
 

 

INTERNAL 

INTERNAL Do Not Distribute 

ขัน้ตอนการแจ้งเตือนให้นําข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบ (Take Down Notice) 

 

ผู้ ท่ีประสงค์จะแจ้งเตือนเพ่ือให้เอสซีจีระงับการแพร่หลายหรือนําข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นความผิดตามมาตรา 14 แห่ง

พระราชบญัญตัิวา่ด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ซึง่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญตัิวา่ด้วยการกระทํา

ความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560  ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ของเอสซีจี จะต้องติดต่อและยื่นแบบฟอร์มข้อ

ร้องเรียนพร้อมเอกสารประกอบต่อเจ้าหน้าท่ีด้วยตนเองท่ี สํานกังาน Enterprise Brand Management เอสซีจี อาคารสํานกังาน

ใหญ่ 2 ชัน้ 1 เลขท่ี 1 ถ.ปนูซิเมนต์ไทย แขวงและเขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

ทัง้นี ้บริษัทจะดําเนินการเพ่ือระงับการแพร่หลายหรือนําข้อมลูท่ีผิดกฎหมายข้างต้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ ต่อเมื่อ 

ผู้ ร้องเรียนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มข้อร้องเรียน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานครบถ้วน โดยต้องลงลายมือช่ือเอกสารรับรอง

สาํเนาทกุฉบบั และนํามามอบให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบโดยตรงด้วยตนเองเทา่นัน้  

เอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน 

• ข้อร้องเรียนตามแบบฟอร์มท่ีเอสซีจีกําหนด 

• บนัทกึประจําวนั หรือหนงัสอืแจ้งความร้องทกุข์ตอ่พนกังานสอบสวนหรือเจ้าหน้าท่ีตํารวจ (ต้นฉบบั) 

• บตัรประจําตวัประชาชนหรือบตัรท่ีออกโดยหนว่ยงานราชการท่ีระบเุลขประจําตวัประชาชนของผู้ ร้องเรียน (สาํเนา) 

• หลกัฐานแสดงการเปลีย่นช่ือสกลุ (ถ้ามี) 

• เอกสารหรือหลกัฐานท่ีได้ยื่นตอ่พนกังานสอบสวนหรือเจ้าหน้าท่ีตํารวจ 

• เอกสารหรือหลกัฐานอ่ืน ๆ ท่ีแสดงรายละเอียดท่ีแสดงให้เห็นถึงการกระทําความผิดตามมาตรา 14 และความเสียหายท่ี

เกิดขึน้กบัผู้ใช้บริการหรือบคุคลภายนอก  

กรณีไมไ่ด้มาด้วยตนเอง (ต้องยื่นเอกสารตอ่ไปนีเ้พ่ิมเติมด้วย)  

• หนงัสอืมอบอํานาจ  

• สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนหรือบตัรท่ีออกโดยหนว่ยงานราชการท่ีระบเุลขประจําตวัประชาชนของผู้มอบอํานาจและ

ผู้ รับมอบอํานาจ 

ทัง้นี ้ผู้ รับมอบอํานาจต้องแสดงบตัรประจําตวัประชาชนตวัจริงตอ่เจ้าหน้าท่ีด้วย



สาํนกังาน Enterprise Brand Management เอสซีจี  

อาคารสาํนกังานใหญ่ 2 ชัน้ 1 เลขท่ี 1 ถ.ปนูซิเมนต์ไทย แขวงและเขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

เจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองร้องเรียน :        วนัท่ี-เวลา : 
 

  

INTERNAL Do Not Distribute 

 

แบบฟอร์มข้อร้องเรียน (Complaint Form) 

 

1. ข้อมูลผู้ร้องเรียน 

ช่ือ................................................................................นามสกลุ............................................................อาย.ุ.................ปี  

เพศ          ชาย           หญิง อาชีพ.............................................................เลขท่ีบตัรประชาชน.............................................. 

ท่ีอยู.่................................................................................................................................................................................... 

โทรศพัท์มือถือ........................................................................อีเมล..................................................................................... 

 

2. รายละเอียดของการกระทาํความผิด  

2.1  ช่ือบญัชีผู้ใช้งาน/ช่ือเจ้าของ/ช่ือผู้ครอบครองข้อมลูคอมพิวเตอร์ท่ีผิดกฎหมาย........................................................... 

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

2.2 ตําแหนง่ท่ีอยูข่องข้อมลูคอมพิวเตอร์ (URL) ท่ีผิดกฎหมาย........................................................................................... 

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

2.3 คําอธิบายพฤติการณ์ และลกัษณะของการกระทําท่ีเป็นความผิดตามข้อใดข้อหนึง่ หรือหลายข้อดงัต่อไปนี ้(หากท่ีว่างไม่

พอโปรดเขียนรายละเอียดเพ่ิมเติมในเอกสารแนบ) 

• โดยทจุริตหรือโดยหลอกลวงนําเข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ซึง่ข้อมลูคอมพิวเตอร์ท่ีบิดเบือน หรือปลอมไมว่า่ทัง้หมดหรือ

บางสว่น หรือข้อมลูคอมพิวเตอร์อนัเป็นเท็จโดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนอนัมิใช่การกระทํา

ความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา 

• นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อนัเป็นเท็จ โดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษา

ความมัน่คงปลอดภยัของประเทศความปลอดภยัสาธารณะความมัน่คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้าง

พืน้ฐานอนัเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน 

• นําเข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมลูคอมพิวเตอร์ใด ๆ อนัเป็นความผิดเก่ียวกบัความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัรหรือ

ความผิดเก่ียวกบัการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 

• นําเข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ซึง่ข้อมลูคอมพิวเตอร์ใด ๆ ท่ีมีลกัษณะอนัลามก และข้อมลูนัน้ประชาชนทัว่ไปอาจเข้าถึงได้ 

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

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

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

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

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

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

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



สาํนกังาน Enterprise Brand Management เอสซีจี  

อาคารสาํนกังานใหญ่ 2 ชัน้ 1 เลขท่ี 1 ถ.ปนูซิเมนต์ไทย แขวงและเขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

เจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองร้องเรียน :        วนัท่ี-เวลา : 
 

  

INTERNAL Do Not Distribute 

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

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

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

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

 

3. รายละเอียดของความเสียหายที่ เกิดขึน้แก่ผู้ร้องเรียนหรือบุคคลภายนอก (หากท่ีว่างไม่พอโปรดเขียนรายละเอียด

เพ่ิมเติมในเอกสารแนบ)  

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

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

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

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

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

 

4. การร้องทุกข์/ลงบันทึกประจาํวัน 

4.1 วนัท่ีร้องทกุข์/ลงบนัทกึประจําวนั............................................................................................................................... 

4.2 สถานีตํารวจ............................................................................................................................................................. 

4.3  ช่ือพนกังานสอบสวนหรือเจ้าหน้าท่ีตํารวจ.................................................................................................................. 

 

5. เอกสารที่ส่งมอบมีดังต่อไปนี ้(โปรดกาเคร่ืองหมาย ตามรายการเอกสารท่ีทา่นได้ยื่นมาพร้อมแบบฟอร์มข้อร้องเรียน) 

� ข้อร้องเรียนตามแบบฟอร์มท่ีเอสซีจีกําหนด 

� บนัทกึประจําวนั หรือหนงัสอืแจ้งความร้องทกุข์ (ต้นฉบบั) 

� บตัรประจําตวัประชาชนหรือบตัรท่ีออกโดยหนว่ยงานราชการท่ีระบเุลขประจําตวัประชาชนของผู้ ร้องเรียน  

� หลกัฐานแสดงการเปลีย่นช่ือสกลุ (ถ้ามี) 

� เอกสารหรือหลกัฐานท่ีได้ยื่นตอ่พนกังานสอบสวนหรือเจ้าหน้าท่ีตํารวจ 

� เอกสารหรือหลกัฐานอ่ืน ๆ ท่ีแสดงรายละเอียดท่ีแสดงให้เห็นถึงการกระทําความผิดตามมาตรา 14 และความเสียหายท่ี

เกิดขึน้กบัผู้ใช้บริการหรือบคุคลภายนอก  (ถ้ามี โปรดระบ)ุ ....................................................................................................... 

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

กรณีไมไ่ด้มาด้วยตนเอง (ต้องยื่นเอกสารตอ่ไปนีเ้พ่ิมเติมด้วย)  

� หนงัสอืมอบอํานาจ  

� สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนหรือบตัรท่ีออกโดยหน่วยงานราชการท่ีระบเุลขประจําตวัประชาชนของผู้มอบอํานาจและ

ผู้ รับมอบอํานาจ 

 



สาํนกังาน Enterprise Brand Management เอสซีจี  

อาคารสาํนกังานใหญ่ 2 ชัน้ 1 เลขท่ี 1 ถ.ปนูซิเมนต์ไทย แขวงและเขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

เจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองร้องเรียน :        วนัท่ี-เวลา : 
 

  

INTERNAL Do Not Distribute 

 

  ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความท่ีได้กรอกลงในแบบฟอร์มฉบบันี ้รวมถึงเอกสารประกอบทัง้หมดท่ียื่นมาพร้อมแบบฟอร์มนี ้

ถกูต้องและเป็นความจริงทกุประการ หากตรวจสอบพบว่า ข้าพเจ้าให้ข้อความ เอกสาร หรือหลกัฐานใดไม่ถกูต้องตามความจริง 

ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดในความเสยีหายท่ีเกิดทกุประการ 

ทัง้นี ้ข้าพเจ้ารับทราบวา่ เอสซีจีจะจดัทําสาํเนาและสง่ข้อมลูท่ีร้องเรียน รวมถึงเอกสารประกอบของข้าพเจ้าให้ผู้ใช้บริการ 

สมาชิก หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องซึง่อยูใ่นความควบคมุดแูลของเอสซีจี ตามขัน้ตอนท่ีกฎหมายกําหนดตอ่ไป 

 

ลงช่ือ........................................................................ผู้ ร้องเรียน 

     (                       ) 

วนัท่ี............./.............../................ 

หมายเหตุ : 

*เอสซีจีขอสงวนสิทธ์ิไมด่ําเนินการใดๆ กรณีผู้ ร้องเรียนกรอกข้อมลูหรือยื่นเอกสารหลกัฐานไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วน 

**เอสซีจีจะไมรั่บผิดชอบตอ่ความเสยีหายหรือคา่ใช้จา่ยใด ๆ ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมทีเ่กิดขึน้จากการร้องเรียนนี ้


