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1212 Online Complaint Center 

:1212 OCC

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

โดย ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์  1212 

Online Complaint Center หรือ 1212 OCC เป็น

หนึ่งในโครงการ “SMEs go online ซื้อขายมั่นใจ มี

ปัญหาเมื่อไร เราดูแล” ซึ่งด าเนินการภายใต้โครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ท่ีกระทรวงดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มอบหมายให้ส านักงานพัฒนา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด าเนินการ
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เพ่ือเป็นศูนย์กลางการรับเรื่องร้องเรียน

ปัญหาที่เกิดจากการซื้อขายทางออนไลน์ การ

กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ

กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รวมถึง

การกระท าความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ภัย

คุกคามทางไซเบอร์ ตลอดจนปัญหาทางออนไลน์

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้บริโภคหรือผู้ประกอบ 

การทั้งภาครัฐและเอกชน
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คู่มือประชาสัมพันธ์ 1212 OCC
ส านักงานสถิติจังหวัดน่าน

วัตถุประสงค์



ค านิยาม

“1212 OCC” คือ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหา

ออนไลน์ ที่ให้บริการแก่ผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการ

ทั้งภาครัฐและเอกชน

“ผู้ร้องเรียน” คือ บุคคลหรือหน่วยงานที่แจ้งเบาะแส 

ร้องเรียน สอบถาม ขอค าแนะน าปรึกษามาที่

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC

“ผู้ถูกร้องเรียน” คือ บุคคลหรือผู้ประกอบการทั้ง

ภาครัฐหรือเอกชนที่ผู้ร้องเรียนกลา่วอ้างว่าเป็นผู้ก่อให้

เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียน
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1212 OCC ให้บริการแก่ผู้ร้องเรียนด้านการให้

ค าแนะน าหรือค าปรึกษา ตลอดจนรับเร่ืองและประสานงานเพ่ือ

แก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียน โดยครอบคลุม 4 กลุ่มหลัก ได้แก่

การซ้ือขาย

ทางออนไลน์

กฎหมาย ICT

ภัยคุกคาม

ทางไซเบอร์

Website 

ผิดกฎหมาย
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ขอบเขตการด าเนินงานของ  

1212 OCC



1212 OCC 

สามารถช่วยเหลือผู้ร้องเรยีนได้

1212 OCC ยินดีให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ

ภายใต้ขอบเขตท่ีสามารถกระท าได้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1) ให้ข้อมูล 

ค าปรึกษา 

หรือค าแนะน า

เกี่ยวกับ

ปัญหาที่เกิดขึ้น

2) ประสานไป

ยังบุคคลหรือ

หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

3) ให้ค าแนะน า

ในการติดต่อ

กับหน่วยงาน

ต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง

ภายใต้ขอบเขต

ที่สามารถ

ด าเนินการได้
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เม่ือต้องการให้ 1212 OCC 

ช่วยเหลือ ต้องท าอย่างไร?

ผู้ร้องเรียนสามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ 1212 OCC 

จัดเตรียมไว้ โดยท่านต้องให้ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการ เช่น

ให้ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ 

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เป็นต้น

แจ้งรายละเอียดเรื่องร้องเรียน เช่น 

วัตถุประสงค์ในการร้องเรียนเรือ่งที่ต้องการ

ร้องเรียน เว็บไซต์หรือชื่อสกุลผู้ทีต่้องการ

ร้องเรียน และความเสียหายที่เกิดขึ้น เป็นต้น

เอกสารหรือข้อมูลที่เก่ียวข้อง เช่น 

ข้อมูลแสดงการโอนเงิน ข้อมูลหรือรายการ

สั่งซื้อสินค้าหรือบริการ เป็นต้น
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“ช่องทางการร้องเรียน"

ผ่านทางสายด่วน และE-Mail

ร้องเรียนไปที่ 

E-Mail 

“1212@mdes.go.th”

ใส่ข้อมูลส่วนตัว ระบุหัวข้อ

ที่ต้องการร้องเรียน พร้อมทั้ง

แนบหลักฐานประกอบ

2

ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC 

ที่สายด่วน 1212 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

สายด่วน

E-Mail 



" ร้องเรียน กับเราง่ายๆ 

เพียงแค่ 3 ขั้นตอน "

ขั้นตอนที่ 1

เลือกหัวข้อ

ร้องเรียน

ขั้นตอนที่ 2

กรอก

แบบฟอร์ม

ขั้นตอนที่ 3

ติดตามผล
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ผ่านทางเว็บไซต์ www.1212occ.com



ไปที่หน้าบริการ เพื่อดูค าแนะน าใน

การใช้บริการร้องเรียนปัญหา

ไปที่

www.1212occ.com

1

2
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ผ่านทางเว็บไซต์ www.1212occ.com

“วิธีการร้องเรียน“



ไปที่ 

หัวข้อแจ้งเรื่อง

ร้องเรียน เพื่อ

ด าเนินการใช้บริการ

ร้องเรียนปัญหา
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ขั้นตอนที่ 1 

เลือกหัวข้อร้องเรียนแจ้งปัญหาหรือสอบถามอื่นๆ
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ขั้นตอนที่ 2

กรอกแบบฟอร์ม

กรอกรายละเอยีด

ข้อมูลการร้องเรียน

ปัญหาที่ได้เลือกหัวข้อ

ในขั้นตอนที่ 1
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“วิธีการร้องเรียน"
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ผ่านทางเว็บไซต์ www.1212occ.com



ขั้นตอนที่ 3

ติดตามผล

ติดตามเรื่องที่

ร้องเรียน
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ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพิ่มเติมที่ 

www.1212occ.com

“วิธีการร้องเรียน"
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ผ่านทางเว็บไซต์ www.1212occ.com



“ช่องทางการร้องเรียน"
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ผ่านทาง Facebook

เข้า Facebook 

“ข้อมูลข่าวสาร 1212 OCC”

1

ร้องเรียนผ่าน

Facebook Messenger

เพื่อเริ่มต้นใช้งานการร้องเรียน
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ผ่านทางส านักงานสถิติจังหวัดน่าน

โทร. 0-5471-6430
โทรสาร  0-5471-6430

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_nan@nso.mail.go.th

“วิธีการร้องเรียน"
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ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC 

ช่องทางการติดต่อ



ส านักงานสถิติ

จังหวัดน่าน
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Facebook : 

ข้อมูลข่าวสาร 1212 OCC

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC 

ช่องทางการติดต่อ


