ขั้นตอนการแจ้ งเตือนให้ นําข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ออกจากระบบ (Take Down Notice)
ผูท้ ี่ประสงค์จะแจ้งเตือนเพื่อให้ บริ ษทั ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) ระงับการแพร่ หลายหรื อนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่
เป็ นความผิดตาม มาตรา 14 แห่ง พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ของ บริ ษทั
ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) จะต้องติดต่อและยืน่ แบบฟอร์มข้อร้องเรี ยนพร้อมเอกสารประกอบต่อเจ้าหน้าที่ดว้ ยตนเองที่
สานักงานใหญ่ บริ ษทั ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) 132 ซ.เจริ ญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุ งเทพมหานคร 10120
บริ ษทั ฯ จะดาเนินการเพื่อระงับการแพร่ หลายหรื อนาข้อมูลที่ผิดกฎหมายข้างต้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ ต่อเมื่อ
ผูร้ ้องเรี ยนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มข้อร้องเรี ยนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน โดยต้องลงลายมือชื่อเอกสาร
รับรองสาเนาทุกฉบับและส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบโดยตรงด้วยตนเองเท่านั้น
เอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรี ยน
1) ข้อร้องเรี ยนตามแบบฟอร์มที่ บริ ษทั ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) กาหนด
2) บันทึกประจาวัน หรื อหนังสื อแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนหรื อเจ้าหน้าที่ตารวจ (ต้นฉบับ)
3) บัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่ระบุเลขประจาตัวประชาชน
ของผูร้ ้องเรี ยน (สาเนา)
4) หลักฐานแสดงการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
5) เอกสารหรื อหลักฐานที่ได้ยนื่ ต่อพนักงานสอบสวนหรื อเจ้าหน้าที่ตารวจ
6) เอกสารหรื อหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงรายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงการกระทาความผิดตามมาตรา 14 และ
ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับผูใ้ ช้บริ การหรื อบุคคลภายนอก
กรณี ไม่ได้มาด้วยตนเอง (ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติม)
1) หนังสื อมอบอานาจ
2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการซึ่งระบุเลขประจาตัวประชาชนของ
ผูม้ อบอานาจและผูร้ ับมอบอานาจ ทั้งนี้ ผูร้ ับมอบอานาจต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริ งต่อเจ้าหน้าที่
ด้วย

สานักงานใหญ่ บริ ษทั ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)
132 ซ.เจริ ญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร 10120

แบบฟอร์ มข้ อร้ องเรียน (Complaint Form)
1. ข้อมูลผูร้ ้องเรี ยน
ชื่อ.......................................................................นามสกุล...........................................................อายุ..............................ปี ..............
เพศ ชาย หญิง อาชีพ..............................................................เลขที่บตั รประชาชน............................................................
ที่อยู.่ ..................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์มือถือ........................................................................อีเมล.................................................................................................
2. รายละเอียดของการกระทาความผิด
2.1 ชื่อบัญชีผใู ้ ช้งาน/ชื่อเจ้าของ/ชื่อผูค้ รอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
2.2 ตาแหน่งที่อยูข่ องข้อมูลคอมพิวเตอร์ (URL) ที่ผดิ กฎหมาย
..........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
2.3 คาอธิบายพฤติการณ์และลักษณะของการกระทาที่เป็ นความผิดตามข้อใดข้อหนึ่งหรื อหลายข้อดังต่อไปนี้
(หากที่วา่ งไม่พอ โปรดเขียนรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ)
• โดยทุจริ ตหรื อโดยหลอกลวงนาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรื อปลอมไม่วา่ ทั้งหมด
หรื อ บางส่วนหรื อข้อมูลคอมพิวเตอร์อนั เป็ นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสี ยหายแก่ประชาชนอันมิใช่การกระทา ความผิด
ฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา
• นาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์อนั เป็ นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสี ยหายต่อการรักษาความ
มัน่ คงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมัน่ คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรื อโครงสร้างพื้นฐานอันเป็ น
ประโยชน์สาธารณะของประเทศหรื อก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
• นาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็ นความผิดเกี่ยวกับความมัน่ คงแห่งราชอาณาจักรหรื อ
ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
• นาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลกั ษณะอันลามกและข้อมูลนั้นประชาชนทัว่ ไป
อาจเข้าถึงได้
……………......................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
เจ้าหน้าที่รบั เรือ่ งร้องเรียน :

วันที่-เวลา :

สานักงานใหญ่ บริ ษทั ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)
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..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
3. รายละเอียดของความเสี ยหายที่เกิดขึ้นแก่ผรู ้ ้องเรี ยนหรื อบุคคลภายนอก (หากที่วา่ งไม่พอ โปรดเขียนรายละเอียดเพิ่มเติมใน
เอกสารแนบ) ....................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
4. การร้องทุกข์/ลงบันทึกประจาวัน
4.1 วันที่ร้องทุกข์/ลงบันทึกประจาวัน...............................................................................................................................................
4.2 สถานีตารวจ................................................................................................................................................................................
4.3 ชื่อพนักงานสอบสวนหรื อเจ้าหน้าที่ตารวจ................................................................................................................................
5. เอกสารที่ส่งมอบมีดงั ต่อไปนี้ (โปรดกาเครื่ องหมาย ✔ตามรายการเอกสารที่ท่านได้ยนื่ มาพร้อมแบบฟอร์มข้อร้องเรี ยน)
 ข้อร้องเรี ยนตามแบบฟอร์มที่ บริ ษทั ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) กาหนด
 บันทึกประจาวัน หรื อหนังสื อแจ้งความร้องทุกข์ (ต้นฉบับ)
 บัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการซึ่งระบุเลขประจาตัวประชาชนของผูร้ ้องเรี ยน
 หลักฐานแสดงการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
 เอกสารหรื อหลักฐานที่ได้ยนื่ ต่อพนักงานสอบสวนหรื อเจ้าหน้าที่ตารวจ
 เอกสารหรื อหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงรายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงการกระทาความผิดตามมาตรา 14 และ
ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับผูใ้ ช้บริ การหรื อบุคคลภายนอก (ถ้ามี โปรดระบุ)……………………………………………
.............................................................………………………........................................................................................
กรณี ไม่ได้มาด้วยตนเอง (ต้องยืน่ เอกสารต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย)
 หนังสื อมอบอานาจ
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการซึ่งระบุเลขประจาตัวประชาชน
ของผูม้ อบอานาจและผูร้ ับมอบอานาจ

เจ้าหน้าที่รบั เรือ่ งร้องเรียน :

วันที่-เวลา :

สานักงานใหญ่ บริ ษทั ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้กรอกลงในแบบฟอร์มฉบับนี้ รวมถึงเอกสารประกอบทั้งหมดที่ยนื่ มาพร้อม
แบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ
หากตรวจสอบพบว่า ข้าพเจ้าให้ขอ้ ความเอกสารหรื อหลักฐานใดไม่ถูกต้องตามความจริ ง ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดใน
ความเสี ยหายที่เกิดทุกประการ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริ ษทั ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) จะจัดทาสาเนาและส่งข้อมูลที่
ร้องเรี ยน รวมถึงเอกสารประกอบของข้าพเจ้าให้ผใู ้ ช้บริ การ สมาชิก หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอยูใ่ นความควบคุมดูแลของ
บริ ษทั ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) ตามขั้นตอนที่กฎหมายกาหนดต่อไป

ลงชื่อ........................................................................ผูร้ ้องเรี ยน
( ..…………………………………………………)
วันที่............./.............../................

หมายเหตุ: *บริ ษทั ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ดาเนินการใดๆ กรณี ผรู ้ ้องเรี ยนกรอกข้อมูลหรื อยืน่ เอกสาร
หลักฐานไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วน
**บริ ษทั ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) จะไม่รับผิดชอบต่อความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมที่
เกิดขึ้นจากการร้องเรี ยนนี้

เจ้าหน้าที่รบั เรือ่ งร้องเรียน :

วันที่-เวลา :

