
  Page | 1  

 

 

  มาตรการแจ้งเตอืน (Take Down Notice) 
 

ท่านที�ประสงค์แจ้งเตือนเพื�อให้ ระงับการแพร่หลาย หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที�ผิดกฎหมายออกจากกระบบ
คอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี�ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที�แก้ไขเพิ�มเติม                  
จะต้องติดตอ่ และยื�นแบบฟอร์มข้อร้องเรียนพร้อมเอกสารประกอบตอ่เจ้าหน้าที�ด้วยตนเองที�  บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากดั 
เลขที� 119  ชั 4น 4 - 6 ซอยสาทร 5 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  วันจันทร์-ศุกร์               
เวลาทําการ 09:00 – 17:00 น. เว้นวนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ โดยมีขั 4นตอนดงันี 4 

1. ผู้ ร้องเรียนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มข้อร้องเรียน (Complaint Form) ให้ระงบัการทําให้แพร่หลายหรือ
ลบข้อมลูคอมพิวเตอร์ ตามพระราชบญัญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที�แก้ไขเพิ�มเติม 
พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานให้ครบถ้วน และลงชื�อรับรองสาํเนาเอกสารทกุฉบบัมอบให้แก่เจ้าหน้าที�  

2. กรณีผู้ ร้องเรียนไมส่ามารถร้องเรียนด้วยตนเองได้ ผู้มาร้องเรียนแทนจะต้องมีหนงัสือมอบอํานาจนํามายื�น
ตอ่เจ้าหน้าที�ด้วย 
 
เอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน  

� *ต้นฉบบับนัทกึประจําวนั  หรือหนงัสอืแจ้งความร้องทกุข์ตอ่พนกังานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที�ตํารวจ  
� *สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนหรือบตัรที�ออกโดยหนว่ยงานราชการที�ระบเุลขประจําตวัประชาชนของผู้ ร้องเรียน 

หลกัฐานแสดงการเปลี�ยนชื�อสกลุ (ถ้าม)ี  
� *เอกสารหรือหลกัฐานที�ได้ยื�นตอ่พนกังานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที�ตํารวจ (โปรดระบ)ุ................................................ 
 ........................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................ 
� *เอกสารหรือหลกัฐานอื�น ๆ ที�แสดงรายละเอียดที�แสดงให้เห็นถงึการกระทําความผิดตามมาตรา 14 และความ

เสยีหายที�เกิดขึ 4นกบัผู้ใช้บริการหรือบคุคลภายนอกหรือผู้แจ้งเตือน......................................................................... 
 ........................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................ 

 
กรณีไม่ได้มาด้วยตนเอง (ต้องยื�นเอกสารตอ่ไปนี 4เพิ�มเติมด้วย)  

� *หนงัสอืมอบอํานาจ  
� *สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรที�ออกโดยหนว่ยงานราชการ ที�ระบเุลขประจําตวัประชาชนของผู้มอบ

อํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ  
 
หมายเหตุ  1.เอกสารที�มเีครื�องหมาย *ผู้ ร้องเรียนต้องยื�นประกอบด้วยทกุครั 4ง 
  2.ผู้ รับมอบอํานาจต้องแสดงบตัรประจําตวัประชาชนตอ่เจ้าหน้าที�ด้วย 
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บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จาํกัด   
เลขที5 119  ชั 9น 4 - 6 ซอยสาทร 5 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

  

แบบฟอร์มข้อร้องเรียน (Complaint Form)ให้ระงบัการทาํให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาํความผิดเกี5ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที5แก้ไขเพิ5มเติม 

 
1. ข้อมูลผู้ร้องเรียน  
ชื�อ..............................................................................นามสกลุ............................................................อาย.ุ.................ปี  
เพศ        ชาย        หญิง อาชีพ.............................................................เลขที�บตัรประชาชน................................................  
ที�อยู…่…….....................................................................................................................................................................  
โทรศพัท์มือถือ........................................................................อีเมล.................................................................................  
2. รายละเอียดของการกระทาความผิดตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี5ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ5งแก้ไขเพิ5มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี5ยวกับคอมพิวเตอร์ 
(ฉบับที5 2) พ.ศ. 2560 (หากที�วา่งไมพ่อ โปรดเขียนรายละเอียดเพิ�มเติมในเอกสารแนบ)  
 2.1 ชื�อบญัชีผู้ใช้งาน / ชื�อเจ้าของ / ชื�อผู้ครอบครองข้อมลูคอมพิวเตอร์ที�ผิดกฎหมาย
...................................................................................................................................................................................... 
  2.2 ตําแหนง่ที�อยูข่องข้อมลูคอมพิวเตอร์ (URL) ที�ผิดกฎหมาย 
......................................................................................................................................................................................
 2.3 ลกัษณะข้อมลูคอมพิวเตอร์ที�ผิดกฎหมาย  

� ข้อความ 
� รูปภาพ 
� คลปิเสยีง/คลปิวดิีโอ 
� อื�นๆ................................................ 

 2.4 คําอธิบายพฤติการณ์ และลกัษณะของการกระทําที�เป็นความผิดตามมาตรา 14 แหง่พระราชบญัญตัิวา่ด้วยการ
กระทําความผิดเกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที�แก้ไขเพิ�มเติม ข้อใดข้อหนึ�งหรือหลายข้อดงัตอ่ไปนี 4  

� ข้อมลูคอมพิวเตอร์ตามมาตรา 14(1) กลา่วคือ ข้อมลูที�บิดเบือนหรือปลอมไมว่า่ทั 4งหมดหรือ  
บางส่วน หรือข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยประการที�น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนอันมิใช่การกระทําความผิดฐานหมิ�น
ประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา 
รายละเอียดข้อร้องเรียน :.................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

� ข้อมลูคอมพิวเตอร์ตามมาตรา 14(2) กลา่วคือ ข้อมลูอนัเป็นเท็จ โดยประการที�นา่จะเกิดความ 
เสยีหายตอ่การรักษาความมั�นคงปลอดภยัของประเทศ ความปลอดภยัสาธารณะ ความมั�นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ 
หรือโครงสร้างพื 4นฐานอนัเป็น ประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื�นตระหนกแกป่ระชาชน 
รายละเอียดข้อร้องเรียน :.................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
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� ข้อมลูคอมพิวเตอร์ตามมาตรา 14(3) กลา่วคือ ข้อมลูอนัเป็นความผิดเกี�ยวกบัความมั�นคงแหง่ 
ราชอาณาจกัรหรือความผิดเกี�ยวกบัการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 
รายละเอียดข้อร้องเรียน :.................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 

� ข้อมลูคอมพิวเตอร์ตามมาตรา 14(4) กลา่วคือ ข้อมลูที�มีลกัษณะอนัลามกและข้อมลูนั 4น 
ประชาชนทั�วไปอาจเข้าถึงได้ 
รายละเอียดข้อร้องเรียน :.................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
3. รายละเอียดของความเสียหายที5เกิดขึ 9นแก่ผู้ร้องเรียน หรือบุคคลภายนอก (หากที�วา่งไมพ่อโปรดเขียนรายละเอียด
เพิ�มเติมในเอกสารแนบ)  
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................  
4. การร้องทุกข์/ลงบันทึกประจาํวัน   

4.1 วนัที�ร้องทกุข์/ลงบนัทกึ……………………………………………………………………………………………… 
4.2 สถานีตาํรวจ…………………………………………………………………………………………………………  
4.3 ชื�อพนกังานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที�ตํารวจ…………………………………………………………………………. 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที�ได้แจ้งในแบบฟอร์มฉบบันี 4 และเอกสารประกอบทั 4งหมดที�ยื�นมาพร้อมแบบฟอร์มนี 4

ถกูต้อง และเป็นความจริงทกุประการ หากปรากฏข้อความหรือหลกัฐานใดที�แจ้งไว้ไม่ถกูต้องตามความจริง ข้าพเจ้ายินยอม  
รับผิดในความเสยีหายที�เกิดขึ 4นทกุประการ  

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูที�ร้องเรียนและข้อมลูของผู้ ร้องเรียนให้หนว่ยงานที�เกี�ยวข้องทราบและยินยอม
ให้หนว่ยงานที�เกี�ยวข้องเปิดเผยข้อมลูของผู้ ร้องเรียนเพื�อประโยชน์ในการดาเนินการกบัเรื�องร้องเรียนตามที�กฎหมายกําหนดไว้ 

ทั 4งนี 4 ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทจะจัดทําสําเนา และส่งข้อมูลที�ร้องเรียน รวมถึงเอกสารประกอบของข้าพเจ้าให้
ผู้ใช้บริการ สมาชิก หรือบคุคลที�เกี�ยวข้องซึ�งอยูใ่นความควบคมุดแูลของ ซีพี ออลล์ ตามขั 4นตอนที�กฎหมายกําหนดตอ่ไป  

 
หมายเหตุ :   
**บริษัทขอสงวนสทิธิ]ไมด่ําเนินการใดๆ กรณีผู้ ร้องเรียนกรอกข้อมลูหรือยื�นเอกสารหลกัฐานไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วน  
**บริษัทจะไมรั่บผิดชอบตอ่ความเสยีหายใดๆ ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม หรือคา่ใช้จา่ยใดๆ ที�เกิดขึ 4นจากการร้องเรียนนี 4 
 

 
ลงชื�อ........................................................................ผู้ ร้องเรียน  
       (                 )  

วนัที�…............../….............../…................  

เจ้าหน้าที�รับเรื�องร้องเรียน : วนัที�-เวลา : 
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บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จาํกัด   
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รายละเอียดข้อร้องเรียน(ต่อ)        เอกสารแนบหน้าที�............ 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
 
 


