
 

 

 

 

ขัน้ตอนการแจ้งเตือนให้น าข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบ (Take Down Notice) 

ผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเตือนเพื่อให้ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน)  ระงบักำรแพร่หลำยหรือน ำข้อมลูคอมพิวเตอร์ที่
เป็นควำมผิดตำมมำตรำ 14 แหง่พระรำชบญัญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระรำชบญัญตัิวำ่ด้วยกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560  ออกจำกระบบคอมพิวเตอร์ของ บริษัทเอส
ซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน)  จะต้องติดต่อและยื่นแบบฟอร์มข้อร้องเรียนพร้อมเอกสำรประกอบต่อเจ้ำหน้ำที่ด้วยตนเองที่  
หนว่ยงำน Brand Management Office เอสซีจี แพคเกจจิง้ อำคำรส ำนกังำนใหญ่ 3 ชัน้ 12 เลขท่ี 1 ถ.ปนูซิเมนต์ไทย แขวงบำงซื่อ 
กรุงเทพฯ 10800  

ทัง้นี ้บริษัทจะด ำเนินกำรเพื่อระงบักำรแพร่หลำยหรือน ำข้อมลูที่ผิดกฎหมำยข้ำงต้นออกจำกระบบคอมพิวเตอร์ ต่อเมื่อ  
ผู้ ร้องเรียนกรอกรำยละเอียดในแบบฟอร์มข้อร้องเรียน พร้อมแนบเอกสำรหลกัฐำนครบถ้วน โดยต้องลงลำยมือช่ือเอกสำรรับรอง
ส ำเนำทกุฉบบั และน ำมำมอบให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ รับผิดชอบโดยตรงด้วยตนเองเทำ่นัน้  

เอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน 

 ข้อร้องเรียนตำมแบบฟอร์มที่บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน)  ก ำหนด 

 บนัทกึประจ ำวนั หรือหนงัสอืแจ้งควำมร้องทกุข์ตอ่พนกังำนสอบสวนหรือเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ (ต้นฉบบั) 

 บตัรประจ ำตวัประชำชนหรือบตัรที่ออกโดยหนว่ยงำนรำชกำรท่ีระบเุลขประจ ำตวัประชำชนของผู้ ร้องเรียน (ส ำเนำ) 

 หลกัฐำนแสดงกำรเปลีย่นช่ือสกลุ (ถ้ำมี) 

 เอกสำรหรือหลกัฐำนท่ีได้ยื่นตอ่พนกังำนสอบสวนหรือเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ 

 เอกสำรหรือหลกัฐำนอื่น ๆ ที่แสดงรำยละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงกำรกระท ำควำมผิดตำมมำตรำ 14 และควำมเสยีหำยที่
เกิดขึน้กบัผู้ใช้บริกำรหรือบคุคลภำยนอก 
 

กรณีไมไ่ด้มำด้วยตนเอง (ต้องยื่นเอกสำรตอ่ไปนีเ้พิ่มเติมด้วย)  

 หนงัสอืมอบอ ำนำจ  

 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนหรือบตัรท่ีออกโดยหนว่ยงำนรำชกำรท่ีระบเุลขประจ ำตวัประชำชนของผู้มอบอ ำนำจและ
ผู้ รับมอบอ ำนำจ 

ทัง้นี ้ผู้ รับมอบอ ำนำจต้องแสดงบตัรประจ ำตวัประชำชนตวัจริงตอ่เจ้ำหน้ำทีด้่วย



หนว่ยงำน Brand Management Office เอสซจีี แพคเกจจิง้  

อำคำรส ำนกังำนใหญ่ 3 ชัน้ 12  เลขที่ 1 ถ.ปนูซิเมนต์ไทย แขวงบำงซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

เจ้ำหน้ำที่รับเร่ืองร้องเรียน :        วนัท่ี-เวลำ : 
 

  

 

 

แบบฟอร์มข้อร้องเรียน (Complaint Form) 
 

1. ข้อมูลผู้ร้องเรียน 
ช่ือ................................................................................นำมสกลุ............................................................อำย.ุ.................ปี 
เพศ           ชำย           หญิง อำชีพ.............................................................เลขที่บตัรประชำชน.............................................. 
ที่อยู.่................................................................................................................................................................................... 
โทรศพัท์มือถือ........................................................................อีเมล..................................................................................... 
 
2. รายละเอียดของการกระท าความผิด  

2.1  ช่ือบญัชีผู้ใช้งำน/ช่ือเจ้ำของ/ช่ือผู้ครอบครองข้อมลูคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมำย........................................................... 
............................................................................................................................................................................... 

2.2 ต ำแหนง่ที่อยูข่องข้อมลูคอมพิวเตอร์ (URL) ที่ผิดกฎหมำย........................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 

2.3 ค ำอธิบำยพฤติกำรณ์ และลกัษณะของกำรกระท ำที่เป็นควำมผิดตำมข้อใดข้อหนึง่ หรือหลำยข้อดงัตอ่ไปนี ้(หำกที่วำ่งไม่
พอโปรดเขียนรำยละเอียดเพิ่มเติมในเอกสำรแนบ) 

 โดยทจุริตหรือโดยหลอกลวงน ำเข้ำสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ซึง่ข้อมลูคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไมว่ำ่ทัง้หมดหรือ
บำงสว่น หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อนัเป็นเท็จโดยประกำรที่น่ำจะเกิดควำมเสียหำยแก่ประชำชนอนัมิใช่กำรกระท ำ
ควำมผิดฐำนหมิ่นประมำทตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 

 น ำเข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อนัเป็นเท็จ โดยประกำรที่น่ำจะเกิดควำมเสียหำยต่อกำรรักษำ
ควำมมัน่คงปลอดภยัของประเทศควำมปลอดภยัสำธำรณะควำมมัน่คงในทำงเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้ำง
พืน้ฐำนอนัเป็นประโยชน์สำธำรณะของประเทศหรือก่อให้เกิดควำมตื่นตระหนกแก่ประชำชน 

 น ำเข้ำสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมลูคอมพิวเตอร์ใด ๆ อนัเป็นควำมผิดเก่ียวกบัควำมมัน่คงแห่งรำชอำณำจกัรหรือ
ควำมผิดเก่ียวกบักำรก่อกำรร้ำยตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 

 น ำเข้ำสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ซึง่ข้อมลูคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลกัษณะอนัลำมก และข้อมลูนัน้ประชำชนทัว่ไปอำจเข้ำถึงได้ 

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

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

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

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

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

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

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



หนว่ยงำน Brand Management Office เอสซจีี แพคเกจจิง้  

อำคำรส ำนกังำนใหญ่ 3 ชัน้ 12  เลขที่ 1 ถ.ปนูซิเมนต์ไทย แขวงบำงซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

เจ้ำหน้ำที่รับเร่ืองร้องเรียน :        วนัท่ี-เวลำ : 
 

  

 

 

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

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

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

.......................................................................................................................................................................... 
 
3. รายละเอียดของความเสียหายที่ เกิดขึน้แก่ผู้ร้องเรียนหรือบุคคลภายนอก (หำกที่ว่ำงไม่พอโปรดเขียนรำยละเอียด

เพิ่มเติมในเอกสำรแนบ)  
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 

4. การร้องทุกข์/ลงบันทึกประจ าวัน 
4.1 วนัท่ีร้องทกุข์/ลงบนัทกึประจ ำวนั............................................................................................................................... 
4.2 สถำนีต ำรวจ............................................................................................................................................................. 
4.3  ช่ือพนกังำนสอบสวนหรือเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ.................................................................................................................. 

 
5. เอกสารที่ส่งมอบมีดังต่อไปนี ้(โปรดกำเคร่ืองหมำย ตำมรำยกำรเอกสำรที่ทำ่นได้ยื่นมำพร้อมแบบฟอร์มข้อร้องเรียน) 

 ข้อร้องเรียนตำมแบบฟอร์มที่บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) ก ำหนด 

 บนัทกึประจ ำวนั หรือหนงัสอืแจ้งควำมร้องทกุข์ (ต้นฉบบั) 

 บตัรประจ ำตวัประชำชนหรือบตัรที่ออกโดยหนว่ยงำนรำชกำรท่ีระบเุลขประจ ำตวัประชำชนของผู้ ร้องเรียน  

 หลกัฐำนแสดงกำรเปลีย่นช่ือสกลุ (ถ้ำมี) 

 เอกสำรหรือหลกัฐำนท่ีได้ยื่นตอ่พนกังำนสอบสวนหรือเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ 

 เอกสำรหรือหลกัฐำนอื่น ๆ ท่ีแสดงรำยละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงกำรกระท ำควำมผิดตำมมำตรำ 14 และควำมเสียหำยที่
เกิดขึน้กบัผู้ใช้บริกำรหรือบคุคลภำยนอก  (ถ้ำมี โปรดระบ)ุ ....................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 

กรณีไมไ่ด้มำด้วยตนเอง (ต้องยื่นเอกสำรตอ่ไปนีเ้พิ่มเติมด้วย)  

 หนงัสอืมอบอ ำนำจ  

 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนหรือบตัรที่ออกโดยหนว่ยงำนรำชกำรที่ระบเุลขประจ ำตวัประชำชนของผู้มอบอ ำนำจและ
ผู้ รับมอบอ ำนำจ 



หนว่ยงำน Brand Management Office เอสซจีี แพคเกจจิง้  
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เจ้ำหน้ำที่รับเร่ืองร้องเรียน :        วนัท่ี-เวลำ : 
 

  

 

 

 
  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมที่ได้กรอกลงในแบบฟอร์มฉบบันี ้รวมถึงเอกสำรประกอบทัง้หมดที่ยื่นมำพร้อมแบบฟอร์มนี ้

ถกูต้องและเป็นควำมจริงทกุประกำร หำกตรวจสอบพบว่ำ ข้ำพเจ้ำให้ข้อควำม เอกสำร หรือหลกัฐำนใดไม่ถกูต้องตำมควำมจริง 
ข้ำพเจ้ำยินยอมรับผิดในควำมเสยีหำยที่เกิดทกุประกำร 

ทัง้นี ้ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน)  จะจัดท ำส ำเนำและส่งข้อมูลที่ร้องเรียน รวมถึง
เอกสำรประกอบของข้ำพเจ้ำให้ผู้ ใช้บริกำร สมำชิก หรือบคุคลที่เก่ียวข้องซึ่งอยูใ่นควำมควบคมุดแูลของ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
จ ำกดั (มหำชน)  ตำมขัน้ตอนท่ีกฎหมำยก ำหนดตอ่ไป 
 

ลงช่ือ........................................................................ผู้ ร้องเรียน 
     (                       ) 

วนัท่ี............./.............../................ 
หมายเหตุ : 
*บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน)  ขอสงวนสิทธ์ิไมด่ ำเนินกำรใดๆ กรณีผู้ ร้องเรียนกรอกข้อมลูหรือยื่นเอกสำรหลกัฐำนไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วน 
**บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน)  จะไมรั่บผิดชอบตอ่ควำมเสียหำยหรือคำ่ใช้จำ่ยใด ๆ ไมว่ำ่ทำงตรงหรือทำงอ้อมที่เกิดขึน้จำกกำรร้องเรียนนี ้


