ขัน้ ตอนการแจ้ งเตือนให้ นาข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ออกจากระบบ (Take Down Notice)
ผู้ที่ประสงค์ จะแจ้ งเตือนเพื่อให้ บริ ษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ระงับกำรแพร่ หลำยหรื อนำข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ที่ เ ป็ น
ควำมผิดตำมมำตรำ 14 แห่งพระรำชบัญญัติว่ำด้ วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดย
พระรำชบัญญัติว่ำด้ วยกำรกระทำควำมผิ ดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ออกจำกระบบคอมพิวเตอร์ ของ บริ ษัท
เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด จะต้ องติดต่อและยื่นแบบฟอร์ มข้ อร้ องเรี ยนพร้ อมเอกสำรประกอบต่อเจ้ ำหน้ ำที่ด้วยตนเองที่ บริ ษัท เอสซีจี
เคมิคอลส์ จำกัด หน่วยงำน Brand Management Office ชัน้ 3 อำคำร 100 ปี เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ ไทย บำงซื่อ กรุ งเทพฯ
10800
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะดำเนินกำรเพื่อระงับกำรแพร่ หลำยหรื อนำข้ อมูลที่ผิดกฎหมำยข้ ำงต้ นออกจำกระบบคอมพิวเตอร์ ต่อเมื่อ
ผู้ร้องเรี ยนกรอกรำยละเอียดในแบบฟอร์ มข้ อร้ องเรี ยน พร้ อมแนบเอกสำรหลักฐำนครบถ้ วน โดยต้ องลงลำยมือชื่ อเอกสำรรับรอง
สำเนำทุกฉบับ และนำมำมอบให้ แก่เจ้ ำหน้ ำที่ผ้ รู ับผิดชอบโดยตรงด้ วยตนเองเท่ำนัน้
เอกสารหลักฐานประกอบการร้ องเรียน







ข้ อร้ องเรี ยนตำมแบบฟอร์ มที่บริ ษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด กำหนด
บันทึกประจำวัน หรื อหนังสือแจ้ งควำมร้ องทุกข์ตอ่ พนักงำนสอบสวนหรื อเจ้ ำหน้ ำที่ตำรวจ (ต้ นฉบับ)
บัตรประจำตัวประชำชนหรื อบัตรที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำรที่ระบุเลขประจำตัวประชำชนของผู้ร้องเรี ยน (สำเนำ)
หลักฐำนแสดงกำรเปลีย่ นชื่อสกุล (ถ้ ำมี)
เอกสำรหรื อหลักฐำนที่ได้ ยื่นต่อพนักงำนสอบสวนหรื อเจ้ ำหน้ ำที่ตำรวจ
เอกสำรหรื อหลักฐำนอื่น ๆ ที่แสดงรำยละเอียดที่แสดงให้ เห็นถึงกำรกระทำควำมผิดตำมมำตรำ 14 และควำมเสียหำยที่
เกิดขึ ้นกับผู้ใช้ บริ กำรหรื อบุคคลภำยนอก
กรณีไม่ได้ มำด้ วยตนเอง (ต้ องยื่นเอกสำรต่อไปนี ้เพิ่มเติมด้ วย)
 หนังสือมอบอำนำจ
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรื อบัตรที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำรที่ระบุเลขประจำตัวประชำชนของผู้มอบอำนำจและ
ผู้รับมอบอำนำจ
ทังนี
้ ้ ผู้รับมอบอำนำจต้ องแสดงบัตรประจำตัวประชำชนตัวจริ งต่อเจ้ ำหน้ ำทีด่ ้ วย

บริ ษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด หน่วยงำน Brand Management Office
ชัน้ 3 อำคำร 100 ปี เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บำงซื่อ กรุงเทพฯ 10800
แบบฟอร์ มข้ อร้ องเรียน (Complaint Form)
1. ข้ อมูลผู้ร้องเรียน
ชื่อ................................................................................นำมสกุล............................................................อำยุ..................ปี
เพศ
ชำย
หญิง อำชีพ.............................................................เลขที่บตั รประชำชน..............................................
ที่อยู.่ ...................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์มือถือ........................................................................อีเมล.....................................................................................
2. รายละเอียดของการกระทาความผิด
2.1 ชื่อบัญชีผ้ ใู ช้ งำน/ชื่อเจ้ ำของ/ชื่อผู้ครอบครองข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ที่ผิดกฎหมำย...........................................................
...............................................................................................................................................................................
2.2 ตำแหน่งที่อยูข่ องข้ อมูลคอมพิวเตอร์ (URL) ที่ผิดกฎหมำย...........................................................................................
...............................................................................................................................................................................
2.3 คำอธิบำยพฤติกำรณ์ และลักษณะของกำรกระทำที่เป็ นควำมผิดตำมข้ อใดข้ อหนึง่ หรื อหลำยข้ อดังต่อไปนี ้ (หำกที่วำ่ งไม่
พอโปรดเขียนรำยละเอียดเพิ่มเติมในเอกสำรแนบ)
 โดยทุจริ ตหรื อโดยหลอกลวงนำเข้ ำสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ ซงึ่ ข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ที่บิดเบือน หรื อปลอมไม่วำ่ ทังหมดหรื
้
อ
บำงส่วน หรื อข้ อมูลคอมพิวเตอร์ อนั เป็ นเท็จโดยประกำรที่น่ำจะเกิดควำมเสียหำยแก่ประชำชนอันมิใช่กำรกระทำ
ควำมผิดฐำนหมิ่นประมำทตำมประมวลกฎหมำยอำญำ
 นำเข้ ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้ อมูลคอมพิวเตอร์ อนั เป็ นเท็จ โดยประกำรที่น่ำจะเกิดควำมเสียหำยต่อกำรรักษำ
ควำมมัน่ คงปลอดภัยของประเทศควำมปลอดภัยสำธำรณะควำมมัน่ คงในทำงเศรษฐกิจของประเทศ หรื อโครงสร้ ำง
พื ้นฐำนอันเป็ นประโยชน์สำธำรณะของประเทศหรื อก่อให้ เกิดควำมตื่นตระหนกแก่ประชำชน
 นำเข้ ำสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ใด ๆ อันเป็ นควำมผิดเกี่ยวกับควำมมัน่ คงแห่งรำชอำณำจักรหรื อ
ควำมผิดเกี่ยวกับกำรก่อกำรร้ ำยตำมประมวลกฎหมำยอำญำ
 นำเข้ ำสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ ซงึ่ ข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ใด ๆ ที่มีลกั ษณะอันลำมก และข้ อมูลนันประชำชนทั
้
ว่ ไปอำจเข้ ำถึงได้
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
เจ้ ำหน้ ำที่รับเรื่ องร้ องเรี ยน :

วันที่-เวลำ :

บริ ษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด หน่วยงำน Brand Management Office
ชัน้ 3 อำคำร 100 ปี เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บำงซื่อ กรุงเทพฯ 10800
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
3. รายละเอียดของความเสียหายที่เกิดขึน้ แก่ ผ้ ูร้องเรี ยนหรื อบุ คคลภายนอก (หำกที่ว่ำงไม่พอโปรดเขียนรำยละเอียด
เพิ่มเติมในเอกสำรแนบ)
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
4. การร้ องทุกข์ /ลงบันทึกประจาวัน
4.1 วันที่ร้องทุกข์/ลงบันทึกประจำวัน...............................................................................................................................
4.2 สถำนีตำรวจ.............................................................................................................................................................
4.3 ชื่อพนักงำนสอบสวนหรื อเจ้ ำหน้ ำที่ตำรวจ..................................................................................................................
5. เอกสารที่ส่งมอบมีดังต่ อไปนี ้ (โปรดกำเครื่ องหมำย ตำมรำยกำรเอกสำรที่ทำ่ นได้ ยื่นมำพร้ อมแบบฟอร์ มข้ อร้ องเรี ยน)
 ข้ อร้ องเรี ยนตำมแบบฟอร์ มที่บริ ษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด กำหนด
 บันทึกประจำวัน หรื อหนังสือแจ้ งควำมร้ องทุกข์ (ต้ นฉบับ)
 บัตรประจำตัวประชำชนหรื อบัตรที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำรที่ระบุเลขประจำตัวประชำชนของผู้ร้องเรี ยน
 หลักฐำนแสดงกำรเปลีย่ นชื่อสกุล (ถ้ ำมี)
 เอกสำรหรื อหลักฐำนที่ได้ ยื่นต่อพนักงำนสอบสวนหรื อเจ้ ำหน้ ำที่ตำรวจ
 เอกสำรหรื อหลักฐำนอื่น ๆ ที่แสดงรำยละเอียดที่แสดงให้ เห็นถึงกำรกระทำควำมผิดตำมมำตรำ 14 และควำมเสียหำยที่
เกิดขึ ้นกับผู้ใช้ บริ กำรหรื อบุคคลภำยนอก (ถ้ ำมี โปรดระบุ) .......................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
กรณีไม่ได้ มำด้ วยตนเอง (ต้ องยื่นเอกสำรต่อไปนี ้เพิ่มเติมด้ วย)
 หนังสือมอบอำนำจ

เจ้ ำหน้ ำที่รับเรื่ องร้ องเรี ยน :

วันที่-เวลำ :

บริ ษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด หน่วยงำน Brand Management Office
ชัน้ 3 อำคำร 100 ปี เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บำงซื่อ กรุงเทพฯ 10800
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรื อบัตรที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำรที่ระบุเลขประจำตัวประชำชนของผู้มอบอำนำจและ
ผู้รับมอบอำนำจ

ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำข้ อควำมที่ได้ กรอกลงในแบบฟอร์ มฉบับนี ้ รวมถึงเอกสำรประกอบทังหมดที
้
่ยื่นมำพร้ อมแบบฟอร์ มนี ้
ถูกต้ องและเป็ นควำมจริ งทุกประกำร หำกตรวจสอบพบว่ำ ข้ ำพเจ้ ำให้ ข้อควำม เอกสำร หรื อหลักฐำนใดไม่ถกู ต้ องตำมควำมจริ ง
ข้ ำพเจ้ ำยินยอมรับผิดในควำมเสียหำยที่เกิดทุกประกำร
ทังนี
้ ้ ข้ ำพเจ้ ำรับทรำบว่ำ บริ ษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด จะจัดทำสำเนำและส่งข้ อมูลที่ร้องเรี ยน รวมถึงเอกสำรประกอบ
ของข้ ำพเจ้ ำให้ ผ้ ใู ช้ บริ กำร สมำชิ ก หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องซึ่ งอยู่ในควำมควบคุมดูแลของ บริ ษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ตำม
ขันตอนที
้
่กฎหมำยกำหนดต่อไป
ลงชื่อ........................................................................ผู้ร้องเรี ยน
(
)
วันที่............./.............../................
หมายเหตุ :
*บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินกำรใดๆ กรณีผ้ รู ้ องเรียนกรอกข้ อมูลหรือยื่นเอกสำรหลักฐำนไม่ถกู ต้ องหรือไม่ครบถ้ วน
**บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยหรือค่ำใช้ จำ่ ยใด ๆ ไม่วำ่ ทำงตรงหรือทำงอ้ อมที่เกิดขึ ้นจำกกำรร้ องเรียนนี ้

เจ้ ำหน้ ำที่รับเรื่ องร้ องเรี ยน :

วันที่-เวลำ :

