
การเลือกบริการโทรศัพท์ใน 
เขตบ้านท่าน
ในเขตบ้านของท่าน 
บริษัทโทรศัพท์ท่ัวๆไป หรือเคเบิล 
และโทรศัพท์มือถือน้ันต่างก็ให้ 
บริการด้านโทรศัพท์ในเขตบ้านท่าน

ก่อนท่ีท่านตัดสินใจเลือกบริการ 
อย่างใดอย่างหน่ึงให้เปรียบเทียบ 
ค่าโทรศัพท์หรือค่าบริการและ 
เ ง่ือนไขต่างๆท่ีสำคัญอ่ืนๆ 

บริการโทรศัพท์ในเขตบ้านของ 
ท่านอาจจะรวมค่าบริการดังน้ี:

•  ค่าบริการคร้ังเดียวในการเ ร่ิมต้น 
รับบริการหรือการเปล่ียนแปลง

•  ค่าธรรมเนียมรายเดือน: 
บริษัทโทรศัพท์จะส่งบิลค่า 
โทรศัพท์ให้แก่ท่านทุกๆเดือน 
สำหรับแปลนการใช้บริการ 
โทรศัพท์ในเขตบ้านของท่านและ 
แปลนอ่ืนๆท่ีท่านได้เลือกใช้

•  โทรศัพท์นอกเขต (Toll  
Calls): การโทรศัพท์นอกเขต 
เป็นการโทรศัพท์ไปยังหมายเลข 
โทรศัพท์ในเขตท่ีใกล้ 
ๆกับเขตบ้านของท่านแต่ 
อาจจะเป็นแอเรียโค้ดเดียวกัน 

 โทรศัพท์นอกเขตน้ันแพงมาก

การเลือกบริการ 
โทรศัพท์ทางไกล
ท่านสามารถเลือกใ ช้แปลน 
โทรศัพท์ทางไกลหลายๆแปลน 
ให้ศึกษาดูให้ดี ให้เรียนรู้ส่ิงต่างๆน้ี:

•  ค่าธรรมเนียมรายเดือน: 
ค่าธรรมเนียมสำหรับบริการแต่ 
ละอย่างน้ันจะต้องเสียเท่าใด 
และท่านจะได้รับบริการอะไร  
บ้างจากบริการแต่ละอย่างน้ัน

•  ค่าธรรมเนียมข้ันต่ำ: ท่านอาจจะ 
จ่ายค่าธรรมเนียมข้ันต่ำทุกๆ 
เ ดือนหรือเสียต่อคร้ังท่ีโทรศัพท์

•  ค่าธรรมเนียมในการเปล่ียนไปใช้ 
บริษัทอีกบริษัทหน่ึง: ท่านอาจ 
จะต้องเสียค่าธรรมเนียมทุกๆ 
คร้ังท่ีท่านเปล่ียนบริษัทโทรศัพท์ 
ทางไกล ถ้าเป็นกรณีน้ันแล้ว  
ให้สอบถามบริษัทโทรศัพท์ 
ทางไกลบริษัทใหม่ว่าบริษัท 
ใหม่น้ีจะจ่ายค่าธรรมเนียมในการ 
เปล่ียนไปใช้บริษัทโทรศัพท์ 
น้ันหรือไม่

•  อัตราค่าโทรศัพท์พิเศษในช่วง 
โปรโมช่ัน: ตัวอย่างเช่น  
ค่าธรรมเนียมอัตราพิเศษน้ีอาจ 
จะเป็นช่วงส้ันๆหรือใช้ได้หาก 

โทรศัพท์ในตอนกลางคืนดึกๆ 

การเลือกบริการโทรศัพท
มื์อถือ
ให้คิดดูว่าท่านจะใช้โทรศัพท์มือถือ 
เม่ือไร ท่ีไหนและท่านต้องการใช้ 
โทรศัพท์มือถืออย่างไรบ้าง หน่วย 
งานซีพียูซีได้ออกแผ่นพับให้ข้อมูล 
เก่ียวกับการเลือกใช้บริการโทรศัพ 
ท์มือถือ ท่านสามารถขอแผ่นพับน้ี  
โดยโทรศัพท์ไปท่ี: 1-800-649-7570 
หรือพิมพ์รายละเอียดการเ  
ลือกโทรศัพท์มือถือจากเว็ปไซท์ท่ี: 
www.calphoneinfo.com.

โดยท่ัวๆไป:

•  ให้เปรียบเทียบบริการท่ีบริษัทโทรศัพท์ 

มือถือเสนอก่อนท่ีท่านเลือก 

ใช้บริการ

•  ให้เข้าใจว่าส่ิงท่ีท่านเซ็นช่ือไว้มีผล 

อย่างไรและทำให้ท่านเสียค่า 

ใช้จ่ายมากน้อยเท่าไรท่านอาจจะ  

ถูกเ รียกเก็บค่าธรรมเนียมในการยกเลิก 

ก่อนสัญญาหมดอายุถ้าท่านยกเลิก 

การใช้โทรศัพท์ก่อนสัญญาจ 

ะหมดเวลาลง

•  ถ้าท่านทำสัญญามีระยะเวลานาน 

ให้แน่ใจว่ามีข้อตกลงให้ท่านมี 

เวลาทดลองใช้ท่ีท่านสามารถ 

ลองใช้ดูว่ามีบริการต่างๆและ 

ให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ใช้ได้ในส 

ถานท่ีซ่ึงท่านปรกติไปในท่ีน้ัน  

ในระหว่างการทดลองใช้ ท่านมีสิ 

ทธิบอกเลิกบริการโดยไม่ต้องเสีย 

ค่าธรรมเนียมในการยกเลิกก่อน 

หมดสัญญา  

บัตรโทรศัพท์
ท่านสามารถใช้บัตรโทรศัทพ์โดยโทรศัพท์ 

จากท่ีไหนก็ได้ ก่อนท่ีท่าน 

จะซ้ือบัตรโทรศัพท์ ให้ตรวจดู 

รายการต่อไปน้ี:  

1.  ช่ือบริษัท

2.  รายละเอียดค่าโทรศัพท์ต่อ 
นา ทีตามท่ีโฆษณาไว้  

3.  หมายเลขโทรศัพท์ท่ีโทรโดย 
ไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์ของส่วน 
บริการลูกค้าผู้ใช้โทรศัพท์ของ 
บัตรโทรศัพท์ 24 ช่ัวโมง 

4.  วันท่ีบัตรโทรศัพท์หมดอายุ

5.  ค่าธรรมเนียมพิเศษอ่ืนๆ 
(ตัวอย่างเช่น  ค่าธรรมเนียมในกา
รโทรศัพท์เรียกเก็บเงินปลายทาง 
และค่าธรรมเนียมในการ 
ต่อสายการใช้ในแต่ละคร้ัง)

6.  วิธีการขอเงินคืนหากระหว่าง 
ใช้โทรศัพท์เสียงขาดหายไป

7.  วิธีการคำนวนการใช้ต่อนาที : 
คำนวนโดยเพ่ิมข้ึนอีกนาที 
หรือตัดลงหน่ึงนาที  

8.  วิธีการเติมเงินในบัตรโทรศัพท์

โปรแกรมแคลิฟอร์เนีย 
ไลฟ์ไลน์หรือยูแอลทีเอส 
(California Lifeline /ULTS)
ท่านมีสิทธิได้รับส่วนลดสำหรับค่าโทรศัพท์ 

ท่ีใช้โทรในเขตบ้านของท่าน 

ถ้าท่านมีรายได้ก่อนหักภาษีไม่เกินจำ 

นวนต่อไปน้ี:

1-2 คน   $22,900

3 คน   $29,900

4 คน   $32,400

แต่ละคนท่ีเพ่ิมข้ึน 

    $ 5,500

(ตัวเลขเหล่าน้ีอาจจะเปล่ียนแปลงได้หลังวั

นท่ี 31 พฤษภาคม 2009)   

ให้เซ็นขอสมัครเข้าโปรแกรมน้ีโดยแ

สดงหลักฐานว่าท่านมีรายได้เข้าข่ายท่ี 

กำหนดไว้ หรือ โดยแสดงหลักฐานว่าใ

นขณะน้ีท่านได้รับเงินเอสเอสไอ หรือ 

เอ็นเอสแอลหรือได้รับเมดิแคดหรือเม 

ดิคาล หรือเฮลท์ต้ีแฟมิล่ี แอลไอเอชอี

เอพีหรือฟู้ดแสตมป์หรือทีเอเอ็นเอฟ

หรือวิคหรือหรือโปรแกรมให้ความช่

วยเหลือคนชาวเผ่าต่างๆ (SSI, NSL, 

Medicaid, Medi-Cal, Healthy Families, 

LIHEAP, Food Stamps, TANF, WIC) 

ถ้าท่านมีช่ืออยู่ในโปรแกรมสวัสดิกา

รความช่วยเหลือเหล่าน้ี  ท่านต้องส่ง

ใบต่ออายุของสวัสดิการเหล่าน้ีมาให้ 

กับบริษัทโทรศัพท์ทุกปี  ถ้าไม่อย่างน้ัน 

ท่านจะถูกคัดช่ือออกจากบริษัทโทร 

ศัพท์หรือไม่ก็ต้องสมัครขอใช้บริการโ

ทรศัพท์ใหม่

 

การหลอกลวงเร่ืองการใช้โ
ทรศัพท์

ตรวจดูบิลค่าโทรศัพท์ของท่านทุกๆเดือ

นหรือดูว่ามีการเปล่ียนแปลงใดๆท่ีท่าน

ไม่ได้ตกลงด้วยหรือไม่

 ตัวอย่างท่ัวๆไปในรูปแบบการหลอ

กลวงการใช้โทรศัพท์รวมถึงส่ิงต่างๆ 

ดังต่อไปน้ี :

• แสลมม่ิง (Slamming) หรือการเปล่ี

ยนบริษัทโทรศัพท์โดยท่ีท่านไม่ไ

ด้อนุญาต    

• แครมม่ิง (Cramming) หรือการ 

คิดเงินค่าธรรมเนียมเพ่ิมโดยท่าน

ไ ม่ได้อนุญาต

• โฆษณาหลอกลวง

แสลมม่ิงหมายความว่าการเปล่ียนบริกา 

รการใช้โทรศัพท์จากบริษัทหน่ึงไป 

อีกบริษัทหน่ึงโดยท่ีท่านไม่ได้อนุญาต 

การกระทำเช่นน้ีถือว่าผิดกฎหมาย 

แครมม่ิงหมายความว่าคิดค่าธรรมเนียม 

ต่างๆลงในบิลค่าโทรศัพท์โดยท่ีท่าน 

ไม่ได้อนุญาต การกระทำเช่นน้ีถือ 

ว่าผิดกฎหมายเช่นเดียวกัน ค่าธรรมเ 

นียมต่างๆเหล่าน้ีอาจจะเก่ียวกับบริการ 

โทรศัพท์ของท่านหรืออาจจะเก่ียวกับ 

เร่ืองใดๆก็ได้

ถ้าท่านถูกเปล่ียนบริษัทโทรศัพท์โดย 

ไม่ได้รับอนุญาตหรือถูกเรียกเก็บค่า 

ธรรมเนียมเพ่ิมโดยท่ีท่านไม่ได้อนุญาต 

โปรดติดต่อบริษัทโทรศัพท์ของท่าน 

ทันทีเพ่ือร้องเรียนและขอให้แก้ไขปัญหา 

น้ี รวมท้ังร้องทุกข์โดยโทรศัพท์ 

สายด่วนแจ้งไปยังคณะกรรมการสาธาร 

ณูปโภคของรัฐแคลิฟอร์เนียแผนกร้อง 

เรียนเร่ืองการหลอกลวงท่ีหมายเลข 1 

(800) 649-7570 หรือย่ืนคำร้องทุกขทาง 

ออนไลน์ท่ี www.calphoneinfo.com.

ท่านสามารถเรียนรู้ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียว 

กับการถูกเปล่ียนบริษัทโทรศัพท์และ 

การถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโดย 

ท่ีท่านไม่ได้อนุญาต โดยขอแผ่นพับของ 

หน่วยงานซีพียูซีโดยโทรศัพท์ไปยัง 

โทรศัพท์สายด่วนหรือพิมพ์ข้อมูลน้ีจาก 

เว็ปไซท์ท่ี  www.calphoneinfo.com.

โฆษณาหลอกลวง   - โฆษณาบริการ 

ด้านโทรศัพท์ถือว่าเป็นการหลอกให้ 

ท่านหลงเช่ืออย่างง่าย  ถ้าโฆษณาน้ัน  

ทำให้ท่านเกิดความสนใจ   ให้ท่าน 

อ่านข้อความท้ังหมดในโฆษณาน้ัน  

ถ้าท่านบอกรับการเป็นสมาชิกของบริการ 

ท่ีโฆษณาน้ัน  ให้ท่านเก็บโฆษณา 

และข้อความท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร 

ท้ังหมด ถ้ามีส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีท่านไม่ 

เข้าใจ ให้สอบถามคนขายเพ่ือท่ีเขา 

จะได้อธิบายให้ท่านเข้าใจท้ังหมด  

ท่านสามารถขอข้อมูลท่ีอธิบายในภาษา 

ของท่านได้ นอกจากน้ีให้เก็บบิลค่า 

โทรศัพท์ต่างๆเป็นเวลาหลายๆเดือน



ดูแลบริการโทรศัพท์ขอ
งท่าน 

www.calphoneinfo.com
1 (800) 649 7570 – 

หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนของซีพียูซี

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปดูที่เว็ปไซท์:

www.cpuc.ca.gov
www.fcc.gov
www.ftc.gov

“ผม/ดิฉันชื่อคีย์แพด คิด (Keypad Kid)  
และเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 

บริการด้านโทรศัพท์ที่เข้าใจได้ง่ายๆ”

หากท่านมีข้อขัดแย้งที่ไม่อาจแก้ไขได้กับบริษัทโทรศัพท์ของท่าน  
ท่านสามารถยื่นคำร้องเรียนได้ โดยออนไลน์ไปที่  
www.calphoneinfo.com 
 หรือโทรศัพท์ไปยังหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนซีพียูซี 
(CPUC hotline)  ที่หมายเลข 1 (800) 649-7570

สปอนเซ่อร์โดย 
คณะกรรมการควบคุมสาธารณูปโภคของรัฐแคลิฟอร์เนีย 

(California Public Utilities Commission )
และได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทโทรศัพท์ต่างๆรวมทั้ง 

หน่วยงานชุมชนต่างๆ

www.calphoneinfo.com
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เรียนรู้เก่ียวกับบริการด้าน
โทรศัพท์
การเรียนรู้บริการด้านโทรศัพท์ประ 
หยัดเงินท่านได้หรือทำให้ท่านไม่ถูก 
หลอกเร่ืองการใช้โทรศัพท์และช่วยให้ 
ท่านได้รับบริการด้านโทรศัพท์ท่ีดีท่ีสุด 
ท่ีเหมาะกับท่าน 

ข้อมูลข้างล่างน้ีเป็นแนวทางความคิดเบ้ืองต้นท่ี 
ควรจำไว้:

•  ท่านมีสิทธิต่างๆท่ีจะเข้าใจรายละเอียดเร่ืองค่าโทรศัพท์ของ 
ท่าน 

•  อย่าเซ็นช่ือหรือตกลงทำสัญญาในเร่ืองใดๆหากท่านยังไม่เข้า 
ใจในสัญญาน้ันๆ ขอให้คนขายอธิบายทุกส่ิงทุกอย่างก่อนท่ี 
ท่านจะเซ็นช่ือ

•  ดูบิลค่าโทรศัพท์ของท่านทันทีท่ีท่านได้รับค่าบิลและเก็บรั
กษา 
บิลน้ัน

•  อย่าให้ข้อมูลส่วนตัวทางโทรศัพท์ยกเว้นตัวท่านเองเป็นผู้โ
ทรศัพท์ไปหาบริษัทโทรศัพท์โดยตรง

Simple Phone Tips
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ข้อแนะนำ: อย่าโทรศัพท์ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ 

ท่ีมีแอเรียโค้ดท่ีท่านไม่คุ้นเคย  หมายเลขโทรศัพท์น้ัน 

อาจจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ท่ีอยู่อีกประเทศหน่ึงและ 

ทำให้ท่านเสียเงินมาก ในกรณีท่ีท่านมีข้อสงสัยในหมาย 

เลขโทรศัพท์น้ัน ให้เช็คดูหมายเลขโทรศัพท์ 

น้ันในสมุดรายช่ือโทรศัพท์หรือเช็ค 

ทางอินเตอร์เน็ทหรือหมุนหมายเลข “0”  

สอบถามจากโอเปอร์เรเตอร์หรือหมุนไปยัง 

หมายเลข “411” และสอบถามโอเปอร์เรเตอร์ 

ว่าแอเรียโค้ดของหมายเลขโทรศัพท์น้ัน 

อยู่ในเขตไหน
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