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มาตรการแจ้งเตือน (Take Down Notice) 
 
ผู้ใช้บริการท่ีมีความประสงค์จะแจ้งเตือนเพื่อให้ระงบัการแพร่หลาย หรือลบข้อมลูคอมพิวเตอร์ ที่ผิดกฎหมายออกจากระบบคอมพวิเตอร์ ตาม
พระราชบญัญตัิ วา่ด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จะต้องติดตอ่และยื่นแบบฟอร์มข้อร้องเรียน 
(Complaint Form) พร้อมเอกสารประกอบตอ่เจ้าหน้าทีด้่วยตนเองที่ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน บริษัท คลาวด์ คอมพิวติง้ โซลชูั่นส์ จ ากัด เลขที ่
200 ชัน้ 10 อาคารจสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวฒันะ ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ วนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา  
ท าการ 09:00 – 17:00 นาฬิกา เว้นวนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้ 

1. ผู้ ร้องเรียนกรอกรายละเอยีดในแบบฟอร์มข้อร้องเรียน (Complaint Form) ให้ระงบัการท าให้แพร่หลายหรือลบข้อมลูคอมพิวเตอร์
ตามพระราชบญัญตัวิา่ด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานให้
ครบถ้วน และลงช่ือรับรองส าเนาเอกสารทกุฉบบั มอบให้แก่เจ้าหน้าที่  

2. กรณีผู้ ร้องเรียนไมส่ามารถร้องเรียนด้วยตนเองได้ ผู้มาร้องเรียนแทนจะต้องมีหนงัสอืมอบอ านาจน ามายื่นตอ่เจ้าหน้าที่ด้วย  
 
เอกสารหลกัฐานประกอบการร้องเรียน  
□ *ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรที่ออกโดยหนว่ยงานราชการท่ีระบเุลขประจ าตวัประชาชนของผู้ ร้องเรียน  
□  หลกัฐานแสดงการเปลีย่นช่ือสกลุ (ถ้าม)ี  
□  *ต้นฉบบับนัทกึประจ าวนั หรือหนงัสอืแจ้งความร้องทกุข์ ตอ่พนกังานสอบสวน หรือเจ้าหน้าที่ต ารวจ  
□  *เอกสารหรือหลกัฐานท่ีได้ยื่นตอ่พนกังานสอบสวน หรือเจ้าหน้าที่ต ารวจ (โปรดระบ)ุ ........................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................ 
□ เอกสารหรือหลกัฐานอื่นๆ ที่แสดงรายละเอียดเก่ียวข้องกบัการกระท าความผิดตามมาตรา 14 และความเสยีหายที่เกิดขึน้กบั ผู้ใช้บริการ 
หรือบคุคลภายนอก และเอกสารที่เก่ียวข้อง (โปรดระบ)ุ........................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................ 
□ หลกัฐานท่ีแสดงวา่เป็นลกูค้าของบริษัท คลาวด์ คอมพิวติง้ โซลชูัน่ส์ จ ากดั เช่น ใบเสร็จรับเงิน (โปรดระบ)ุ……………………………... 
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................ 
กรณีไมไ่ด้มาด้วยตนเอง (ต้องยื่นเอกสารตอ่ไปนีด้้วย)  
□ *หนงัสอืมอบอ านาจ  
□ *ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรที่ออกโดยหนว่ยงานราชการท่ีระบเุลขประจ าตวัประชาชนของผู้มอบอ านาจ และ 
   ผู้ รับมอบอ านาจ  
(หมายเหต ุ: เอกสารที่มีเคร่ืองหมาย * ผู้ ร้องเรียนต้องยื่นประกอบการร้องเรียนด้วยทกุครัง้ ) 
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แบบฟอร์มข้อร้องเรียน (Complaint Form) ให้ระงับการท าให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพวิเตอร์
ตามพระราชบัญญัตว่ิาด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดของข้อมูลผู้ร้องเรียน  

 
ช่ือ –นามสกลุ…………………………………………………………………………………………………..…..…อาย…ุ..………….………ปี  
เพศ □ ชาย □  หญิง อาชีพ……………………………….……..บตัรประจ าตวัประชาชน เลขที…่…………………….…..............................  
ที่อยู…่………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..  
เบอร์โทรศพัท์บ้าน……………….……..…..เบอร์โทรศพัท์มือถือ…………..………………อีเมล์………..…….………………..……………… 

 
ส่วนที่ 2 : รายละเอียดของการกระท าความผิดมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัตว่ิาด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์           
พ.ศ. 2550 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
(หากท่ีว่างไม่พอ โปรดเขียนรายละเอียดเพิ่มเตมิในเอกสารแนบ)    

 
2.1 ลกัษณะข้อมลูคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายเป็น    □ ข้อความ    □ รูปภาพ/ภาพถ่าย    □ คลปิเสยีง/วิดีโอ                

(ระบ)ุ……………………………………………………………………...................................................................... 
2.2 ต าแหนง่ที่อยูข่องข้อมลูคอมพวิเตอร์ (URL) ที่ผิด

กฎหมาย………………………………………………………………………... 
2.3 ลกัษณะของการกระท าความผิดมาตรา 14 แหง่พระราชบญัญตัิวา่ด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                      

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

□ ข้อมลูคอมพิวเตอร์ตามมาตรา 14(1) กลา่วคือ ข้อมลูที่บิดเบอืนหรือปลอมไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น หรือข้อมลูอนัเป็นเทจ็ โดย

ประการท่ีนา่จะเกิดความเสยีหายแก่ประชาชน อนัมิใช่การกระท าความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา  

รายละเอียดของเร่ืองร้องเรียน  : ………………………………………………………………….……………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
  
 
 
 
 



  

บริษัท คลาวด์ คอมพวิติง้ โซลูชั่นส์ จ ากดั CLOUD COMPUTING SOLUTIONS CO., LTD. 

ชัน้ 10 อาคารจสัมินอินเตอร์เนชัน่แนล 200 หมู ่4 ถนน แจ้งวฒันะ 
ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 
โทร : 66(0) 2100-3000 โทรสาร : 66 (0) 2100-3501 

10th Fl, Jasmine International Tower 200 Moo 4 
Chaengwatana Road, Pakkret, Nonthaburi 11120 Thailand 

Tel : 66 (0) 2100-3000 Fax : 66 (0) 2100-3501 
www.ccs.jasmine.com 

 

 
□ ข้อมลูคอมพิวเตอร์ตามมาตรา 14(2) กลา่วคือ ข้อมลูอนัเป็นเท็จ โดยประการท่ีนา่จะเกิดความเสยีหายตอ่การรักษาความมัน่คง

ปลอดภยัของประเทศ ความปลอดภยัสาธารณะ ความมัน่คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพืน้ฐานอนัเป็นประโยชน์สาธารณะ
ของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน  
รายละเอียดของเร่ืองร้องเรียน : …………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

□ ข้อมลูคอมพวิเตอร์ตามมาตรา 14(3) กลา่วคือ ข้อมลูอนัเป็นความผิดเก่ียวกบัความมัน่คงแหง่ราชอาณาจกัร หรือความผิด
เก่ียวกบัการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา  
รายละเอียดของเร่ืองร้องเรียน : …………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 □ ข้อมลูคอมพิวเตอร์ตามมาตรา 14(4) กลา่วคือ ข้อมลูที่มีลกัษณะอนัลามก และข้อมลูนัน้ประชาชนทัว่ไปอาจเข้าถงึได้  
รายละเอียดของเร่ืองร้องเรียน : …………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
ส่วนที่ 3 : รายละเอียดของความเสียหายที่เกดิขึน้แก่ผู้ร้องเรียนหรือบุคคลภายนอก  
(หากที่วา่งไมพ่อ โปรดเขียนรายละเอียดเพิม่เติมในเอกสารแนบ) 

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

 
4.1 วนัท่ีแจ้งความร้องทกุข์……………………………………………………………………………………………………………… 
4.2 สถานีต ารวจ………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.3 ช่ือพนกังานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ต ารวจที่รับแจ้ง……………………………………………………………..………………… 

 
หมายเหต ุ:  
**บริษัทจะด าเนินการเมื่อผู้ ร้องเรียนกรอกข้อมลู หรือยื่นเอกสารหลกัฐานให้ถกูต้อง พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานให้ครบถ้วนลงช่ือรับรองส าเนา
เอกสารทกุฉบบั  
**ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูที่ร้องเรียนและข้อมลูของผู้ ร้องเรียนให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทราบและยินยอมให้หนว่ยงานที่เก่ียวข้อง
เปิดเผยข้อมลูของผู้ ร้องเรียนเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการกบัเร่ืองร้องเรียนตามที่กฎหมายก าหนดไว้  
**บริษัทจะไมรั่บผิดชอบตอ่ความเสยีหายใดๆ ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม หรือคา่ใช้จา่ยใดๆ ที่เกิดขึน้จากการร้องเรียนนี ้ 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อความทีไ่ด้แจ้งในแบบฟอร์มฉบบันี ้ และเอกสารแนบท้ายประกอบแบบฟอร์มเป็นจริงทกุประการหากปรากฎข้อความ
หรือหลกัฐานใดที่แจ้งไว้ไมถ่กูต้องตามความจริง ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดในความเสยีหายที่เกิดขึน้ทกุประการ 
 

 
ลงช่ือ……………………………………………………ผู้ ร้องเรียน 

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

 
ลงช่ือ……………………………………………...........เจ้าหน้าที่รับเร่ืองร้องเรียน  
       (                                                                        )  
วนัท่ี……………/…………...………./……………เวลา…………. 
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รายละเอียดของเร่ืองร้องเรียน (ตอ่)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 


