ขัน้ ตอนการแจ้ งเตือนให้ นาข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ออกจากระบบ (Take Down Notice)
ผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะแจ้ งเตื อ นเพื่ อ ให้ บริ ษั ท ทเวนตี โ้ ฟร์ ช้ อปปิ ง้ จ ำกั ด (บริ ษั ท ฯ) ระงั บ กำรแพร่ ห ลำย หรื อ น ำ
ข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ที่เป็ น ควำมผิด ตำมมำตรำ 14 แห่งพระรำชบัญญัติว่ำด้ วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ ยวกับคอมพิว เตอร์
พ.ศ.2550 ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติว่ำด้ วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ออก
จำกระบบคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัทฯ จะต้ องติดต่อ และยื่นแบบฟอร์ มข้ อร้ องเรี ยนพร้ อมเอกสำรประกอบต่อเจ้ ำหน้ ำที่ด้วยตนเอง
ที่ บริ ษัท ทเวนตี ้โฟร์ ช้ อปปิ ง้ จำกัด ซึ่งตังอยู
้ ่เลขที่ 119 อำคำรธำรำสำทรชัน้ 9-10 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร
กรุ งเทพฯ 10120 หมำยเลขโทรศัพท์ 02-780-7666 หรื อ Email Address Customercare@24shopping.co.th ตัง้ แต่เวลำ
8.30 – 18.00 นำฬิกำ ของวันเปิ ดทำกำรตำมปกติ (วันจันทร์ – วันศุกร์ )
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะดำเนินกำรเพื่อระงับกำรแพร่ หลำย หรื อนำข้ อมูลที่ผิดกฎหมำยข้ ำงต้ นออกจำกระบบคอมพิวเตอร์
ต่อเมื่อผู้ร้องเรี ยนกรอกรำยละเอียดในแบบฟอร์ มข้ อร้ องเรี ยน พร้ อมแนบเอกสำรหลักฐำนครบถ้ วน โดยต้ องลงลำยมือชื่ อ
เอกสำรรับรองสำเนำทุกฉบับ และนำมำมอบให้ แก่เจ้ ำหน้ ำที่ผ้ รู ับผิดชอบโดยตรงด้ วยตนเองเท่ำนัน้
เอกสารหลักฐานประกอบการร้ องเรียน
 ข้ อร้ องเรี ยนตำมแบบฟอร์ มที่บริ ษัทฯ กำหนด
 ต้ นฉบับบันทึกประจำวัน หรื อหนังสือแจ้ งควำมร้ องทุกข์ตอ่ พนักงำนสอบสวน หรื อเจ้ ำหน้ ำทีต่ ำรวจ
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อบัตรที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำรที่ระบุเลขประจำตัวประชำชนของผู้ร้องเรี ยน
 หลักฐำนแสดงกำรเปลีย่ นชื่อสกุล (ถ้ ำมี)
 เอกสำรหรื อหลักฐำนที่ได้ ยื่นต่อพนักงำนสอบสวนหรื อเจ้ ำหน้ ำทีต่ ำรวจ
 เอกสำรหรื อหลักฐำนอื่น ๆ ที่แสดงรำยละเอียดที่แสดงให้ เห็นถึงกำรกระทำควำมผิดตำมมำตรำ 14 และควำม
เสียหำยทีเ่ กิดขึ ้นกับผู้ใช้ บริ กำรหรื อบุคคลภำยนอก
กรณีไม่ ได้ มาด้ วยตนเอง (ต้ องยื่นเอกสำรต่อไปนี ้เพิ่มเติมด้ วย)
 หนังสือมอบอำนำจ
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อบัตรที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร ที่ระบุเลขประจำตัวประชำชนของผู้มอบอำนำจ
และผู้รับมอบอำนำจ
ทังนี
้ ้ ผู้รับมอบอำนำจต้ องแสดงบัตรประจำตัวประชำชนตัวจริ งต่อเจ้ ำหน้ ำทีด่ ้ วย
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แบบฟอร์ มข้ อร้ องเรียน (Complaint Form)
1. ข้ อมูลผู้ร้องเรียน
ชื่อ..............................................................................นำมสกุล............................................................อำยุ..................ปี
เพศ ชำย หญิง อำชีพ.............................................................เลขที่บตั รประชำชน................................................
ที่อยู…
่ …….....................................................................................................................................................................
โทรศัพท์มือถือ........................................................................อีเมล.................................................................................
2. รายละเอียดของการกระทาความผิดตามมาตรา 4 แห่ งพระราชบัญญัติว่าด้ วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้ วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
2.1 ชื่อบัญชีผ้ ใู ช้ งำน / ชื่อเจ้ ำของ / ชื่อผู้ครอบครองข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ที่ผิดกฎหมำย
........................................................................................................................................................................
2.2 ตำแหน่งที่อยูข่ องข้ อมูลคอมพิวเตอร์ (URL) ที่ผิดกฎหมำย
........................................................................................................................................................................
2.3 คำอธิบำยพฤติกำรณ์ และลักษณะของกำรกระทำทีเ่ ป็ นควำมผิดตำมข้ อใดข้ อหนึง่ หรื อหลำยข้ อดังต่อไปนี ้ (หำก
ที่วำ่ งไม่พอโปรดเขียนรำยละเอียดเพิ่มเติมในเอกสำรแนบ)
 ข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ตำมมำตรำ 14(1) กล่ำวคือ โดยทุจริ ตหรื อโดยหลอกลวงนำเข้ ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
ข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ที่บิดเบือน หรื อปลอมไม่ว่ำทัง้ หมดหรื อบำงส่วน หรื อข้ อมูลคอมพิวเตอร์ อันเป็ นเท็จโดย
ประกำรที่น่ำจะเกิ ดควำมเสียหำยแก่ประชำชนอันมิใช่กำรกระทำควำมผิดฐำนหมิ่นประมำทตำมประมวล
กฎหมำยอำญำ เหตุผล................................................................................................................................
 ข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ตำมมำตรำ 14(2) กล่ำวคือ นำเข้ ำสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ ซงึ่ ข้ อมูลคอมพิวเตอร์ อนั เป็ นเท็จ โดย
ประกำรที่นำ่ จะเกิดควำมเสียหำยต่อกำรรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัยของประเทศควำมปลอดภัยสำธำรณะควำม
มัน่ คงในทำงเศรษฐกิจของประเทศ หรื อโครงสร้ ำงพื ้นฐำนอันเป็ นประโยชน์สำธำรณะของประเทศหรื อก่อให้ เกิด
ควำมตื่นตระหนกแก่ประชำชน เหตุผล..........................................................................................................
 ข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ตำมมำตรำ 14(3) กล่ำวคือ นำเข้ ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ใด ๆ อันเป็ น
ควำมผิดเกี่ยวกับควำมมัน่ คงแห่งรำชอำณำจักรหรื อควำมผิดเกี่ยวกับกำรก่อกำรร้ ำยตำมประมวลกฎหมำย
อำญำ เหตุผล.............................................................................................................................................
 ข้ อ มูลคอมพิ วเตอร์ ตำมมำตรำ 14(4) กล่ำ วคือ น ำเข้ ำสู่ร ะบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้ อมูลคอมพิ วเตอร์ ใด ๆ ที่ มี
ลักษณะอันลำมก และข้ อมูลนันประชำชนทั
้
ว่ ไปอำจเข้ ำถึงได้ เหตุผล...............................................................
.................................................................................................................................................................
เจ้ ำหน้ ำที่รับเรื่ องร้ องเรี ยน :
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3. รายละเอียดของความเสียหายที่เกิดขึน้ แก่ ผ้ รู ้ องเรียน หรือบุคคลภายนอก (หำกที่วำ่ งไม่พอโปรดเขียนรำยละเอียด
เพิ่มเติมในเอกสำรแนบ)
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.
4. การร้ องทุกข์ /ลงบันทึกประจาวัน
4.1 วันที่ร้องทุกข์/ลงบันทึก………………………………………………………………………………………………
4.2 สถำนีตำรวจ…………………………………………………………………………………………………………
4.3 ชื่อพนักงำนสอบสวนหรื อเจ้ ำหน้ ำที่ตำรวจ………………………………………………………………………….
5. เอกสารที่ส่งมอบมีดังต่ อไปนี ้ (โปรดทำเครื่ องหมำย ตำมรำยกำรเอกสำรที่ทำ่ นได้ ยื่นมำพร้ อมแบบฟอร์ มข้ อร้ องเรี ยน)
 ข้ อร้ องเรี ยนตำมแบบฟอร์ มที่ บริ ษัทฯ กำหนด
 บันทึกประจำวัน หรื อหนังสือแจ้ งควำมร้ องทุกข์ (ต้ นฉบับ)
 บัตรประจำตัวประชำชน หรื อบัตรที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำรที่ระบุเลขประจำตัวประชำชนของผู้ร้องเรี ยน
 หลักฐำนแสดงกำรเปลีย่ นชื่อสกุล (ถ้ ำมี)
 เอกสำรหรื อหลักฐำนที่ได้ ยื่นต่อพนักงำนสอบสวนหรื อเจ้ ำหน้ ำทีต่ ำรวจ
 เอกสำรหรื อหลักฐำนอื่นๆ ที่แสดงรำยละเอียดที่แสดงให้ เห็นถึงกำรกระทำควำมผิดตำมมำตรำ 14 และ
ควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้นกับผู้ใช้ บริกำรหรื อบุคคลภำยนอก (ถ้ ำมี โปรดระบุ)
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
กรณีไม่ ได้ มาด้ วยตนเอง (ต้ องยื่นเอกสำรต่อไปนี ้เพิ่มเติมด้ วย)
 หนังสือมอบอำนำจ
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อบัตรที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำรที่ระบุเลขประจำตัวประชำชนของ
ผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ

เจ้ ำหน้ ำที่รับเรื่ องร้ องเรี ยน :
INTERNAL Do Not Distribute

วันที่-เวลำ :
Page | 3

บริษัท ทเวนตีโ้ ฟร์ ช้ อปปิ ้ ง จากัด
สานักงานใหญ่ เลขที่ 119 อาคารธาราสาทรชัน้ 9-10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
หมายเลขโทรศัพท์ 02-780-7666 หรือ Email Address Customercare@24shopping.co.th
ข้ ำ พเจ้ ำ ขอรั บ รองว่ำ ข้ อควำมที่ได้ ก รอกลงในแบบฟอร์ ม ฉบับ นี ้ รวมถึ ง เอกสำรประกอบทัง้ หมดที่ ยื่ น มำพร้ อม
แบบฟอร์ มนี ้ถูกต้ องและเป็ นควำมจริ งทุกประกำร หำกตรวจสอบพบว่ำ ข้ ำพเจ้ ำให้ ข้อควำม เอกสำร หรื อหลักฐำนใดไม่ถกู ต้ อง
ตำมควำมจริ ง ข้ ำพเจ้ ำยินยอมรับผิดในควำมเสียหำยที่เกิดทุกประกำร
ทังนี
้ ้ ข้ ำพเจ้ ำรับทรำบว่ำ บริ ษัทฯ จะจัดทำสำเนำ และส่งข้ อมูลที่ร้องเรี ยน รวมถึงเอกสำรประกอบของข้ ำพเจ้ ำให้
ผู้ใช้ บริ กำร สมำชิก หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องซึง่ อยูใ่ นควำมควบคุมดูแลของบริ ษัทฯ ตำมขันตอนที
้
่กฎหมำยกำหนดต่อไป
ลงชื่อ........................................................................ผู้ร้องเรี ยน
(
)
วันที่…............../….............../…................
หมายเหตุ :
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินกำรใดๆ กรณีผ้ รู ้ องเรียนกรอกข้ อมูล หรือยื่นเอกสำรหลักฐำนไม่ถกู ต้ อง หรือไม่ครบถ้ วน
**บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อควำมเสียหำย หรือค่ำใช้ จำ่ ยใดๆ ไม่วำ่ ทำงตรง หรือทำงอ้ อมที่เกิดขึ ้นจำกกำรร้ องเรี ยนนี ้
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