
กฎกตกิาข้อบังคบัของตวิเตอร์ ซียู 

ช่องทางตดิต่อ 084-571-7879 พีเ่ปรียว Line: @tutorcujob 

1.กรณตีวิเตอร์ยกเลิกงานสอนเอง ไม่คืนค่าแนะนําทุกกรณ ี

1.1 ดูรายละเอียดงานไม่ดี ดูแผนท่ีไม่ดี ติดเรียน ติดสอบ ติดธุระ ไปต่างประเทศ เวลาวา่งไม่ตรง พอ่แม่ไม่ใหไ้ปสอน ทาํ Project ป่วย ญาติ
พี่นอ้งป่วย อุบติัเหตุ ฝนตกกะทนัหนั อ่ืนๆ ( ไม่คืนค่าแนะนาํ ) 

1.2 ยกเลิกงานโดยไม่แจง้ทางสถาบนั ขออนุญาติ Blacklist  

1.3 โทรแจง้ยกเลิกงานสอน ถา้จะคืน คืนเงินเป็นเครดิตรับงานอ่ืนเท่านั้น (คืนหรือไม่คืนเป็นสิทธิขาดของทางเราเท่านั้น) 

2.กรณตีวิเตอร์ไม่ได้ไปสอน โดนยกเลิกการสอน ( โดยสาเหตุไม่ได้เกิดขึน้จากตวิเตอร์ ) คืนค่าแนะนําเตม็จาํนวน 

2.1 กรณีโทรไปหาลูกคา้ แลว้ลูกคา้ไดติ้วเตอร์จากท่ีอ่ืนแลว้ 

2.2 ลูกคา้เล่ือนการสอนเกิน 1 เดือนนบัจากวนัท่ีตกลงเร่ิมเรียน ( ไม่ใช่วนัโอนค่าแนะนาํ ) 

2.3 ลูกคา้ติดต่อไวห้ลายท่ี หากติวเตอร์ไม่ใช่ผูท่ี้ถูกเลือก 

2.4 ลูกคา้ปฏิเสธ บ่ายเบ่ียง โทรไม่รับสาย เล่ือน ติดธุระ ไปต่างจงัหวดั เปล่ียนเวลาสถานท่ี  หรือมีปัญหาใดๆ ขอใหติ้วเตอร์โทรแจง้
สถาบนั หากเราตรวจสอบแลว้พอวา่ ปัญหานั้นเป็นปัญหาของลูกคา้  ( โดยสาเหตุไม่ไดเ้กิดข้ึนจากท่าน ) 

2.5 กรณีติวเตอร์ ซีย ูลงประกาศงานผดิพลาด ไม่เป็นไปตามเน้ืองาน ลงสถานท่ีผดิ ลูกคา้เปล่ียนสถานท่ี/วนัเวลาภายหลงั  

3.กรณงีานสอนถูกยกเลิก ( โดยสาเหตุเกิดขึน้จากตวิเตอร์) ไม่คืนค่าแนะนําหรือคืนเป็นกรณีๆ ไป 

3.1 กรณีติวเตอร์พดูไม่สุภาพไม่มีหางเสียง ไม่น่าฟัง น่าราํคาญ โทรจิก จนทาํใหลู้กคา้ยกเลิก 

3.2 กรณีติวเตอร์ขอเปล่ียนแปลง วนัเวลา สถานท่ี ไม่ตามประกาศหนา้เวปไซต ์

3.3 กรณีติวเตอร์ไม่สามารถส่งประวติัใหลู้กคา้และสถาบนัไดต้ามท่ีร้องขอ 

3.4 ติวเตอร์ไปสอนสาย แต่งกายไม่สุภาพ 

3.5 กรณีลูกคา้หรือสถาบนัไม่สามารถติดต่อติวเตอร์ไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม 

3.6 หลงัจากท่ีสถาบนัใหข้อ้มูลลูกคา้กบัท่าน แต่ติวเตอร์ไม่โทรหาลูกคา้ หรือโทรหาล่าชา้ จนเป็นเหตุใหส้ถาบนัอ่ืนส่งติวเตอร์ไดก่้อน
หรือเป็นเหตุใหลู้กคา้ยกเลิก เวลานบัจากท่ีส่งขอ้มูลลูกคา้ให ้ไม่คืนค่าแนะนาํ 



3.7 กรณีขอค่าเอกสารประกอบการสอน ค่าเดินทาง เพิ่มเวลา ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูป้กครอง และสถาบนั เพราะลูกคา้บางท่านไม่
กลา้ปฏิเสธ  ถา้ไม่แจง้กรณีงานมีปัญหาจากสาเหตุน้ีขออนุญาติไม่คืนค่าแนะนาํ 

3.8 หากมีปัญหาเกิดข้ึน ท่านไม่โทรแจง้ หรือแจง้เร่ืองเทจ็ ไม่คืนค่าแนะนาํ 

3.9 กรณีติวเตอร์มีผลทาํใหง้านรหสัอ่ืนถูกยกเลิก เช่นบา้นนั้นเรียน 3 วชิา ขออนุญาตไม่คืนค่าแนะนาํและเรียกร้องค่าเสียหายตามค่า
แนะนาํของวชิานั้นๆ 

4.ตวิเตอร์ทีเ่ข้าข่ายทุจริต ไม่คืนค่าแนะนํา 

4.1 รับงานเอาไปขายต่อ หรือยกเลิกงานแลว้เอางานไปขายต่อ ไม่คืนค่าแนะนาํ +  Blacklist  + ดาํเนินคดีตามกฏหมาย 

4.2 เอางานไปใหเ้พือ่นสอนต่อ โดยไม่แจง้ใหส้ถาบนัก่อนล่วงหนา้ ไม่คืนค่าแนะนาํ +  Blacklist4 

4.3 กรณีผูป้กครองติดต่อมาภายหลงัจากท่ีสถาบนัคืนค่าแนะนาํท่านแลว้ หากท่านไม่แจง้ถือวา่ท่านทุจริต เพราะบางทีท่านไปท่านสอนไม่
ดี( ผูป้กครองโทรมาเปล่ียน ) ติดต่อท่านไม่ได ้( ผูป้กครองโทรมาหาเรา ) ฯลฯ  ซ่ือสตัยก์นัดว้ยนะ กรณีน้ีเด่ียวพี่อาจลดค่าแนะนาํใหส้าํหรับคนดีๆ 
กรณีจบัไดที้หลงั ดาํเนินคดีตามกฎหมาย +  Blacklist 

4.4 แจง้ประวติั ประสบการณ์ เทจ็ ไม่คืนค่าแนะนาํ +  Blacklist 

4.5 ลกัขโมย รับเงินก่อนแลว้ไม่ไปสอน  ไม่คืนค่าแนะนาํ +  Blacklist + ดาํเนินคดีตามกฏหมาย 

5.กรณตีวิเตอร์ไปสอนแล้วถูกยกเลิกงาน เราจะคืนเฉพาะส่วนต่างของงานให้ 

เงินท่ีเราตอ้งคืน = ค่าแนะนาํท่ีท่านจ่ายมา – รายไดท่ี้ท่านไดรั้บ 

5.1 ไม่หกัค่าเดินทาง ค่าเอกสารประกอบการสอน และค่าอ่ืนๆ 

5.2 กรณีติวเตอร์แจง้เร่ืองเทจ็แจง้ไม่หมด ขออนุญาตไม่คืนค่าแนะนาํทั้งหมด 

5.3 ติวเตอร์ไม่ส่งเอกสารในส่วนของลูกคา้ ถา้เราเช็คทีหลงั ไม่คืนค่าแนะนาํ 

5.4 ไปสอนแลว้ทาํไมคืนแค่ส่วนต่าง เช่นจ่ายค่าแนะนาํ 800 สอนได5้00 คืนค่าแนะนาํ 300  

     5.4.1มนัไม่แฟร์สาํหรับติวเตอร์ ใช่ครับ กรณีน้ีไม่แฟร์กบัติวเตอร์  

     5.4.2ไม่แฟร์กบัผูเ้รียนเหมือนกนั เพราะคงไม่มีใครอยากเรียนแค่คร้ังเดียว แต่ปัญหาคือ ท่านกบัผูเ้รียนเขา้กนัไม่ไดผู้เ้รียนเลยยกเลิกไป 
เหมือนผูเ้รียนกเ็สียเงินฟรีๆ 

        5.4.3 มนัไม่แฟร์กบัทาง ติวเตอร์ ซีย ูเพราะถา้เราส่งติวเตอร์ท่านอ่ืนไป จะไม่เกิดปัญหาน้ี แต่อยากใหน้อ้งรู้ไวว้า่ อยา่คิดแต่ไดฝ่้าย
เดียว มองใหเ้ป็นประสบการณ์ไม่มีอะไรท่ีลงทุนแลว้ไม่มีโอกาสขาดทุน เพราะงานส่วนใหญ่ท่ีติวเตอร์รับไปสอนยาว มนักคุ็ม้กบัค่าแนะนาํท่ีนอ้งจ่าย
มา ดงันั้นเจองานสั้นตอ้งยอมรับมนัใหไ้ด ้ถา้รับไม่ไดเ้จองานยาวกต็อ้งแบ่งค่าแนะนาํใหพ้ี่เพิ่มนะ 



6. การขอค่าแนะนําคืน ให้โทรแจ้ง Admin ทีเ่บอร์ 084-571-7879 เท่าน้ัน ไม่รับแจ้งช่องทางอ่ืน ( กรณไีม่รับสายแจ้งช่องทางอ่ืนได้ ) บอกเหตุผลพร้อมทั้งรหัสงาน รอ
สถาบันตรวจสอบ จากน้ันส่ง SMS ขอค่าแนะนําคืน โดยพมิพ์ รหัสงาน ช่ือบัญชี เลขบัญชี ธนาคาร จาํนวนเงิน ( ออมทรัพย์เท่าน้ัน ) ส่งมาทีเ่บอร์ 084-571-7879 ภายใน 
24 ช่ัวโมงหลังจากทาํเร่ืองขอคืน 

6.1 คืนค่าแนะนาํ 3 วนั นบัเวลาจาก SMS เช่นส่งวนัจนัทร์ไดคื้นไม่เกินวนัพฤ 

6.2 ส่งขอ้มูลไม่ครบส่ง พี่ไม่โทรตาม ถือวา่ติวเตอร์อ่านไม่ละเอียดเอง 

6.3 รับเร่ืองแจง้ทางโทรศพัท ์084-571-7879 เท่านั้น 

6.4 คืนชา้เน่ืองจากตอ้งใชเ้วลาในการตรวจสอบท่ีมาท่ีไป 

6.5 สามารถนาํจาํนวนเงินท่ีเหลือเป็นเครดิตในการรับงานต่อไปได ้ไม่สามารถเอาใหเ้พื่อนได ้

6.6 เบอร์โทรท่ีโทรแจง้และส่ง SMS  ตอ้งตรงกบัเบอร์ท่ีใชรั้บงาน ช่ือบญัชี ตอ้งตรงกบั ประวติัท่ีติวเตอร์ใหม้า หากไม่ตรงขออนุญาตไม่
คืนค่าแนะนาํ 

6.7 กรณีใหผู้ป้กครองของท่านโทรมาทวงค่าแนะนาํ ถือวา่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ และอ่านกฏกติกาไม่ออก 

6.8 กรณีติวเตอร์โวยวาย ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ถือวา่ท่านไม่อ่านกฏกติกาของเราและไม่มีคุณสมบติัเป็นติวเตอร์ท่ีดี เพราะจะเป็นติวเตอร์ท่ี
ดีไดต้อ้งเป็นคนท่ีอ่านกฎกติกาก่อนรับงาน 

6.9 ท่ีอ่ืนกบัท่ีน่ีใชก้ฎคนละขอ้ กรุณาอยา่อา้ง 

6.10 เวลางานมีปัญหาอยา่พดูดีเขา้ตวั โยนความชัว่ใหค้นอ่ืน เวลาเล่าใหใ้ครฟังพดูใหห้มดดว้ย วา่ไปผดิกฏกติกาขอ้ไหนท่ีน่ีถึงไม่คืน หาก
มีการใส่ร้ายป้ายสี 

7. กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ เวลาโพสต ์แชร์ อะไร ตอ้งใชส้ติเยอะๆนะ ก่อนนอ้งรับงานท่ีน่ีนอ้งกต็อ้งยอมรับในกฎกติกาของแต่ละสถาบนัใหไ้ดก่้อน 

7.1 พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2550 มาตรา ๑๔ ผูใ้ดกระทาํความผดิท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหา้ปี หรือปรับไม่เกินหน่ึง
แสนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ  

(1) นาํเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือขอ้มูลคอมพิวเตอร์อนัเป็นเทจ็ โดยประการท่ี
น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผูอ่ื้นหรือประชาชน 

7.2ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 “ผูใ้ดใส่ความผูอ่ื้นต่อบุคคลท่ีสาม โดยประการท่ีน่าจะทาํใหผู้อ่ื้นนั้นเสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ินหรือ ถูก
เกลียดชงั ผูน้ั้นกระทาํความผดิฐานหม่ินประมาท ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหน่ึงปีหรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ” 
            7.3ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 328 “ถา้ความผดิฐานหม่ินประมาทไดก้ระทาํโดยการโฆษณาดว้ยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ 
ภาพหรือตวัอกัษรท่ีทาํใหป้รากฎดว้ยวธีิใด ๆ แผน่เสียง หรือส่ิงบนัทึกเสียงบนัทึกภาพ หรือบนัทึกอกัษร กระทาํโดยการกระจายเสียง หรือการ
กระจายภาพ หรือโดยกระทาํการป่าวประกาศดว้ยวธีิอ่ืน ผูก้ระทาํตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินสองแสนบาท”  



7.4ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 423 “ผูใ้ดกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซ่ึงขอ้ความอนัฝ่าฝืนต่อความจริง เป็นท่ีเสียหาย แก่
ช่ือเสียง หรือ เกียรติคุณ ของบุคคลอ่ืน กดี็ หรือ เป็นท่ีเสียหาย แก่ทางทาํมาหาได ้หรือ ทางเจริญของเขา โดยประการอ่ืน กดี็ ท่านวา่ผูน้ั้นจะตอ้งใชค่้า
สินไหมทดแทนใหแ้ก่เขาเพื่อความเสียหาย อยา่งใดๆ อนัเกิดแต่การนั้น แมท้ั้งเม่ือตนมิไดรู้้วา่ขอ้ความนั้นไม่จริง แต่หากควรจะรู้ได ้ผูใ้ด ส่งข่าวสาร 
อนัตนมิไดรู้้วา่ เป็นความไม่จริง หากวา่ ตนเอง หรือ ผูรั้บข่าวสารนั้น มีทางไดเ้สีย โดยชอบ ในการนั้นดว้ยแลว้ ท่านวา่ เพียงท่ีส่งข่าวสารเช่นนั้น หา
ทาํใหผู้น้ั้น ตอ้งรับผดิ ใชค่้าสินไหมทดแทนไม่” 

 

8.ขอ้ปฏิบติัต่างๆ 

8.1 หลงัไดข้อ้มูลผูเ้รียน 

- หลงัจากท่ีท่านไดข้อ้มูลผูเ้รียนแลว้ ใหท่้านโทรหา ผูเ้รียนทนัทีภายใน 1ชัว่โมง ถา้ผูเ้รียนไม่รับสายหรือไม่สะดวกหรือโอนเงินช่วงดึกให้
ส่งเป็นขอ้ความแนะนาํตวักรณี ติวเตอร์ไดเ้บอร์ไปแลว้โทรชา้ แลว้โทรไปผูเ้รียนได ้ติวเตอร์จากท่ีอ่ืนแลว้ เราจะนบัเวลาท่ีติวเตอร์สถาบนัอ่ืนโทรไป 
และตรวจสอบ เวลา หากทางเราส่งติวเตอร์ไปก่อน แต่ทาง ติวเตอร์ไม่โทรหาผูเ้รียน เราจะไม่คืนค่าแนะนาํไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน( เจอบ่อยครับ บางคน
ดองเบอร์พอใกลว้นัถึงโทรหา) หลกัจากท่านโทรหาผูป้กครองแลว้ ใหโ้ทรมาแจง้ผลกบัเราทนัทีวา่ งานเรียบร้อยนะคะพี่  นดัสอนกนัวนัไหน ถา้ติด
ปัญหาอะไรพี่จะไดช่้วย 

- หลงัจากไดเ้บอร์ผูเ้รียนแลว้ ใหท่้านคุยกบัผูป้กครอง ผูเ้รียนเพื่อสร้างความสนิท สนม ถามช่ือ ถามลกัษณะนิสยั จุดประสงคใ์นการเรียน 
เป้าหมาย  เน้ือหาวชิาท่ีเรียน  แนะนาํช่ือของท่าน สาขา มหาลยั ประสบการณ์ สอน วนัเวลา และการเดินทางใหเ้รียบร้อย  หากรายละเอียดวชิา วนั
เวลา สถานท่ี ราคาไม่เป็นไปตามตกลง ใหท่้านแจง้ สถาบนัทนัที  

8.2.ก่อนทาํการสอน 

- กรอกขอ้มูลหรือแจง้ขอ้มูลสถาบนั แจง้ช่ือนามสกลุจริงประวติัการศึกษาใหค้รบถว้น หากแจง้เทจ็เราดาํเนินคดีตามกฏหมาย 

- ส่วนของผูเ้รียน เอกสารการสอนท่านตอ้งเตรียมเองทั้งหมด ก่อนนดัสอนควรโทรถามผูป้กครองใหเ้รียบร้อย เช็คการแต่งกาย เช็คกล่ิน
ปาก กล่ินตวั เผือ่เวลาการเดินทางใหดี้ ก่อนทาํการสอนใหท่้านยืน่เอกสารใหผู้เ้รียน/หรือผูป้กครอง หากตรวจสอบไดว้า่ท่านไม่ส่ง เราจะไม่คืนค่า
แนะนาํกรณีงานมีปัญหา เอกสารท่ีตอ้งส่งมีดงัน้ี 

- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน/นกัศึกษาเพื่อยนืยนัตวัตนท่านวา่เรียนอยูม่หาวทิยาลยันั้นสาขานั้นจริง ( ถา้ท่านไม่สะดวกสามารถยนืให้
ผูเ้รียนดูและเกบ็ไวไ้ด ้) 

- Resume ของท่าน พร้อมระบุช่องทางติดต่อชดัเจน หลกัๆควรเนน้ผลงานประสบการณ์ต่างๆผลคะแนนต่างๆท่ีท่านสอบซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั
วชิาท่ีท่านสอน 

- เอกสารแสดงกฎระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆของทางสถาบนัในส่วนของผูป้กครองภาคผนวก ก 

8.3.ระหวา่งทาํการสอน 



หา้มเขา้ไปดูเน้ือหาและรับเงินก่อน เน้ือหาสามารถขอดูโดยส่ง line/e-mail หรือโทรได ้ควรเตรียมเอกสารใหพ้ร้อม ควรมีการทดสอบก่อนท่ีจะเรียน 
เวลาท่ีเกินเลก็ๆนอ้ยๆไม่ควรคิดเงินเพิม่ วางแผนการสอนบริหารเวลาใหดี้ ควรประเมินผูเ้รียนโดยการสอบบ่อยๆหลงัจากการสอน เวลาทดสอบ 
แนะนาํใหฝ้ากกระดาษคาํถามไวใ้หผู้ป้กครองลองคุมนอ้งสอบ จากนั้นใหส่้งผลมาใหท่้านประเมินในการวางแผนการสอนคร้ังต่อไป 

8.4ภายหลงัการสอน 

- นดัหมายคร้ังต่อไปใหเ้รียบร้อย หากไม่มีการนดัหมายใน 2สปัดาห์ใหท่้านโทรแจง้เราเพ่ือท่ีเราจะไดช่้วยเหลือ 

- ข้อนีไ้ม่บังคบั ถ่ายรูปติวเตอร์กบัผูเ้รียน( ขออนุญาตผูเ้รียนดว้ย) ส่งเป็นไฟล ์พร้อมทั้งเขียนความประทบัใจความรู้สึกต่างๆ ส่ิงท่ี
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี เขียนดว้ยลายมือ ส่งเขา้มาท่ีเมลล ์review@tutorcu.com เพื่อรับสิทธิลดค่าแนะนาํ 10%ในงานต่อไปและนาํไปแสดงในเวป
ไซตข์อง tutorcu 
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ผู้ปกครอง/ผู้เรียนพเิศษเก็บไว้ 
เรียน ผูป้กครองผูเ้รียนพิเศษ 

ก่อนอ่ืน ติวเตอร์ ซีย ูขอขอบพระคุณท่ีท่านใหค้วามไวใ้จในการเรียนพิเศษตวัต่อตวักบัเรา 
ทางสถาบนัไดส่้งติวเตอร์ท่ีผา่นการคดัเลือกกบัทางสถาบนัใหก้บัท่านถึงสถานท่ีนดัหมายท่ี
เรียบร้อย หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่าน(ทั้งน้ีเราใหติ้วเตอร์แนบบตัร
ประจาํตวั หลกัฐานทางการศึกษา ประวติัส่วนตวัใหท่้านดว้ย) 
                                                                                                                         ขอขอบพระคุณ 
                                                                                                                            ติวเตอร์ ซีย ู 

กฎระเบียบของทางสถาบัน 
1.เรียนขั้นตํ่าคร้ังละ 2 ชัว่โมง 
2.ชาํระเงินผา่นติวเตอร์หลงัสอนเสร็จ 
3.ไม่พอใจในติวเตอร์ยนิดีเปล่ียนคนสอนใหท้นัที 
4.สามารถเล่ือนวนัเวลาได ้แต่ตอ้งแจง้กบัติวเตอร์ก่อน (เพราะติวเตอร์วางแผนการใชเ้งินไวแ้ลว้) 
กรณีบอกชา้ชาํระใหติ้วเตอร์ตามสมควร 
 

ลงช่ือติวเตอร์ท่ีทาํการสอน 
........................................... 

(..........................................) 
 

 

 

ช่องทางตดิต่อ 

Website: www.tutorcu.com   

Tel: 089-284-4228 LineID: @tutorcu 
 


