การแจ้ งเตือนให้ นําข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ออกจากระบบ (Take Down Notice)
นี่ยน ปิตโตรเคมี
อล จำกัดระงั
(มหาชน)
ผู้ทที้ ี�ป่ ระสงค
ระสงค์จ์ ะส
ะส่งแบบฟอร
การร้องเรี
นให้ทางบริ
ิ จํากัดค(มหาชน)
บการ
่ งแบบฟอร์ม์ มบับันนทึทึกกการร
้ องเรียยนให
้ ทางบริษษัทัทยูเธรรมนิ
ระงับหการแพร
ลที่เป็นดความผิ
ดตามมาตรา
14 พระราชบั
าด
แพร่
ลายหรื หลายหรื
มูลทีาข
ตามมาตรา
14 พระราชบั
ญญั ตญ
ิว่าญัด้ตวิวยการกระทํ
าความผิดเกี�ยดวกั บ
่อนําเข้ าข้ออนำเข
้ �เป็อมู
้ นความผิ
่ วยการกระทำความผิ
้
เกี่ยวกัวบเตอร์
คอมพิพ.ศ.
วเตอร
ม่ เติมพระราชบั
ติวาด
่ยวกับวเตอร์
คอมพิ(ฉบั
วเตอร์
คอมพิ
2550
ไขเพิ�มแกเติไขเพิ
ญญัติว่าญด้ญั
วยการกระทํ
บที� 2)
์ พ.ศ.แก้2550
้ มพระราชบั
่ วยการกระทำความผิ
้ าความผิดเกี�ยวกัดบเกีคอมพิ
(ฉบับ2560
ที่ 2) พ.ศ.
องติ
อและยื
่นมแบบฟอร์
องเรี
ยนพรอมเอกสารต
าที
ษัท ติ
พ.ศ.
ต้ องติ2560
ดต่อตและยื
ข้ อร้ องเรีมขยอร
้ ด�นตแบบฟอร์
่
้ นพร้
้ อมเอกสารต่
้ อเจ้ าหน้อเจ
่ าทีาหน
้ �ด้วยตนเอง
้ ่ดวยตนเอง
้ ที� บริ ษทีัท่ บริธรรมนิ
ปิโตรเคมีค178
อล ซอยเพิ
จำกัด (มหาชน)
728 อาคาร
ยูเนีถนนประชาชื
่ยนเฮาส
ด
จํยูาเนีกั่ยดน(มหาชน)
�มทรัพย์ (ประชาชื
�น20)
�น แขวงบางซื�อแขวงบางบำหรุ
เขตบางซื�อ กรุเขตบางพลั
งเทพมหานคร
้ ์ ถนนบรมราชชนนี
กรุงเทพมหานคร 10700
10800
เอกสารประกอบการร้ องเรียน
1. แบบฟอร์ มร้ องเรียน
2. บันทึกประจําวัน หรือ หนังสือแจ้ งความร้ องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนหรือเจ้ าหน้ าที�ตํารวจ
3. เอกสาร หลักฐาน ที�แสดงรายละเอียดการกระทําความผิดตามมาตรา 14 และผลกระทบที�เกิดขึ �น หรือหลักฐาน
อื�น ๆ ทีเ� กี�ยวข้ องแก่ผ้ ใู ห้ บริ การ
กรณีไม่ได้ มาด้ วยตนเอง(ต้ องยื�นเอกสารเพิ�มเติม ดังนี �)
1. หนังสือมอบอํานาจ
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
เมื�อบริ ษัทได้ รับแบบฟอร์ มและเอกสารหลักฐานที�เกี�ยวข้ อง และได้ ตรวจสอบเอกสารแล้ ว บริ ษัทจะ
ดําเนินการลบหรือแก้ ไข ระงับ เพื�อไม่ให้ แพร่หลายต่อไปโดยทันที และดําเนินการจัดทําสําเนาส่งให้ ผ้ ใู ช้ บริ การหรื อ
บุคคลที�เกี�ยวข้ องซึง� อยู่ในความควบคุมดูแลของบริ ษัทโดยทันที

บริษัท บริ
ยูเนีษ่ยัทนธรรมนิ
ปิโตรเคมี
ด (มหาชน)
ติ จํคาอล
กัด จำกั
(มหาชน)

728 อาคาร ยูเนี178
่ยนเฮซอยเพิ
า้ ส์ ถนนบรมราชชนนี
เขตบางพลั
ด กรุงเทพมหานคร
�มทรัพย์ (ประชาชืแขวงบางบำหรุ
�น20) ถนนประชาชื
�น แขวงบางซื
�อ เขตบางซื�อ 10700
กรุงเทพมหานคร 10800

แบบฟอร์ มบันทึกข้ อร้ องเรียน (Complaint Form)
ส่วนที� 1 : สําหรับผู้ร้องเรียน (กรุณากรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วน)
ชื�อ – นามสกุล :
ที�อยู่ :
อีเมล :

อายุ :

ปี

เบอร์ โทรศัพท์ :

รายละเอียดเรื� องร้ องเรียน :

ผลกระทบ/ความเสียหายที�เกิดขึ �น:

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลที�กล่าวมาข้ างต้ น รวมถึงเอกสารประกอบการยื�นแบบฟอร์ มทังหมด
�
นี � ถูกต้ องและเป็ นจริงทุกประการ หากภายหลังตรวจสอบพบว่า ข้ อความหรื อเอกสาร ไม่ถกู ต้ องตามความเป็ น
จริง ข้ าพเจ้ ายินยอมรับผิดในความเสียหายที�เกิดขึ �นทุกประการ
ทางบริ
ษัทษัทยูเนีธรรมนิ
่ยน ปิโตรเคมี
จำกัด (มหาชน)
งกลแาว
ทางบริ
ติ จํากัคดอล (มหาชน)
จะจัดจะจั
ทําสํดาทำสำเนาและส
เนาและส่งข้ อมูงข
่ลร้ อมู
้ องเรีลรยองเรี
้ นดังยกล่นดัาวให้
่ ก่
ให
บุ่ ค�เกีคลที
วข�อองเพื
นการตามกฎหมายต
บุคแก
�ยวข้่เกีอ่ยงเพื
การตามกฎหมายต่
อไป อไป
้ คลที
้ ดําเนิ่อนดำเนิ
่
ลงชื�อ
(

วันที�

/

/

หมายเหตุ: บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมทีเ� กิดจากการร้ องเรียนนี �

ส่วนที� � : สําหรับเจ้ าหน้ าที�
ชื�อ – นามสกุล :
เบอร์ โทรศัพท์ :
ส่งเรื�องร้ องเรียนให้ กบั ฝ่ าย :

แผนก :
E – Mail :
เมื�อวันที� / เวลา :

ผู้ร้องเรี ยน
)

