
ขั้นตอนการแจ้งเตือนให้นําข้อมูลคอมพวิเตอร์ออกจากระบบ (Take Down Notice) 

 ผูท่ี้ประสงคจ์ะแจง้เตือนเพื่อให้ บริษทั ไทยวาโก ้จ ากดั (มหาชน) ระงบัการแพร่หลายหรือน าขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ี      
เป็นความผิดตาม มาตรา 14 แห่ง พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560 ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ของ บริษทั 
ไทยวาโก ้จ ากดั (มหาชน)  จะตอ้งติดต่อและยืน่แบบฟอร์มขอ้ร้องเรียนพร้อมเอกสารประกอบต่อเจา้หนา้ท่ีดว้ยตนเองท่ี 
ส านกังานใหญ่ บริษทัไทยวาโก ้จ ากดั (มหาชน) 132 ซ.เจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม  
กรุงเทพมหานคร 10120 

บริษทัฯ  จะด าเนินการเพ่ือระงบัการแพร่หลายหรือน าขอ้มูลท่ีผิดกฎหมายขา้งตน้ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ ต่อเม่ือ  
ผูร้้องเรียนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มขอ้ร้องเรียนพร้อมแนบเอกสารหลกัฐานใหค้รบถว้น   โดยตอ้งลงลายมือช่ือเอกสาร
รับรองส าเนาทุกฉบบัและส่งใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบโดยตรงดว้ยตนเองเท่านั้น  
เอกสารหลกัฐานประกอบการร้องเรียน  

1) ขอ้ร้องเรียนตามแบบฟอร์มท่ี บริษทั ไทยวาโก ้จ ากดั (มหาชน) ก าหนด 
2) บนัทึกประจ าวนั หรือหนงัสือแจง้ความร้องทุกขต์่อพนกังานสอบสวนหรือเจา้หนา้ท่ีต ารวจ (ตน้ฉบบั) 
3) บตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรท่ีออกโดยหน่วยงานราชการท่ีระบุเลขประจ าตวัประชาชน 

ของผูร้้องเรียน (ส าเนา) 
4)  หลกัฐานแสดงการเปล่ียนช่ือสกลุ (ถา้มี) 
5) เอกสารหรือหลกัฐานท่ีไดย้ืน่ต่อพนกังานสอบสวนหรือเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 
6) เอกสารหรือหลกัฐานอ่ืน ๆ ท่ีแสดงรายละเอียดท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการกระท าความผิดตามมาตรา 14 และ 
        ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัผูใ้ชบ้ริการหรือบุคคลภายนอก 
 

กรณีไม่ไดม้าดว้ยตนเอง (ตอ้งยืน่เอกสารเพ่ิมเติม)  

1)  หนงัสือมอบอ านาจ  
2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรท่ีออกโดยหน่วยงานราชการซ่ึงระบุเลขประจ าตวัประชาชนของ 

ผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ  ทั้งน้ี ผูรั้บมอบอ านาจตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนฉบบัจริงต่อเจา้หนา้ท่ี
ดว้ย  

 

 

 

 

 
 



ส านกังานใหญ่ บริษทั ไทยวาโก ้จ ากดั (มหาชน) 
132 ซ.เจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 

 

แบบฟอร์มข้อร้องเรียน (Complaint Form)  

1. ขอ้มูลผูร้้องเรียน  
ช่ือ.......................................................................นามสกลุ...........................................................อาย.ุ.............................ปี.............. 
 เพศ  ชาย  หญิง  อาชีพ..............................................................เลขท่ีบตัรประชาชน............................................................ 
ท่ีอยู.่.................................................................................................................................................................................................. 
โทรศพัทมื์อถือ........................................................................อีเมล................................................................................................. 
 
2. รายละเอียดของการกระท าความผิด  

2.1 ช่ือบญัชีผูใ้ชง้าน/ช่ือเจา้ของ/ช่ือผูค้รอบครองขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีผิดกฎหมาย
..........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................... 

2.2 ต าแหน่งท่ีอยูข่องขอ้มูลคอมพิวเตอร์ (URL) ท่ีผดิกฎหมาย
..........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................ 

2.3 ค าอธิบายพฤติการณ์และลกัษณะของการกระท าท่ีเป็นความผิดตามขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือหลายขอ้ดงัต่อไปน้ี 
(หากท่ีวา่งไม่พอ โปรดเขียนรายละเอียดเพ่ิมเติมในเอกสารแนบ) 
• โดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงน าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีบิดเบือน หรือปลอมไม่วา่ทั้งหมด

หรือ บางส่วนหรือขอ้มูลคอมพิวเตอร์อนัเป็นเท็จโดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนอนัมิใช่การกระท า ความผิด
ฐานหม่ินประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา  

• น าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์อนัเป็นเทจ็ โดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความ
มัน่คงปลอดภยัของประเทศ ความปลอดภยัสาธารณะ ความมัน่คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพ้ืนฐานอนัเป็น
ประโยชน์สาธารณะของประเทศหรือก่อใหเ้กิดความต่ืนตระหนกแก่ประชาชน  

• น าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อนัเป็นความผิดเก่ียวกบัความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัรหรือ 
ความผิดเก่ียวกบัการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา  

• น าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ท่ีมีลกัษณะอนัลามกและขอ้มูลนั้นประชาชนทัว่ไป 
อาจเขา้ถึงได ้
……………......................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................  
 

เจา้หนา้ที่รบัเรือ่งรอ้งเรยีน :         วนัท่ี-เวลา : 



 ส านกังานใหญ่ บริษทั ไทยวาโก ้จ ากดั (มหาชน) 
132 ซ.เจริญราษฎร์ 7  แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 

 
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................... 
3. รายละเอียดของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่ผูร้้องเรียนหรือบุคคลภายนอก (หากท่ีวา่งไม่พอ โปรดเขียนรายละเอียดเพ่ิมเติมใน
เอกสารแนบ) .................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
4. การร้องทุกข/์ลงบนัทึกประจ าวนั  
4.1 วนัท่ีร้องทุกข/์ลงบนัทึกประจ าวนั............................................................................................................................................... 
4.2 สถานีต ารวจ................................................................................................................................................................................ 
4.3 ช่ือพนกังานสอบสวนหรือเจา้หนา้ท่ีต ารวจ................................................................................................................................ 
 
5. เอกสารท่ีส่งมอบมีดงัต่อไปน้ี (โปรดกาเคร่ืองหมาย ✔ตามรายการเอกสารท่ีท่านไดย้ืน่มาพร้อมแบบฟอร์มขอ้ร้องเรียน) 

 ขอ้ร้องเรียนตามแบบฟอร์มท่ี บริษทั ไทยวาโก ้จ ากดั (มหาชน) ก าหนด 
 บนัทึกประจ าวนั หรือหนงัสือแจง้ความร้องทุกข ์(ตน้ฉบบั) 
 บตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรท่ีออกโดยหน่วยงานราชการซ่ึงระบุเลขประจ าตวัประชาชนของผูร้้องเรียน  
 หลกัฐานแสดงการเปล่ียนช่ือสกลุ (ถา้มี) 
 เอกสารหรือหลกัฐานท่ีไดย้ืน่ต่อพนกังานสอบสวนหรือเจา้หนา้ท่ีต ารวจ  
 เอกสารหรือหลกัฐานอ่ืน ๆ ท่ีแสดงรายละเอียดท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการกระท าความผิดตามมาตรา 14 และ 
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัผูใ้ชบ้ริการหรือบุคคลภายนอก (ถา้มี โปรดระบุ)…………………………………………… 
.............................................................………………………........................................................................................ 

 
กรณีไม่ไดม้าดว้ยตนเอง (ตอ้งยืน่เอกสารต่อไปน้ีเพ่ิมเติมดว้ย)  
 หนงัสือมอบอ านาจ  
 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรท่ีออกโดยหน่วยงานราชการซ่ึงระบุเลขประจ าตวัประชาชน 
      ของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ 
 
 
 
 

เจา้หนา้ที่รบัเรือ่งรอ้งเรยีน :         วนัท่ี-เวลา : 



ส านกังานใหญ่ บริษทั ไทยวาโก ้จ ากดั (มหาชน) 

132 ซ.เจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 

 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความท่ีไดก้รอกลงในแบบฟอร์มฉบบัน้ี รวมถึงเอกสารประกอบทั้งหมดท่ียืน่มาพร้อม 

แบบฟอร์มน้ีถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 
หากตรวจสอบพบวา่ ขา้พเจา้ใหข้อ้ความเอกสารหรือหลกัฐานใดไม่ถูกตอ้งตามความจริง  ขา้พเจา้ยนิยอมรับผดิใน

ความเสียหายท่ีเกิดทุกประการ ทั้งน้ี ขา้พเจา้รับทราบวา่ บริษทั ไทยวาโก ้จ ากดั (มหาชน) จะจดัท าส าเนาและส่งขอ้มูลท่ี
ร้องเรียน รวมถึงเอกสารประกอบของขา้พเจา้ใหผู้ใ้ชบ้ริการ สมาชิก หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงอยูใ่นความควบคุมดูแลของ 
บริษทั ไทยวาโก ้จ ากดั (มหาชน) ตามขั้นตอนท่ีกฎหมายก าหนดตอ่ไป 

 
 
 

 
ลงช่ือ........................................................................ผูร้้องเรียน  

     ( ..…………………………………………………) 
   วนัท่ี............./.............../................  
 
 

หมายเหตุ:  *บริษทั ไทยวาโก ้จ ากดั (มหาชน) ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่ด าเนินการใดๆ กรณีผูร้้องเรียนกรอกขอ้มูลหรือยืน่เอกสาร  
                    หลกัฐานไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้น  
                 **บริษทั ไทยวาโก ้จ ากดั (มหาชน) จะไม่รับผดิชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มท่ี 
                    เกิดข้ึนจากการร้องเรียนน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เจา้หนา้ที่รบัเรือ่งรอ้งเรยีน :         วนัท่ี-เวลา : 


