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สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
ขอกําหนดการใชบริการระบบไกลเกลี่ยออนไลน dmediate.ocpb.go.th

ผูขอใชบริการตกลงใชบริการระบบไกลเกลี่ยออนไลนของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
ตามที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) และตามรายละเอียดการใหบริการที่
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคกําหนด โดยผูขอใชบริการตกลงผูกพันตามขอกําหนดและเงื่อนไข
ดังตอไปนี้
1. คํานิยาม
1.1 "ผูบริโภค" หมายถึง ผูซื้อหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจหรือผูซึ่งไดรับการเสนอหรือการ
ชักชวนจากผูประกอบธุรกิจเพื่อใหซื้อสินคาหรือรับบริการและหมายความรวมถึงผูใชสินคาหรือผูไดรับบริการ
จากผูประกอบธุรกิจโดยชอบ แมมิไดเปนผูเสียคาตอบแทนดวย
1.2 “ผูรองทุกข” หมายถึง ผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายหรือเดือดรอนตองการความชวยเหลือ แกไข
บรรเทาความเดือนรอนและการเยียวยาความเดือดรอนเสียหายนั้น
1.3 “ผูถูกรองทุกข” หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคล ที่ผูรองทุกขไดรองทุกขและกลาวอางถึงวาเปนผูที่
ทําใหเกิดความเสียหายหรือเดือดรอน
1.4 “ผูไกลเกลี่ยออนไลน” หมายถึง เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานฝายไกลเกลี่ยออนไลนของ สคบ.ที่ไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบในการใหคําปรึกษา พิจารณาเรื่องรองทุกขสําหรับการไกลเกลี่ยคูกรณี และเปนผูไกล
เกลี่ยคูกรณีทั้งสองฝาย และบันทึกขอมูลการไกลเกลี่ยในระบบไกลเกลี่ยออนไลน
1.5 "เครื่ อ งมื อ เพื่ อ การไกล เ กลี่ ย ออนไลน " หมายความถึ ง เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร และ/หรื อ
โทรศัพทมือถือ และ/หรือ แท็บเล็ต และ/หรือ เครื่องมืออื่นใดตามที่ สคบ. กําหนดเพื่อการไกลเกลี่ยออนไลน
1.6 "รหัสประจําตัว" หมายความถึง Login Name หรือ Username, รหัสผาน (Password), PIN Person Identification Number, ลายนิ้วมือ, ใบหนา, เทคโนโลยีทางชีวภาพ (Biometric), รหัสผานเพื่อใช
งานอุปกรณเพื่อการทํารายการ, รหัส OTP - One Time Password รวมถึงรหัสอื่นใดที่เกี่ยวของกับการเขาใช
บริการอิเล็กทรอนิกสไมวาจะเรียกดวยชื่อใด ๆ และไมวาจะเปนรหัสที่ สคบ. เปนผูกําหนดใหหรือเปนรหัสที่ผู
ขอใชบริการเปนผูกําหนดเองก็ตาม
2. การใชและการเก็บรักษารหัสประจําตัว ขอมูลสวนบุคคล และเครื่องมือเพื่อไกลเกลี่ยออนไลน
2.1 ผูขอใชบริการจะตองรักษารหัสประจําตัว และขอมูลสวนบุคคล ไวเปนความลับและไมเปดเผย
หรือกระทําการใด ๆ ที่อาจทําใหผูอื่นทราบรหัสประจําตัว และ/หรือ ขอมูลสวนบุคคล ดังกลาว
2.2 ผูขอใชบริการตองเก็บรักษาเครื่องมือไวเปนอยางดีในที่ปลอดภัย และผูขอใชบริการตองไมทําให
เครื่องมือเพื่อการทํารายการดังกลาวตกอยูภายใตการครอบครองของบุคคลอื่น
2.3 ผู ข อใช บ ริ ก ารสามารถเปลี่ ย นแปลง Login Name หรื อ Username และ/หรื อ รหั ส ผ า น
(Password) และ/หรื อ PIN - Person Identification Number และ/หรื อ รหั ส ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การเข า ใช
บริการอิเล็กทรอนิกส เมื่อใดก็ได โดยดําเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขที่ สคบ. กําหนด
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3. การเขาใชบริการระบบไกลเกลี่ยออนไลน
ไกลเกลี่ยออนไลน (d-mediate) เปนวิธีการระงับขอรองเรียนโดยผูไกลเกลี่ยออนไลนของ สคบ. ซึ่ง
เปนคนกลาง ในการทําหนาที่ชวยเหลือ เสนอแนะแนวทาง หาทางออกที่คูกรณีนาจะยอมรับและพึงพอใจ หาก
คูกรณีตกลงเห็นชอบดวยกับขอเสนอก็จะนําไปสูการตกลงยอมความกัน โดยมีแนวปฏิบัติการใชระบบ ดังนี้
3.1 สคบ. ใหบริการการไกลเกลี่ยแบบออนไลนสําหรับ ผูรองทุกขและผูถูกรองทุกข มีผูไกลเกลี่ย
ออนไลน สคบ. เปนผูควบคุมการไกลเกลี่ย โดยในระยะเริ่มตนเปดใหบริการรองทุกขในประเภท การจอง
รถยนตใหม การซื้อสินคาที่ไมไดรับสินคา ไดรับสินคาไมตรงตามที่สั่งซื้อ คุณภาพสินคาไมตรงตามโฆษณา
และสินคาชํารุดบกพรอง ทั้งนี้จะมีเจาหนาที่ของ สคบ. ติดตอไปเพื่อใหรวมใชบริการ หรือสอบถามเพิ่มเติม
สายดวน call center 1166
3.2 เมื่อทั้งผูรองทุกข และ ผูถูกรองทุกข ประสงคที่จะไกลเกลี่ยออนไลนทั้ง 2 ฝายและตกลงวันเวลา
นัดหมายกับผูไกลเกลี่ยออนไลนเรียบรอยแลว ผูไกลเกลี่ยออนไลนจะทําการสงรายละเอียดการนัดหมายไปทาง
e-mail และ sms ใหทั้ง 2 ฝายกดยืนยันการเขารวมการไกลเกลี่ยออนไลน
3.3 เมื่อถึงเวลานัดหมาย หากไมมีการยืนยันจากฝายใดฝายหนึ่ง ใหถือวา การเจรจาครั้งนี้ไดยกเลิก
ครั้งที่ 1 เมื่อผูไกลเกลี่ยออนไลนทําการนัดหมายการไกลเกลี่ยออนไลนอีกครั้ง หากยังไมมีการยืนยันจากฝาย
ใดฝายหนึ่งอีกครั้ง การเจรจาครั้งนี้เปนการยกเลิกครั้งที่ 2 ผูไกลเกลี่ยออนไลนมีสิทธิ์ที่จะยุติเรื่องรองทุกข
ดังกลาวได รวมถึงกรณีมีการยืนยันการเขารวมการไกลเกลี่ยทาง 2 ฝาย แตเมื่อถึงเวลาการเขาหองสนทนาการ
ไกลเกลี่ยออนไลน ฝายใดฝายหนึ่ง ไมเขารวม ก็จะเขาลักษณะการยกเลิกดังกลาว
3.4 เมื่อเขาสูหองสนทนาการไกลเกลี่ยออนไลน ทั้ง 2 ฝาย ตองใหขอมูลที่เปนความจริง ใชกิริยาและ
ใชถอยคําที่สุภาพ และหามใชถอยคําที่เปนการหมิ่นประมาทหรือใสความผูอื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา
หรื อ กระทํ า ด ว ยประการใดๆ อั น เป น ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยการกระทํ า ความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และหากคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งกระทําการดังกลาว ผูไกลเกลี่ยออนไลนจะ
ยุติการไกลเกลี่ยทันที นอกจากนั้นผูกระทําการฝาฝนอาจถูกดําเนินคดีตามกฏหมาย
3.5 เมื่อการไกลเกลี่ยออนไลนทั้ง 2 ฝาย ไดขอยุติรวมกันแลวนั้น
กรณีที่ 1 ในระหวางการสนทนาฯ ผูไกลเกลี่ยออนไลนจะทําการบันทึกพรอมสงไฟลเอกสาร
บันทึกขอตกลงการยุติดังกลาว ใหกับทั้ง 2 ฝาย ทางชองทางสนทนา และชองทาง e-mail เมื่อทั้ง 2 ฝายกด
ยืนยันบันทึกขอตกลงการยุติ ถือวาวาเรื่องรองทุกขดังกลาวไดมีขอยุติเรียบรอยแลว
กรณีที่ 2 หลังจบการสนทนาฯ ผูไกลเกลี่ยออนไลนจะทําการบันทึกพรอมสงไฟลเอกสารบันทึก
ขอตกลงการยุติดังกลาว ใหกับทั้ง 2 ฝาย ชองทาง e-mail เมื่อทั้ง 2 ฝายกดยืนยันบันทึกขอตกลงการยุติ ถือ
วาวาเรื่องรองทุกขดังกลาวไดมีขอยุติเรียบรอยแลว หากฝายใดฝายหนึ่งไมกดยืนยันบันทึกขอตกลง ภายใน 3
วัน หรือไมมีแจงการแกไขบันทึก ระบบจะทําการยุติเรื่องรองทุกขดังกลาวโดยอัตโนมัติ
3.6 เมื่อการไกลเกลี่ยออนไลนทั้ง 2 ฝาย ไดยังไมไดขอยุติรวมกันนั้น
ผูไกลเกลี่ยออนไลนจะทําการบันทึกขอเท็จจริงการเจรจาในครั้งนั้นไว และผูรองทุกข และ ผูถูก
รองทุกข ก็สามารถบันทึกขอเท็จจริงการเจรจาของตนไวในระบบไดดวย
3.7 สคบ. จะทําการบันทึกวีดีโอไว ตลอดการสนทนาไกลเกลี่ยออนไลน
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4. ประโยชนของการไกลเกลี่ยขอรองเรียนทางออนไลน
4.1 ความสะดวก ผูรองทุกข และ ผูถูกรองทุกข สามารถทําการไกลเกลี่ยที่บานหรือที่ใดก็ไดตามที่ผู
รองทุกข และ ผูถูกรองทุกข สะดวก ทําใหคูกรณีสามารถไกลเกลี่ยในเวลาใดก็ไดตามที่คูกรณีตองการ ตราบ
เทาที่คูกรณีมีคอมพิวเตอร หรือสมารทโฟน (Smart Phone) และคอมพิวเตอรหรือสมารทโฟนนั้นสามารถ
เชื่อมตอกับสัญญาณ อินเตอรเน็ตได โดยไมตองคํานึงวาคูกรณีมีวันวางที่จะไกลเกลี่ยตรงกันหรือไม
4.2 ประหยัด การไกลเกลี่ยขอรองเรียนทางออนไลนทําใหคูกรณีประหยัดทั้งเวลาและ คาใชจาย
คูกรณีไมตองเสียเวลาเดินทาง รวมทั้งไมตองเสียคาใชจายในการเดินทางมาไกลเกลี่ย โดยเฉพาะในกรณีที่
คูกรณีมีภูมิลําเนาอยูหางกัน
4.3 รวดเร็ว การไกลเกลี่ยขอรองเรียนทางออนไลนสามารถทําไดทุกที่ทุกเวลา โดยไมตอง กําหนดวัน
นัดไกลเกลี่ยเหมือนกับการไกลเกลี่ยแบบเห็นหนากัน ทําใหสามารถยุติปญหาไดอยางรวดเร็ว
4.4 คูกรณีมีเวลาคิดใครครวญกอนตัดสินใจ โดยปกติแลวการไกลเกลี่ยแบบเห็นหนา กัน คูพิพาทตอง
ตัดสินใจในทันทีหลาย ๆ ครั้ง จึงไมมีโอกาสใครครวญไตรตรองขอเสนออยางถี่ถวนกอน ตัดสินใจ ทําให
ขอเสนอนั้นอาจจะไมใชขอเสนอที่ดีที่สุดสําหรับคูกรณีก็ได แตในการไกลเกลี่ยขอรองเรียน ทางออนไลนคูกรณี
ไมมีขอจํากัดในเรื่องของเวลา ทําใหมีโอกาสคิดใครครวญขอเสนอเปนอยางดีกอนที่คูกรณีจะสงขอเสนอใด ๆ
ออกไป ดังนั้น ขอเสนอของคูกรณีจึงเปนขอเสนอที่ผานกระบวนการทาง ความคิดของคูกรณีมาเปนอยางดีแลว
4.5 หลีกเลี่ยงการเผชิญหนา การไกลเกลี่ยแบบเห็นหนากันนั้นเปนไปไดยากที่คูกรณีจะ หลีกเลี่ยงการ
พบหนาคาตากันในระหวางการไกลเกลี่ย แตในบางกรณีคูกรณีฝายหนึ่งอาจจะไมอยาก เผชิญหนาคูกรณีอีก
ฝายหนึ่งในระหวางการไกลเกลี่ยก็ได โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่คูกรณีมีอํานาจ ตอรองไมเทากัน เชน ขอ
รองเรียนคาเสียหายการจองรถยนตระหวางบริษัทฯ กับผูจอง เปนตน
………………………………………………….

