
1   ท่ีไหนและเม่ือไร 
ให้ถามตัวเองว่า ท่านจะใช้ 

โทรศัพท์มือถือท่ีไหน ท่ีบ้าน?  

ท่ีทำงาน? ใช้ในระหว่างเดินทาง?  

รวมท้ังถามตัวเองด้วย  

ว่าจะใช้โทรศัพท์มือ  

ถือเม่ือไร  ใช้ในตอนกลางวัน?  

ใช้ในตอนกลางคืน?  

ใช้ในวันสุดสัปดาห์?

2 พ้ืนท่ีซ่ึงสามารถใ
ช้โทรศัพท์มือถือขอ

งท่านได้
ไม่มีบริษัทโทรศัพท์มือถือใดท่ีให้ 

บริการครอบคลุมไป ท่ัวท้ังรัฐ  

ดังน้ันควรเลือกใช้ บริกา 

รบริษัทโทรศัพท์มือถือ 

ท่ีให้บริการในท้องท่ีซ่ึงท่านใช้ 

โทรศัพท์มือถือเป็นส่วนใหญ่  

ท่านสามารถดูแผนท่ีให้บริการ 

ครอบคลุมถึงได้จากร้านขาย 

โทรศัทพ์ต่างๆหรือเช็คดูท่ีเว็ปไซท์ 

หรือถามคนขายเก่ียวกับสถาน 

ท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีท่านสามารถ 

ใช้โทรศัพท์มือถือน้ันได้   

3  เลือกโปรแกรมโท
รศัพท์มือถือท่ีเหมาะ

กับท่าน
บริษัทโทรศัพท์ส่วนใหญ่เสนอ บริกา 

รโปรแกรมต่างๆหลายโ 

ปร แกรมเช่นทรศัพท์ในเขตบ้านของ 

ท่าน เขตภูมิภาคหรือท่ัวประเทศ  

บางโปรแกรมอาจจะรวมเป็นบริการ 

เป็นชุดรวมท่ีท่านสามารถ 

ใช้โทรไม่ว่าในเวลาใดๆหรือ 

ใช้ได้เฉพาะช่วงท่ีมีคนใช้ 

โทรศัพท์มากท่ีสุด แต่บางโปร 

แกรมให้ใช้ได้ในตอนกลางคืน  

หรือในช่วงสุดสัปดาห์หรือใน 

ช่วงเวลาท่ีคนไม่ค่อยใช้โทร  

ศัพท์กัน

ให้ศึกษาโปรแกรมเหล่าน้ีอย่างละเอียด 

ให้นำบิลค่าโทรศัพท์มือถือ 

ถ้าท่านมีอยู่มาเปรียบเทียบราคา 

ค่าบริการตามโปรแกรมโทรศัพท์ 

มือถือต่าๆ

4  ช่วงทดลองใช้โทรศัพท์  

มือถือของ ท่าน

บริษัทโทรศัพ ท์ส่วนใหญ่มีช่วง  

ให้ผู้ใช้โทรศัพ ท์ได้ทดลอง ใช้ 

เพ่ือลองดูบริการและดูว่าโทรศัพท์ 

มือถือใช้ได้ครอบ ค  

ลุมถึงเขตไหนบ้าง ช่วงทดลอ 

ง ใช้น้ีเป็นเวลาท่ีท่านสามารถยกเลิก 

สัญญาโดยไม่ต้องจ่ายค่า 

ธรรมเ นียมในการบอกเลิกก่อ 

น กำหนดเวลาไ ด้ ให้ทดลอง ใช้ 

โทรศัพท์มือ ถือและบริการพิเศษ 

อ่ืนๆดู 

5  ทางเลือกต่าง 
ๆตลอดไป 

ถึงการเซ็นสัญญาใช้ 

บริการระยะยาว

ถ้าสัญญาการใช้มือ 

ถือน้ันไม่เหมาะกับท่าน 

ให้หาดูสัญญาเดือนต่อเดือน 

หรือโปรแกรม 

ท่ีค่าธรรมเนียมการใช้ 

เป็นจำนวนแน่นอน 

หรือโปแกรมแบบ  

“จ่ายเท่าท่ีใช้”  

หรือโปรแกรม  

“จ่ายเงินล่วงหน้า”  

ถ้าท่านเลือกโปรแกรมท่ี  

จ่ายเงินล่วงหน้า ให้ตรวจดู 

ว่านาทีท่ีเหลือจากการใช้โทรศัพท์ 

มือถือจะหมดเม่ือไร 

ให้ตรวจดูว่าโปรแกรมดังกล่าวค 

รอบคลุมไปถึงโทรศัพท์ทาง 

ไกลหรือโทรต่างประเทศหรือ 

ไม่นอกจากน้ีให้ตรวจดูว่าจะ 

จ่ายเงินค่าเติมนาทีไ ด้อย่างไรถ้าท่า 

นต้องการซ้ือเวลาเพ่ิมก่อน 

ท่ีนาทีตามโปรแกรมจะหมดลง 

6 ทำความเข้าใจเก่ีย
วกับการโทรศัพท์ข

องบริษัทโทรศัพ ท์อ่ืน
โรมม่ิง (Roaming) คือการใช้ 

โทรศัพท์โดยใช้บริการโทร 

ศัพท์มือถือของอีกบริษัทหน่ึง 

การใช้โทรศัพท์ในลักษณะน้ีอาจ 

จะเกิดข้ึนได้หากท่านอยู่นอก 

เขตการให้บริการของบริษัท 

โทรศัพท์ของท่าน หรือในกร ณีท่ี 

บริษัทโทรศัพท์ของท่าน 

ไ ม่อาจจะต่อสายโทรศัพท์ให้ท่าน 

ในเขตท้องท่ีน้ันเน่ืองจากมีการใช้ 

โทร ศัพท์มาก  

ให้ตรวจดูว่า: 1.มีค่าธรรมเนียม 

ท่ีเรียกว่าโรมม่ิงหรือค่าธรร 

มเนียมการใช้โทรศัพท์ของบริษัท 

โทรศัพท์อ่ืนหรือไม่   

2. ท่านจะทราบได้อย่างไรว่า  

ท่านใช้บริการโทรศัพท์ของบริ ษัท 

โทรศัพท์อ่ืน 3. ท่านยังสามารถ 

ใช้บริการต่างๆท้ังหมดได้อ ยู่หรือ 

ไม่ในขณะท่ีใช้บริการโทร ศัพท์ 

ของบริษัทโทรศัพท์อ่ืน

7  โทรศัพท์ทางไกล
ท่านจะต้องเสียค่าโทรศัพท์ 

ทางไกลหากท่านโทรศัพท์ 

นอกเขตบ้านของท่าน 

ให้ตรวจดูว่าบริษัทโทร ศัพท์จะ 

บิลเก็บเงินค่าโทรศัพท์ทางไกลจาก 

ท่านอย่างไรบ้าง

8  บริการอ่ืนๆนอกเหนือ 

จากบริการการฝากข้อความ

บริการอ่ืนๆอาจจะรวม ทง 

บริการอินเตอร์เน็ทและการ  

พิมพ์ข้อความส่งไปทางมือถือ  

ให้ตรวจดูว่าบริษัทโทรศัพท์จะ  

บิลเก็บเงินค่าโทรศัพท์จากท่านอ 

ย่างไรบ้างและท่านจะบล็อก 

หรือยกเลิกบริการเหล่าน้ีได้อย่างไร 

หากท่านต้องการยกเลิก  

บริการอ่ืนๆรวมท้ัง “โทรศัพท์จาก 

มือถือเคร่ืองหน่ึงเข้าไปมือถือ 

อีกเคร่ืองหน่ึง โมไบล์ทูโมไบล์  

(mobile to mobile)” ซ่ึงมีความหมา 

ยว่าการโทรศัพท์จากมือ 

ถือเคร่ืองหน่ึงไปยังมือถืออีกเค ร่ือง 

หน่ึง

9   การเก็บหมายเลข
โทรศัพท์ของท่าน 

ถ้าท่านเปล่ียนบริษัทโทรศัพท์ 

ท่านยังสามารถเก็บหมายเลข 

โทรศัพท์เดิมของท่านได้  

ในกรณีท่ีท่านยังมีสัญญาการ 

ใช้โทรศัพท์กับบริษัทโทรศัพท์ 

ท่ีดูแลสายโทรศัพท์ของท่าน  

ท่านอาจจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 

ในการขอบอกเลิกสัญญา  

ก่อนหมดสัญญาเพ่ือขอยกเลิก 

บริการก่อนหมดเวลา

ท่านอาจจะต้องซ้ือโทรศัพท์ 

มือถือเคร่ืองใหม่เน่ืองจากโทรศัพท์ 

มือถือเคร่ืองเดิมสามารถ 

ใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือในเค รือ 

ข่ายใดโดยเฉพาะ 

10 ให้ทำความเข้า
ใจค่าธรรมเนียมบริการต่า
งๆของท่าน

ให้ขอดูตัวอย่างบิลค่าโทร ศัพท์ 

เพ่ือทราบโดยประมาณว่า 

ท่านจะต้องจ่ายค่าโทรศัพท์ 

มือถือต่อเดือนจำนวนเท่าไร 

รายละเอียดข้างล่างน้ีเป็นส่ิง  

ท่ีท่านควรทราบ:

• ค่าต่อสายในการเร่ิมใช้บ ริการ

• ค่าภาษีต่างๆและค่าธรรม 

เนียมเพ่ิมพิเศษ 

• ค่าธรรมเนียมต่างๆ: 

ค่าโทรศัพท์ทางไกล 

ค่าบริการในการใช้บริการ 

โทรศัพท์มือถือของบริษัท 

อ่ืนและค่าเวลาท่ีใ ช้ 

โทรศัพท์มือถือ

• การพิมพ์ข้อความส่งไป 

ยังมือถือของผู้อ่ืนแล 

ะค่าธรรมเนียมอ่ืนๆอีก 

รวมท้ังบริษัทโทรศัพ ท์ 

มือถือจะเรียกเก็บเงินจาก 

ท่านอย่างไรบ้างหาก 

ท่านใช้โทรศัพท์ร่วมกับ 

ผู้ อ่ืน  

• โทรศัพท์สายขาดหาย: 

ท่านจะได้รับเครดิตห รือ 

ไม่หากโทรศัพท์ท่ีใ ช้ถู 

กตัดเน่ืองจากเขตท้อง 

ท่ีใ ช้น้ันสัญญานไม่ดี? 

• ค่าธรรมเนียมในการยก 

เลิกการใช้ก่อนหมดสัญ 

ญา: จะมีค่าธรรมเนียมอะไร 

บ้างท่ีท่านต้องจ่ายเพ่ือ 

ขอให้ยกเลิกบริการ ก่อ 

นระยะเวลาในสัญญาหมด 

ลง? ถ้าท่านมีโทรศัพ ท์มื 

อถือมากกว่าหน่ึง 

เค ร่ืองตามโปรแกรมของ 

ท่านแล้ว ค่าธรรมเนียม 

ท่ีท่านต้องเสียใช้กับโทร  

ศัพท์มือถือทุกเคร่ืองหรือ 

ไม่?  



ข้อแนะนำสิบประการในการ 
เลือกใช้โทรศัพท์มือถือ

ข้อแนะนำสิบประการ 
ว่าด้วยจะหาซ้ือโทรศัพ
ท์มือถือได้อย่างไรบ้าง

ก่อนท่ีท่านจะซ้ือโทรศัพท์มือถือ ให้ตระเวณ 

หาดูโปรแกรมโทรศัพท์มือถือท่ีเหมาะ 

กับความต้องการของท่านมากท่ีสุดและ 

ในงบท่ีท่านต้ังไว้ ให้ศึกษาข้อเสนอการ 

ให้บริการโทรศัพท์มือถืออย่างถ้วนถ่ี  

ก่อนเซ็นสัญญาขอรับบริการ ให้แน่ใจว่า 

ท่านขอใช้บริการอะไรบ้างและมีบริการ 

อะไรบ้างตามสัญญาน้ัน ให้ถามคำถาม 

ทุกส่ิงทุกอย่างหากท่านยังไม่กระจ่าง 

นอกจากน้ีแล้วท่านยังสามารถเข้าไปดูราย 

ละเอียดเพ่ิมเติมในเว็ปไซท์ของบริษัท 

โทรศัพท์มือถือน้ันได้

 

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

หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนของซีพียูซ

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปดูที่เว็ปไซท์:

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

“ผม/ดิฉันคือคีย์แพด คิด(Keypad Kid)  
ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการโทรศัพท์มือถือ ”

หากท่านมีข้อขัดแย้งที่ไม่อาจแก้ไขได้กับบริษัทโทรศัพท์ของท่าน  
ท่านสามารถยื่นคำร้องเรียนได้ โดยออนไลน์ไปที่ www.calpho-
neinfo.com หรือโทรศัพท์ไปยังหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนซีพียูซี  

(CPUC hotline) ที่หมายเลข 1 (800) 649-7570

Plain Talk Series
10 Wireless Tips

สปอนเซ่อร์โดย 
คณะกรรมการควบคุมสาธารณูปโภคของรัฐแคลิฟอร์เนีย 

(California Public Utilities Commission )
และได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทโทรศัพท์ต่างๆรวมทั้งหน่วยงาน 

ชุมชนต่างๆ

www.calphoneinfo.comPlain Talk Series
Thai, Feb. 2008
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