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วารสารสำ�หรับผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ โดย สำ�นักงาน กสทช.

สัญญา ต้องเป็น สัญญา

http://bcp.nbtc.go.th
www.facebook.com/con.rights

แบบไหนนะที่เรียกว่า ‘โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก’
บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก : บริการโทรทัศน์ประเภทที่ผู้ ใช้บริการประสงค์จะรับบริการตามเงื่อนไข
ที่ผู้ ให้บริการกำ�หนด โดยผู้ ให้บริการไม่ประสงค์จะให้บริการเป็นการทั่วไป ซึ่งจะมีค่าบริการหรือไม่ก็ ได้

ประเภทของโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก

1. เคเบิลทีวี
เคเบิลหรือดาวเทียมแบบไหนดี
เคเบิลทีวี : มีความคมชัด มีการรบกวนจาก
สัญญาณน้อย
โทรทัศน์ดาวเทียม : รับชมได้แม้จะอยู่ในพื้นที่
ห่างไกล และมีความหลากหลายของรายการ
มากกว่า แต่ถ้าฝนตก ลมแรงภาพอาจไม่ชัด

2. โทรทัศน์ดาวเทียม
ระบบเสียเงินกับระบบไม่เสียเงิน
ต่างกันอย่างไร
เคเบิลทีวี : แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. แบบเสียค่าบริการรายเดือน
2. ให้บริการฟรี โดยแลกกับการโฆษณาสินค้าระหว่างการรับชม
3. เสียค่าบริการเฉพาะช่องที่ต้องการรับ
โทรทัศน์ดาวเทียม : แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้ คือ
1. ไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วนใหญ่จะเป็นช่องที่มีการโฆษณาหรือเป็น
ช่องรายการเนื้อหาที่ ไม่เฉพาะเจาะจง
2. เสียค่าบริการรายเดือน โดยผู้ ใช้บริการเลือกจ่ายตามแพ็คเกจ
ที่อยากรับชม

ทรรศนะของเรา
บทความวารสารสำ�หรับผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์คอลัมน์ ‘ทรรศนะของเรา’ เล่ม 15
ผ่านไป 1 ปีกว่าแล้ว กับการที่ กสทช. ได้ก�ำหนดให้มี ‘มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก’
เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับการบริการที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และเกิดความเป็นธรรมจากการประกอบกิจการเคเบิลทีวี
และทีวดี าวเทียม โดยสัญญาทีส่ ามารถมีผลบังคับใช้นนั้ ผูป้ ระกอบการจะต้องส่งแบบสัญญาให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์พิจารณาล่วงหน้า ซึ่งต้องเป็นลายลักษณ์อักษร มีรูปแบบ และสาระส�ำคัญที่ไม่ขัดต่อกฎหมายการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เมื่อแบบสัญญาผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว ผู้ประกอบการต้องแจ้ง
รายละเอียดของการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกให้ชดั เจนและครบถ้วนผ่านสือ่ ทีผ่ บู้ ริโภคสามารถจะเข้าถึงและสามารถ
เข้าใจได้ง่าย เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจท�ำสัญญาและเลือกใช้บริการได้อย่างถูกต้องและ
เป็นไปตามความต้องการ ซึง่ สัญญาจะเกิดขึน้ ได้ตอ่ เมือ่ ผูป้ ระกอบการและผูใ้ ช้บริการตกลงกันอย่างชัดเจนว่าจะให้และจะใช้บริการ
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
หากผู้ใช้บริการพบว่าการรับบริการไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และมาตรฐานสัญญาคุณภาพตามที่ได้ตกลงในสัญญาไว้
สามารถทักท้วงหรือร้องเรียนให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดในสัญญาได้ ซึ่งในระยะเวลา 1 ปีกว่า หลังจากมีประกาศใช้
สัญญามาตรฐานได้มปี ญั หาเรือ่ งร้องเรียนของผูบ้ ริโภคเข้ามาเป็นระยะ กว่า 200 กรณี ซึง่ ปัญหาทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือการระงับสัญญาณ
โดยไม่แจ้งล่วงหน้า การคืนเงินในกรณีทผี่ ใู้ ห้บริการมีเงินค่าบริการหรือเงินอืน่ ใดค้างช�ำระแก่ผใู้ ช้บริการอยู่ รวมทัง้ การเปลีย่ นแพ็คเกจ
โดยไม่แจ้งล่วงหน้า หรือมีการแจ้งล่วงหน้าแต่ไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนดในประกาศสัญญาตามล�ำดับ
อย่างไรก็ดี หากการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการและผู้บริโภคในการส่งหลักฐานหรือ
ชีแ้ จงประเด็นทีถ่ กู ร้องเรียนภายในระยะเวลาอันสมควร ก็จะท�ำให้สามารถยุตเิ รือ่ งร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว และผูป้ ระกอบการเอง
หากน�ำเรื่องร้องเรียนไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการบริการให้ดีขึ้น ก็จะสามารถเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้บริโภคด้วย
ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้ประชาชนผู้อ่านได้เข้าใจ ‘มาตรฐานสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก’ และสามารถ
ปกป้องสิทธิและรู้เท่าทันได้มากขึ้นในฐานะผู้บริโภค วารสาร ‘รู้จักสื่อ รู้จักสิทธิ’ เล่มนี้ จึงได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรฐาน
สัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก เช่น ลักษณะสัญญาที่ดีควรเป็นอย่างไร หรือสิทธิของผู้บริโภคมีอะไรบ้าง
พร้อมความเห็นจากหลายฝ่าย ทั้งผู้ประกอบการ ตัวแทนผู้บริโภค และ กสทช. เอง เพื่อสะท้อนให้เห็นมุมมองและบทบาท
ที่หลากหลายจากผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรง

(นายสมบัติ ลีลาพตะ)

ผู้อำ�นวยการสำ�นักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์
รักษาการแทน รองเลขาธิการ กสทช.
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

Contents

ปีที่ 2 เล่มที่ 15

04

06

12

14
ข้อควรรู้ ‘สิทธิ’
ตามมาตรฐานสัญญา

รู้จักเรา

เรื่องจากปก

รู้จักร้องเรียน

รู้จักการบริการโทรทัศน์
แบบบอกรับสมาชิก

หลากมุมมอง
ปัญหาการให้บริการ

มาตรฐานของสัญญา
การให้บริการโทรทัศน์
แบบบอกรับสมาชิก

3

Q&A

รู้จักเรา

หากพูดถึง เคเบิลทีวี และโทรทัศน์ดาวเทียม ทุกคนคงรู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีในยุคที่เทคโนโลยี
เฟื่องฟูเช่นนี้ แต่เชื่อว่าน้อยคนนักที่จะรู้จักคำ�ว่า ‘การบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก’
โดยบทความนี้เราจะมาอธิบายให้ทุกคนได้รู้จักการบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกกันมากขึ้น
มีทั้งลักษณะการใช้งานที่มีความแตกต่างกัน ระบบการรับชมแบบเสียเงินและไม่เสียเงิน
รวมถึงข้อดี ข้อเสีย เป็นอย่างไร …มาทำ�ความรู้จักไปพร้อมกันเลย

ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการ
เป็นการทัว่ ไป ‘บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก’ หมายความว่า บริการโทรทัศน์
ประเภททีผ่ ใู้ ช้บริการประสงค์จะรับบริการดังกล่าวตามเงือ่ นไขทีผ่ ใู้ ห้บริการกำ�หนด
โดยผู้ให้บริการไม่ประสงค์จะให้บริการเป็นการทั่วไป ซึ่งจะมีค่าบริการหรือไม่ก็ได้
โดยโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกนั้นแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ 1. เคเบิลทีวี
(Cable Television) 2. โทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite Television) แต่ละประเภทนั้น
ก็จะมีการให้บริการทีค่ ล้ายคลึงกัน โดยผูใ้ ช้บริการสามารถเลือกใช้บริการได้ทงั้ แบบ
ไม่เสียค่าบริการ เสียค่าบริการรายเดือน หรือเสียค่าบริการโดยระบบการเติมเงิน
เคเบิลทีวี (Cable Television) เป็นกิจการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก
ประเภทหนึ่ง โดยผู้ให้บริการเคเบิลทีวีนั้นจะเป็นผู้รวบรวมรายการและเนื้อหา
ประเภทต่างๆ รวมถึงรายการที่มีการแพร่ภาพทางฟรีโทรทัศน์ทั้งในระบบอนาล็อก
และในระบบดิจิตอล (Free TV) หรือเป็นเนื้อหาประเภทพิเศษ (เนื้อหาเฉพาะ) จาก
แหล่งต่างๆ แล้วนำ�มาออกอากาศเพือ่ ให้ผใู้ ช้บริการได้รบั ชม โดยผูใ้ ช้บริการสามารถ
รับได้โดยตรงจากเครื่องรับที่ผู้ให้บริการติดตั้งให้หรือสามารถรับได้จากการลาก
สายอากาศจากผู้ให้บริการ โดยข้อดีของเคเบิลทีวีคือมีความคมชัด มีการรบกวน
จากสัญญาณน้อย เนื่องจากเป็นการใช้ส่งคลื่นความถี่ผ่านสาย Optical Fiber หรือ
Coaxial Cable เข้าสูเ่ ครือ่ งรับโทรทัศน์โดยการเดินสายสัญญาณเคเบิลทีวพี าดตาม
เสาไฟฟ้าผ่านหน้าบ้านผู้ที่จะเป็นลูกค้าในเป้าหมาย หากใครต้องการรับชมรายการ
ก็จะมีการเดินสายสัญญาณเข้าไปให้บริการในบ้านที่สมัครเป็นสมาชิก

โทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite Television) เป็นกิจการบอกรับสมาชิกอีกประเภทหนึง่
โดยโทรทัศน์ดาวเทียมนั้นก็มีความคล้ายคลึงกันอย่างมากกับเคเบิลทีวี เพียงแต่
แตกต่างกันในส่วนของระบบการรับชม เครื่องรับสัญญาณ และอุปกรณ์ในการ
ต่อพ่วงเพือ่ รับชม โดยรูปแบบในการส่งสัญญาณไปยังผูใ้ ช้บริการนัน้ จะแบ่งออกเป็น
2 รูปแบบ คือ
1. การส่งสัญญาณผ่านระบบ KU-Band สัญญาณที่ส่งครอบคลุมพื้นที่ได้น้อย
ใช้กับการส่งสัญญาณภายในประเทศ ส่วนใหญ่ใช้กับระบบการให้บริการ เคเบิลทีวี
ภายในประเทศ ความเข้มสัญญาณจะสูง
2. การส่งสัญญาณผ่านระบบ C-Band จะมีฟตุ พริน้ ต์ (Footprint) กว้าง สามารถ
ส่งสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ได้หลายประเทศ ซึ่งสัญญาณดาวเทียมที่รับได้จาก
ต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นระบบนี้ แต่เนื่องจากสัญญาณครอบคลุมพื้นที่กว้าง
ความเข้มสัญญาณจะต่ำ� (รายการส่วนใหญ่เป็นฟรีทวี ขี องแต่ละประเทศ และส่วนมาก
สามารถรับชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือน)
ข้อดีของการรับชมโทรทัศน์ดาวเทียม คือสามารถรับชมได้แม้จะอยู่ในพื้นที่
ห่างไกล และมีความหลากหลายของรายการมากกว่า เนื่องจากหากรับสัญญาณ
ผ่านระบบ C-Band นัน้ จะทำ�ให้ผใู้ ช้บริการสามารถรับชมเนือ้ หารายการจากผูใ้ ห้บริการ
ในภูมิภาค/ทวีปเดียวกันได้ ในกรณีที่เป็นช่องฟรีทีวีและไม่ได้เข้ารหัสสัญญาณไว้
แต่ข้อเสียก็คือการลดทอนของสัญญาณจากสภาวะภูมิอากาศ เช่น ฝนตก ท้องฟ้า
มีเมฆมาก ฯลฯ อาจจะทำ�ให้ไม่สามารถรับชมได้

4

การรับชมเคเบิลทีวีหรือโทรทัศน์ดาวเทียมในปัจจุบันนั้นมีความคล้ายคลึงกัน
อย่างมาก โดยผู้ให้บริการจะแข่งขันกันในเรื่องของเนื้อหารายการ (Content)
เสียมากกว่า เนื่องจากผู้ใช้บริการนั้นจะมีการเลือกใช้บริการโดยเนื้อหาเป็นหลัก
อาทิ ภาพยนตร์ต่างประเทศ กีฬา ข่าวสาร ซึ่งผู้ให้บริการแต่ละรายก็จะมีเนื้อหา
รายการหรือช่องรายการที่แตกต่างกัน การเลือกใช้บริการหรือการรับชมเนื้อหาจึง
ขึ้นอยู่กับผู้ใช้บริการเป็นสำ�คัญ

ระบบเสียเงินกับระบบไม่เสียเงินต่างกันอย่างไร

โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกทั้งเคเบิลทีวีและโทรทัศน์ดาวเทียมนั้นสามารถ
แบ่งการให้บริการออกเป็น 2 แบบ ด้วยกัน คือ 1. การรับชมโดยไม่เสียค่าบริการ
2. การรับชมโดยเสียค่าบริการ ทั้งเคเบิลทีวีและโทรทัศน์ดาวเทียมนั้นผู้ให้บริการ
จะเป็นผู้กำ�หนดขอบเขตการรับชมว่าผู้รับชมนั้นจะสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เสีย
ค่าใช้จา่ ยได้มากน้อยเพียงใด
เคเบิลทีวี (Cable Television) ในส่วนของเคเบิลทีวนี นั้ จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
ใหญ่ๆ คือ 1. แบบเสียค่าบริการรายเดือน โดยการให้บริการนั้นผู้ให้บริการจะเก็บ
ค่าบริการรายเดือนต่อสมาชิกซึ่งส่วนใหญ่เคเบิลทีวีจะอยู่ในใจกลางชุมชนเมือง
เนื่องจากง่ายต่อการลากสายและติดตั้งอุปกรณ์ โดยผู้ให้บริการส่วนใหญ่เป็นผู้ให้
บริการในพื้นที่ เนื้อหาจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการในการนำ�เนื้อหาเข้ามาให้บริการแก่
สมาชิก 2. ให้บริการฟรี โดยแลกกับการโฆษณาสินค้าระหว่างการรับชม 3. เสียค่า
บริการเฉพาะช่องทีต่ อ้ งการรับ อาทิ ช่อง HD หรือรายการภาพยนตร์จากต่างประเทศ
โทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite Television) สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
หลักๆ คือ 1. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรับชม โดยส่วนใหญ่จะเป็นช่องที่มีการ
โฆษณาหรือเป็นช่องรายการเนื้อหาที่ไม่เฉพาะเจาะจง รวมถึงหากผู้ใช้บริการใช้
จานรับสัญญาณในระบบ C-Band ผู้ใช้บริการก็จะสามารถรับชมช่องรายการจาก
ผู้ให้บริการในภูมิภาค/ทวีป หรือประเทศใกล้เคียงได้ 2. เสียค่าบริการรายเดือน
โดยในปัจจุบันผู้ให้บริการแบ่งการให้บริการออกเป็นหลากหลาย (Package)
เพือ่ ให้เข้าถึงความต้องการของกลุม่ ผูใ้ ช้บริการมากทีส่ ดุ โดยอาจจะแบ่งการให้บริการ
โดยเนื้อหา (Content) ที่แตกต่างเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มากที่สุด

จากข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ นำ � เสนอไป หวั ง ว่ า หลายคนคงได้ รู้ จั ก กั บ
‘การบริ ก ารโทรทั ศ น์ แ บบบอกรั บ สมาชิ ก ’ หรื อ เคเบิ ล ที วี แ ละ
โทรทัศน์ดาวเทียมกันมากขึ้น และนำ�ไปใช้เป็นข้อมูลความรู้ในการ
ปกป้ อ งสิ ท ธิ ข องตนเองในฐานะผู้ บ ริ โ ภคต่ อ ไป…แล้ ว ก็ อ ย่ า ลื ม
อ่านเงือ่ นไข ทำ�ความเข้าใจก่อนจะเลือกใช้บริการและทำ�สัญญาด้วย
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เปิ ด อกถกปั ญ หาคาใจกั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก และผู้บริโภค
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ถึงปัญหาเรือ้ รัง
ในการให้บริการที่ผู้บริโภคพบเจอเพื่อหา
แนวทางวิธกี ารแก้ ไขปัญหา หรือคลายปัญหา
ให้ ผู้ บ ริ โ ภคพึ ง ใจผ่ า นตั ว แทนของบุ ค คล
ทั้งสองฝ่ายที่จะทำ�ให้คุณกระจ่างและเข้าใจ
ในปัญหามากยิ่งขึ้น

คุณชัยรัตน์
แสงอรุณ
อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ใน กสทช.
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ปัจจุบนั ยังคงมีผบู้ ริโภคทีไ่ ด้รบั การให้บริการไม่ได้มาตรฐานจากผู้ ให้ เท่าทีเ่ ห็นปัญหาเรือ่ งความไม่เข้าใจระหว่างตัวผู้ ให้บริการและผูบ้ ริโภค
เองก็คือสัญญา พอจะบอกได้ ไหมว่าผิดพลาดที่ใคร ลูกค้าหรือ
บริการเคเบิลทีวีเรื่องอะไร
ปัญหาการถูกร้องเรียนจริงๆ แล้วเกิดจากสาเหตุที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร ผู้ ให้บริการที่ไม่เคลียร์ในสัญญา แล้วพอเกิดปัญหาค่อยโทษลูกค้า
แต่ถือว่ามีความส�ำคัญมากๆ ต่อผู้บริโภคหรือท่านสมาชิกที่ประสบปัญหาทุกท่าน ว่าไม่รอบคอบ

และมีการร้องเรียนมาโดยตลอด ซึง่ จากการทีต่ วั ผมเองมีหน้าทีด่ แู ลให้ความช่วยเหลือ
และคลุกคลีอยู่กับประชาชนกลุ่มที่มีปัญหาดังกล่าว จึงพบสาเหตุหลักๆ ได้แก่
การรับชมช่องรายการไม่ได้ ...รับชมไม่ได้ในที่นี้ ยกตัวอย่างเช่น รับชมภาพ
ไม่ชัดคล้ายๆ มีภาพซ้อนหรือสัญญาณรบกวน, หรือเคสที่หนักๆ ไปเลยก็คือ จอด�ำ
ดูไม่ได้ ตลอดจนการรับชมรายการไม่ได้ครบทุกช่องตามการประชาสัมพันธ์ของ
ผู้ให้บริการเคเบิลทีวี ปัญหาต่างๆ เหล่านี้เรามักจะได้รับรายงานการแจ้งร้องเรียน
มาโดยตลอด ในพื้นที่ที่มีการให้บริการติดตั้งเคเบิลทีวีท้องถิ่นแต่ละจังหวัดนั้นๆ
ซึ่งปัญหาการรับชมรายการทีวีไม่ได้ของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นนั้น อาจมีสาเหตุ
มาจากหลายปัจจัย จริงๆ แล้วจะมาเหมารวมไม่ได้วา่ เกิดจากผูใ้ ห้บริการไม่ได้มาตรฐาน
เพราะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และต้องดำ�เนินการตรวจสอบถึงทีม่ าทีไ่ ปของ
แต่ละปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย ในส่วนตัวผม จากการทำ�งานจะพบได้ว่า ปัญหาผู้บริโภค
หรือสมาชิกนัน้ ๆ รับชมทีวไี ม่ได้ ภาพไม่ชดั จอดำ� ฯลฯ สามารถแยกออกเป็นสาเหตุ
หลักๆ ได้แก่ กล่องรับสัญญาณไม่ได้คณุ ภาพมาตรฐาน, ผูบ้ ริโภคหรือท่านสมาชิกนัน้
ซือ้ กล่องมาติดตัง้ เอง โดยอาจขาดองค์ความรูห้ รืออาจติดตัง้ ผิดวิธจี งึ ทำ�ให้ไม่สามารถ
รับชมสัญญาณภาพได้, พื้นที่ที่ผู้บริโภคหรือท่านสมาชิกพักอาศัยอาจอยู่ในจุด
อับสัญญาณ หรือสัญญาณมีกำ�ลังอ่อน เช่น โดนตึกอาคารสูงบดบัง หรือเสาอากาศ
รับสัญญาณมีกำ�ลังอ่อน ตลอดจนอุปกรณ์เครือ่ งมือ และการให้บริการทีไ่ ม่ได้มาตรฐาน
ของตัวผู้ประกอบการเองก็เช่นกัน ดังนั้นปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น จึงเกิดได้หลาย
ปัจจัยมาก และต้องใช้เวลาศึกษาข้อมูลและตรวจสอบในแต่ละกรณีๆ เป็นต้น

จริงๆ แล้วทุกการติดตัง้ จะมีการทำ�สัญญาเสมอ เพียงแต่ผใู้ ห้บริการต้องให้ขอ้ มูล
ให้ความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องกับผูบ้ ริโภคหรือผูซ้ อื้ บริการรับชมด้วย ในทางกลับกัน
ในส่วนของผูบ้ ริโภคเองจำ�เป็นทีจ่ ะต้องศึกษาคูม่ อื เอกสารสัญญาให้เข้าใจอย่างถีถ่ ว้ น
ด้วยเช่นกัน ก่อนการสมัครใจในการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก หากตกลงกันไม่ได้
ทั้งสองฝ่าย จะได้ไม่ต้องทำ�สัญญากันตั้งแต่ต้น เพื่อจะได้ไม่เสียเวลา เสียเงิน
และไม่เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง
ผู้บริโภคควรจะรักษาสิทธิตัวเองอย่างไร

ปัจจุบันผู้บริโภคมีสิทธิเลือกรับชมรายการโทรทัศน์จากผู้ให้บริการที่มีอยู่
ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยหน้าที่ของผู้บริโภค คือการศึกษาข้อมูลและคัดกรอง
Profile ของผู้ให้บริการ จากสื่อหลายๆ ช่องทาง ตลอดจนสอบถามจากผู้มี
ความรู้ก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อหรือเลือกใช้บริการจากบริษัทนั้นๆ สิ่งที่สำ�คัญ
อีกอย่าง คือผู้บริโภคหรือท่านสมาชิกควรเก็บเอกสาร คู่มือการทำ�สัญญา-สำ�เนา
ทุกๆ ฉบับเอาไว้ เพื่อที่หากเกิดกรณีปัญหาจะสามารถใช้เป็นข้อมูลหลักฐานการ
ตรวจสอบย้อนกลับและเพื่อดำ�เนินการแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องได้เป็นลำ�ดับต่อไป
มีหน่วยงานไหนที่จัดตั้งมาเพื่อช่วยเหลือผู้ ใช้บริการเคเบิลทีวีบ้าง

ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคใน กสทช. ถือเป็นหน่วยงานหลัก
ที่พร้อมให้บริการดูแล ให้คำ�ปรึกษา และช่วยแก้ไขปัญหาแด่ภาคประชาชนในเรื่อง
สิทธิการรับชมโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นระบบใดก็ตาม สามารถติดต่อสอบถามหรือ
ตามหลักหรือบทกฎหมาย หากผูบ้ ริโภคทีร่ บั ชมเคเบิลทีวี แล้วประสบ แจ้งปัญหาได้ที่ Call Center 1200
ปัญหาโดนเอารัดเอาเปรียบ จะมีสิทธิหรือมีวิธีดำ�เนินการร้องเรียน
ในฐานะผู้บริโภคคุณอยากเห็นผู้ ให้บริการปรับเปลี่ยนอะไร
ภายใต้กฎหมายคุ้มครองได้อย่างไร

หากได้รบั การเอารัดเอาเปรียบ หรือได้รบั การให้บริการทีไ่ ม่ถกู ต้อง ไม่ได้คณุ ภาพ
มาตรฐาน ผูบ้ ริโภคสามารถร้องเรียนมาได้ท่ี กสทช. ได้โดยตรง ที่ Call Center 1200 ทัง้ นี้
หากตรวจสอบพบว่าผูป้ ระกอบการหรือผูใ้ ห้บริการเคเบิลทีวี บริการไม่ได้มาตรฐานจริง
กระทำ�ความผิดจริง ก็จะมีโทษระวาง โดยภายใต้การควบคุมดูแลจาก กสทช. มีโทษ
ปรับ หรือผูป้ ระกอบการต้องรับผิดชอบ เช่น ในเรือ่ งการชดเชยการให้บริการแด่ทา่ น
สมาชิกท่านนั้นไปตามบทกฎหมาย อาทิ เปิดบริการให้รับชมฟรี โดยตกลงชดเชย
มีการกำ�หนดระบุระยะเวลา หรือมีการลดค่าให้บริการรายเดือนแก่ท่านสมาชิกนั้นๆ

อันที่จริงแล้วผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการเคเบิลทีวีล้วนปฏิบัติหน้าที่ได้
ถูกต้อง มีคุณภาพมาตรฐาน อาจจะมีเพียงส่วนน้อยหรือผู้ให้บริการรายย่อย
ที่ยังไม่มีความพร้อมด้านการให้บริการ ทั้งนี้ก็ต้องขอให้ผู้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่
ให้บริการแด่ผู้บริโภคหรือลูกค้าสมาชิกของท่านอย่างดีที่สุด พร้อมให้ความรู้
ความเข้าใจและดูแลด้านบริการหลังการขายอย่างสม่ำ�เสมอ ซึ่งหากเกิดปัญหา
การแจ้งร้องเรียนขึ้น ปัจจุบันมีเครื่องมือหรือช่องทางออนไลน์ที่สามารถตรวจสอบ
ได้อยู่แล้ว จึงขอให้ประชาชนมั่นใจและเชื่อมั่นในการให้บริการของผู้ประกอบการ
โดยหากเกิดปัญหาสามารถแจ้งร้องเรียนได้ทันที
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คณวชต
เอออารวรกล
ผู้ประกอบการเคเบิลทีวี
ทำ�ไมทุกวันนี้เรายังเห็นการร้องเรียนผู้ ให้บริการในประเด็น
เรื่องผิดสัญญาอยู่เลย

ต้องแยกประเด็นปัญหาออกจากกันก่อนครับ อธิบายสัน้ ๆ เข้าใจง่ายๆ
ครับ...การถูกเอารัดเอาเปรียบหากเกิดขึน้ จริง ผูบ้ ริโภคสามารถแจ้งร้องเรียน
ได้ตามช่องทางหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที แต่เรื่องปัญหารับชมทีวี
ไม่ได้ของผูบ้ ริโภคนัน้ ในทัศนคติของผมไม่ถอื เป็นการถูกเอารัดเอาเปรียบ
นะครับ แต่เป็นปัญหาทางเทคนิคของการติดตัง้ รับชมซึง่ สามารถเกิดขึน้ ได้
ทัง้ นีห้ ากจำ�แนกปัญหา อาจเกิดจาก 3 สาเหตุหลักๆ คือ
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1. เกิดจากผู้ให้บริการไม่ได้มาตรฐาน แต่ก็เป็นส่วนน้อยนะครับ และมักเป็น
ผู้ ให้ บริ ก ารรายย่ อ ย อาจยัง ไม่มี ความพร้อ มเรื่อ งอุ ปกรณ์ เ ครื่ อ งมื อ ที่ ทัน สมั ย
และทีมงานที่ยังไม่ชำ�นาญการ บางรายยังไม่ได้พัฒนาปรับรูปแบบการให้บริการ
ยังคงให้บริการติดตั้งระบบอนาล็อกอยู่เลย จึงทำ�ให้บริการไม่ตอบโจทย์ผู้บริโภค
2. เกิ ดจากตั ว ผู้ บ ริ โ ภคซื้ อ กล่ อ งที วี ที่ ไ ม่ ไ ด้ ม าตรฐานมาใช้ รวมทั้ ง ไม่ ไ ด้
ทำ�การบ้าน ไม่ได้ศึกษาหรือคัดกรองผู้ให้บริการเคเบิลทีวีที่ได้คุณภาพมาตรฐาน
มากพอ ทำ�ให้การรับชมทีวีของผู้บริโภคมีปัญหาเกิดขึ้นในภายหลัง
3. เกิดจากปัญหาเรื่องวัสดุอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงเรื่อง Location
สถานที่ติดตั้งของผู้บริโภคอยู่ในจุดอับสัญญาณ หรืออยู่ห่างจากเสารับส่งสัญญาณ
จึงรับชมไม่ได้ประสิทธิภาพเต็มร้อย กล่าวคือ ดูได้บางช่อง, ชัดบางช่อง ไม่ชัด
บางช่อง ปัญหาข้อนี้เกิดขึ้นตามภูมิประเทศเลยครับ
เรียนให้ทราบก่อนว่าผมเป็นผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการเคเบิลท้องถิ่น
ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ โดยให้บริการเคเบิลทีวใี ห้กบั ลูกค้าทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ และปริมณฑล
ลูกค้าของผมการันตีว่าสมาชิกทุกท่านจะได้รับชมรายการผ่านระบบสายเคเบิลทีวี
ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ด้วยการติดตั้งสายเคเบิลที่ได้คุณภาพ สัญญาณแรง
สามารถต่อพ่วงเข้ากับกล่องดิจิตอลทีวี Set Top Box และกล่องยี่ห้ออื่นๆ ได้ทุกรุ่น
คุณภาพ HD ภาพคมชัด รับชมได้ครบกว่า 150 ช่อง พร้อมบริการหลังการขาย
อย่างใกล้ชดิ เพราะผมเป็นผูป้ ระกอบการเคเบิลทีวที ใี่ ห้บริการและเก็บเงินค่าสมาชิก
รายเดือน ลูกค้าจ่ายเงินผมมาแล้ว ผมจึงต้องบริการลูกค้าให้ได้มาตรฐานและให้
ดีที่สุด

เราสามารถควบคุมผู้ ให้บริการเคเบิลทีวีทั่วประเทศให้มีการปฏิบัติ
ภายใต้ ก ฎหมายผู้ ป ระกอบการ หรื อ ให้ ป ฏิ บั ติภ ายใต้ ม าตรฐาน
เดียวกันหรือไม่ เพื่อยกระดับการให้บริการต่อผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้น

จากความคิดเห็นส่วนตัวผม ผมเชือ่ ว่าเราสามารถควบคุมมาตรฐานผูใ้ ห้บริการได้
แต่ไม่ 100% ซึง่ เรือ่ งการให้บริการลูกค้าให้ได้คณุ ภาพมาตรฐาน องค์ประกอบภายนอก
เช่น องค์ความรู้, การปรับใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้น ส่วนนี้ทำ�ได้แน่นอน
แต่องค์ประกอบภายใน คือจิตสำ�นึกของผู้ประกอบการในการให้บริการ ส่วนนี้คง
พูดลำ�บากครับ
คุณมีชอ่ งทางให้ผบู้ ริโภคสามารถตรวจสอบหรือเข้าถึงผูป้ ระกอบการ
เคเบิลทีวีได้หรือยัง

วันนีผ้ บู้ ริโภคมีชอ่ งทางการสืบค้นข้อมูลมากมาย ทัง้ ออฟไลน์และออนไลน์ ผมว่า
ผู้บริโภคฉลาดเลือกและมีสิทธิในการเลือกใช้บริการภายใต้ดุลยพินิจของท่านเอง
ได้ครับ
บทบาทคุ ณ วิ ชิตในการถ่ า ยทอดความรู้ค วามเข้ า ใจที่ถูก ต้ อ งต่ อ
ผู้ บ ริ โ ภค หรื อ มี ก ารประชุ ม พู ด คุ ย แก้ ไ ขปั ญ หาดั ง กล่ า วระหว่ า ง
ผู้ประกอบการด้วยกันเองหรือไม่

ในแวดวงกลุ่มผู้ประกอบการเคเบิลทีวีเองก็ไม่ได้นิ่งดูดาย เรามีการประชุม
พูดคุย ปรึกษากันตลอดถึงปัญหาเสียงสะท้อนจากสมาชิกทีเ่ กิดปัญหารับชมทีวไี ม่ได้
หรือรูส้ กึ เหมือนถูกเอารัดเอาเปรียบ ซึง่ จะนำ�ไปสูก่ ารปรับปรุง แก้ไขในการให้บริการ
ที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นในทุกๆ ครั้งที่เกิดปัญหาครับ

ในมุมผูป้ ระกอบการเคเบิลทีวเี อง มองประเด็นเสียงสะท้อนจากผูบ้ ริโภค
ที่ร้องเรียนเรื่องการถูกเอาเปรียบอย่างไร
ภาพลักษณ์ ณ วันนีข้ องผู้ให้บริการในสายตาผูบ้ ริโภคคิดว่าเขามองคุณ
เป็นเรื่องที่ดีครับ จะผิดหรือจะถูกก็ว่ากันตามความจริงที่เกิดขึ้น แต่ควรมีส่อื แบบไหน

หรือช่องทางแสดงออกทางความคิด ซึ่งเป็นข้อเท็จจริง ไม่บิดเบือน แม้ตัวผมเอง
จะประกอบธุรกิจผู้ให้บริการเคเบิลทีวีท้องถิ่น แต่ผมไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
อีกทั้งตัวผมก็ยอมรับว่า ในวงการผู้ให้บริการเคเบิลทั่วประเทศนั้นก็ยังมีทั้งผู้ที่
ให้บริการมาตรฐานและไม่ใช่ปะปนกันอยู่ โดยตัวของผู้ประกอบการเองก็ต้องรู้จัก
พัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง จะอยู่นิ่งๆ เฉยๆ รอลูกค้าเข้ามาหาอย่างเดียว
เหมือน 20 ปีก่อนไม่ได้แล้วครับ และต้องแข่งขันกันเรื่องมาตรฐานการให้บริการ
ไม่ใช่วัดกันที่จำ�นวนสมาชิก
ส่วนด้านผูบ้ ริโภคเอง ผมขอให้ทำ�ความเข้าใจเกีย่ วกับการทำ�งานของผูใ้ ห้บริการ
เคเบิลให้มากขึ้น เพราะปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เกิดจากผู้ให้บริการเพียง
อย่างเดียว มีหลายปัจจัยรวมๆ กัน อย่างทีผ่ มได้เรียนบอกไป ทัง้ อุปกรณ์เครือ่ งมือ,
สถานที่ติดตั้ง ฯลฯ จึงไม่อยากให้ผู้บริโภคมองผู้ประกอบการในแง่ลบมากจนเกิน
ความเป็นจริง

เรียนตามตรง ทุกวันนีผ้ ใู้ ห้บริการโดนคอมเมนต์เยอะมาก เรือ่ งการให้บริการไม่ดี
ไม่มีมาตรฐาน ซึ่งส่วนตัวผมเองก็ยอมรับ แต่นั่นเป็นเพียงส่วนน้อย และเกิดจาก
ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่ผมได้เรียนให้ทราบ ไม่ใช่ตัวบุคคลอย่างเดียว ซึ่งเราทุกคน
ทัง้ ตัวผูป้ ระกอบการ, ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ภาครัฐ-ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน
ต้องร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหา และโปรดอย่า ‘เหมารวม’ เพราะผู้ให้บริการดีๆ
ยังมีอีกเยอะครับ
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เรื่องจากปก

คุณโสภณ
หนูรัตน์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนองค์กร
ผู้บริโภค และพัฒนานโยบาย
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
เคเบิลทีวที เี่ กิดขึน้ มากมายในปัจจุบนั ส่งผลกระทบอย่างไร
ต่อผู้บริโภคบ้าง

ก็ มี ทั้ ง ข้ อ ดี แ ละข้ อ เสี ย นะครั บ ข้ อ ดี ข้ อ แรกคื อ ทำ�ให้ ผู้ บ ริ โ ภค
มีทางเลือกมากขึ้นในการรับชมเนื้อหารายการที่แปลกใหม่ไม่จำ�เจ
สอง, ทำ�ให้มีรายการและช่องทีวีต่างๆ ที่หลากหลายเพิ่มขึ้น และสาม,
คือมีบริษัทที่เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคมากขึ้น แต่ข้อเสียของเรื่องนี้
คือปัญหาในการดูแลควบคุม เพราะที่ผ่านมาเวลามีผู้เข้าไปสมัครใช้
บริการเคเบิลทีวีมักจะไม่มีข้อสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนั้น
เวลาเกิดปัญหาขึน้ ก็มกั จะขึน้ อยูก่ บั การตกลงกันหรือความพึงพอใจของ
ทั้งฝ่ายผู้ให้บริการและผู้บริโภค แต่ถ้าหากยังหาข้อยุติไม่ได้ก็ต้องไป
จบลงที่การร้องเรียนหน่วยงานของรัฐ เช่น กสทช. ให้เป็นคนตัดสิน
ทางออกให้ แต่สุดท้ายก็จะมีปัญหาในเรื่องของหลักฐานอีกว่าได้ตกลง
กันตามทีไ่ ด้กล่าวจริงหรือไม่ ซึง่ ผูบ้ ริโภคก็จะเป็นฝ่ายเสียเปรียบมากกว่า
ด้วยเหตุที่ไม่สามารถมีอะไรมายืนยันได้ว่าได้มีการไปทำ�ข้อตกลงกับ
ทางเคเบิลทีวีไว้แบบนั้นจริง
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ปัจจุบันมีหน่วยงานใดบ้างที่เข้ามาแก้ปัญหาในเรื่องนี้

ปัจจุบัน กสทช. ได้ออกประกาศให้มีมาตรฐานของสัญญาให้บริการทีวีแบบ
บอกรับสมาชิกเกิดขึน้ ทำ�ให้ผใู้ ห้บริการต้องใช้แบบสัญญาเดียวกัน แล้วในนัน้ ก็มเี รือ่ ง
ของการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอยู่ในกฎหมายด้วย ซึ่งตรงนี้ก็จะสามารถแก้ปัญหา
ที่มีอ ยู่ไ ด้ ห ลายเรื่อ ง เช่ น ‘ปั ญ หาเรื่อ งที่ผู้บ ริ โ ภคถู ก ระงั บ สั ญ ญาณโดยที่ไ ม่ มี
การแจ้งล่วงหน้ามาก่อน’ ซึ่งตามกฎหมายได้กำ�หนดแล้วว่าผู้ให้บริการจะต้อง
ทำ�หนังสือแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และกรณีที่จะระงับสัญญาณได้จะต้อง
เป็นกรณีที่ผู้บริโภคผิดนัดเรื่องชำ�ระค่าบริการ 2 งวดติดต่อกัน แต่เรื่องเหล่านี้ก็ยังมี
ปัญหาอยู่ เพราะว่าสัญญาที่ผู้ประกอบการนำ�มาใช้กับผู้บริโภคนั้นอาจจะไม่ได้เขียน
รายละเอียดให้ครบถ้วนตามมาตรฐานสัญญา ดังนัน้ หากเกิดเรือ่ งทีผ่ มได้ยกตัวอย่าง
ไปก็อาจทำ�ให้ผู้บริโภคไม่รู้ถึงสิทธิของตัวเองจนอาจทำ�ให้เกิดปัญหาในภายหลังได้
และส่วนหนึ่งคือผู้บริโภคต้องรู้จักรักษาสิทธิตนเอง ในขณะเข้าทำ�สัญญาต้อง ‘อ่าน’
สั ญ ญาให้ ดีๆ ตรวจดู ว่ า ข้ อ ใดไม่ เ ป็ น ธรรมกั บ เราบ้ า ง เมื่ อ เซ็ น ตกลงไปแล้ ว
จะขอแก้ไขหรือเรียกร้องอะไรก็จะลำ�บาก ดังนั้นก่อนตกลงทำ�สัญญาควรอ่าน
ข้อสัญญาโดยละเอียด เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
เคเบิลทีวีหลายเจ้าได้แย่งกันซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลไปเป็นของตัวเอง
เรื่องนี้ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคหรือไม่

ที่เจอบ่อยอีกเรื่องคือการเปลี่ยนแพ็คเกจให้ผู้บริโภคโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
ทำ�ให้ผบู้ ริโภคไม่สามารถรับชมรายการเดิมทีเ่ ขาเคยชมได้โดยจะมีเหตุหรือไม่มเี หตุ
อะไรก็ตามถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างหนึ่ง ซึ่งตามกฎหมายการจะเปลี่ยน
แพ็คเกจจะต้องทำ�เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วแจ้งต่อผู้บริโภค อาจจะทำ�เป็นตัววิ่ง
หรือออกเป็นหนังสือส่งมาให้ผู้บริโภครับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนจะมี
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งถ้าเรามองดูภาพรวมแล้วปัญหาของเคเบิลทีวีทั้งหมดที่พบ
ส่วนมากจะเป็นทางด้านการให้บริการมากกว่า ซึ่งตัวผู้บริโภคเองอยากจะได้รับชม
ตามแพ็คเกจที่เขาเลือกไว้ตั้งแต่ตอนสมัครสมาชิกมากที่สุด
อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของค่าบริการที่เกินกว่าข้อตกลงที่ได้ทำ�สัญญาไว้ สมมุติว่า
ผู้บริโภคสมัครเป็นรายเดือนไว้เดือนละ 500 บาท แต่ตอนเรียกเก็บเงินกลายเป็น
800 บาท หากเกิดเรื่องแบบนี้แล้วผู้บริโภคไม่พอใจก็สามารถปฏิเสธที่จะชำ�ระ
ก่อนได้ แล้วไปขอตรวจสอบหรือขอให้ทางผู้ให้บริการชี้แจง หากผู้ให้บริการชี้แจง
เรื่องนี้ไม่ได้ก็จะไม่มีสิทธิเรียกเก็บเงินตรงกับผู้บริโภคได้ ซึ่งนี่ก็เป็นมาตรการทาง
กฎหมายที่ผู้บริโภคควรทราบไว้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการรักษาสิทธิประโยชน์ของ
ตัวเอง
สิ่งหนึ่งที่ผู้บริโภคควรรู้สิทธิของตัวเองไว้คือ ในกรณีของการยกเลิกสัญญาที่
ผูป้ ระกอบการมักตัง้ เงือ่ นไขว่าต้องใช้บริการมาอย่างน้อย 1 - 2 ปี หากไม่ได้ใช้บริการ
ตามระยะเวลาที่กำ�หนด เช่น ใช้ไปแค่ 3 เดือน ผู้ประกอบการก็จะยึดเงินค่ามัดจำ�
หรือค่าบำ�รุงอุปกรณ์ ซึ่งจริงๆ แล้วตามกฎหมายผู้บริโภคมีสิทธิยกเลิกสัญญาแก่
ผู้ประกอบการเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องมีข้อผูกมัดด้วยข้อสัญญาเหล่านี้ ดังนั้นหาก
ผู้บริโภคมีข้อสัญญาเหล่านี้อยู่กับทางผู้ประกอบการก็สามารถยกเลิกได้ทันทีโดยที่
ผู้ประกอบการไม่มีสิทธิจะยึดเงินหรือปฏิเสธการคืนเงินแต่อย่างใด

ตัวผมเองก็เป็นคนที่ชอบดูกีฬา ซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้บริโภคหลายคนก็ไม่ได้อยาก
ดูฟุตบอลทุกรายการ บางคนอาจจะชอบดูแค่ลาลีก้า หรือบางคนอาจจะชอบดู
แค่พรีเมียร์ลีก ซึ่งการดูได้แค่รายการใดรายการหนึ่งก็อาจจะช่วยให้ผู้บริโภค
ลดค่าใช้จา่ ยด้านบริการของเคเบิลทีวไี ด้มากกว่าการทีเ่ คเบิลเดียวครอบครองไว้ทง้ั หมด
เหมือนเมื่อก่อน แต่ก็มีผู้บริโภคอีกไม่น้อยที่ต้องการรับชมฟุตบอลหลายรายการ
ในเคเบิลเดียว ซึ่งเรื่องแบบนี้ขึ้นอยู่กับตัวผู้ประกอบการเองว่าจะมีหนทางร่วมมือกัน หากเกิดปัญหาขึ้น ผู้บริโภคสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ไหนบ้าง
ทำ�แพ็คเกจพิเศษนี้ขึ้นมาได้หรือไม่ เพราะไม่มีกฎหมายข้อไหนที่ห้ามหรือไปบังคับ
ตามกฎหมายแล้วผู้ให้บริการทุกรายจะต้องมีช่องทางร้องเรียนให้กับผู้บริโภค
ไม่ให้ผู้ประกอบการทำ�หรือไม่ทำ�เรื่องนี้
โดยตรง เช่น E-mail, Facebook หรือเบอร์โทรศัพท์ เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคไม่ตอ้ งร้องเรียน
ไปที่หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยทันที ถือเป็นการให้โอกาส
ทุกวันนี้ผู้บริโภคร้องเรียนเรื่องใดเข้ามาที่มูลนิธิมากที่สุด
แก่ผู้ประกอบการได้แก้ไขโดยตรงแก่ผู้บริโภค แต่ถ้าหากบริษัทไม่รับผิดชอบหรือ
ส่วนมากก็เป็นเรือ่ งของการถูกระงับสัญญาณโดยไม่ยนิ ยอม และเรือ่ งการคืนเงิน ปฏิเสธการดูแล ผู้บริโภคก็สามารถใช้ช่องทางของหน่วยงานรัฐ, มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
ค่าบริการล่าช้าหลังยกเลิกสัญญา เพราะเมื่อไหร่ที่ตัวผู้บริโภคไม่พอใจในการบริการ หรือหน่วยงานอืน่ ๆ ทีพ่ ร้อมจะเข้ามาเป็นคนกลางในการช่วยเจรจากับผูป้ ระกอบการ
และอยากยกเลิกสัญญามันจะมีค่าประกันอุปกรณ์และค่ามัดจำ�ที่ทางผู้ประกอบการ ให้ได้
ต้องคืนให้กับผู้บริโภค ซึ่งในสมัยก่อนไม่ได้มีกำ�หนดเวลาว่าต้องคืนภายในกี่วัน
แต่ตอนนี้มีกฎหมายกำ�หนดแล้วว่าต้องคืนภายใน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ยกเลิกสัญญา
หากผูป้ ระกอบการไม่คนื เงินหรือคืนช้ากว่ากำ�หนด กฎหมายก็จะบังคับให้ผปู้ ระกอบการ
ต้องชำ�ระค่าเสียประโยชน์ตามอัตราดอกเบี้ยที่ผู้ประกอบการคิดกับผู้บริโภคตอน
ผิดนัดค่าชำ�ระบริการ เช่น ตกลงกันไว้ท่ี 7.5% ต่อปี ผู้ประกอบการก็ต้องเสีย 7.5%
ต่อวัน เหมือนกันหากคืนเงินล่าช้า
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รู้จักร้องเรียน

ภายหลั ง ประกาศใช้ ม าตรฐานของสั ญ ญา
การให้ บ ริ ก ารโทรทั ศ น์ แ บบบอกรั บ สมาชิ ก
เมือ่ เดือนธันวาคม 2556 จนถึงปัจจุบนั มีผรู้ อ้ งเรียน
กรณี เ กี่ ย วกั บ สั ญ ญาที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมหรื อ ถู ก
เอาเปรี ย บจากผู้ ให้ บ ริ ก ารหลายกรณี ด้ ว ยกั น
ดังนั้นวารสาร รู้จักสื่อ รู้จักสิทธิ เล่มนี้ จึงได้นำ�
กรณี ตัว อย่ า งเพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ โ ภคสามารถนำ � ไปเป็ น
แนวทางในการป้ อ งกั น สิ ท ธิ ห รื อ เรี ย กร้ อ งความ
ยุตธิ รรมของตนเองไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากสัญญา
ในฐานะผู้บริโภคได้

กรณีที่ 1

ผู้ร้องเป็นสมาชิกผู้ใช้บริการกล่องรับสัญญาณดาวเทียม ได้ยื่นร้องเรียน
ต่อสำ�นักงาน กสทช. ให้ผใู้ ห้บริการดำ�เนินการถ่ายทอดสดฟุตบอลลีกเยอรมัน
ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และบราซิล ให้สามารถรับชมได้ดังเดิม ซึ่งผู้ร้องได้ใช้บริการ
กล่องรับสัญญาณดาวเทียมตั้งแต่ปี 2556 โดยสามารถรับชมช่องรายการกีฬา
ที่ถ่ายทอดสดฟุตบอลลีกได้ทุกสัปดาห์จนจบ 1 ฤดูกาล จนถึงเดือนกันยายน
ปี 2557 โปรโมชั่นเดิมได้หมดอายุลง ผู้ร้องจึงได้ติดต่อผู้ให้บริการเพื่อสมัคร
ใช้บริการแพ็คเกจเดิม ราคา 499 บาท/เดือน ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ยืนยันว่า
ยังสามารถรับชมการถ่ายทอดฟุตบอลลีกได้เช่นเดิม แต่หลังจากต่อแพ็คเกจ
ไปแล้ว 2 วัน กลับไม่สามารถรับชมได้ และมีช่องรายการกีฬาอื่นมาแทน
จึงได้ติดต่อกลับไปยังบริษัทฯ อีกครั้ง และเจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่า ผู้ร้องต้องซื้อ
แพ็คเกจเพิม่ จึงจะสามารถรับชมช่องรายการเดิมได้ ซึง่ ผูร้ อ้ งเห็นว่า ผูใ้ ห้บริการ
เอาเปรียบผู้บริโภค จึงขอให้ผู้ให้บริการดำ�เนินการถ่ายทอดสดฟุตบอลลีกให้
ผู้ร้องสามารถรับชมได้เช่นเดิม
ทั้งนี้ผู้ให้บริการได้ชี้แจงว่า ช่องรายการกีฬาที่ผู้ร้องเคยรับชมนั้นเป็นช่อง
รายการใหม่ ซึ่งผู้ให้บริการได้จัดให้ผู้ใช้บริการหรือลูกค้ารายอื่นรับชมได้ฟรี
โดยไม่คิดค่าบริการในทุกกล่องรับสัญญาณเป็นเวลา 1 เดือน หลังจากนั้น
ผูใ้ ห้บริการก็ได้นำ�เข้าไปอยูใ่ นแพ็คเกจ ซึง่ หากผูใ้ ช้บริการสนใจต้องการรับชม
จะต้องซื้อแพ็คเกจเพิ่มเติมเป็นเงิน 299 บาท/เดือน
แต่ จ ากหลั ก ฐานพบว่ า ช่ อ งรายการดั ง กล่ า วเคยอยู่ ใ นแพ็ ค เกจเดิ ม
ของผู้ใช้บริการมาก่อน แต่ผู้ให้บริการได้มีการเปลี่ยนชื่อช่องรายการและ
นำ�ไปอยู่ในแพ็คเกจใหม่ ดังนั้นการเปลี่ยนชื่อช่องรายการของผู้ให้บริการ
จึ ง ถื อ เป็ น เทคนิ ค ทางการตลาด ทำ�ให้ ผู้ ร้ อ งต้ อ งจ่ า ยเงิ น เพิ่ ม ผู้ ร้ อ งซึ่ ง

เป็นผู้ใช้บริการรายเดิมจะต้องสามารถรับชมช่องรายการดังกล่าวได้ตามที่
สมัครใช้บริการไว้ การที่ผู้ให้บริการไม่ดำ�เนินการให้ผู้ร้องรับชมได้ดังเดิม
จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขในการให้บริการ ซึ่งถือเป็น
การกระทำ�ที่เอาเปรียบผู้บริโภค ตามประกาศ กสทช. เรื่องการกระทำ�
ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. 2555 อีกทัง้ การแจ้งเปลีย่ นแปลงช่องรายการของผูใ้ ห้บริการก็ไม่ครบถ้วน
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์
แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. 2556 ข้อ 15 เช่นเดียวกัน เนื่องจากได้มีการแจ้ง
ล่วงหน้า 24 วัน แต่ตามประกาศฯ ดังกล่าว ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ไม่น้อยกว่า 30 วัน
อย่างไรก็ตามผูใ้ ห้บริการได้มกี ารเยียวยา โดยการให้ผรู้ อ้ งสามารถรับชม
แพ็คเกจดังกล่าวได้นาน 30 วัน ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ หลังจากแพ็คเกจเดิม
สิ้ น สุ ดระยะเวลาตามสั ญ ญา และผู้ ร้ อ งมี ค วามพอใจและยิ น ดี ยุ ติ เ รื่ อ ง
ร้องเรียนดังกล่าว

กรณีที่ 2

ผู้ร้องเป็นผู้ใช้บริการจานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ KU-Band ได้ยื่น
ร้องเรียนต่อ สำ�นักงาน กสทช. ให้ผใู้ ห้บริการคืนค่ามัดจำ�และค่าปรับ กรณียกเลิก
การใช้งานก่อนครบกำ�หนดสัญญา โดยผู้ร้องได้ทำ�การยกเลิกการใช้บริการ
จานรับสัญญาณดาวเทียม เมือ่ เดือนพฤษภาคม 2557 เนือ่ งจากคุณภาพสัญญาณ
ไม่ชัดเจน อีกทั้งไม่ได้รับใบแจ้งค่าใช้บริการรายเดือน และผู้ให้บริการแจ้ง
รายละเอียดค่าใช้จ่ายผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง ทำ�ให้ต้องติดต่อกลับไปชี้แจง
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(3) การกำ�หนดเงื่อนไขในการให้บริการที่มีลักษณะเป็นข้อสัญญา
ที่ไม่เป็นธรรมตามกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม หรือขัดต่อ
ข้อกำ�หนดด้านสัญญาตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคหรือ
ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการให้บริการตามที่คณะกรรมการประกาศ
กำ�หนด
(7) การกระทำ�การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการให้บริการ
หรือระงับหรือหยุดการให้บริการโดยไม่แจ้งให้ผบู้ ริโภคทราบเป็นการล่วงหน้า
โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร
ประกาศ กสทช. เรือ่ ง มาตรฐานของสัญญาในการให้บริการโทรทัศน์
แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. 2556 คือ
ข้อ 15 กรณีที่ผู้ให้บริการประสงค์จะเปลี่ยนแปลงลักษณะ ประเภท
เงื่ อ นไข มาตรฐาน และคุ ณ ภาพในการให้ บ ริ ก ารที่ ต กลงในสั ญ ญา
หรือที่ได้โฆษณาหรือแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ หรือการปรับปรุงรูปแบบ
ให้บริการอืน่ ๆ อันมีลกั ษณะเป็นสาระสำ�คัญของการให้บริการ ผูใ้ ห้บริการ
มีหน้าทีแ่ จ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่าสามสิบวัน
ก่อนมีการเปลี่ยนแปลง
กรณีการเปลี่ยนแปลงตามวรรคหนึ่งมีลักษณะ ประเภท เงื่อนไข
มาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการต่ำ�กว่าที่กำ�หนดไว้ในสัญญาเดิม
ผู้ให้บริการต้องดำ�เนินการเยียวยา หรือลดค่าบริการหรือยกเว้นค่าบริการ
แก่ผใู้ ช้บริการอย่างเป็นธรรม หรือให้โอกาสผูใ้ ช้บริการบอกเลิกสัญญานัน้
ก็ได้
ข้อ 35 เมือ่ สัญญาเลิกกัน ในกรณีทผี่ ใู้ ห้บริการมีเงินค่าบริการหรือเงิน
อื่นใดค้างชำ�ระแก่ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการต้องคืนเงินนั้นให้แก่ผู้ใช้บริการ
ในการคืนเงินตามวรรคหนึ่ง เมื่อผู้ให้บริการได้ตรวจสอบหลักฐาน
แล้วว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับผู้ใช้บริการหรือผู้รับมอบอำ�นาจจากผู้ใช้
บริการอย่างถูกต้องแล้ว ให้ผู้ให้บริการคืนเงินภายในสามสิบวันนับแต่
วันเลิกสัญญา
ทั้งนี้ผู้ให้บริการอาจคืนด้วยเงินสด เช็ค หรือนำ�เข้าบัญชีเงินฝาก
ของผู้ใช้บริการ หรือตามวิธีการที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งความประสงค์ไว้
กรณีที่ผู้ให้บริการไม่สามารถคืนเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้บริการได้
ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด ผู้ให้บริการต้องชำ�ระค่าเสียประโยชน์ในอัตรา
เท่ากับอัตราดอกเบีย้ ทีผ่ ใู้ ห้บริการคิดจากผูใ้ ช้บริการกรณีผใู้ ช้บริการผิดนัด
ไม่ชำ�ระค่าบริการแก่ผู้ให้บริการ แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ใช้บริการที่จะเรียก
ค่าเสียหายอย่างอื่น เว้นแต่การไม่สามารถคืนเงินดังกล่าวได้นั้น มิได้
เกิดจากความผิดของผู้ให้บริการ

หลายครั้ง และแต่ละครั้งก็ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อ เพราะต้องถือสาย
รอนาน ทำ�ให้เสียค่าใช้จา่ ยในการติดต่อเป็นจำ�นวนมาก จึงต้องการขอยกเลิกสัญญา
ซึง่ ผูร้ อ้ งได้รบั แจ้งจากเจ้าหน้าทีว่ า่ ยังใช้บริการไม่ครบ 10 เดือน จะต้องชำ�ระค่าปรับ
จำ�นวน 2,000 บาท และเมือ่ ผูร้ อ้ งได้ช�ำ ระค่าบริการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ผูใ้ ห้บริการ
ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาเก็บอุปกรณ์ และให้รอรับเงินค่ามัดจำ�อุปกรณ์ภายใน 90 วัน
แต่ผู้ใช้บริการเห็นว่า มีการดำ�เนินการล่าช้า โดยนับตั้งแต่วันที่ผู้ร้องแจ้งยกเลิก
การใช้บริการจนถึงวันที่เจ้าหน้าที่มาเก็บอุปกรณ์ เป็นเวลา 72 วัน จึงขอให้ผู้ให้
บริการดำ�เนินการ ดังนี้
คืนเงินค่ามัดจำ�กล่อง Set Top Box จำ�นวน 1,800 บาท และค่าปรับ
กรณียกเลิกการใช้บริการก่อนครบกำ�หนดสัญญา 2,000 บาท เนื่องจากผู้ร้อง
ได้ตรวจสอบสัญญาอีกครั้งพบว่า กรณีที่ใช้บริการไม่ครบ 6 เดือน จึงจะต้อง
เสียค่าปรับดังกล่าว และผู้ร้องยังได้เรียกร้องให้ผู้ให้บริการคืนเงินค่าเสียเวลา
ในการติดต่อทวงถามทางโทรศัพท์ด้วย เป็นเงิน 2,000 บาท
จากข้ อ เท็ จ จริ ง ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารและผู้ ร้ อ งมี ก ารยกเลิ ก สั ญ ญากั น เมื่ อ วั น ที่
7 กรกฎาคม 2557 ซึง่ เป็นวันทีผ่ รู้ อ้ งได้ช�ำ ระค่าบริการทีย่ งั ค้างชำ�ระทัง้ หมด แม้วา่
จะเป็นระยะเวลาหลังจากที่ผู้ร้องแจ้งยกเลิกสัญญากับผู้ให้บริการ แต่ผู้ให้บริการ
จะต้องคืนเงินค่ามัดจำ�อุปกรณ์ให้แก่ผู้ร้องภายใน 30 วัน ตามประกาศ กสทช.
เรื่อง มาตรฐานสัญญาในการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. 2556
ข้อ 35 แต่ผู้ให้บริการไม่ได้ดำ�เนินการภายในกำ�หนด จึงถือได้ว่าผู้ให้บริการมี
การกระทำ�ทีเ่ ป็นการเอาเปรียบผูบ้ ริโภค ตามประกาศ กสทช. เรือ่ ง การกระทำ�ที่
เป็นการเอาเปรียบผูบ้ ริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555
ทั้งนี้เรื่องค่าปรับจำ�นวน 2,000 บาท ผู้ให้บริการไม่มีสิทธิที่จะเรียกเก็บจากผู้ร้อง
เพราะผูร้ อ้ งไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาก่อน ผูใ้ ห้บริการจึงต้องคืนเงินดังกล่าวให้ผรู้ อ้ ง
อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการได้ดำ�เนินการคืนเงินค่ามัดจำ�อุปกรณ์จำ�นวน
1,800 บาท และเงินค่าปรับจำ�นวน 2,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยให้กับผู้ร้อง
จึงถือว่าผู้ให้บริการได้ดำ�เนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนแล้ว ซึ่งผู้รอ้ งพอใจ
และยินดียุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าว

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ กสทช. เรื่ อ ง การกระทำ � ที่ เ ป็ น การเอาเปรี ย บผู้ บ ริ โ ภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555
ข้ อ 5 การดำ � เนิ น การในลั ก ษณะดั ง ต่ อ ไปนี้ ถื อ เป็ น การเอาเปรี ย บ
ผู้ บ ริ โ ภค โดยอาศั ย การใช้ เ ครื อ ข่ า ยหรื อ การโฆษณาอั น มี ลั ก ษณะเป็ น การ
ค้ากำ�ไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำ�คาญ
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"ที่ผ่านมาผู้บริโภคที่เป็นผู้ ใช้บริการทีวี
แบบบอกรับสมาชิกมักจะโดนเอารัดเอาเปรียบ
จากผู้ ให้บริการที่ไม่มีความซื่อสัตย์
มาตลอดทั้งทางตรง
และทางอ้อม ซึ่งแน่นอนว่า
บางครั้งก็ไม่รู้ หรือบางทีก็รู้
แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นรักษาสิทธิตัวเองอย่างไร
เราได้รวบรวมปัญหา
และข้อสงสัยที่ผู้บริโภคควรรู้
เกี่ยวกับสิทธิตัวเองในฐานะลูกค้า
ของทีวีแบบบอกรับสมาชิก
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปกป้อง
สิทธิที่ตัวเองพึงมี"

ญญาการให้บริการโทรทัศน์
การบริการแบบไหนจึงจะเรียกว่า Q : เรามีสิทธิอะไรบ้างหากเกิดเหตุ
Q : สัแบบบอกรั
Q
:
บสมาชิกที่ดี
เป็นการให้บริการโทรทัศน์
ขัดข้องหรือเปลี่ยนแปลง

A:

ควรมีอะไรบ้าง ?
ข้อมูลที่ควรรู้เบื้องต้น มีดังนี้
เราจะต้องตรวจสอบข้อมูลในสัญญาว่า
ครบถ้วนตามที่ กสทช. ได้กำ�หนดหรือไม่
โดยอ่านและทำ�ความเข้าใจรายละเอียดให้
รอบคอบก่อนตัดสินใจเซ็นสัญญา เช่น
แพ็คเกจมาตรฐานและจำ�นวนช่อง
ชื่อบริษัทและที่ตั้งผู้ให้บริการ
อุปกรณ์เสริม
อัตราค่าบริการ
การให้บริการหลังการขายมีอะไรบ้าง
ระบุ วั น เริ่ ม ต้ น หรือวันสิ้นสุดการ
ให้บริการอย่างชัดเจน และเมือ่ เซ็นสัญญา
แล้วควรจะเก็บสำ�เนาหลักฐานไว้เป็นอย่างดี
เพราะหากผู้ให้บริการผิดสัญญา สามารถ
เรียกร้องหรือบอกเลิกสัญญาได้

A:

แบบบอกรับสมาชิกอย่าง
เป็นธรรม
ห้ามผู้ให้บริการโอนสิทธิการบริการแก่ผู้ให้
บริการรายอื่น
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารสามารถยกเลิ ก การ
ใช้ บ ริ ก ารเวลาใดก็ ไ ด้ โดยการแจ้ ง เป็ น
หนังสือล่วงหน้า 5 วันทำ�การ
ผู้รับบริการมีสิทธิขอระงับการรับ
บริการชั่วคราวได้ โดยแจ้งล่วงหน้า 3 วัน
เป็ น หนั ง สื อ หรื อ วิ ธี อื่ น ๆ ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
กำ�หนด
การยกเลิกการให้บริการ ผูใ้ ห้บริการ
จะต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วัน
หากไม่ได้รบั การบริการตามทีต่ กลง
ในสัญญา ผู้ใช้บริการมีสิทธิเรียกร้องได้
เช่น ช่องไม่ครบหรือสัญญาณหาย
หลังสัญญาสิ้นสุดผู้ให้บริการต้อง
ชำ�ระเงินคืนแก่ผู้ใช้บริการภายใน 30 วัน
เมื่อเลิกสัญญากันแล้ว ผู้ให้บริการ
ต้องคืนเงินค่าบริการหรือเงินอื่นใด ภายใน
30 วัน หากเกินกำ�หนดผูใ้ ห้บริการต้องชำ�ระ
ค่าเสียประโยชน์
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A:

จากผู้ ให้บริการโทรทัศน์
แบบบอกรับสมาชิก
หากมีเหตุขัดข้องทางผู้ให้บริการจะต้อง
รีบแก้ไขและเรียกเก็บค่าบริการ
ก่อนเปลี่ยนแปลงการให้บริการ
ต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วัน หากคุณภาพ
หรื อ มาตรฐานต่ำ� กว่ า เดิ ม ต้ อ งชดใช้ /
เยี ย วยา หากเปลี่ ย นแปลงปรั บ ปรุ ง
การให้บริการต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
30 วัน ผู้ให้บริการต้องคืนเงินประกัน
ภายใน 30 วั น นั บ จากที่ ไ ด้ มี ก ารคื น
อุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว ผู้ให้บริการต้อง
ชำ�ระส่วนที่เรียกเก็บค่าบริการเกินกว่าที่
กำ�หนดภายใน 30 วัน + ดอกเบี้ย

สัญญาต้องเป็นสัญญา

ก่อนสมัครเป็นสมาชิกเคเบิลทีวี / ทีวีดาวเทียม ต้องดูอะไรบ้าง

ดูรายละเอียดให้ครบ

ทำ�ความเข้าใจให้รอบคอบ

เก็บสัญญาไว้ ให้ดี

ผิดสัญญาปุ๊บ
ร้องเรียนทันที

ผู้ ให้บริการต้องแจ้งอะไรแก่ลูกค้าบ้าง
รายละเอียดแพ็คเกจที่ชัดเจน
อุปกรณ์เสริม
เงื่อนไขการบริการหลังการขาย
ชื่อบริษัทผู้ ให้บริการ
ค่าบริการ
วันเริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา

เจอเหตุขัดข้องผู้ ให้บริการ
ต้องทำ�อย่างไร
แก้ ไขให้ ไว และไม่เก็บค่าบริการช่วงเวลาที่เสียไป
ก่อนเปลี่ยนแปลงการให้บริการต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วัน
เปลี่ยนแปลงแล้วไม่ดีขึ้นต้องชดเชยให้ลูกค้า
คืนเงินประกันอุปกรณ์ ใน 30 วัน ถ้าลูกค้ายกเลิก
หากลูกค้าคืนอุปกรณ์ ผู้ ให้บริการต้องคืนค่ามัดจำ�ภายใน 30 วัน
ถ้าเกินจากนั้นต้องจ่ายค่าเสียประโยชน์ด้วย

http://bcp.nbtc.go.th
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