
 

 

 
มาตรการแจ้งเตือน (Take Down Notice) 

 

ผู้ ใช้บริการท่ีประสงค์จะแจ้งเตือนเพ่ือให้ระงับการแพร่หลาย หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีผิดกฎหมายออกจากระบบคอมพิวเตอร์ ตาม
พระราชบญัญตัวิา่ด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ จะต้องตดิตอ่และย่ืนแบบฟอร์มข้อร้องเรียน 
(Complaint Form) พร้อมเอกสารประกอบต่อเจ้าหน้าท่ีด้วยตนเองท่ีศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด เลขท่ี 
200 ชัน้ 28 อาคารจสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวฒันะ ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุ รี วนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา
ท าการ 09:00 – 17:00 นาฬิกา เว้นวนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1. ผู้ ร้องเรียนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มข้อร้องเรียน (Complaint Form) ให้ระงบัการท าให้แพร่หลายหรือลบข้อมลูคอมพิวเตอร์
ตามพระราชบญัญตัวิา่ด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมแนบเอกสารหลกัฐาน
ให้ครบถ้วน และลงช่ือรับรองส าเนาเอกสารทกุฉบบั มอบให้แก่เจ้าหน้าท่ี 

2. กรณีผู้ ร้องเรียนไม่สามารถร้องเรียนด้วยตนเองได้ ผู้มาร้องเรียนแทนจะต้องมีหนงัสือมอบอ านาจน ามาย่ืนตอ่เจ้าหน้าท่ีด้วย 
 

เอกสารหลกัฐานประกอบการร้องเรียน 
             *ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรท่ีออกโดยหน่วยงานราชการท่ีระบเุลขประจ าตวัประชาชนของผู้ ร้องเรียน 
             หลกัฐานแสดงการเปล่ียนช่ือสกลุ (ถ้ามี)  
             *ต้นฉบบับนัทกึประจ าวนั หรือหนงัสือแจ้งความร้องทกุข์ ตอ่พนกังานสอบสวนหรือเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
             *เอกสารหรือหลกัฐานท่ีได้ย่ืนตอ่พนกังานสอบสวนหรือเจ้าหน้าท่ีต ารวจ (โปรดระบ)ุ……………………………………….……… 
             ………………………………………………………………………………………………………………………….…….……… 
             …………………………………………………………………………………………………………………………….…..……… 
             เอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีแสดงรายละเอียดเก่ียวข้องกบัการกระท าความผิดตามมาตรา 14 และความเสียหายท่ีเกิดขึน้กบั 
             ผู้ใช้บริการ หรือบคุคลภายนอก และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (โปรดระบ)ุ…………………………………………….………………….. 
             ………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
             …………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
             *หลกัฐานท่ีแสดงว่าเป็นลูกค้าของบริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากดั เช่น ใบเสร็จรับเงิน (โปรดระบ)ุ…………...…………...… 
              …………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
            กรณีไม่ได้มาด้วยตนเอง (ต้องย่ืนเอกสารตอ่ไปนีด้้วย) 
             *หนงัสือมอบอ านาจ 
             *ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรท่ีออกโดยหน่วยงานราชการท่ีระบเุลขประจ าตวัประชาชนของผู้ มอบอ านาจ และ 
             ผู้ รับมอบอ านาจ 
   (หมายเหต ุ: เอกสารท่ีมีเคร่ืองหมาย *ผู้ ร้องเรียนต้องย่ืนประกอบการร้องเรียนด้วยทกุครัง้ 
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แบบฟอร์มข้อร้องเรียน (Complaint Form) ให้ระงับการท าให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพวิเตอร์ 
ตามพระราชบัญญัตว่ิาด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ 

 

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดของข้อมูลผู้ร้องเรียน 
 

ช่ือ – นามสกลุ……………………………………………………………………………………………………อาย…ุ………..…………ปี 
เพศ    ชาย       หญิง  อาชีพ…………………………………..บตัรประจ าตวัประชาชน เลขท่ี……………….............................. 
ท่ีอยู่…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
เบอร์โทรศพัท์บ้าน……………….………..เบอร์โทรศพัท์มือถือ………………………….………อีเมล์………..…………………………… 
 
ส่วนที่ 2 : รายละเอียดของการกระท าความผิดมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตว่ิาด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพวิเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
(หากท่ีวา่งไม่พอ โปรดเขียนรายละเอียดเพิ่มเตมิในเอกสารแนบ) 
 

2.1 ลกัษณะข้อมลูคอมพิวเตอร์ท่ีผิดกฎหมายเป็น           ข้อความ             รูปภาพ/ภาพถ่าย              คลิปเสียง/วดิีโอ  
(ระบ)ุ…………………………………………………………………….............................................................................................. 

2.2 ต าแหน่งที่อยู่ของข้อมลูคอมพิวเตอร์ (URL) ท่ีผิดกฎหมาย…………………………………………………………………….. 
 2.3 ลกัษณะของการกระท าความผิดมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  
และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ 
  ข้อมลูคอมพิวเตอร์ตามมาตรา 14(1) กล่าวคือ ข้อมูลท่ีบิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลอัน
เป็นเทจ็ โดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน อนัมิใช่การกระท าความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา 
รายละเอียดของเร่ืองร้องเรียน :  ………………………………………………………………….…………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ข้อมลูคอมพิวเตอร์ตามมาตรา 14(2)  กล่าวคือ ข้อมลูอันเป็นเท็จ โดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพืน้ฐานอันเป็น
ประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน 
รายละเอียดของเร่ืองร้องเรียน :  ……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา 14(3) กล่าวคือ ข้อมูลอันเป็นความผิดเก่ียวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือ
ความผิดเก่ียวกบัการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 
รายละเอียดของเร่ืองร้องเรียน : ………………………………………………………………………………………………….…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
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   ข้อมลูคอมพิวเตอร์ตามมาตรา 14(4) กล่าวคือ ข้อมลูที่มีลกัษณะอนัลามกและข้อมลูนัน้ประชาชนทัว่ไปอาจเข้าถงึได้ 
รายละเอียดของเร่ืองร้องเรียน  : ……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
 

ส่วนที่  3 : รายละเอียดของความเสียหายท่ีเกิดขึน้แก่ผู้ร้องเรียนหรือบุคคลภายนอก (หากท่ีว่างไม่พอ โปรดเขียนรายละเอียด
เพิ่มเตมิในเอกสารแนบ) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนที่ 4 : การแจ้งความร้องทุกข์ 
 

 4.1 วนัท่ีแจ้งความร้องทกุข์………………………………………………………………………………………………………………… 
 4.2 สถานีต ารวจ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4.3 ช่ือพนกังานสอบสวนหรือเจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีรับแจ้ง……………………………………………………………..………………….. 
 
หมายเหต ุ:  
**บริษัทจะด าเนินการเม่ือผู้ ร้องเรียนกรอกข้อมูลหรือย่ืนเอกสารหลักฐานให้ถูกต้อง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนลงช่ือรับรอง
ส าเนาเอกสารทกุฉบบั  
**ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลท่ีร้องเรียนและข้อมูลของผู้ ร้องเรียนให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบและยินยอมให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องเปิดเผยข้อมลูของผู้ ร้องเรียนเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการกบัเร่ืองร้องเรียนตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
**บริษัทจะไม่รับผิดชอบตอ่ความเสียหายใดๆ ไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อม หรือคา่ใช้จ่ายใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากการร้องเรียนนี ้

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความที่ได้แจ้งในแบบฟอร์มฉบบันีแ้ละเอกสารแนบท้ายประกอบแบบฟอร์มเป็นจริงทกุประการ หากปรากฎข้อความ
หรือหลกัฐานใดท่ีแจ้งไว้ไม่ถกูต้องตามความจริง ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดในความเสียหายท่ีเกิดขึน้ทกุประการ 
 
 
       ลงช่ือ……………………………………………………ผู้ ร้องเรียน 
       (      ) 
                 วนัท่ี……………/………..………..……./…………… 
 
 
 ลงช่ือ……………………………………………………เจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองร้องเรียน 
      (      ) 
  วนัท่ี……………/…………...………./……………เวลา…………. 
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รายละเอียดของเร่ืองร้องเรียน (ตอ่) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


