ขัน้ ตอนการแจ้ งเตือนให้ นาข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ออกจากระบบ (Take Down Notice)
ผู้ที่ประสงค์จะแจ้ งเตือนเพื่อให้ บริ ษัทกลุม่ สยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จากัด ระงับการแพร่ หลายหรื อนาข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ที่เป็ น
ความผิดตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้ วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติว่าด้ วยการกระทาความผิ ดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ ของ บริ ษัท
กลุ่ม สยามบรรจุภัณ ฑ์ จ ากัด จะต้ อ งติ ด ต่อ และยื่น แบบฟอร์ ม ข้ อร้ องเรี ย นพร้ อมเอกสารประกอบต่อ เจ้ าหน้ าที่ ด้ วยตนเองที่
หน่วยงาน Brand Management Office เอสซีจี แพคเกจจิ ้ง อาคารสานักงานใหญ่ 3 ชัน้ 12 เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะดาเนินการเพื่อระงับการแพร่ หลายหรื อนาข้ อมูลที่ผิดกฎหมายข้ างต้ นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ ต่อเมื่อ
ผู้ร้องเรี ยนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ มข้ อร้ องเรี ยน พร้ อมแนบเอกสารหลักฐานครบถ้ วน โดยต้ องลงลายมือชื่ อเอกสารรับรอง
สาเนาทุกฉบับ และนามามอบให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบโดยตรงด้ วยตนเองเท่านัน้
เอกสารหลักฐานประกอบการร้ องเรียน







ข้ อร้ องเรี ยนตามแบบฟอร์ มที่บริ ษัทกลุม่ สยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จากัด กาหนด
บันทึกประจาวัน หรื อหนังสือแจ้ งความร้ องทุกข์ตอ่ พนักงานสอบสวนหรื อเจ้ าหน้ าที่ตารวจ (ต้ นฉบับ)
บัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่ระบุเลขประจาตัวประชาชนของผู้ร้องเรี ยน (สาเนา)
หลักฐานแสดงการเปลีย่ นชื่อสกุล (ถ้ ามี)
เอกสารหรื อหลักฐานที่ได้ ยื่นต่อพนักงานสอบสวนหรื อเจ้ าหน้ าที่ตารวจ
เอกสารหรื อหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงรายละเอียดที่แสดงให้ เห็นถึงการกระทาความผิดตามมาตรา 14 และความเสียหายที่
เกิดขึ ้นกับผู้ใช้ บริ การหรื อบุคคลภายนอก

กรณีไม่ได้ มาด้ วยตนเอง (ต้ องยื่นเอกสารต่อไปนี ้เพิ่มเติมด้ วย)
 หนังสือมอบอานาจ
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่ระบุเลขประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและ
ผู้รับมอบอานาจ
ทังนี
้ ้ ผู้รับมอบอานาจต้ องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนตัวจริ งต่อเจ้ าหน้ าทีด่ ้ วย

หน่วยงาน Brand Management Office เอสซีจี แพคเกจจิ ้ง
อาคารสานักงานใหญ่ 3 ชัน้ 12 เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
แบบฟอร์ มข้ อร้ องเรียน (Complaint Form)
1. ข้ อมูลผู้ร้องเรียน
ชื่อ................................................................................นามสกุล............................................................อายุ..................ปี
เพศ
ชาย
หญิง อาชีพ.............................................................เลขที่บตั รประชาชน..............................................
ที่อยู.่ ...................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์มือถือ........................................................................อีเมล.....................................................................................
2. รายละเอียดของการกระทาความผิด
2.1 ชื่อบัญชีผ้ ใู ช้ งาน/ชื่อเจ้ าของ/ชื่อผู้ครอบครองข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ที่ผิดกฎหมาย...........................................................
...............................................................................................................................................................................
2.2 ตาแหน่งที่อยูข่ องข้ อมูลคอมพิวเตอร์ (URL) ที่ผิดกฎหมาย...........................................................................................
...............................................................................................................................................................................
2.3 คาอธิบายพฤติการณ์ และลักษณะของการกระทาที่เป็ นความผิดตามข้ อใดข้ อหนึง่ หรื อหลายข้ อดังต่อไปนี ้ (หากที่วา่ งไม่
พอโปรดเขียนรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ)
 โดยทุจริ ตหรื อโดยหลอกลวงนาเข้ าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ ซงึ่ ข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ที่บิดเบือน หรื อปลอมไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อ
บางส่วน หรื อข้ อมูลคอมพิวเตอร์ อนั เป็ นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนอันมิใช่การกระทา
ความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา
 นาเข้ าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้ อมูลคอมพิวเตอร์ อนั เป็ นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษา
ความมัน่ คงปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะความมัน่ คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรื อโครงสร้ าง
พื ้นฐานอันเป็ นประโยชน์สาธารณะของประเทศหรื อก่อให้ เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
 นาเข้ าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ใ ด ๆ อันเป็ นความผิดเกี่ยวกับความมัน่ คงแห่งราชอาณาจักรหรื อ
ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ ายตามประมวลกฎหมายอาญา
 นาเข้ าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ ซงึ่ ข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ใด ๆ ที่มีลกั ษณะอันลามก และข้ อมูลนันประชาชนทั
้
ว่ ไปอาจเข้ าถึงได้
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
เจ้ าหน้ าที่รับเรื่ องร้ องเรี ยน :

วันที่-เวลา :

หน่วยงาน Brand Management Office เอสซีจี แพคเกจจิ ้ง
อาคารสานักงานใหญ่ 3 ชัน้ 12 เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
3. รายละเอียดของความเสียหายที่เกิดขึน้ แก่ ผ้ ูร้องเรี ยนหรื อบุ คคลภายนอก (หากที่ว่างไม่พอโปรดเขียนรายละเอียด
เพิ่มเติมในเอกสารแนบ)
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
4. การร้ องทุกข์ /ลงบันทึกประจาวัน
4.1 วันที่ร้องทุกข์/ลงบันทึกประจาวัน...............................................................................................................................
4.2 สถานีตารวจ.............................................................................................................................................................
4.3 ชื่อพนักงานสอบสวนหรื อเจ้ าหน้ าที่ตารวจ..................................................................................................................
5. เอกสารที่ส่งมอบมีดังต่ อไปนี ้ (โปรดกาเครื่ องหมาย ตามรายการเอกสารที่ทา่ นได้ ยื่นมาพร้ อมแบบฟอร์ มข้ อร้ องเรี ยน)
 ข้ อร้ องเรี ยนตามแบบฟอร์ มที่บริ ษัทกลุม่ สยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จากัด กาหนด
 บันทึกประจาวัน หรื อหนังสือแจ้ งความร้ องทุกข์ (ต้ นฉบับ)
 บัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่ระบุเลขประจาตัวประชาชนของผู้ร้องเรี ยน
 หลักฐานแสดงการเปลีย่ นชื่อสกุล (ถ้ ามี)
 เอกสารหรื อหลักฐานที่ได้ ยื่นต่อพนักงานสอบสวนหรื อเจ้ าหน้ าที่ตารวจ
 เอกสารหรื อหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงรายละเอียดที่แสดงให้ เห็นถึงการกระทาความผิดตามมาตรา 14 และความเสียหายที่
เกิดขึ ้นกับผู้ใช้ บริ การหรื อบุคคลภายนอก (ถ้ ามี โปรดระบุ) .......................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
กรณีไม่ได้ มาด้ วยตนเอง (ต้ องยื่นเอกสารต่อไปนี ้เพิ่มเติมด้ วย)
 หนังสือมอบอานาจ
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่ระบุเลขประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและ
ผู้รับมอบอานาจ
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความที่ได้ กรอกลงในแบบฟอร์ มฉบับนี ้ รวมถึงเอกสารประกอบทังหมดที
้
่ยื่นมาพร้ อมแบบฟอร์ มนี ้
ถูกต้ องและเป็ นความจริ งทุกประการ หากตรวจสอบพบว่า ข้ าพเจ้ าให้ ข้อความ เอกสาร หรื อหลักฐานใดไม่ถกู ต้ องตามความจริ ง
ข้ าพเจ้ ายินยอมรับผิดในความเสียหายที่เกิดทุกประการ

เจ้ าหน้ าที่รับเรื่ องร้ องเรี ยน :

วันที่-เวลา :

หน่วยงาน Brand Management Office เอสซีจี แพคเกจจิ ้ง
อาคารสานักงานใหญ่ 3 ชัน้ 12 เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ ารับทราบว่า บริ ษัทกลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จากัด จะจัดทาสาเนาและส่งข้ อมูลที่ร้องเรี ยน รวมถึงเอกสาร
ประกอบของข้ าพเจ้ าให้ ผ้ ูใช้ บริ การ สมาชิก หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของ บริ ษัทกลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์
จากัด ตามขันตอนที
้
่กฎหมายกาหนดต่อไป
ลงชื่อ........................................................................ผู้ร้องเรี ยน
(
)
วันที่............./.............../................
หมายเหตุ :
*บริษัทกลุม่ สยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จากัด ขอสงวนสิทธิ์ไม่ดาเนินการใดๆ กรณีผ้ รู ้ องเรียนกรอกข้ อมูลหรือยื่นเอกสารหลักฐานไม่ถกู ต้ องหรือไม่ครบถ้ วน
**บริษัทกลุม่ สยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จากัด จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้ จา่ ยใด ๆ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้ อมที่เกิดขึ ้นจากการร้ องเรียนนี ้

เจ้ าหน้ าที่รับเรื่ องร้ องเรี ยน :

วันที่-เวลา :

