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ขัน้ตอนการแจ้งเตือนให้น าข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบ (Take Down Notice) 

 
ผู้ ที่ประสงค์จะแจ้งเตือนเพื่อให้  บริษัท ทเวนตี โ้ฟร์ ช้อปปิง้ จ ำกัด (บริษัทฯ)  ระงับกำรแพร่หลำย หรือน ำ

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นควำมผิดตำมมำตรำ  14 แห่งพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  
พ.ศ.2550  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์  (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2560 ออก
จำกระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ จะต้องติดตอ่ และยื่นแบบฟอร์มข้อร้องเรียนพร้อมเอกสำรประกอบตอ่เจ้ำหน้ำที่ด้วยตนเอง
ที่ บริษัท ทเวนตีโ้ฟร์ ช้อปปิง้ จ ำกดั ซึ่งตัง้อยู่เลขที่ 119 อำคำรธำรำสำทรชัน้ 9-10 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร 
กรุงเทพฯ 10120 หมำยเลขโทรศัพท์ 02-780-7666 หรือ Email Address  Customercare@24shopping.co.th ตัง้แต่เวลำ 
8.30 – 18.00 นำฬิกำ ของวนัเปิดท ำกำรตำมปกติ (วนัจนัทร์ – วนัศกุร์) 

 
ทัง้นี ้บริษัทฯ จะด ำเนินกำรเพื่อระงบักำรแพร่หลำย หรือน ำข้อมลูที่ผิดกฎหมำยข้ำงต้นออกจำกระบบคอมพิวเตอร์  

ต่อเมื่อผู้ ร้องเรียนกรอกรำยละเอียดในแบบฟอร์มข้อร้องเรียน  พร้อมแนบเอกสำรหลกัฐำนครบถ้วน โดยต้องลงลำยมือช่ือ
เอกสำรรับรองส ำเนำทกุฉบบั และน ำมำมอบให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ รับผิดชอบโดยตรงด้วยตนเองเทำ่นัน้  

 
เอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน  
 ข้อร้องเรียนตำมแบบฟอร์มที่บริษัทฯ ก ำหนด  
 ต้นฉบบับนัทกึประจ ำวนั หรือหนงัสอืแจ้งควำมร้องทกุข์ตอ่พนกังำนสอบสวน หรือเจ้ำหน้ำทีต่ ำรวจ  
 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรที่ออกโดยหนว่ยงำนรำชกำรท่ีระบเุลขประจ ำตวัประชำชนของผู้ ร้องเรียน 
 หลกัฐำนแสดงกำรเปลีย่นช่ือสกลุ (ถ้ำม)ี  
 เอกสำรหรือหลกัฐำนท่ีได้ยื่นตอ่พนกังำนสอบสวนหรือเจ้ำหน้ำทีต่ ำรวจ  
 เอกสำรหรือหลกัฐำนอื่น ๆ ที่แสดงรำยละเอียดที่แสดงให้เห็นถงึกำรกระท ำควำมผดิตำมมำตรำ 14 และควำม

เสยีหำยทีเ่กิดขึน้กบัผู้ใช้บริกำรหรือบคุคลภำยนอก  
 
กรณีไม่ได้มาด้วยตนเอง (ต้องยื่นเอกสำรตอ่ไปนีเ้พิ่มเติมด้วย)  
 หนงัสอืมอบอ ำนำจ  
 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรที่ออกโดยหนว่ยงำนรำชกำร ที่ระบเุลขประจ ำตวัประชำชนของผู้มอบอ ำนำจ

และผู้ รับมอบอ ำนำจ  
 

ทัง้นี ้ผู้ รับมอบอ ำนำจต้องแสดงบตัรประจ ำตวัประชำชนตวัจริงตอ่เจ้ำหน้ำทีด้่วย 

mailto:Customercare@24shopping.co.th
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บริษัท ทเวนตีโ้ฟร์ ช้อปป้ิง จ ากัด   
ส านักงานใหญ่ เลขที่ 119 อาคารธาราสาทรชัน้ 9-10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

หมายเลขโทรศัพท์ 02-780-7666  หรือ Email Address Customercare@24shopping.co.th 

 

แบบฟอร์มข้อร้องเรียน (Complaint Form) 
 

1. ข้อมูลผู้ร้องเรียน  
ช่ือ..............................................................................นำมสกลุ............................................................อำย.ุ.................ปี  
เพศ        ชำย        หญิง อำชีพ.............................................................เลขที่บตัรประชำชน................................................  
ที่อยู…่…….....................................................................................................................................................................  
โทรศพัท์มือถือ........................................................................อเีมล.................................................................................  
 
2. รายละเอียดของการกระท าความผิดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพวิเตอร์ พ.ศ.2550 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560  

2.1 ช่ือบญัชีผู้ใช้งำน / ช่ือเจ้ำของ / ช่ือผู้ครอบครองข้อมลูคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมำย
........................................................................................................................................................................ 
2.2 ต ำแหนง่ที่อยูข่องข้อมลูคอมพิวเตอร์ (URL) ที่ผิดกฎหมำย  
........................................................................................................................................................................  
2.3 ค ำอธิบำยพฤติกำรณ์ และลกัษณะของกำรกระท ำทีเ่ป็นควำมผิดตำมข้อใดข้อหนึง่ หรือหลำยข้อดงัตอ่ไปนี ้(หำก
ที่วำ่งไมพ่อโปรดเขียนรำยละเอยีดเพิ่มเติมในเอกสำรแนบ)  
 ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตำมมำตรำ 14(1) กล่ำวคือ โดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงน ำเข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ง

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดย
ประกำรที่น่ำจะเกิดควำมเสียหำยแก่ประชำชนอันมิใช่กำรกระท ำควำมผิดฐำนหมิ่นประมำทตำมประมวล
กฎหมำยอำญำ เหตผุล................................................................................................................................ 

 ข้อมลูคอมพิวเตอร์ตำมมำตรำ 14(2) กลำ่วคือ น ำเข้ำสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ซึง่ข้อมลูคอมพิวเตอร์อนัเป็นเท็จ โดย
ประกำรท่ีนำ่จะเกิดควำมเสยีหำยตอ่กำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัของประเทศควำมปลอดภยัสำธำรณะควำม
มัน่คงในทำงเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้ำงพืน้ฐำนอนัเป็นประโยชน์สำธำรณะของประเทศหรือก่อให้เกิด
ควำมตื่นตระหนกแก่ประชำชน เหตผุล.......................................................................................................... 

 ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตำมมำตรำ 14(3) กล่ำวคือ น ำเข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด  ๆ  อนัเป็น
ควำมผิดเก่ียวกับควำมมัน่คงแห่งรำชอำณำจักรหรือควำมผิดเก่ียวกับกำรก่อกำรร้ำยตำมประมวลกฎหมำย
อำญำ เหตผุล............................................................................................................................................. 

 ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตำมมำตรำ 14(4) กล่ำวคือ น ำเข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด  ๆ  ที่มี
ลกัษณะอนัลำมก และข้อมลูนัน้ประชำชนทัว่ไปอำจเข้ำถงึได้ เหตผุล............................................................... 
................................................................................................................................................................. 

 
เจ้ำหน้ำที่รับเร่ืองร้องเรียน : วนัท่ี-เวลำ : 
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บริษัท ทเวนตีโ้ฟร์ ช้อปป้ิง จ ากัด   
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3. รายละเอียดของความเสียหายที่เกิดขึน้แก่ผู้ร้องเรียน หรือบุคคลภายนอก (หำกที่วำ่งไมพ่อโปรดเขียนรำยละเอียด
เพิ่มเติมในเอกสำรแนบ)  
............................................................................................................................. ................................................................
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................................
.............................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................
.  
4. การร้องทุกข์/ลงบันทึกประจ าวัน  

4.1 วนัท่ีร้องทกุข์/ลงบนัทกึ……………………………………………………………………………………………… 
4.2 สถำนีต ำรวจ…………………………………………………………………………………………………………  
4.3 ช่ือพนกังำนสอบสวนหรือเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ…………………………………………………………………………. 
  

5. เอกสารที่ส่งมอบมีดังต่อไปนี ้(โปรดท ำเคร่ืองหมำย ตำมรำยกำรเอกสำรท่ีทำ่นได้ยื่นมำพร้อมแบบฟอร์มข้อร้องเรียน)  
 ข้อร้องเรียนตำมแบบฟอร์มที่ บริษัทฯ ก ำหนด  
 บนัทกึประจ ำวนั หรือหนงัสอืแจ้งควำมร้องทกุข์ (ต้นฉบบั)  
 บตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรท่ีออกโดยหนว่ยงำนรำชกำรท่ีระบเุลขประจ ำตวัประชำชนของผู้ ร้องเรียน  
 หลกัฐำนแสดงกำรเปลีย่นช่ือสกลุ (ถ้ำม)ี  
 เอกสำรหรือหลกัฐำนท่ีได้ยื่นตอ่พนกังำนสอบสวนหรือเจ้ำหน้ำทีต่ ำรวจ  
 เอกสำรหรือหลกัฐำนอื่นๆ ที่แสดงรำยละเอียดที่แสดงให้เห็นถงึกำรกระท ำควำมผดิตำมมำตรำ 14 และ

ควำมเสยีหำยที่เกิดขึน้กบัผู้ใช้บริกำรหรือบคุคลภำยนอก (ถ้ำม ีโปรดระบ)ุ 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................  

กรณีไม่ได้มาด้วยตนเอง (ต้องยื่นเอกสำรตอ่ไปนีเ้พิ่มเติมด้วย)  
 หนงัสอืมอบอ ำนำจ  
 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรที่ออกโดยหนว่ยงำนรำชกำรท่ีระบเุลขประจ ำตวัประชำชนของ      

ผู้มอบอ ำนำจและผู้ รับมอบอ ำนำจ  
 
 
 
 
เจ้ำหน้ำที่รับเร่ืองร้องเรียน : วนัท่ี-เวลำ : 
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ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมที่ได้กรอกลงในแบบฟอร์มฉบับนี  ้รวมถึงเอกสำรประกอบทัง้หมดที่ยื่นมำพร้อม

แบบฟอร์มนีถ้กูต้องและเป็นควำมจริงทกุประกำร หำกตรวจสอบพบวำ่ ข้ำพเจ้ำให้ข้อควำม เอกสำร หรือหลกัฐำนใดไมถ่กูต้อง
ตำมควำมจริง ข้ำพเจ้ำยินยอมรับผิดในควำมเสยีหำยที่เกิดทกุประกำร  

 
ทัง้นี ้ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำ บริษัทฯ จะจัดท ำส ำเนำ และส่งข้อมูลที่ร้องเรียน รวมถึงเอกสำรประกอบของข้ำพเจ้ำให้

ผู้ใช้บริกำร สมำชิก หรือบคุคลที่เก่ียวข้องซึง่อยูใ่นควำมควบคมุดแูลของบริษัทฯ ตำมขัน้ตอนท่ีกฎหมำยก ำหนดตอ่ไป  
 

ลงช่ือ........................................................................ผู้ ร้องเรียน  
       (                 )  

 
วนัท่ี…............../….............../…................  

 
หมายเหตุ :  
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมด่ ำเนินกำรใดๆ กรณีผู้ ร้องเรียนกรอกข้อมลู หรือยื่นเอกสำรหลกัฐำนไมถ่กูต้อง หรือไมค่รบถ้วน  
**บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่ควำมเสยีหำย หรือคำ่ใช้จำ่ยใดๆ ไมว่ำ่ทำงตรง หรือทำงอ้อมที่เกิดขึน้จำกกำรร้องเรียนนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้ำหน้ำที่รับเร่ืองร้องเรียน : วนัท่ี-เวลำ : 


