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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ

เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 
พ.ศ. .... 

-------------------------- 
 

 โดยที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินการของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทศัน ์
เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม ดังนั้น  
เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการ จึงสมควร
ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกข้ึน  
  อา ศั ย อ า น าจ ต ามค วาม ในม าตร า  ๒ ๗  (๖ ) แล ะ  (๒ ๔ ) แ ล ะม าตร า  ๓ ๗  
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ 
มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับ
มาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑  
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕  
มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ จึงออกประกาศก าหนดมาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ดังนี ้
  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 
พ.ศ. ....” 
  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
  ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งอื่นใดในส่วนที่มีก าหนดไว้แล้ว              
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน  
  ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
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  “บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก” หมายความว่า การให้บริการโทรทัศน์ประเภทที่
ผู้ใช้บริการประสงค์จะรับบริการดังกล่าวตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการก าหนด โดยผู้ให้บริการไม่ประสงค์  
จะให้บริการเป็นการทั่วไป ซึ่งจะมีค่าบริการหรือไม่ก็ได้ 
  “ผู้ให้บริการ” หมายความว่า ผู้รับอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ 
แบบบอกรับสมาชิกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
  “ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกของผู้ให้บริการ 
 “สัญญา” หมายความว่า สัญญาให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกระหว่าง 
ผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการไม่ว่าจะท าในรูปแบบใด 
 “แบบสัญญา” หมายความว่า แบบของสัญญาให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 
ที่ผู้ให้บริการจัดท าข้ึนโดยมีการก าหนดข้อก าหนดหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้ให้บริการและ
ผู้ใช้บริการไว้ล่วงหน้า เพื่อประโยชน์ในการจัดท าสัญญา 
 “ค่าบริการ” หมายความว่า ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ผู้ให้บริการ
เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการอันเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้บริการได้ใช้ประโยชน์หรือจะใช้ประโยชน์ในบริการ
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ 
  “คณะกรรมการ”  หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ 
กิจการโทรทัศน์ 
  ข้อ ๕ สัญญาจะมีผลผูกพันและใช้บังคับได้ ต้องเป็นไปตามแบบสัญญาที่คณะกรรมการ
ได้ให้ความเห็นชอบแล้วหรือที่คณะกรรมการประกาศก าหนดรูปแบบสัญญาไว้แนบท้ายประกาศนี้ เว้นแต่ 
คณะกรรมการจะประกาศก าหนดให้สัญญาลั กษณะใดหรือประเภทใดได้รับยกเว้นโดยไม่ต้อง 
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
  แบบสัญญาที่คณะกรรมการจะให้ความเห็นชอบต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษร มีรูปแบบ
และสาระส าคัญไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและ กิจการโทรทัศน์  
และเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้    
  ข้อ ๖ ก่อนน าแบบสัญญาไปใช้ประกอบกิจการ ผู้ให้บริการต้องจัดส่งแบบสัญญาให้
คณะกรรมการพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า...(หกสิบ)วัน ในกรณีที่คณะกรรมการต้องการข้อมูลหรือ
รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา ผู้ให้บริการจะต้องส่งข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่
คณะกรรมการก าหนด  
  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ารูปแบบหรือสาระส าคัญของแบบสัญญาไม่เป็นไปตามที่
ก าหนดตามข้อ ๕ คณะกรรมการมีอ านาจสั่งให้ด าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
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  ในระหว่างที่แบบสัญญายังมิได้รับความเห็นชอบหรือยังมิ ได้ขอความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการ ให้เงื่อนไขการให้บริการระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการเป็นไปตามแบบสัญญา  
ที่คณะกรรมการประกาศก าหนดตามแนบท้ายประกาศนี้ 

แบบสัญญาใดที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้ว หากต่อมาผู้ให้บริการประสงค์ 
จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการ อันอาจมีผลกระทบต่อสิทธิ หน้าที่ 
หรือประโยชน์อันพึง ได้รับของผู้ ใ ช้บริการ  ผู้ ให้บริการต้องเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา  
ให้ความเห็นชอบก่อน เว้นแต่เป็นข้อก าหนดหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการที่คณะกรรมการประกาศ
ยกเว้นให้ด าเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ในกรณีดังกล่าวให้ผู้ให้บริการ
แจ้งให้คณะกรรมการทราบภายใน ... (สามสิบ) วันหลังจากที่ได้ด าเนินการ   
  การเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญของระบบ เทคโนโลยี หรืออุปกรณ์ใดๆ อันส่งผลกระทบ
ท าให้ประสิทธิภาพในการให้บริการต่ าลง หรือกระทบต่อสิทธิ หน้าที่  หรือประโยชน์อันพึงได้รับ  
ของผู้ใช้บริการตามสัญญา ให้ถือว่ามีผลเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดหรือเงื่อนไขในการให้บริการ
และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนโดยให้ด าเนินการเช่นเดียวกับกรณีข้างต้น 
  ข้อ ๗ การน าแบบสัญญาที่มิได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ หรือที่ขัดหรือแย้ง
กับประกาศนี้ไปใช้ในการให้บริการ ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
 

หมวด ๑ 
สัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 

------------ 
  ข้อ ๘ ผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องแจ้งรายละเอียดของการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับ
สมาชิกในแต่ละบริการอย่างชัดเจนและครบถ้วนผ่านสื่อที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงและเข้าใจได้ง่ายเพื่อให้
ผู้บริโภคทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเข้าท าสัญญาและเลือกใช้บริการได้ 
อย่างถูกต้อง โดยอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญในเรื่องดังต่อไปนี้ 
      (๑) ช่ือ ที่ตั้งส านักงานใหญ่ และส านักงานสาขาของผู้ให้บริการ 
      (๒) ลักษณะและประเภทของการให้บริการ เช่น ช่องรายการที่จะให้บริการ รายการ 
ที่จะให้บริการ คุณภาพช่องรายการที่จะให้บริการ เป็นต้น 
  (๓) เครื่องอุปกรณ์หรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการใช้บริการ เช่น กล่อง 
รับสัญญาณ สมาร์ทการ์ด รีโมท สายสัญญาณออดิโอ วิดีโอ (AV) เป็นต้น 
      (๔) มาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการ  
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      (๕) อัตราค่าบริการโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพของรายการ และวิธีการเรียกเก็บ
ค่าบริการ เว้นแต่บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกที่มิได้เรียกเก็บค่าบริการ  รวมถึงข้อยกเว้น 
ในการเรียกเก็บค่าบริการทั้งหมดหรือบางส่วน 
  (๖) ค่าเครื่องอุปกรณ์หรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการใช้บริการ 
     (๗) ข้อจ ากัดตลอดจนเงื่อนไขในการให้บริการ เช่น ขอบเขตพื้นที่การให้บริการ 
ระยะเวลาเริ่มต้นการให้บริการ เป็นต้น 
  (๘) เหตุแห่งการปฏิเสธการให้บริการ  
      ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าการแจ้งรายละเอียดของผู้ให้บริการไม่ เป็นไป 
ตามวรรคหนึ่ง และมีค าสั่งแก้ไขหรือเพิ่ม เติม ผู้ให้บริการต้องด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด  
  ข้อ ๙ แบบสัญญาต้องเป็นข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ชัดเจน โดยใช้ข้อความเป็นภาษาไทย
ที่เข้าใจง่ายและสามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน มีขนาดของตัวอักษรไม่เล็กกว่าสองมลิลเิมตร โดยมีจ านวน
ไม่เกินสบิเอ็ดตัวอักษรในหนึง่นิ้ว  
  แบบสัญญาและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบสัญญาหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการ  
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว ผู้ให้บริการต้องจัดให้มีแผนการเผยแพร่แบบสัญญาและ
เงื่อนไขดังกล่าวให้ผู้บริโภคได้ทราบผ่านสื่อที่ผู้บริโภคเข้าถึงและเข้าใจได้ง่ายเป็นการทั่วไปภายใน  
...(สิบห้า)วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา 
  ข้อ ๑๐ สัญญาย่อมเกิดข้ึนเมื่อคู่สัญญาได้แสดงเจตนาเสนอและสนองถูกต้องตรงกัน 
โดยชัดแจ้งว่าผู้ให้บริการตกลงให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก และผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการ
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมิได้ปฏิเสธข้อเสนอเกี่ยวกับบริการใดของผู้ให้บริการ  
จะถือว่าผู้ใช้บริการแสดงเจตนาตกลงใช้บริการนั้นของผู้ให้บริการมิได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ใช้
บริการนั้นอยู่แล้ว และประสงค์จะใช้บริการนั้นต่อไป 
  ในการพิจารณาค าขอใช้บริการ ผู้ให้บริการจะกระท าการอันมีลักษณะเป็นการ  
เลือกปฏิบัติ แบ่งแยก หรือกีดกันผู้ขอใช้บริการรายหนึ่งรายใดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรมิได้  
และการปฏิเสธมิให้ผู้ใช้บริการรายหนึ่งรายใดเข้าท าสัญญาใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกจะต้อง
เป็นเหตุตามที่ได้แจ้งรายละเอียดเหตุแห่งการปฏิเสธให้ผู้ใช้บริการทราบตามข้อ ๘ (๘) แล้วเท่านั้น  
  ข้อ ๑๑ เมื่อได้ท าสัญญาแล้ว ผู้ให้บริการต้องจัดท าส าเนาสัญญานั้นเป็นหนังสือและ  
ส่งมอบให้แก่ผู้ใช้บริการ หรือออกหลักฐานอย่างอื่นที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เป็นหลักฐานได้เช่นเดียวกับ
หนังสือ  
  ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกที่เรียกเก็บ
ค่าบริการล่วงหน้า (Pre-paid TV) หรือไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการ ซึ่งไม่มีการท าสัญญาเป็นลายลักษณ์
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อักษร ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะต้องแสดงอัตราค่าบริการให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นการทั่วไปอย่างชัดเจน 
และให้ถือเอาเงื่อนไขตามประกาศนี้เป็นเงื่อนไขของสัญญาการให้บริการ  
  คณะกรรมการอาจก าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการโทรทัศน์แบบ 
บอกรับสมาชิกเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยก็ได้   
  ข้อ ๑๒ สัญญาอย่างน้อยจะต้องมีสาระส าคัญเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ระหว่างผู้ให้บริการและ
ผู้ใช้บริการ ดังต่อไปนี้  
  (๑) ข้อก าหนดเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของการให้บริการ เช่น การบริการ 
ช่องรายการปกติ การบริการช่องรายการตามค าสั่งซื้อนอกเหนือจากรายการปกติ (A La Carte)  
การบริการวิดีทัศน์ตามค าขอ (Video on demand) หรือบริการส่งเสริมการขายอื่น  
  (๒) ข้อก าหนดเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์หรือสิ่งอื่นที่ เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการ 
ใช้บริการ เช่น กล่องรับสัญญาณ สมาร์ทการ์ด รีโมท สายสัญญาณออดิโอ วิดีโอ (AV) เป็นต้น 
  (๓) ข้อก าหนดเกี่ยวกับมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการของผู้ให้บริการ 
  (๔) ข้อก าหนดเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ  
ที่ชัดเจนและเป็นธรรม 
  (๕) ข้อก าหนดเกี่ยวกับค่าบริการ ค่าเครื่องอุปกรณ์หรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์
ในการใช้บริการ อย่างครบถ้วน เป็นธรรม และจะต้องมีข้อก าหนดรับรองการไม่เรียกเก็บค่าบริการ
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้  
  (๖) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการระงับการให้บริการและการใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับ
สมาชิก 
  (๗) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการเลิกสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 
  (๘) ข้อก าหนดรับรองการให้บริการตามที่ก าหนดในสัญญาหรือตามที่โฆษณา หรือตามที่
แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ 
  ทั้งนี้ สัญญาดังกล่าวจะต้องไม่มีข้อก าหนดที่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ แบ่งแยก  
กีดกัน ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ใช้บริการ หรือยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดของผู้ให้บริการ 
  ข้อ ๑๓ ในการท าสัญญา ผู้ให้บริการจะขอให้ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกินกว่า
ความจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญามิได้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งและผู้ให้บรกิาร
ได้แจ้งวัตถุประสงค์ของการขอข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าแล้ว  
  ข้อมูลส่วนบุคคลที่จ าเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ได้แก่ ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัว
ประชาชน สัญชาติ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์เพื่อใช้ในการติดต่อ  
  ผู้ให้บริการจะน าข้อมูลที่ได้มาจากการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการนั้นไปใช้เพื่อประโยชน์
อย่างอื่นโดยมิได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู้ใช้บริการมิได้ เว้นแต่เป็นการใช้เพื่อประโยชน์ 
ในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
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หมวด ๒  
สิทธิและหน้าท่ีของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ 

----------- 
  ข้อ ๑๔ ผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกตามลักษณะ 
ประเภท เงื่อนไข มาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการตามที่ตกลงในสัญญา หรือที่ได้โฆษณาหรือ 
แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่าหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
  ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งว่าการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกไม่เป็นไปตามลักษณะ
ประเภท เงื่อนไข มาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการที่ตกลงในสัญญา หรือที่ได้โฆษณาหรือแจ้งให้
ผู้ใช้บริการทราบตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ผู้ให้บริการมีภาระในการพิสูจน์ข้อโต้แย้งดังกล่าว  
และต้องด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อแก้ไขเยียวยาความเสียหายที่เกิดข้ึนแก่ผู้ใช้บริการอย่างเปน็ธรรม  
  ข้อ ๑๕ กรณีที่ผู้ให้บริการประสงค์จะเปลี่ยนแปลงลักษณะ ประเภท เงื่อนไข มาตรฐาน
และคุณภาพในการให้บริการที่ตกลงในสัญญา หรือที่ได้โฆษณาหรือแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ หรือการ
ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการอื่น ๆ อันมีลักษณะเป็นสาระส าคัญของการให้บริการ ผู้ให้บริการ  
มีหน้าที่แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า... (สามสิบ) วัน ก่อนมีการเปลี่ยนแปลง 
  กรณีการเปลี่ยนแปลงตามวรรคหนึ่งมลีักษณะ ประเภท เงื่อนไข มาตรฐานและคุณภาพ
ในการให้บริการต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ในสัญญาเดิม ผู้ให้บริการต้องด าเนินการเยียวยา หรือลดค่าบริการ 
หรือยกเว้นค่าบริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างเป็นธรรม หรือให้โอกาสผู้ใช้บริการบอกเลิกสัญญาน้ันก็ได้ 
  ข้อ ๑๖ ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องข้ึนกับการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 
ของผู้ ให้บริการจนเป็นเหตุให้ผู้ ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้ตามปกติ ผู้ให้บริการมีหน้าที่  
ต้องด าเนินการแก้ไขเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้โดยเร็วและผู้ให้บริการไม่มีสิทธิเรียกเก็บ
ค่าบริการในช่วงเวลาที่เกิดเหตุขัดข้องดังกล่าวได้ เว้นแต่ผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าเหตุขัดข้องดังกล่าวเกิดข้ึน 
จากความผิดของผู้ใช้บริการ  
  ข้อ ๑๗ กรณีที่ผู้ให้บริการได้ส่งมอบเครื่องอุปกรณ์หรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ใช้บริการ
โดยไม่ คิดค่าใ ช้จ่ ายหรือ คิดค่า ใ ช้จ่ ายในราค าที่ ต่ าก ว่าราคาตลาดของค่าอุปกรณ์ ในขณะที่ 
ส่งมอบเพื่อประโยชน์ในการใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิกนั้น ผู้ให้บริการจะถือเอาเหตุ
ดังกล่าวมาก าหนดเป็นเงื่อนไขอันก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ใช้บริการหรือเรียกเก็บค่าปรับหรือค่าเสียหาย  
จากการที่ผู้ใช้บริการยกเลิกสัญญาก่อนก าหนดมิได้  
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  ผู้ใช้บริการที่ได้รับมอบเครื่องอุปกรณ์หรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่ต้องใช้
ความระมัดระวังในการใช้เครื่องอุปกรณ์ดังกล่าว และต้องส่งคืนให้แก่ผู้ให้บริการเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง  
หากผู้ใช้บริการก่อให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องอุปกรณ์นั้น ผู้ให้บริการมีสิทธิเรียกให้ผู้ใช้บริการรับผิด
ชดใช้ค่าเสียหายตามความเสียหายที่เกิดข้ึนจริงแก่เครื่องอุปกรณ์ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินกว่า  
ราคาตลาดของค่าอุปกรณ์ดังกล่าวในขณะนั้น เว้นแต่ความเสียหายเกิดจากการใช้งานตามปกติหรือ 
ตามระยะเวลาของการใช้งาน 
  ในกรณีที่ผู้ให้บริการประสงค์จะคิดค่าใช้จ่ายจากการส่งมอบเครื่องอุปกรณ์หรือสิ่งอื่น 
ที่เกี่ยวข้องตามวรรคหนึ่งจากผู้ใช้บริการ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 

หมวด ๓ 
สิทธิและหน้าท่ีในการเรียกเก็บค่าบริการและการช าระค่าบริการ 

---------- 
  ข้อ ๑๘ ผู้ให้บริการต้องเรียกเก็บค่าบริการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด และต้องเป็นอัตราที่ได้มีการตกลงไว้ในสัญญาโดยต้องเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการของตนในอัตรา
เดียวกันส าหรับบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกที่มีลักษณะหรือประเภทเดียวกัน และไม่มีลักษณะ  
เป็นการเลือกปฏิบัติแบ่งแยก หรือกีดกันผู้ใช้บริการรายหนึ่งรายใด 
  ข้อ ๑๙ ผู้ให้บริการต้องจัดส่งใบแจ้งรายการการใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
ของผู้ใช้บริการเพื่อเรียกเก็บค่าบริการให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ...  
(สิบห้า) วันก่อนวันครบก าหนดช าระ โดยใบแจ้งรายการดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอัตรา
ค่าบริการ เครื่องอุปกรณ์หรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการใช้บริการ และการค านวณค่าบริการใน
ลักษณะที่ ชัดเจนเพียงพอเพื่อให้ผู้ใ ช้บริการสามารถเข้าใจถึงที่มาของค่าใช้จ่ายที่ปรากฏอยู่ใน  
ใบแจ้งรายการนั้นได้ 
  ใบแจ้งรายการการใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกของผู้ใช้บริการตามวรรคหนึ่ง  
จะต้องก าหนดถึงวิธีการต่าง ๆ ในการรับช าระเงินของผู้ให้บริการไว้โดยชัดแจ้ง เพื่อประโยชน์ในการ  
ช าระเงินของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ท าความตกลงกับผู้ให้บริการเพื่อยกเว้น 
การแสดงรายละเอียดในใบแจ้งรายการใช้บริการดังกล่าว 
  ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับกับกรณี ดังต่อไปนี้ 
  (๑) กรณีการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกที่เรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า  
(Pre-paid TV) หรือไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการซึ่งไม่สามารถส่งใบแจ้งรายการเพื่ อเรียกเก็บค่าบริการ 
ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่าบริการ ค่าเครื่องอุปกรณ์หรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการ และวิธีการค านวณค่าบริการที่ชัดเจน รวมถึงค่าบริการที่เรียกเก็บ 
เป็นการล่วงหน้าที่เหลืออยู่ให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
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  (๒) กรณีที่ผู้ให้บริการได้ท าความตกลงกับผู้ใช้บริการเพื่อยกเว้นการแสดงรายละเอียด 
ในใบแจ้งรายการการใช้บริการดังกล่าว 

ข้อ ๒๐ ผู้ให้บริการต้องก าหนดวิธีการในการส่งใบแจ้งรายการการใช้บริการโทรทัศน์
แบบบอกรับสมาชิก เพื่อเรียกเก็บค่าบริการให้ชัดแจ้ง และต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นหนังสือไปยัง
สถานที่ติดต่อของผู้ใช้บริการที่ได้แจ้งไว้ หรือโดยวิธีการอื่นหากผู้ใช้บริการได้ยินยอมหรือประสงค์ให้แจ้ง
โดยวิธีการอื่นน้ัน 
  ข้อ ๒๑ ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าบริการอื่นนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในสัญญามิได้ 
  ข้อ ๒๒ ผู้ให้บริการจะก าหนดให้ผู้ใช้บริการต้องวางเงินประกันหรือต้องช าระเงินอื่นที่มี
ลักษณะเช่นเดียวกับเงินประกันเพื่อใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกของผู้ให้บริการมิได้  

ข้อ ๒๓ ผู้ให้บริการจะก าหนดให้ผู้ใช้บริการต้องช าระดอกเบี้ย เบี้ยปรับ หรือเงินอื่นใด 
ในลักษณะดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ใช้บริการผิดนัดช าระค่าบริการให้เกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนดหรือ  
ที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบมิได้ 

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเห็นว่าผู้ให้บริการเรียกเก็บค่าบริการที่สูงกว่าอัตราที่ตกลง
กันในสัญญา หรือสูงกว่าที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการรายอื่นที่ใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 
ในลักษณะหรือประเภทเดียวกัน หรือเห็นว่าผู้ให้บริการเรียกเก็บค่าบริการโดยไม่ถูกต้อง ผู้ใช้บริการมีสิทธิ 
ขอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของตนจากผู้ให้บริการได้ 

ผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงเพื่อยืนยันความถูกต้องของการเรียกเก็บ
ค่าบริการดังกล่าว และต้องแจ้งข้อมูลตามวรรคหนึ่งให้ผู้ใช้บริการทราบโดยเร็ว แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ... 
(สามสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ใช้บริการมีค าขอตามวรรคหนึ่ง หากผู้ให้บริการไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้ให้บริการนั้นสิ้นสิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการในจ านวนที่ผู้ใช้บริการได้โต้แย้งนั้น 

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ให้บริการเรียกเก็บค่าบริการเกินกว่าจ านวน  
ที่ เกิดข้ึนจากการใช้บริการจริง ผู้ให้บริการจะต้องคืนเงินส่วนต่างของค่าบริการที่ เรียกเก็บเกิน  
ให้แก่ผู้ใช้บริการภายใน ... (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ข้อเท็จจริงยุติ และผู้ให้บริการต้องช าระดอกเบี้ย 
ในส่วนต่างในอัตราเท่ากับที่ได้ก าหนดไว้ว่าจะเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการในกรณีที่ผู้ใช้บริการผิดนัด เว้นแต่
ผู้ใช้บริการจะได้ตกลงเลือกให้ด าเนินการในการคืนเงินส่วนต่างที่เรี ยกเก็บเกินเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้  
การคืนเงินส่วนต่างให้แก่ผู้ใช้บริการอาจคืนด้วยเงินสด เช็ค หรือน าเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการ  
หรือตามวิธีการที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

ข้อ ๒๖ เมื่อผู้ ใช้บริการได้ช าระค่าบริการให้แก่ผู้ ให้บริการตามที่ เรียกเก็บแล้ ว  
ผู้ให้บริการจะต้องออกหลักฐานเป็นหนังสือแก่ผู้ ใช้บริการ เพื่อแสดงว่าตนได้รับช าระค่าบริการ 
จากผู้ใช้บริการแล้ว 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกที่ เรียกเก็บ
ค่าบริการล่วงหน้า (Pre-paid TV) หรือไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการซึ่งไม่มีการออกใบรายการการใช้บริการ 
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หมวด ๔ 

การระงับการให้บริการและการใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 
----------- 

ข้อ ๒๗ ผู้ใ ช้บริการอาจใช้สิทธิระงับการใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 
ของผู้ให้บริการเป็นการช่ัวคราวได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือหรือด้วยวิธีการอื่นใดที่ผู้ให้บริการจัดข้ึนเพื่อรับแจง้  
ให้ผู้ให้บริการทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ... (สาม) วัน โดยถือเป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการที่ต้องจัด
ให้มีระบบรับแจ้งดังกล่าวอย่างเพียงพอตลอดเวลา เว้นแตก่รณีที่มีเหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัย ผู้ใช้บริการ
สามารถใช้สิทธิระงับการใช้บริการนั้นได้ทันที  

ผู้ให้บริการจะก าหนดระยะเวลาข้ันสูงที่ยินยอมให้ผู้ใช้บริการระงับการใช้บรกิารโทรทศัน์
แบบบอกรับสมาชิกช่ัวคราวไว้ในสัญญาด้วยก็ได้  

ในการขอระงับการใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกดังกล่าว ผู้ให้บริการ  
จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ใช้บริการไม่ได้ เว้นแต่ กรณีที่ผู้ใช้บริการระงับบริการ 
เกินกว่าระยะเวลาข้ันสูงที่ผู้ให้บริการก าหนด ผู้ให้บริการมีสิทธิยกเลิกการให้บริการได้ โดยแจ้งให้
ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า... (สามสิบ) วัน 

ข้อ ๒๘ เมื่อผู้ใช้บริการได้แจ้งขอระงับการใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 
ต่อผู้ให้บริการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศฉบับนี้แล้ว ผู้ใช้บริการย่อมหลุดพ้นจากความรับผิด  
ในค่าบริการที่เกิดข้ึน ภายหลังการแจ้งขอระงับการใช้บริการช่ัวคราวมีผล เว้นแต่ผู้ให้บริการจะพิสูจน์  
ได้ว่าค่าบริการที่เกิดข้ึนเป็นผลจากการกระท าของผู้ใช้บริการ 

ข้อ ๒๙ เมื่อครบก าหนดการขอระงับการใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกช่ัวคราว
แล้ว ผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องเปิดให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการดังกล่าวได้ทันที โดยผู้ให้บริการ  
จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ใช้บริการไม่ได้ 

ข้อ ๓๐ ในกรณีที่มี เหตุจ าเป็น ผู้ ให้บริการมีสิทธิระงับการให้บริการโทร ทัศน์ 
แบบบอกรับสมาชิกเป็นการช่ัวคราวต่อผู้ใช้บริการก็ได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งระบุเหตุในการใช้สิทธิ
ดังกล่าว ให้แก่ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ... (สามสิบ) วัน เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 
ผู้ให้บริการสามารถระงับการให้บริการได้ทันที 

(๑) เกิดเหตุสุดวิสัยข้ึนแก่ผู้ให้บริการ 
(๒) ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตาย หรือสิ้นสุดสภาพนิติบุคคล 
(๓) ผู้ใช้บริการใช้เอกสารปลอมในการขอใช้บริการ 
(๔) ผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกที่ให้แก่ผู้ใช้บริการ 

ถูกน าไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนต่อสัญญา 
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(๕) ผู้ใช้บริการผิดนัดช าระค่าบริการเกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญาสองคราว
ติดต่อกัน 

(๖) ผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าผู้ใช้บริการได้น าบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกไปใช้ 
เพื่อแสวงหารายได้โดยมีเจตนาจะไม่ช าระค่าธรรมเนียมและค่าบริการ 

(๗) ผู้ให้บริการมีเหตุที่จ าเป็นอย่างเร่งด่วนต้องบ ารุงรักษาหรือแก้ไขระบบโทรทัศน์ 
แบบบอกรับสมาชิกที่ใช้ในการให้บริการ 

ทั้งนี้ เหตุในการระงับการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกดังกล่าวจะต้องไม่มี
ข้อก าหนดที่เป็นการจ ากัดการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้บริการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

หมวด ๕ 
การเลิกสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 

---------- 
ข้อ ๓๑ ผู้ใช้บริการจะโอนสิทธิการใช้บริการตามสัญญาให้แก่บุคคลอื่นก็ได้ แต่จะต้อง

ได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการก่อน 
ถ้าผู้ใช้บริการกระท าการฝ่าฝืนความในข้อนี้ ผู้ให้บริการจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ 
ข้อ ๓๒ การโอนสิทธิการให้บริการตามสัญญาไปยังผู้ให้บริการรายอื่นจะกระท ามิได้  

เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ และผู้รับโอนจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามสัญญาที่มีผลอยู่  
ก่อนการโอน 

ข้อ ๓๓ ผู้ใช้บริการมีสิทธิเลิกสัญญาในเวลาใดก็ได้ด้วยการบอกกล่าวเป็นหนังสือ 
ให้แก่ผู้ให้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ... (ห้า) วันท าการ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องช าระค่าบริการแล้ว
จนถึงวันที่การยกเลิกสัญญามีผลบังคับ 

ในกรณีที่มีเหตุดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการอาจใช้สิทธิเลิกสัญญาได้ทันที 
(๑) ผู้ใช้บริการไม่สามารถรับบริการจากผู้ให้บริการได้ด้วยเหตุที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง

และอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ใช้บริการ 
(๒) ผู้ให้บริการได้ละเมิดข้อตกลงอันเป็นสาระส าคัญของสัญญา 
(๓) ผู้ให้บริการตกเป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ผู้ให้บริการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในสัญญาหรือเงื่อนไขในการให้บริการ ซึ่งมีผล 

เป็นการลดสิทธิหรือประโยชน์อันพึงได้รับของผู้ใช้บริการลง เว้นแต่เกิดจากเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ 
ข้อ ๓๔ ห้ามมิให้ผู้ให้บริการยกเลิกการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกตามสญัญา 

เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตาย หรือสิ้นสุดสภาพนิติบุคคล 
(๒) ผู้ใช้บริการผิดนัดช าระค่าบริการเกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญาสองคราว

ติดต่อกัน โดยผู้ให้บริการได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงวันครบก าหนดที่แน่นอนเป็นการล่วงหน้า  



- ๑๑ - 

 

ในใบแจ้งรายการการใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกเพื่อเรียกเก็บค่าบริการ และได้ท าการเตือน
ตามวิธีการที่ได้ก าหนดไว้ในสัญญาแล้ว 

(๓) ผู้ให้บริการมีเหตุผลอันเช่ือได้ว่าผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการ  
หรือน าบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย หรือฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา 

(๔) ผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการได้โดยเหตุสุดวิสัย 
(๕) เป็นการยกเลิกโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
ข้อ ๓๕ เมื่อสัญญาเลิกกัน ในกรณีที่ผู้ให้บริการมีเงินค่าบริการหรือเงินอื่นใดค้างช าระ 

แก่ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการต้องคืนเงินน้ันให้แก่ผู้ใช้บริการ 
ในการคืนเงินตามวรรคหนึ่ง เมื่อผู้ให้บริการได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วว่าเป็นบุคคล 

คนเดียวกับผู้ใช้บริการหรือเป็นผู้รับมอบอ านาจจากผู้ใช้บริการอย่างถูกต้องแล้ว ให้ผู้ให้บริการคืนเงิน 
ภายใน ... (สามสิบ) วันนับแต่วันเลิกสัญญา 

ทั้งนี้ ผู้ให้บริการ อาจคืนด้วยเงินสด เช็ค หรือน าเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการ  
หรือตามวิธีการที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

กรณีผู้ให้บริการไม่สามารถคืนเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้บริการได้ภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนด ผู้ให้บริการต้องช าระค่าเสียประโยชน์ในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ผู้ให้บริการคิดจาก
ผู้ใช้บริการ กรณีผู้ใช้บริการผิดนัดไม่ช าระค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการแก่ผู้ให้บริการ แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ
ผู้ใช้บริการที่จะเรียกค่าเสียหายอย่างอื่น 

 
หมวด ๖  

การร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 
---------- 

ข้อ ๓๖ ผู้ให้บริการต้องจัดท าและแจ้งให้ผู้ใช้บริการได้ทราบถึงหลักเกณฑ์การรับเรื่อง
ร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ ซึ่งต้องมีความชัดเจน  
ในเรื่องข้ันตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ และผลของการด าเนินการ ทั้งนี้ ในการด าเนินการ
ดังกล่าว จะต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน  
หรือการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ
ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
  ข้อ ๓๗ ผู้ ให้บริการมีหน้าที่ ต้องจัดหาข้อมูล เกี่ยวกับการใช้บริการโทรทัศน์ 
แบบบอกรับสมาชิกตามที่ผู้ใช้บริการร้องขอผ่านช่องทางที่ผู้ให้บริการก าหนด 

 
บทเฉพาะกาล 

---------- 



- ๑๒ - 

 

  ข้อ ๓๘ ผู้ให้บริการที่ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกอยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ 
มีผลใช้บังคับ ให้จัดส่งแบบสัญญาเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตามข้อ ๖ ภายใน...(หกสิบ)วัน 
นับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ 
  ในระหว่างที่ยังมิได้มีการจัดส่งแบบสัญญาเพื่อขอความเห็นชอบหรือแบบสัญญา 
ยังมิได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ให้เงื่อนไขการให้บริการระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ
เป็นไปตามแบบสัญญาที่คณะกรรมการประกาศก าหนดตามแนบท้ายประกาศ 
  ข้อ ๓๙ สัญญาระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้
มีผลใช้บังคับ ให้ผู้ให้บริการด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมแบบสัญญาให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้และส่งให้
คณะกรรมการภายใน...(หกสิบ)วัน นับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ เพื่อให้คณะกรรมการ 
ให้ความเห็นชอบ 

เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ผู้ให้บริการแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติม
ดังกล่าว เป็นหนังสือไปยังผู้ใช้บริการภายใน ... (สามสิบ) วัน และให้มีผลผูกพันผู้ใช้บริการตามเงื่อนไข
ของสัญญาน้ัน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา 
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