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จัดเตรียมอุปกรณคอมพิวเตอร และซอฟแวร 

 เมื่อผูใชงานประสงคใชงานตนแบบระบบไกลเกลี่ยออนไลน ตองจัดเตรียมอุปกรณคอมพิวเตอร และ

ซอฟแวร ที่รองรับการใชงาน ดังตอไปน้ี 

o ใชงานผานอุปกรณคอมพิวเตอร PC หรือ Laptop ที่มีคุณสมบัติอยางนอย ดังน้ี  

 มีหนวยประมวลผล Intel Core2 Duo CPU 2.XX GHz หรือ AMD processor. 

(2 GB of RAM) 

 มีอุปกรณกลอง ระบบเสียงในอุปกรณคอมพิวเตอร หรือเปนอุปกรณเพ่ิมเติม เชน 

web cam , headset 

 รองรับระบบปฏิบัติการ Window Version 7 ขึ้นไป ระบบปฏิบัติการ Linux และ

ระบบปฏิบัติการ Mac  

 ใชงานไดใน Browser Chrome , Safari Firefox , Internet Explorer 

o ใชงานผานอุปกรณ Smartphone  หรือ Tablet 

 ใชงานบนระบบปฏิบัติการ Android เวอรช่ัน 8.0 ขึ้นไป และ iOS เวอรช่ัน 11 ขึ้น

ไป มีอุปกรณกลอง และระบบเสียง 

 ใชงานไดใน Browser Chrome Safari Firefox Internet Explorer 

o สัญญาณอินเตอรเน็ต 3G , 4G , wifi , leased line 
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วิธีการใชงานตนแบบระบบไกลเกลี่ยออนไลน (OCPB D-Mediate) 

1. เมื่อผูรองทุกข และ ผูถูกรองทุกข มคีวามประสงคที่จะไกลเกลี่ยออนไลนทั้ง 2 ฝายและตกลงวันเวลา

นัดหมายกับเจาหนาที่ของ สคบ. เรียบรอยแลว  

- เจาหนาที่ สคบ.จะสงรายละเอียดการนัดหมายดังกลาว ไปทาง e-mail ที่ไดแจงไวใหทั้ง 2 ฝาย  

- ทั้ง 2 ฝาย กดยืนยันการเขารวม เพ่ือตอบรับการนัดหมาย ทาง e-mail 

*หมายเหตุ ระบบจะสง e-mail ทันทีหลังจากนัดหมาย และสงกอนวันนัดหมาย 3 วัน และ สงกอน

วันนัดหมาย 1 วัน   

 

 

2. เมื่อถึงวันนัดหมายทางผูรองทุกขจะตอง Login ผานทาง URL http://dmediate.ocpb.go.th/   

โดย Username และ Password จะไดรับจาก e-mail ทีทางเจาหนาที่ สคบ. สงไปให 

 

http://dmediate.ocpb.go.th/
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3. เมื่อเขาสูระบบ ใหคลิกที่ปุม       เพ่ือทําการเขาสูระบบ Video Conference  

 
 

4. การเขาใชงาน Video Conference 

4.1 กรณีใชงานผาน Smartphone , Tablet  วิธีการเขาใชงานดังน้ี 

     4.1.1 Download Application Cisco Webex Meetings เพ่ือใชงาน Video Conference  
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4.1.2 เมื่อเขา Application ใหกด I Accept เพ่ือยอมรับขอตกลงในการเขาใชงานแลวทํา

การกรอกช่ือและอีเมลเพ่ือยืนยันตัวตนในการ Join Meeting เมื่อกรอกเสร็จใหกด ok  
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 4.1.3  รายละเอียดฟงกชันตางๆเมื่อเขาใชงาน Video Conference  

 

 

 

ลําดับ คําอธบิาย 

1 ปุมเปด/ปดเสียง 

2 ปุมเปด/ปดวิดีโอ 

3 ปุม Share ไฟลเอกสารตางๆผานทางหนาจอ 

4 ปุมออกจากระบบ Vedio Conference 

5 ปุม Chat (ขอความ)  
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4.2 กรณีใชงานผาน Notebook , Pc วิธีการเขาใชงานดังน้ี 

4.2.1 กรอกช่ือที่ใชในการสนทนา และ Email เพ่ือยืนยันตัวตน เมื่อกรอกเสร็จแลวใหกดปุม 

Join Meeting เพ่ือทําการเขาสูระบบ Video Conference  

 

 

 

4.2.2 ต้ังคาเสียงและวิดีโอตามตองการพอเลือกเสียงและวิดีโอเสร็จแลวใหกด Connect 

Audio and Video เพ่ือใชงาน Video Conference  
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4.2.3 รายละเอียดฟงกชันตางๆเมื่อใชงาน Video Conference  

 

 

 

ลําดับ คําอธบิาย 

1 ปุมเปด/ปดเสียง 

2 ปุมเปด/ปดวิดีโอ 

3 ปุม Share ไฟลเอกสารตางๆผานทางหนาจอ 

4 ปุมดูผูเขารวมสนทนา 

5 ปุม Chat (ขอความ)  

6 ปุมออกจากระบบ Video Conference 
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5. เมื่อทําการเจรจาไกลเกลี่ยเสร็จเรียบรอยแลว ผูรองทุกขและผูถูกรองทุกขจะไดรับเอกสารบันทึก

ขอตกลงโดยระบบจะทําการแนบเอกสารบันทึกขอตกลงไปใหทางอีเมล เมื่อทางผูรองทุกขและผูถูก

รองทุกขไดรับอีเมลของเอกสารบันทึกขอตกลงฉบับน้ีแลวใหทําการ Download และตรวจสอบ

รายละเอียดในเอกสาร เมื่อตรวจสอบเสร็จเรียบรอยแลวใหกด”ยืนยัน”  

 

 

 

6. เมื่อใชงานระบบ Video Conference เสร็จเรียบรอยแลว สามารถดูรายละเอียดเรื่องรองทุกข, 

สถานะการดําเนินการ หรือออกจากระบบ ผานทางตนแบบระบบไกลเกลี่ยออนไลน 

 

 

......................................................... 


