท่ี สคบ. มีเหตุในการปฏิเสธคำขอของทานโดยชอบดวยกฎหมาย  

 

6. การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังตางประเทศ  

สคบ. สงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังตางประเทศเพ่ือสงเรื่องราวรองทุกขของ

ผูบริโภคไปยังหนวยงานคุมครองผูบริโภคตางประเทศ โดย สคบ. ไดดำเนินการตามหลักเกณฑการใหความ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีสงหรือโอนไปยังตางประเทศท่ีคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลประกาศ

กำหนด เวนแตกรณีดังตอไปนี้ 

6.1 เปนการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีกำหนดให สคบ. ตองสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไป

ตางประเทศ 

6.2 ไดแจงใหทานทราบและไดรับความยินยอมจากทานในกรณี ท่ีประเทศปลายทาง 

มีมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีไมเพียงพอ ท้ังนี้ ตามประกาศรายชื่อประเทศท่ีคณะกรรมการ

คุมครองสวนบุคคลประกาศกำหนด  
 

7. ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล 

สคบ. จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไวในระยะเวลาเทาท่ีขอมูลนั้นยังมีความจำเปน

ตามวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลเทานั้น ตามรายละเอียดท่ีไดกำหนดไวในนโยบาย ประกาศ 

กฎหมายท่ีเก่ียวของ หรือจนกวาการดำเนินการจะแลวเสร็จ ท้ังนี้ เม่ือพนระยะเวลาและขอมูลสวนบุคคลของ

ทานสิ้นความจำเปนตามวัตถุประสงคดังกลาวแลว สคบ. จะทำการลบ ทำลายขอมูลสวนบุคคลของทาน  

หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดตอไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทำลาย

ขอมูลสวนบุคคลท่ีคณะกรรมการหรือกฎหมายจะไดประกาศกำหนด อยางไรก็ดี ในกรณีท่ีมีขอพิพาท การใช

สิทธิหรือคดีความอันเก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคลของทาน สคบ. ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาขอมูลนั้นตอไป

จนกวาขอพิพาทนั้นจะไดมีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงท่ีสุด  
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8. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคล 

สคบ. มีมาตรการในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลของทานอยางเหมาะสม 

ท้ังในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพ่ือปองกันมิใหขอมูลสูญหาย หรือมีการเขาถึง ทำลาย ใช 

เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยไมไดรับอนุญาต ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

ดานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของ สคบ. 

นอกจากนี้ สคบ. ไดกำหนดใหมีนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลข้ึนโดยประกาศให

ทราบกันโดยท่ัวท้ังองคกร พรอมแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความม่ันคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช  

และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล โดยธำรงไวซ่ึงความเปนความลับ (Confidentiality) ความถูกตองครบถวน 

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

นโยบายดังกลาวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามท่ีเหมาะสม 

 

9. 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 

 

10. ความรับผิดชอบของบุคคลซ่ึงประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

สคบ. ไดกำหนดใหขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจำ เจาหนาท่ีจางเหมาบริการ 

เฉพาะผูท่ีมีอำนาจหนาท่ีเก่ียวของในการจัดเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของกิจกรรมการ

ประมวลผลนี้เทานั้นท่ีจะสามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทานได โดย สคบ. จะดำเนินการใหขาราชการ 

พนักงานราชการ ลูกจางประจำ เจาหนาท่ีจางเหมาบริการ ปฏิบัติตามประกาศนี้อยางเครงครัด 

11. 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://complaint.ocpb.go.th หรือ Mobile Application “OCPB Connect” โดยมีวัน ท่ีของเวอรชั่น

ลาสุดกำกับอยูตอนทาย อยางไรก็ดี สคบ. ขอแนะนำใหทานโปรดตรวจสอบเพ่ือรับทราบประกาศฉบับใหม

อยางสม่ำเสมอ โดยเฉพาะกอนท่ีทานจะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแก สคบ.  

https://complaint.ocpb.go.th/
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โดยในการเขาใชงานบริการภายใตกิจกรรมการประมวลผลนี้ของทาน ถือเปนการรับทราบ

ตามขอตกลงในประกาศนี้ ท้ังนี้ โปรดหยุดการใชงานหากทานไมเห็นดวยกับขอตกลงในประกาศฉบับนี้  

หากทานยังคงใชงานตอไปภายหลังจากท่ีประกาศนี้มีการแกไขและนำข้ึนประกาศในชองทางขางตนแลว จะถือ

วาทานไดรับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกลาวแลว 

 

12. การติดตอสอบถาม 

ทานสามารถติดตอสอบถามเก่ียวกับประกาศฉบับนี้ไดท่ี 

12.1 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 

12.2 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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