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เคเบิลทีวี : แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
1. แบบเสียค่าบริการรายเดือน 
2. ให้บริการฟรี โดยแลกกับการโฆษณาสินค้าระหว่างการรับชม 
3. เสียค่าบริการเฉพาะช่องที่ต้องการรับ 

โทรทัศน์ดาวเทียม : แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้ คือ 
1. ไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วนใหญ่จะเป็นช่องที่มีการโฆษณาหรือเป็น
ช่องรายการเนื้อหาที่ไม่เฉพาะเจาะจง 
2. เสยีคา่บรกิารรายเดอืน โดยผู้ใชบ้รกิารเลอืกจา่ยตามแพค็เกจ
ที่อยากรับชม 

แบบไหนนะที่เรียกว่า ‘โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก’
บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก : บริการโทรทัศน์ประเภทที่ผู้ ใช้บริการประสงค์จะรับบริการตามเงื่อนไข

ที่ผู้ ให้บริการกำาหนด โดยผู้ให้บริการไม่ประสงค์จะให้บริการเป็นการทั่วไป ซึ่งจะมีค่าบริการหรือไม่ก็ได้

 ประเภทของโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 

เคเบิลทีวี  โทรทัศน์ดาวเทียม1. 2.

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

เคเบิลหรือดาวเทียมแบบไหนดี 
ระบบเสียเงินกับระบบไม่เสียเงิน 
ต่างกันอย่างไร
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ปีที่ 2 เล่มที่ 15Contents

 ผ่านไป 1 ปีกว่าแล้ว กับการท่ี กสทช. ได้ก�าหนดให้มี ‘มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก’  

เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับการบริการที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และเกิดความเป็นธรรมจากการประกอบกิจการเคเบิลทีว ี

และทวีดีาวเทยีม โดยสญัญาทีส่ามารถมผีลบงัคบัใช้นัน้ ผูป้ระกอบการจะต้องส่งแบบสญัญาให้คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง 

และกิจการโทรทัศน์พิจารณาล่วงหน้า ซึ่งต้องเป็นลายลักษณ์อักษร มีรูปแบบ และสาระส�าคัญท่ีไม่ขัดต่อกฎหมายการประกอบ 

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เมื่อแบบสัญญาผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว ผู้ประกอบการต้องแจ้ง 

รายละเอยีดของการให้บรกิารโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิให้ชดัเจนและครบถ้วนผ่านสือ่ทีผู่บ้รโิภคสามารถจะเข้าถงึและสามารถ 

เข้าใจได้ง่าย เพ่ือให้ผู้บริโภคได้ทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจท�าสัญญาและเลือกใช้บริการได้อย่างถูกต้องและ 

เป็นไปตามความต้องการ ซึง่สญัญาจะเกดิขึน้ได้ต่อเมือ่ผูป้ระกอบการและผูใ้ช้บรกิารตกลงกนัอย่างชดัเจนว่าจะให้และจะใช้บรกิาร

โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก

 หากผู้ใช้บริการพบว่าการรับบริการไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และมาตรฐานสัญญาคุณภาพตามที่ได้ตกลงในสัญญาไว้  

สามารถทักท้วงหรือร้องเรียนให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามข้อก�าหนดในสัญญาได้ ซึ่งในระยะเวลา 1 ปีกว่า หลังจากมีประกาศใช้ 

สญัญามาตรฐานได้มปัีญหาเรือ่งร้องเรยีนของผูบ้รโิภคเข้ามาเป็นระยะ กว่า 200 กรณ ีซึง่ปัญหาทีพ่บมากทีส่ดุ คอืการระงบัสญัญาณ

โดยไม่แจ้งล่วงหน้า การคนืเงนิในกรณทีีผู่ใ้ห้บรกิารมเีงนิค่าบรกิารหรอืเงนิอืน่ใดค้างช�าระแก่ผูใ้ช้บรกิารอยู ่รวมทัง้การเปลีย่นแพค็เกจ 

โดยไม่แจ้งล่วงหน้า หรือมีการแจ้งล่วงหน้าแต่ไม่เป็นไปตามข้อก�าหนดในประกาศสัญญาตามล�าดับ 

 อย่างไรก็ดี หากการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการและผู้บริโภคในการส่งหลักฐานหรือ

ชีแ้จงประเดน็ทีถ่กูร้องเรยีนภายในระยะเวลาอนัสมควร กจ็ะท�าให้สามารถยุตเิรือ่งร้องเรยีนได้อย่างรวดเรว็ และผูป้ระกอบการเอง 

หากน�าเรื่องร้องเรียนไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการบริการให้ดีขึ้น ก็จะสามารถเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้บริโภคด้วย

 ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้ประชาชนผู้อ่านได้เข้าใจ ‘มาตรฐานสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก’ และสามารถ

ปกป้องสิทธิและรู้เท่าทันได้มากขึ้นในฐานะผู้บริโภค วารสาร ‘รู้จักสื่อ รู้จักสิทธิ’ เล่มนี้ จึงได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรฐาน

สัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก เช่น ลักษณะสัญญาที่ดีควรเป็นอย่างไร หรือสิทธิของผู้บริโภคมีอะไรบ้าง  

พร้อมความเห็นจากหลายฝ่าย ทั้งผู้ประกอบการ ตัวแทนผู้บริโภค และ กสทช. เอง เพื่อสะท้อนให้เห็นมุมมองและบทบาท 

ที่หลากหลายจากผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรง

04 06 12 14
รู้จักเรา  

รู้จักการบริการโทรทัศน์
แบบบอกรับสมาชิก

เรื่องจากปก  
หลากมุมมอง

ปัญหาการให้บริการ 

รู้จักร้องเรียน
มาตรฐานของสัญญา
การให้บริการโทรทัศน์

แบบบอกรับสมาชิก

Q&A
ข้อควรรู้ ‘สิทธิ’ 

ตามมาตรฐานสัญญา

ทรรศนะของเรา

(นายสมบัติ ลีลาพตะ)
ผู้อำานวยการสำานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์

รักษาการแทน รองเลขาธิการ กสทช. 

สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

บทความวารสารสำาหรับผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์คอลัมน์ ‘ทรรศนะของเรา’ เล่ม 15
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รู้จักเรา

หากพูดถึง เคเบิลทีวี และโทรทัศน์ดาวเทียม ทุกคนคงรู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีในยุคที่เทคโนโลยี
เฟื่องฟูเช่นนี้ แต่เชื่อว่าน้อยคนนักที่จะรู้จักคำาว่า ‘การบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก’ 

โดยบทความนี้เราจะมาอธิบายให้ทุกคนได้รู้จักการบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกกันมากขึ้น 
มีทั้งลักษณะการใช้งานที่มีความแตกต่างกัน ระบบการรับชมแบบเสียเงินและไม่เสียเงิน 

รวมถึงข้อดี ข้อเสีย เป็นอย่างไร …มาทำาความรู้จักไปพร้อมกันเลย
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 ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ท่ีให้บริการ

เปน็การทัว่ไป ‘บรกิารโทรทศันแ์บบบอกรบัสมาชกิ’ หมายความวา่ บรกิารโทรทศัน์

ประเภททีผู่ใ้ชบ้รกิารประสงคจ์ะรบับรกิารดงักลา่วตามเงือ่นไขทีผู่ใ้หบ้รกิารก�าหนด 

โดยผู้ให้บริการไม่ประสงค์จะให้บริการเป็นการทั่วไป ซ่ึงจะมีค่าบริการหรือไม่ก็ได้

โดยโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกนั้นแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ 1. เคเบิลทีวี 

(Cable Television) 2. โทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite Television) แต่ละประเภทนั้น

กจ็ะมกีารใหบ้รกิารทีค่ลา้ยคลงึกนั โดยผูใ้ชบ้รกิารสามารถเลอืกใชบ้รกิารไดท้ัง้แบบ

ไม่เสียค่าบริการ เสียค่าบริการรายเดือน หรือเสียค่าบริการโดยระบบการเติมเงิน

 เคเบิลทีวี (Cable Television) เป็นกิจการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก

ประเภทหนึ่ง โดยผู้ให้บริการเคเบิลทีวีนั้นจะเป็นผู้รวบรวมรายการและเนื้อหา

ประเภทต่างๆ รวมถึงรายการที่มีการแพร่ภาพทางฟรีโทรทัศน์ทั้งในระบบอนาล็อก 

และในระบบดิจิตอล (Free TV) หรือเป็นเนื้อหาประเภทพิเศษ (เนื้อหาเฉพาะ) จาก

แหลง่ตา่งๆ แลว้น�ามาออกอากาศเพือ่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดร้บัชม โดยผูใ้ชบ้รกิารสามารถ

รับได้โดยตรงจากเครื่องรับที่ผู้ให้บริการติดตั้งให้หรือสามารถรับได้จากการลาก

สายอากาศจากผู้ให้บริการ โดยข้อดีของเคเบิลทีวีคือมีความคมชัด มีการรบกวน

จากสัญญาณน้อย เนื่องจากเป็นการใช้ส่งคลื่นความถี่ผ่านสาย Optical Fiber หรือ 

Coaxial Cable เขา้สูเ่ครือ่งรบัโทรทศันโ์ดยการเดนิสายสญัญาณเคเบลิทวีพีาดตาม

เสาไฟฟ้าผ่านหน้าบ้านผู้ที่จะเป็นลูกค้าในเป้าหมาย หากใครต้องการรับชมรายการ

ก็จะมีการเดินสายสัญญาณเข้าไปให้บริการในบ้านที่สมัครเป็นสมาชิก

 โทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite Television) เป็นกิจการบอกรับสมาชิกอีกประเภทหน่ึง 

โดยโทรทัศน์ดาวเทียมนั้นก็มีความคล้ายคลึงกันอย่างมากกับเคเบิลทีวี เพียงแต่ 

แตกต่างกันในส่วนของระบบการรับชม เครื่องรับสัญญาณ และอุปกรณ์ในการ 

ต่อพ่วงเพ่ือรับชม โดยรูปแบบในการส่งสัญญาณไปยังผู้ใช้บริการน้ันจะแบ่งออกเป็น 

2 รูปแบบ คือ

 1. การส่งสัญญาณผ่านระบบ KU-Band สัญญาณท่ีส่งครอบคลุมพ้ืนที่ได้น้อย 

ใช้กับการส่งสัญญาณภายในประเทศ ส่วนใหญ่ใช้กับระบบการให้บริการ เคเบิลทีวี 

ภายในประเทศ ความเข้มสัญญาณจะสูง

 2. การสง่สญัญาณผา่นระบบ C-Band จะมฟีตุพริน้ต ์(Footprint) กวา้ง สามารถ

ส่งสัญญาณครอบคลุมพื้นท่ีได้หลายประเทศ ซ่ึงสัญญาณดาวเทียมที่รับได้จาก 

ต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นระบบนี้ แต่เนื่องจากสัญญาณครอบคลุมพื้นที่กว้าง 

ความเขม้สญัญาณจะต่�า (รายการสว่นใหญเ่ปน็ฟรทีวีขีองแตล่ะประเทศ และสว่นมาก 

สามารถรับชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือน)

 ข้อดีของการรับชมโทรทัศน์ดาวเทียม คือสามารถรับชมได้แม้จะอยู่ในพื้นที่ 

ห่างไกล และมีความหลากหลายของรายการมากกว่า เนื่องจากหากรับสัญญาณ 

ผ่านระบบ C-Band น้ันจะท�าให้ผู้ใช้บริการสามารถรับชมเน้ือหารายการจากผู้ให้บริการ

ในภูมิภาค/ทวีปเดียวกันได้ ในกรณีที่เป็นช่องฟรีทีวีและไม่ได้เข้ารหัสสัญญาณไว้ 

แต่ข้อเสียก็คือการลดทอนของสัญญาณจากสภาวะภูมิอากาศ เช่น ฝนตก ท้องฟ้า

มีเมฆมาก ฯลฯ อาจจะท�าให้ไม่สามารถรับชมได้
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ระบบเสียเงินกับระบบไม่เสียเงินต่างกันอย่างไร
 โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกทั้งเคเบิลทีวีและโทรทัศน์ดาวเทียมนั้นสามารถ 

แบ่งการให้บริการออกเป็น 2 แบบ ด้วยกัน คือ 1. การรับชมโดยไม่เสียค่าบริการ 

2. การรับชมโดยเสียค่าบริการ ทั้งเคเบิลทีวีและโทรทัศน์ดาวเทียมนั้นผู้ให้บริการ

จะเป็นผู้ก�าหนดขอบเขตการรับชมว่าผู้รับชมน้ันจะสามารถเข้าถึงเน้ือหาท่ีไม่เสีย 

ค่าใช้จ่ายได้มากน้อยเพียงใด

 เคเบลิทวี ี(Cable Television) ในสว่นของเคเบลิทวีนีัน้จะแบง่ออกเปน็ 3 ประเภท 

ใหญ่ๆ คือ 1. แบบเสียค่าบริการรายเดือน โดยการให้บริการนั้นผู้ให้บริการจะเก็บ

ค่าบริการรายเดือนต่อสมาชิกซึ่งส่วนใหญ่เคเบิลทีวีจะอยู่ในใจกลางชุมชนเมือง 

เนื่องจากง่ายต่อการลากสายและติดต้ังอุปกรณ์ โดยผู้ให้บริการส่วนใหญ่เป็นผู้ให้

บริการในพื้นที่ เนื้อหาจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการในการน�าเนื้อหาเข้ามาให้บริการแก่

สมาชิก 2. ให้บริการฟรี โดยแลกกับการโฆษณาสินค้าระหว่างการรับชม 3. เสียค่า

บรกิารเฉพาะชอ่งทีต่อ้งการรบั อาท ิชอ่ง HD หรอืรายการภาพยนตรจ์ากตา่งประเทศ

 โทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite Television) สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

หลักๆ คือ 1. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรับชม โดยส่วนใหญ่จะเป็นช่องที่มีการ 

โฆษณาหรือเป็นช่องรายการเนื้อหาที่ไม่เฉพาะเจาะจง รวมถึงหากผู้ใช้บริการใช้ 

จานรับสัญญาณในระบบ C-Band ผู้ใช้บริการก็จะสามารถรับชมช่องรายการจาก 

ผู้ให้บริการในภูมิภาค/ทวีป หรือประเทศใกล้เคียงได้ 2. เสียค่าบริการรายเดือน  

โดยในปัจจุบันผู้ให้บริการแบ่งการให้บริการออกเป็นหลากหลาย (Package)  

เพ่ือให้เข้าถึงความต้องการของกลุ่มผู้ใช้บริการมากท่ีสุด โดยอาจจะแบ่งการให้บริการ

โดยเนื้อหา (Content) ที่แตกต่างเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มากที่สุด

 การรับชมเคเบิลทีวีหรือโทรทัศน์ดาวเทียมในปัจจุบันน้ันมีความคล้ายคลึงกัน 

อย่างมาก โดยผู้ให้บริการจะแข่งขันกันในเรื่องของเนื้อหารายการ (Content)  

เสียมากกว่า เนื่องจากผู้ใช้บริการนั้นจะมีการเลือกใช้บริการโดยเนื้อหาเป็นหลัก 

อาทิ ภาพยนตร์ต่างประเทศ กีฬา ข่าวสาร ซึ่งผู้ให้บริการแต่ละรายก็จะมีเน้ือหา

รายการหรือช่องรายการท่ีแตกต่างกัน การเลือกใช้บริการหรือการรับชมเน้ือหาจึง

ขึ้นอยู่กับผู้ใช้บริการเป็นส�าคัญ

 จากข้อมูลที่ ได้นำาเสนอไป หวังว่าหลายคนคงได้ รู้จักกับ  
‘การบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก’ หรือเคเบิลทีวีและ 
โทรทัศน์ดาวเทียมกันมากขึ้น และนำาไปใช้เป็นข้อมูลความรู้ในการ 
ปกป้องสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภคต่อไป…แล้วก็อย่าลืม  
อ่านเง่ือนไข ทำาความเข้าใจก่อนจะเลือกใช้บริการและทำาสัญญาด้วย
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เรื่องจากปก

อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ใน กสทช. 

คุณชัยรัตน์ 
แสงอรุณ

 เปิดอกถกปัญหาคาใจกับผู้ให้บริการ
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก และผู้บริโภค
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ถึงปญัหาเรือ้รงั
ในการให้บริการท่ีผู้บริโภคพบเจอเพื่อหา
แนวทางวธิกีารแก้ไขปญัหา หรอืคลายปญัหา 
ให้ผู้บริโภคพึงใจผ่านตัวแทนของบุคคล 
ทั้งสองฝ่ายที่จะทำาให้คุณกระจ่างและเข้าใจ 
ในปัญหามากยิ่งขึ้น
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ปจัจบุนัยงัคงมผีูบ้รโิภคทีไ่ด้รบัการใหบ้รกิารไมไ่ดม้าตรฐานจากผู้ให้
บริการเคเบิลทีวีเรื่องอะไร 
 ปัญหาการถูกร้องเรียนจริงๆ แล้วเกิดจากสาเหตุที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร  

แต่ถือว่ามีความส�าคัญมากๆ ต่อผู้บริโภคหรือท่านสมาชิกที่ประสบปัญหาทุกท่าน  

และมกีารร้องเรยีนมาโดยตลอด ซึง่จากการทีต่วัผมเองมหีน้าทีด่แูลให้ความช่วยเหลอื 

และคลุกคลีอยู่กับประชาชนกลุ่มที่มีปัญหาดังกล่าว จึงพบสาเหตุหลักๆ ได้แก่ 

การรับชมช่องรายการไม่ได้ ...รับชมไม่ได้ในที่นี้ ยกตัวอย่างเช่น รับชมภาพ 

ไม่ชัดคล้ายๆ มีภาพซ้อนหรือสัญญาณรบกวน, หรือเคสที่หนักๆ ไปเลยก็คือ จอด�า  

ดูไม่ได้ ตลอดจนการรับชมรายการไม่ได้ครบทุกช่องตามการประชาสัมพันธ์ของ 

ผู้ให้บริการเคเบิลทีวี ปัญหาต่างๆ เหล่านี้เรามักจะได้รับรายงานการแจ้งร้องเรียน 

มาโดยตลอด ในพื้นที่ที่มีการให้บริการติดตั้งเคเบิลทีวีท้องถิ่นแต่ละจังหวัดนั้นๆ

 ซึ่งปัญหาการรับชมรายการทีวีไม่ได้ของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นนั้น อาจมีสาเหตุ 

มาจากหลายปัจจัย จริงๆ แล้วจะมาเหมารวมไม่ได้ว่าเกิดจากผู้ให้บริการไม่ได้มาตรฐาน  

เพราะตอ้งใหค้วามเปน็ธรรมกบัทกุฝา่ย และตอ้งด�าเนนิการตรวจสอบถงึท่ีมาท่ีไปของ 

แต่ละปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย ในส่วนตัวผม จากการท�างานจะพบได้ว่า ปัญหาผู้บริโภค 

หรือสมาชิกน้ันๆ รับชมทีวีไม่ได้ ภาพไม่ชัด จอด�า ฯลฯ สามารถแยกออกเป็นสาเหตุ 

หลักๆ ได้แก่ กล่องรับสัญญาณไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน, ผู้บริโภคหรือท่านสมาชิกน้ัน 

ซือ้กลอ่งมาตดิตัง้เอง โดยอาจขาดองคค์วามรูห้รอือาจตดิตัง้ผดิวิธจึีงท�าให้ไม่สามารถ 

รับชมสัญญาณภาพได้, พ้ืนที่ที่ผู้บริโภคหรือท่านสมาชิกพักอาศัยอาจอยู่ในจุด 

อับสัญญาณ หรือสัญญาณมีก�าลังอ่อน เช่น โดนตึกอาคารสูงบดบัง หรือเสาอากาศ 

รับสัญญาณมีก�าลังอ่อน ตลอดจนอุปกรณ์เคร่ืองมือ และการให้บริการท่ีไม่ได้มาตรฐาน 

ของตัวผู้ประกอบการเองก็เช่นกัน ดังน้ันปัญหาดังกล่าวท่ีเกิดข้ึน จึงเกิดได้หลาย 

ปัจจัยมาก และต้องใช้เวลาศึกษาข้อมูลและตรวจสอบในแต่ละกรณีๆ เป็นต้น 

ตามหลักหรือบทกฎหมาย หากผู้บริโภคท่ีรับชมเคเบิลทีวี แล้วประสบ
ปัญหาโดนเอารัดเอาเปรียบ จะมีสิทธิหรือมีวิธีดำาเนินการร้องเรียน
ภายใต้กฎหมายคุ้มครองได้อย่างไร
 หากไดร้บัการเอารดัเอาเปรยีบ หรอืไดร้บัการใหบ้รกิารทีไ่มถ่กูตอ้ง ไมไ่ดค้ณุภาพ 

มาตรฐาน ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนมาได้ท่ี กสทช. ได้โดยตรง ท่ี Call Center 1200 ท้ังน้ี

หากตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการเคเบิลทีวี บริการไม่ได้มาตรฐานจริง

กระท�าความผดิจรงิ กจ็ะมโีทษระวาง โดยภายใตก้ารควบคมุดแูลจาก กสทช. มีโทษ 

ปรบั หรอืผูป้ระกอบการตอ้งรบัผดิชอบ เชน่ ในเรือ่งการชดเชยการใหบ้รกิารแดท่า่น 

สมาชิกท่านนั้นไปตามบทกฎหมาย อาทิ เปิดบริการให้รับชมฟรี โดยตกลงชดเชย 

มีการก�าหนดระบุระยะเวลา หรือมีการลดค่าให้บริการรายเดือนแก่ท่านสมาชิกนั้นๆ  

เทา่ทีเ่ห็นปญัหาเรือ่งความไมเ่ขา้ใจระหวา่งตวัผู้ให้บรกิารและผูบ้รโิภค 
เองก็คือสัญญา พอจะบอกได้ไหมว่าผิดพลาดที่ใคร ลูกค้าหรือ 
ผู้ให้บริการที่ไม่เคลียร์ในสัญญา แล้วพอเกิดปัญหาค่อยโทษลูกค้า 
ว่าไม่รอบคอบ
 จรงิๆ แลว้ทกุการตดิตัง้จะมกีารท�าสญัญาเสมอ เพยีงแตผู่ใ้หบ้รกิารตอ้งใหข้อ้มลู  

ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจทีถ่กูตอ้งกบัผูบ้รโิภคหรอืผูซ้ือ้บรกิารรบัชมดว้ย ในทางกลบักนั  

ในสว่นของผูบ้รโิภคเองจ�าเปน็ทีจ่ะตอ้งศกึษาคูม่อืเอกสารสญัญาใหเ้ขา้ใจอยา่งถ่ีถ้วน 

ดว้ยเชน่กนั กอ่นการสมัครใจในการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชกิ หากตกลงกนัไมไ่ด ้

ท้ังสองฝ่าย จะได้ไม่ต้องท�าสัญญากันตั้งแต่ต้น เพื่อจะได้ไม่เสียเวลา เสียเงิน  

และไม่เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง

ผู้บริโภคควรจะรักษาสิทธิตัวเองอย่างไร
 ปัจจุบันผู้บริโภคมีสิทธิเลือกรับชมรายการโทรทัศน์จากผู้ให้บริการที่มีอยู่ 

ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยหน้าที่ของผู้บริโภค คือการศึกษาข้อมูลและคัดกรอง  

Profile ของผู้ให้บริการ จากสื่อหลายๆ ช่องทาง ตลอดจนสอบถามจากผู้มี

ความรู้ก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อหรือเลือกใช้บริการจากบริษัทน้ันๆ สิ่งที่ส�าคัญ 

อีกอย่าง คือผู้บริโภคหรือท่านสมาชิกควรเก็บเอกสาร คู่มือการท�าสัญญา-ส�าเนา 

ทุกๆ ฉบับเอาไว้ เพื่อที่หากเกิดกรณีปัญหาจะสามารถใช้เป็นข้อมูลหลักฐานการ 

ตรวจสอบย้อนกลับและเพื่อด�าเนินการแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องได้เป็นล�าดับต่อไป

มีหน่วยงานไหนที่จัดตั้งมาเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้บริการเคเบิลทีวีบ้าง
 ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคใน กสทช. ถือเป็นหน่วยงานหลัก 

ที่พร้อมให้บริการดูแล ให้ค�าปรึกษา และช่วยแก้ไขปัญหาแด่ภาคประชาชนในเรื่อง 

สิทธิการรับชมโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นระบบใดก็ตาม สามารถติดต่อสอบถามหรือ 

แจ้งปัญหาได้ที่ Call Center 1200

ในฐานะผู้บริโภคคุณอยากเห็นผู้ให้บริการปรับเปลี่ยนอะไร
 อันที่จริงแล้วผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการเคเบิลทีวีล้วนปฏิบัติหน้าที่ได้ 

ถูกต้อง มีคุณภาพมาตรฐาน อาจจะมีเพียงส่วนน้อยหรือผู้ให้บริการรายย่อย 

ที่ยังไม่มีความพร้อมด้านการให้บริการ ทั้งนี้ก็ต้องขอให้ผู้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ 

ให้บริการแด่ผู้บริโภคหรือลูกค้าสมาชิกของท่านอย่างดีที่สุด พร้อมให้ความรู้ 

ความเข้าใจและดูแลด้านบริการหลังการขายอย่างสม่�าเสมอ ซึ่งหากเกิดปัญหา 

การแจ้งร้องเรียนขึ้น ปัจจุบันมีเครื่องมือหรือช่องทางออนไลน์ที่สามารถตรวจสอบ

ได้อยู่แล้ว จึงขอให้ประชาชนม่ันใจและเชื่อม่ันในการให้บริการของผู้ประกอบการ 

โดยหากเกิดปัญหาสามารถแจ้งร้องเรียนได้ทันที 
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ผู้ประกอบการเคเบิลทีวี

ทำาไมทุกวันน้ีเรายังเห็นการร้องเรียนผู้ ให้บริการในประเด็น
เรื่องผิดสัญญาอยู่เลย
 ตอ้งแยกประเดน็ปญัหาออกจากกนักอ่นครบั อธบิายสัน้ๆ เขา้ใจงา่ยๆ 

ครับ...การถูกเอารัดเอาเปรียบหากเกิดข้ึนจริง ผู้บริโภคสามารถแจ้งร้องเรียน

ได้ตามช่องทางหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ทันที แต่เร่ืองปัญหารับชมทีวี 

ไม่ได้ของผู้บริโภคน้ัน ในทัศนคติของผมไม่ถือเป็นการถูกเอารัดเอาเปรียบ 

นะครับ แต่เป็นปัญหาทางเทคนิคของการติดต้ังรับชมซ่ึงสามารถเกิดข้ึนได้  

ท้ังน้ีหากจ�าแนกปัญหา อาจเกิดจาก 3 สาเหตุหลักๆ คือ

เรื่องจากปก

8

คณวชต 
เอออารวรกล
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 1. เกิดจากผู้ให้บริการไม่ได้มาตรฐาน แต่ก็เป็นส่วนน้อยนะครับ และมักเป็น 

ผู้ให้บริการรายย่อย อาจยังไม่มีความพร้อมเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือท่ีทันสมัย  

และทีมงานที่ยังไม่ช�านาญการ บางรายยังไม่ได้พัฒนาปรับรูปแบบการให้บริการ  

ยังคงให้บริการติดตั้งระบบอนาล็อกอยู่เลย จึงท�าให้บริการไม่ตอบโจทย์ผู้บริโภค

 2. เกิดจากตัวผู้บริโภคซื้อกล่องทีวีที่ไม่ได้มาตรฐานมาใช้ รวมทั้งไม่ได้ 

ท�าการบ้าน ไม่ได้ศึกษาหรือคัดกรองผู้ให้บริการเคเบิลทีวีที่ได้คุณภาพมาตรฐาน 

มากพอ ท�าให้การรับชมทีวีของผู้บริโภคมีปัญหาเกิดขึ้นในภายหลัง

 3. เกิดจากปัญหาเร่ืองวัสดุอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงเรื่อง Location 

สถานที่ติดตั้งของผู้บริโภคอยู่ในจุดอับสัญญาณ หรืออยู่ห่างจากเสารับส่งสัญญาณ 

จึงรับชมไม่ได้ประสิทธิภาพเต็มร้อย กล่าวคือ ดูได้บางช่อง, ชัดบางช่อง ไม่ชัด 

บางช่อง ปัญหาข้อนี้เกิดขึ้นตามภูมิประเทศเลยครับ

 เรียนให้ทราบก่อนว่าผมเป็นผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการเคเบิลท้องถิ่น 

ทีใ่หญท่ีส่ดุ โดยใหบ้รกิารเคเบลิทวีใีหก้บัลกูคา้ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีก่รงุเทพฯ และปรมิณฑล  

ลูกค้าของผมการันตีว่าสมาชิกทุกท่านจะได้รับชมรายการผ่านระบบสายเคเบิลทีวี 

ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ด้วยการติดตั้งสายเคเบิลที่ได้คุณภาพ สัญญาณแรง  

สามารถต่อพ่วงเข้ากับกล่องดิจิตอลทีวี Set Top Box และกล่องยี่ห้ออื่นๆ ได้ทุกรุ่น  

คุณภาพ HD ภาพคมชัด รับชมได้ครบกว่า 150 ช่อง พร้อมบริการหลังการขาย

อยา่งใกลช้ดิ เพราะผมเปน็ผูป้ระกอบการเคเบลิทวีทีีใ่หบ้รกิารและเกบ็เงนิคา่สมาชกิ 

รายเดือน ลูกค้าจ่ายเงินผมมาแล้ว ผมจึงต้องบริการลูกค้าให้ได้มาตรฐานและให้

ดีที่สุด

ในมุมผู้ประกอบการเคเบิลทีวีเอง มองประเด็นเสียงสะท้อนจากผู้บริโภค
ที่ร้องเรียนเรื่องการถูกเอาเปรียบอย่างไร
 เป็นเร่ืองท่ีดีครับ จะผิดหรือจะถูกก็ว่ากันตามความจริงท่ีเกิดข้ึน แต่ควรมีส่ือ 

หรือช่องทางแสดงออกทางความคิด ซึ่งเป็นข้อเท็จจริง ไม่บิดเบือน แม้ตัวผมเอง 

จะประกอบธุรกิจผู้ให้บริการเคเบิลทีวีท้องถิ่น แต่ผมไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  

อีกทั้งตัวผมก็ยอมรับว่า ในวงการผู้ให้บริการเคเบิลทั่วประเทศนั้นก็ยังมีทั้งผู้ที่ 

ให้บริการมาตรฐานและไม่ใช่ปะปนกันอยู่ โดยตัวของผู้ประกอบการเองก็ต้องรู้จัก 

พัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง จะอยู่นิ่งๆ เฉยๆ รอลูกค้าเข้ามาหาอย่างเดียว 

เหมือน 20 ปีก่อนไม่ได้แล้วครับ และต้องแข่งขันกันเร่ืองมาตรฐานการให้บริการ  

ไม่ใช่วัดกันที่จ�านวนสมาชิก

 สว่นดา้นผูบ้รโิภคเอง ผมขอใหท้�าความเขา้ใจเกีย่วกบัการท�างานของผูใ้ห้บรกิาร 

เคเบิลให้มากขึ้น เพราะปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เกิดจากผู้ให้บริการเพียง 

อยา่งเดยีว มหีลายปจัจยัรวมๆ กนั อยา่งทีผ่มไดเ้รยีนบอกไป ทัง้อปุกรณเ์ครือ่งมอื,  

สถานที่ติดตั้ง ฯลฯ จึงไม่อยากให้ผู้บริโภคมองผู้ประกอบการในแง่ลบมากจนเกิน

ความเป็นจริง

เราสามารถควบคุมผู้ ให้บริการเคเบิลทีวีทั่วประเทศให้มีการปฏิบัติ
ภายใต้กฎหมายผู้ประกอบการ หรือให้ปฏิบัติภายใต้มาตรฐาน
เดียวกันหรือไม่ เพื่อยกระดับการให้บริการต่อผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้น
 จากความคดิเหน็สว่นตวัผม ผมเชือ่วา่เราสามารถควบคุมมาตรฐานผูใ้หบ้ริการได้  

แต่ไม่ 100% ซ่ึงเร่ืองการให้บริการลูกค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐาน องค์ประกอบภายนอก  

เช่น องค์ความรู้, การปรับใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้น ส่วนนี้ท�าได้แน่นอน  

แต่องค์ประกอบภายใน คือจิตส�านึกของผู้ประกอบการในการให้บริการ ส่วนน้ีคง 

พูดล�าบากครับ

 

คุณมีช่องทางให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบหรือเข้าถึงผู้ประกอบการ
เคเบิลทีวีได้หรือยัง
 วันน้ีผู้บริโภคมีช่องทางการสืบค้นข้อมูลมากมาย ท้ังออฟไลน์และออนไลน์ ผมว่า 

ผู้บริโภคฉลาดเลือกและมีสิทธิในการเลือกใช้บริการภายใต้ดุลยพินิจของท่านเอง 

ได้ครับ

บทบาทคุณวิชิตในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องต่อ 
ผู้บริโภค หรือมีการประชุมพูดคุยแก้ ไขปัญหาดังกล่าวระหว่าง 
ผู้ประกอบการด้วยกันเองหรือไม่
 ในแวดวงกลุ่มผู้ประกอบการเคเบิลทีวีเองก็ไม่ได้นิ่งดูดาย เรามีการประชุม 

พดูคยุ ปรกึษากนัตลอดถงึปญัหาเสยีงสะทอ้นจากสมาชกิทีเ่กดิปญัหารบัชมทวีไีมไ่ด ้ 

หรอืรูส้กึเหมอืนถกูเอารดัเอาเปรยีบ ซึง่จะน�าไปสูก่ารปรบัปรงุ แกไ้ขในการใหบ้รกิาร 

ที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นในทุกๆ ครั้งที่เกิดปัญหาครับ

 

ภาพลักษณ์ ณ วันน้ีของผู้ให้บริการในสายตาผู้บริโภคคิดว่าเขามองคุณ
แบบไหน
 เรยีนตามตรง ทุกวนันีผู้ใ้ห้บรกิารโดนคอมเมนตเ์ยอะมาก เรือ่งการใหบ้รกิารไมด่ ี

ไม่มีมาตรฐาน ซ่ึงส่วนตัวผมเองก็ยอมรับ แต่นั่นเป็นเพียงส่วนน้อย และเกิดจาก 

ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่ผมได้เรียนให้ทราบ ไม่ใช่ตัวบุคคลอย่างเดียว ซึ่งเราทุกคน 

ทัง้ตวัผูป้ระกอบการ, ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง ภาครฐั-ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน 

ต้องร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหา และโปรดอย่า ‘เหมารวม’ เพราะผู้ให้บริการดีๆ 

ยังมีอีกเยอะครับ

9
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เคเบลิทวีทีีเ่กดิขึน้มากมายในปจัจบุนัส่งผลกระทบอยา่งไร
ต่อผู้บริโภคบ้าง
 ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับ ข้อดีข้อแรกคือท�าให้ผู้บริโภค 

มีทางเลือกมากข้ึนในการรับชมเนื้อหารายการที่แปลกใหม่ไม่จ�าเจ  

สอง, ท�าให้มีรายการและช่องทีวีต่างๆ ที่หลากหลายเพิ่มขึ้น และสาม, 

คือมีบริษัทที่เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคมากข้ึน แต่ข้อเสียของเร่ืองน้ี 

คือปัญหาในการดูแลควบคุม เพราะท่ีผ่านมาเวลามีผู้เข้าไปสมัครใช้

บริการเคเบิลทีวีมักจะไม่มีข้อสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษร ดังน้ัน

เวลาเกดิปัญหาขึน้กมั็กจะขึน้อยู่กบัการตกลงกันหรอืความพงึพอใจของ 

ท้ังฝ่ายผู้ให้บริการและผู้บริโภค แต่ถ้าหากยังหาข้อยุติไม่ได้ก็ต้องไป

จบลงท่ีการร้องเรียนหน่วยงานของรัฐ เช่น กสทช. ให้เป็นคนตัดสิน

ทางออกให้ แต่สุดท้ายก็จะมีปัญหาในเรื่องของหลักฐานอีกว่าได้ตกลง

กันตามท่ีได้กล่าวจริงหรือไม่ ซ่ึงผู้บริโภคก็จะเป็นฝ่ายเสียเปรียบมากกว่า

ด้วยเหตุท่ีไม่สามารถมีอะไรมายืนยันได้ว่าได้มีการไปท�าข้อตกลงกับ

ทางเคเบิลทีวีไว้แบบนั้นจริง

เรื่องจากปก

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนองค์กร
ผู้บริโภค และพัฒนานโยบาย 
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 

คุณโสภณ 
หนูรัตน์ 
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ปัจจุบันมีหน่วยงานใดบ้างที่เข้ามาแก้ปัญหาในเรื่องนี้
 ปัจจุบัน กสทช. ได้ออกประกาศให้มีมาตรฐานของสัญญาให้บริการทีวีแบบ 

บอกรบัสมาชกิเกดิข้ึน ท�าใหผู้ใ้หบ้รกิารตอ้งใชแ้บบสญัญาเดยีวกนั แลว้ในนัน้กม็เีรือ่ง 

ของการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอยู่ในกฎหมายด้วย ซ่ึงตรงนี้ก็จะสามารถแก้ปัญหา 

ท่ีมีอยู่ได้หลายเร่ือง เช่น ‘ปัญหาเร่ืองท่ีผู้บริโภคถูกระงับสัญญาณโดยท่ีไม่มี 

การแจ้งล่วงหน้ามาก่อน’ ซ่ึงตามกฎหมายได้ก�าหนดแล้วว่าผู้ให้บริการจะต้อง 

ท�าหนังสือแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และกรณีที่จะระงับสัญญาณได้จะต้อง 

เป็นกรณีที่ผู้บริโภคผิดนัดเรื่องช�าระค่าบริการ 2 งวดติดต่อกัน แต่เรื่องเหล่านี้ก็ยังมี 

ปัญหาอยู่ เพราะว่าสัญญาที่ผู้ประกอบการน�ามาใช้กับผู้บริโภคนั้นอาจจะไม่ได้เขียน 

รายละเอยีดใหค้รบถว้นตามมาตรฐานสญัญา ดงันัน้หากเกดิเรือ่งทีผ่มไดย้กตวัอยา่ง 

ไปก็อาจท�าให้ผู้บริโภคไม่รู้ถึงสิทธิของตัวเองจนอาจท�าให้เกิดปัญหาในภายหลังได้  

และส่วนหนึ่งคือผู้บริโภคต้องรู้จักรักษาสิทธิตนเอง ในขณะเข้าท�าสัญญาต้อง ‘อ่าน’  

สัญญาให้ดีๆ ตรวจดูว่าข้อใดไม่เป็นธรรมกับเราบ้าง เมื่อเซ็นตกลงไปแล้ว  

จะขอแก้ไขหรือเรียกร้องอะไรก็จะล�าบาก ดังนั้นก่อนตกลงท�าสัญญาควรอ่าน 

ข้อสัญญาโดยละเอียด เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

เคเบิลทีวีหลายเจ้าได้แย่งกันซื้อลิขสิทธ์ิฟุตบอลไปเป็นของตัวเอง 
เรื่องนี้ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคหรือไม่
 ตัวผมเองก็เป็นคนที่ชอบดูกีฬา ซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้บริโภคหลายคนก็ไม่ได้อยาก 

ดูฟุตบอลทุกรายการ บางคนอาจจะชอบดูแค่ลาลีก้า หรือบางคนอาจจะชอบดู 

แค่พรีเมียร์ลีก ซึ่งการดูได้แค่รายการใดรายการหนึ่งก็อาจจะช่วยให้ผู้บริโภค 

ลดค่าใช้จ่ายด้านบริการของเคเบิลทีวีได้มากกว่าการท่ีเคเบิลเดียวครอบครองไว้ท้ังหมด

เหมือนเมื่อก่อน แต่ก็มีผู้บริโภคอีกไม่น้อยที่ต้องการรับชมฟุตบอลหลายรายการ 

ในเคเบิลเดียว ซึ่งเรื่องแบบนี้ขึ้นอยู่กับตัวผู้ประกอบการเองว่าจะมีหนทางร่วมมือกัน 

ท�าแพ็คเกจพิเศษนี้ขึ้นมาได้หรือไม่ เพราะไม่มีกฎหมายข้อไหนที่ห้ามหรือไปบังคับ 

ไม่ให้ผู้ประกอบการท�าหรือไม่ท�าเรื่องนี้

ทุกวันนี้ผู้บริโภคร้องเรียนเรื่องใดเข้ามาที่มูลนิธิมากที่สุด 
 สว่นมากกเ็ปน็เรือ่งของการถกูระงบัสญัญาณโดยไมย่นิยอม และเรือ่งการคนืเงนิ 

ค่าบริการล่าช้าหลังยกเลิกสัญญา เพราะเมื่อไหร่ที่ตัวผู้บริโภคไม่พอใจในการบริการ 

และอยากยกเลิกสัญญามันจะมีค่าประกันอุปกรณ์และค่ามัดจ�าท่ีทางผู้ประกอบการ 

ต้องคืนให้กับผู้บริโภค ซึ่งในสมัยก่อนไม่ได้มีก�าหนดเวลาว่าต้องคืนภายในกี่วัน  

แต่ตอนนี้มีกฎหมายก�าหนดแล้วว่าต้องคืนภายใน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ยกเลิกสัญญา  

หากผู้ประกอบการไม่คืนเงินหรือคืนช้ากว่าก�าหนด กฎหมายก็จะบังคับให้ผู้ประกอบการ 

ต้องช�าระค่าเสียประโยชน์ตามอัตราดอกเบ้ียท่ีผู้ประกอบการคิดกับผู้บริโภคตอน 

ผิดนัดค่าช�าระบริการ เช่น ตกลงกันไว้ท่ี 7.5% ต่อปี ผู้ประกอบการก็ต้องเสีย 7.5%  

ต่อวัน เหมือนกันหากคืนเงินล่าช้า 

 ท่ีเจอบ่อยอีกเรื่องคือการเปลี่ยนแพ็คเกจให้ผู้บริโภคโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า 

ท�าใหผู้บ้รโิภคไมส่ามารถรบัชมรายการเดมิทีเ่ขาเคยชมไดโ้ดยจะมีเหตหุรือไม่มีเหต ุ

อะไรก็ตามถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างหนึ่ง ซ่ึงตามกฎหมายการจะเปลี่ยน 

แพ็คเกจจะต้องท�าเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วแจ้งต่อผู้บริโภค อาจจะท�าเป็นตัววิ่ง 

หรือออกเป็นหนังสือส่งมาให้ผู้บริโภครับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนจะมี 

การเปลี่ยนแปลง ซ่ึงถ้าเรามองดูภาพรวมแล้วปัญหาของเคเบิลทีวีทั้งหมดที่พบ 

ส่วนมากจะเป็นทางด้านการให้บริการมากกว่า ซ่ึงตัวผู้บริโภคเองอยากจะได้รับชม 

ตามแพ็คเกจที่เขาเลือกไว้ตั้งแต่ตอนสมัครสมาชิกมากที่สุด 

 อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของค่าบริการที่เกินกว่าข้อตกลงที่ได้ท�าสัญญาไว้ สมมุติว่า 

ผู้บริโภคสมัครเป็นรายเดือนไว้เดือนละ 500 บาท แต่ตอนเรียกเก็บเงินกลายเป็น  

800 บาท หากเกิดเรื่องแบบนี้แล้วผู้บริโภคไม่พอใจก็สามารถปฏิเสธที่จะช�าระ 

ก่อนได้ แล้วไปขอตรวจสอบหรือขอให้ทางผู้ให้บริการชี้แจง หากผู้ให้บริการชี้แจง 

เรื่องนี้ไม่ได้ก็จะไม่มีสิทธิเรียกเก็บเงินตรงกับผู้บริโภคได้ ซึ่งนี่ก็เป็นมาตรการทาง 

กฎหมายท่ีผู้บริโภคควรทราบไว้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการรักษาสิทธิประโยชน์ของ 

ตัวเอง

 สิ่งหนึ่งที่ผู้บริโภคควรรู้สิทธิของตัวเองไว้คือ ในกรณีของการยกเลิกสัญญาที่ 

ผูป้ระกอบการมักตัง้เงือ่นไขวา่ตอ้งใชบ้รกิารมาอย่างนอ้ย 1 - 2 ป ีหากไมไ่ดใ้ชบ้รกิาร 

ตามระยะเวลาที่ก�าหนด เช่น ใช้ไปแค่ 3 เดือน ผู้ประกอบการก็จะยึดเงินค่ามัดจ�า 

หรือค่าบ�ารุงอุปกรณ์ ซึ่งจริงๆ แล้วตามกฎหมายผู้บริโภคมีสิทธิยกเลิกสัญญาแก่ 

ผู้ประกอบการเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องมีข้อผูกมัดด้วยข้อสัญญาเหล่านี้ ดังนั้นหาก 

ผู้บริโภคมีข้อสัญญาเหล่านี้อยู่กับทางผู้ประกอบการก็สามารถยกเลิกได้ทันทีโดยที่ 

ผู้ประกอบการไม่มีสิทธิจะยึดเงินหรือปฏิเสธการคืนเงินแต่อย่างใด

หากเกิดปัญหาขึ้น ผู้บริโภคสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ไหนบ้าง
 ตามกฎหมายแล้วผู้ให้บริการทุกรายจะต้องมีช่องทางร้องเรียนให้กับผู้บริโภค 

โดยตรง เชน่ E-mail, Facebook หรอืเบอรโ์ทรศพัท์ เพือ่ใหผู้บ้รโิภคไมต่อ้งรอ้งเรยีน 

ไปท่ีหน่วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยทันที ถือเป็นการให้โอกาส 

แก่ผู้ประกอบการได้แก้ไขโดยตรงแก่ผู้บริโภค แต่ถ้าหากบริษัทไม่รับผิดชอบหรือ 

ปฏิเสธการดูแล ผู้บริโภคก็สามารถใช้ช่องทางของหน่วยงานรัฐ, มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค  

หรอืหนว่ยงานอืน่ๆ ทีพ่รอ้มจะเขา้มาเปน็คนกลางในการชว่ยเจรจากับผูป้ระกอบการ 

ให้ได้
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รู้จักร้องเรียน

 ภายหลังประกาศใช้มาตรฐานของสัญญา
การใ ห้บริการ โทรทัศน์ แบบบอกรับสมาชิก  
เม่ือเดือนธันวาคม 2556 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ร้องเรียน 
กรณี เ ก่ียวกับสัญญาที่ ไม่ เป็นธรรมหรือถูก
เอาเปรียบจากผู้ ให้บริการหลายกรณีด้วยกัน  
ดังนั้นวารสาร รู้จักส่ือ รู้จักสิทธิ เล่มนี้ จึงได้นำา 
กรณีตัวอย่างเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถนำาไปเป็น 
แนวทางในการป้องกันสิทธิหรือเรียกร้องความ 
ยุติธรรมของตนเองไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากสัญญา
ในฐานะผู้บริโภคได้

กรณีที่ 2
 ผู้ร้องเป็นผู้ใช้บริการจานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ KU-Band ได้ยื่น 

รอ้งเรยีนตอ่ ส�านกังาน กสทช. ใหผู้ใ้หบ้รกิารคนืคา่มดัจ�าและคา่ปรบั กรณียกเลิก 

การใช้งานก่อนครบก�าหนดสัญญา โดยผู้ร้องได้ท�าการยกเลิกการใช้บริการ 

จานรบัสญัญาณดาวเทยีม เมือ่เดอืนพฤษภาคม 2557 เนือ่งจากคณุภาพสญัญาณ 

ไม่ชัดเจน อีกท้ังไม่ได้รับใบแจ้งค่าใช้บริการรายเดือน และผู้ให้บริการแจ้ง

รายละเอียดค่าใช้จ่ายผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง ท�าให้ต้องติดต่อกลับไปชี้แจง 

กรณีที่ 1
 ผู้ร้องเป็นสมาชิกผู้ใช้บริการกล่องรับสัญญาณดาวเทียม ได้ยื่นร้องเรียน 

ตอ่ส�านักงาน กสทช. ใหผู้ใ้หบ้รกิารด�าเนนิการถา่ยทอดสดฟตุบอลลกีเยอรมนั  

ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และบราซิล ให้สามารถรับชมได้ดังเดิม ซ่ึงผู้ร้องได้ใช้บริการ 

กล่องรับสัญญาณดาวเทียมตั้งแต่ปี 2556 โดยสามารถรับชมช่องรายการกีฬา  

ที่ถ่ายทอดสดฟุตบอลลีกได้ทุกสัปดาห์จนจบ 1 ฤดูกาล จนถึงเดือนกันยายน  

ปี 2557 โปรโมชั่นเดิมได้หมดอายุลง ผู้ร้องจึงได้ติดต่อผู้ให้บริการเพ่ือสมัคร 

ใช้บริการแพ็คเกจเดิม ราคา 499 บาท/เดือน ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ยืนยันว่า 

ยังสามารถรับชมการถ่ายทอดฟุตบอลลีกได้เช่นเดิม แต่หลังจากต่อแพ็คเกจ 

ไปแล้ว 2 วัน กลับไม่สามารถรับชมได้ และมีช่องรายการกีฬาอื่นมาแทน  

จึงได้ติดต่อกลับไปยังบริษัทฯ อีกครั้ง และเจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่า ผู้ร้องต้องซื้อ 

แพค็เกจเพิม่จงึจะสามารถรับชมชอ่งรายการเดมิได ้ซึง่ผู้ร้องเหน็วา่ ผูใ้หบ้รกิาร 

เอาเปรียบผู้บริโภค จึงขอให้ผู้ให้บริการด�าเนินการถ่ายทอดสดฟุตบอลลีกให้ 

ผู้ร้องสามารถรับชมได้เช่นเดิม

 ทั้งนี้ผู้ให้บริการได้ชี้แจงว่า ช่องรายการกีฬาที่ผู้ร้องเคยรับชมนั้นเป็นช่อง 

รายการใหม่ ซึ่งผู้ให้บริการได้จัดให้ผู้ใช้บริการหรือลูกค้ารายอื่นรับชมได้ฟรี 

โดยไม่คิดค่าบริการในทุกกล่องรับสัญญาณเป็นเวลา 1 เดือน หลังจากนั้น 

ผูใ้หบ้รกิารกไ็ดน้�าเขา้ไปอยูใ่นแพค็เกจ ซึง่หากผูใ้ชบ้รกิารสนใจตอ้งการรบัชม 

จะต้องซื้อแพ็คเกจเพิ่มเติมเป็นเงิน 299 บาท/เดือน

 แต่จากหลักฐานพบว่าช่องรายการดังกล่าวเคยอยู่ในแพ็คเกจเดิม 

ของผู้ใช้บริการมาก่อน แต่ผู้ให้บริการได้มีการเปลี่ยนชื่อช่องรายการและ 

น�าไปอยู่ในแพ็คเกจใหม่ ดังนั้นการเปลี่ยนชื่อช่องรายการของผู้ให้บริการ  

จึงถือเป็นเทคนิคทางการตลาด ท�าให้ผู้ร้องต้องจ่ายเงินเพ่ิม ผู้ร้องซึ่ง 

เป็นผู้ใช้บริการรายเดิมจะต้องสามารถรับชมช่องรายการดังกล่าวได้ตามท่ี 

สมัครใช้บริการไว้ การที่ผู้ให้บริการไม่ด�าเนินการให้ผู้ร้องรับชมได้ดังเดิม  

จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขในการให้บริการ ซึ่งถือเป็น 

การกระท�าที่เอาเปรียบผู้บริโภค ตามประกาศ กสทช. เรื่องการกระท�า

ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

พ.ศ. 2555 อกีทัง้การแจง้เปล่ียนแปลงชอ่งรายการของผูใ้หบ้รกิารกไ็มค่รบถว้น 

ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์ 

แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. 2556 ข้อ 15 เช่นเดียวกัน เนื่องจากได้มีการแจ้ง 

ล่วงหน้า 24 วัน แต่ตามประกาศฯ ดังกล่าว ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 

ไม่น้อยกว่า 30 วัน

 อยา่งไรกต็ามผูใ้หบ้รกิารไดม้กีารเยยีวยา โดยการใหผู้ร้อ้งสามารถรบัชม 

แพ็คเกจดังกล่าวได้นาน 30 วัน ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ หลังจากแพ็คเกจเดิม 

ส้ินสุดระยะเวลาตามสัญญา และผู้ ร้องมีความพอใจและยินดียุติเรื่อง 

ร้องเรียนดังกล่าว
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หลายครั้ง และแต่ละครั้งก็ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อ เพราะต้องถือสาย 

รอนาน ทำาใหเ้สยีคา่ใชจ้า่ยในการตดิตอ่เปน็จำานวนมาก จงึตอ้งการขอยกเลกิสญัญา  

ซึง่ผูร้อ้งไดร้บัแจง้จากเจ้าหนา้ทีว่า่ยังใชบ้ริการไม่ครบ 10 เดือน จะต้องชำาระค่าปรบั  

จำานวน 2,000 บาท และเม่ือผู้ร้องไดช้ำาระคา่บริการตา่งๆ เรียบรอ้ยแล้ว ผูใ้หบ้รกิาร 

ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาเก็บอุปกรณ์ และให้รอรับเงินค่ามัดจำาอุปกรณ์ภายใน 90 วัน  

แต่ผู้ใช้บริการเห็นว่า มีการดำาเนินการล่าช้า โดยนับตั้งแต่วันที่ผู้ร้องแจ้งยกเลิก 

การใช้บริการจนถึงวันที่เจ้าหน้าที่มาเก็บอุปกรณ์ เป็นเวลา 72 วัน จึงขอให้ผู้ให้ 

บริการดำาเนินการ ดังนี้ 

 คืนเงินค่ามัดจำากล่อง Set Top Box จำานวน 1,800 บาท และค่าปรับ  

กรณียกเลิกการใช้บริการก่อนครบกำาหนดสัญญา 2,000 บาท เนื่องจากผู้ร้อง 

ได้ตรวจสอบสัญญาอีกครั้งพบว่า กรณีที่ใช้บริการไม่ครบ 6 เดือน จึงจะต้อง 

เสียค่าปรับดังกล่าว และผู้ร้องยังได้เรียกร้องให้ผู้ให้บริการคืนเงินค่าเสียเวลา 

ในการติดต่อทวงถามทางโทรศัพท์ด้วย เป็นเงิน 2,000 บาท

 จากข้อเท็จจริงผู้ให้บริการและผู้ร้องมีการยกเลิกสัญญากันเมื่อวันที่  

7 กรกฎาคม 2557 ซึง่เปน็วนัทีผู้่ร้องไดช้ำาระคา่บริการทีย่งัคา้งชำาระทัง้หมด แมว้า่ 

จะเป็นระยะเวลาหลังจากที่ผู้ร้องแจ้งยกเลิกสัญญากับผู้ให้บริการ แต่ผู้ให้บริการ 

จะต้องคืนเงินค่ามัดจำาอุปกรณ์ให้แก่ผู้ร้องภายใน 30 วัน ตามประกาศ กสทช.  

เรื่อง มาตรฐานสัญญาในการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. 2556  

ข้อ 35 แต่ผู้ให้บริการไม่ได้ดำาเนินการภายในกำาหนด จึงถือได้ว่าผู้ให้บริการมี 

การกระทำาทีเ่ปน็การเอาเปรยีบผูบ้รโิภค ตามประกาศ กสทช. เรือ่ง การกระทำาที ่

เปน็การเอาเปรยีบผูบ้รโิภคในกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน ์พ.ศ. 2555  

ทั้งนี้เรื่องค่าปรับจำานวน 2,000 บาท ผู้ให้บริการไม่มีสิทธิที่จะเรียกเก็บจากผู้ร้อง  

เพราะผูร้อ้งไมไ่ดเ้ปน็ฝ่ายผิดสญัญากอ่น ผู้ใหบ้ริการจึงตอ้งคืนเงนิดงักล่าวใหผู้ร้อ้ง

 อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการได้ดำาเนินการคืนเงินค่ามัดจำาอุปกรณ์จำานวน  

1,800 บาท และเงินค่าปรับจำานวน 2,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยให้กับผู้ร้อง  

จึงถือว่าผู้ให้บริการได้ดำาเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อรอ้งเรียนแล้ว ซึ่งผู้รอ้งพอใจ 

และยินดียุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าว

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำาที่ เป็นการเอาเปรียบผู้บริ โภค 

ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555

 ข้อ 5 การดำาเนินการในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือเป็นการเอาเปรียบ 

ผู้บริโภค โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการ 

ค้ากำาไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำาคาญ
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 (3) การกำาหนดเงื่อนไขในการให้บริการที่มีลักษณะเป็นข้อสัญญา 

ที่ไม่เป็นธรรมตามกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม หรือขัดต่อ 

ข้อกำาหนดด้านสัญญาตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคหรือ 

ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการให้บริการตามที่คณะกรรมการประกาศ

กำาหนด

 (7) การกระทำาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการให้บริการ  

หรือระงับหรือหยุดการให้บริการโดยไม่แจ้งให้ผู้บริโภคทราบเป็นการล่วงหน้า 

โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร

 ประกาศ กสทช. เรือ่ง มาตรฐานของสญัญาในการให้บรกิารโทรทัศน์ 

แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. 2556 คือ

 ข้อ 15 กรณีที่ผู้ให้บริการประสงค์จะเปลี่ยนแปลงลักษณะ ประเภท 

เงื่อนไข มาตรฐาน และคุณภาพในการให้บริการท่ีตกลงในสัญญา  

หรือที่ได้โฆษณาหรือแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ หรือการปรับปรุงรูปแบบ 

ใหบ้รกิารอืน่ๆ อนัมลีกัษณะเปน็สาระสำาคญัของการใหบ้รกิาร ผูใ้หบ้รกิาร

มหีนา้ทีแ่จง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบเปน็ลายลักษณอ์กัษรไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั

ก่อนมีการเปลี่ยนแปลง

 กรณีการเปล่ียนแปลงตามวรรคหนึ่งมีลักษณะ ประเภท เงื่อนไข 

มาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการต่ำากว่าที่กำาหนดไว้ในสัญญาเดิม  

ผู้ให้บริการต้องดำาเนินการเยียวยา หรือลดค่าบริการหรือยกเว้นค่าบริการ 

แกผู่ใ้ชบ้รกิารอย่างเป็นธรรม หรอืให้โอกาสผูใ้ชบ้รกิารบอกเลกิสัญญานัน้ 

ก็ได้

 ขอ้ 35 เมือ่สญัญาเลกิกนั ในกรณทีีผู่ใ้หบ้รกิารมเีงนิคา่บรกิารหรอืเงนิ 

อื่นใดค้างชำาระแก่ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการต้องคืนเงินนั้นให้แก่ผู้ใช้บริการ

 ในการคืนเงินตามวรรคหนึ่ง เมื่อผู้ให้บริการได้ตรวจสอบหลักฐาน 

แล้วว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับผู้ใช้บริการหรือผู้รับมอบอำานาจจากผู้ใช้ 

บริการอย่างถูกต้องแล้ว ให้ผู้ให้บริการคืนเงินภายในสามสิบวันนับแต่ 

วันเลิกสัญญา

 ทั้งนี้ผู้ให้บริการอาจคืนด้วยเงินสด เช็ค หรือนำาเข้าบัญชีเงินฝาก 

ของผู้ใช้บริการ หรือตามวิธีการที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งความประสงค์ไว้

 กรณีที่ผู้ให้บริการไม่สามารถคืนเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้บริการได้ 

ภายในระยะเวลาที่กำาหนด ผู้ให้บริการต้องชำาระค่าเสียประโยชน์ในอัตรา

เทา่กบัอตัราดอกเบีย้ทีผู่ใ้หบ้รกิารคิดจากผูใ้ชบ้รกิารกรณผีูใ้ชบ้รกิารผดินดั

ไม่ชำาระค่าบริการแก่ผู้ให้บริการ แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ใช้บริการที่จะเรียก

ค่าเสียหายอย่างอื่น เว้นแต่การไม่สามารถคืนเงินดังกล่าวได้นั้น มิได้ 

เกิดจากความผิดของผู้ให้บริการ
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"ที่ผ่านมาผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้บริการทีวี
แบบบอกรับสมาชิกมักจะโดนเอารัดเอาเปรียบ

จากผู้ให้บริการที่่ไม่มีความซื่อสัตย์  
มาตลอดทั้งทางตรง

และทางอ้อม ซึ่งแน่นอนว่า
บางครั้งก็ไม่รู้ หรือบางทีก็รู้

แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นรักษาสิทธิตัวเองอย่างไร 
เราได้รวบรวมปัญหา

และข้อสงสัยที่ผู้บริโภคควรรู้
เกี่ยวกับสิทธิตัวเองในฐานะลูกค้า

ของทีวีแบบบอกรับสมาชิก
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปกป้อง

สิทธิที่ตัวเองพึงมี"
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สัญญาการให้บริการโทรทัศน์
แบบบอกรับสมาชิกที่ดี 
ควรมีอะไรบ้าง ?
ข้อมูลที่ควรรู้เบื้องต้น มีดังนี้

เราจะต้องตรวจสอบข้อมูลในสัญญาว่า

ครบถ้วนตามที่ กสทช. ได้ก�าหนดหรือไม่ 

โดยอ่านและท�าความเขา้ใจรายละเอยีดให ้

รอบคอบก่อนตัดสินใจเซ็นสัญญา เช่น 

  แพค็เกจมาตรฐานและจ�านวนชอ่ง

  ชื่อบริษัทและที่ตั้งผู้ให้บริการ

  อุปกรณ์เสริม

  อัตราค่าบริการ

   การให้บริการหลังการขายมีอะไรบ้าง 

  ระบุวันเร่ิมต้นหรือวันส้ินสุดการ 

ใหบ้รกิารอย่างชดัเจน และเม่ือเซน็สญัญา

แล้วควรจะเก็บส�าเนาหลักฐานไว้เป็นอย่างดี 

เพราะหากผู้ให้บริการผิดสัญญา สามารถ

เรียกร้องหรือบอกเลิกสัญญาได้ 

Q :

A :

การบริการแบบไหนจึงจะเรียกว่า 
เป็นการให้บริการโทรทัศน์
แบบบอกรับสมาชิกอย่าง
เป็นธรรม
ห้ามผู้ให้บริการโอนสิทธิการบริการแก่ผู้ให้

บริการรายอื่น

  ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการ 

ใช้บริการเวลาใดก็ได้ โดยการแจ้งเป็น 

หนังสือล่วงหน้า 5 วันท�าการ

  ผู้รับบริการมีสิทธิขอระงับการรับ

บริการชั่วคราวได้ โดยแจ้งล่วงหน้า 3 วัน  

เป็นหนังสือหรือวิธีอื่นๆ ที่ผู้ ให้บริการ 

ก�าหนด

  การยกเลิกการใหบ้รกิาร ผูใ้หบ้รกิาร 

จะต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วัน

  หากไมไ่ดร้บัการบรกิารตามทีต่กลง 

ในสัญญา ผู้ใช้บริการมีสิทธิเรียกร้องได้  

เช่น ช่องไม่ครบหรือสัญญาณหาย

  หลังสัญญาส้ินสุดผู้ให้บริการต้อง 

ช�าระเงินคืนแก่ผู้ใช้บริการภายใน 30 วัน

  เมื่อเลิกสัญญากันแล้ว ผู้ให้บริการ 

ต้องคืนเงินค่าบริการหรือเงินอื่นใด ภายใน  

30 วนั หากเกนิก�าหนดผูใ้หบ้รกิารตอ้งช�าระ

ค่าเสียประโยชน์

Q :

A :

เรามีสิทธิอะไรบ้างหากเกิดเหตุ
ขัดข้องหรือเปลี่ยนแปลง
จากผู้ให้บริการโทรทัศน์ 
แบบบอกรับสมาชิก
หากมีเหตุขัดข้องทางผู้ให้บริการจะต้อง 

รีบแก้ไขและเรียกเก็บค่าบริการ 

  ก่อนเปลี่ยนแปลงการให้บริการ 

ต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วัน หากคุณภาพ 

หรือมาตรฐานต่�ากว่าเดิมต้องชดใช้/ 

เยียวยา หากเปลี่ยนแปลงปรับปรุง 

การให้บริการต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

30 วัน ผู้ให้บริการต้องคืนเงินประกัน  

ภายใน 30 วัน นับจากท่ีได้มีการคืน 

อุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว ผู้ให้บริการต้อง

ช�าระส่วนที่เรียกเก็บค่าบริการเกินกว่าที่

ก�าหนดภายใน 30 วัน + ดอกเบี้ย

Q :

A :
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ดูรายละเอียดให้ครบ เก็บสัญญาไว้ให้ดี ผิดสัญญาปุ๊บ 
ร้องเรียนทันที

สัญญาต้องเป็นสัญญา 
ก่อนสมัครเป็นสมาชิกเคเบิลทีวี / ทีวีดาวเทียม ต้องดูอะไรบ้าง

ทำาความเข้าใจให้รอบคอบ

วันเริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา 

รายละเอียดแพ็คเกจที่ชัดเจน

อุปกรณ์เสริม 

เงื่อนไขการบริการหลังการขาย

ชื่อบริษัทผู้ ให้บริการ

ค่าบริการ

เจอเหตุขัดข้องผู้ให้บริการ
ต้องทำาอย่างไร

 แก้ ไขให้ ไว และไม่เก็บค่าบริการช่วงเวลาที่เสียไป
 ก่อนเปลี่ยนแปลงการให้บริการต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วัน 
 เปลี่ยนแปลงแล้วไม่ดีขึ้นต้องชดเชยให้ลูกค้า
 คืนเงินประกันอุปกรณ์ใน 30 วัน ถ้าลูกค้ายกเลิก
 หากลูกค้าคืนอุปกรณ์ ผู้ ให้บริการต้องคืนค่ามัดจำาภายใน 30 วัน  

 ถ้าเกินจากนั้นต้องจ่ายค่าเสียประโยชน์ด้วย

ผู้ ให้บริการต้องแจ้งอะไรแก่ลูกค้าบ้าง
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