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แพคเกจใหม่ ‘Access from AT&T’ + สิทธิประโยชน์ใหม่จากรฐับาลกลาง = 

อินเทอรเ์น็ตฟร  ี
แพคเกจบรอดแบนดร์าคาต ่าใหม่ล่าสุด พรอ้มดว้ยความเร็วสูงสุด 100 Mbps โดยไม่มีการจ ากดัขอ้มูล 

  

แดลลสั – 7 กุมภาพันธ ์2022  
  

AT&T* ก าลังลดราคาอินเทอรเ์น็ตบา้นส าหรบัครวัเรอืนที่มีคุณสมบัติไดร้บัสิทธิ ์

ซึง่จะเหลือค่าใชจ้่ายรายเดือนในอัตราที่ดีที่สุดคือ $0 เริม่ตั้งแต่วันนี้ 

คุณจะไดร้บัตัวเลือกฟรนีี้เม่ือรวมแพคเกจใหม่จากโปรแกรมราคาถูก Access from AT&T 

เขา้กบัสิทธิประโยชน์ของรฐับาลกลางจากโครงการ Affordable Connectivity Program (ACP)  
  

อินเทอรเ์น็ตฟรฟัีงดูดจีนไม่น่าเป็นจรงิ แลว้ AT&T 

ท าอย่างไรจึงท าใหเ้ร ือ่งนี้กลายเป็นจรงิได  ้
  

โปรแกรม Access from AT&T 

ใหบ้รกิารแพคเกจอินเทอรเ์น็ตที่เร็วขึน้ดว้ยความเร็วดาวน์โหลดและอัปโหลดสูงสุด 100 Mbps ในราคา 

$30 ต่อเดือน เพ่ิมขึน้จากความเร็วสูงสุด 10 Mbps ที่ใหบ้รกิารในแพคเกจ Access from AT&T 

เดิมของเรา นอกจากนี้ยังไม่มีการจ ากดัปรมิาณการใชข้อ้มูลในแพคเกจ Access from AT&T ราคา 

$30 ใหม่นี้1  
  

ลูกคา้ที่ตอ้งการเลือกใชแ้พคเกจ Access from AT&T เดิมของเรา และสามารถใชค้วามเร็วได  ้

10Mbps หรอืน้อยกว่า ไม่ตอ้งกงัวลไป 

คุณจะไดย้ังรบัประโยชน์จากอินเทอรเ์น็ตที่น่าเชือ่ถือดว้ยแพคเกจราคา $5 - $10 ต่อเดือนของเรา 1  
  

ทุกครวัเรอืนที่มีสิทธิไ์ดร้บั ACP จะยังมีสิทธิใ์ชโ้ปรแกรม Access from AT&T ของเราเช่นกนั 

รวมถึงระดับความเร็วใหม่ล่าสุด ครวัเรอืนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑซ์ึง่เลือกใชสิ้ทธิประโยชน์ Access 

from AT&T ในราคาไม่เกิน $30 ต่อเดือน (หรอืสูงสุด $75 ต่อเดือน 

ส าหรบับุคคลที่อาศัยในที่ดินของชนพืน้เมืองตามเกณฑ)์ 

สามารถรบับรกิารอินเทอรเ์น็ตไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ้่ายรายเดือน   
  

ฉันจะใชสิ้ทธิร์บัอินเทอรเ์น็ตฟรไีดอ้ย่างไร 
  

ก่อนอื่น ตอ้งยืนยันคุณสมบัติการไดร้บัสิทธิประโยชน์ ACP ของคุณ 

และขออนุมัติจากผูต้รวจสอบแห่งชาติ (National Verifier) ของรฐับาลกลางไดท้ี่ acpbenefit.org  

จากนั้นโทรติดต่อเราที่หมายเลข (855) 2205211 เราจะตรวจสอบยืนยันการอนุมัติของ ACP 

และจะเปิดแพคเกจใหคุ้ณไดร้บัสิทธิประโยชน์จาก ACP  
  

https://www.att.com/internet/access/
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คุณเลือกสมัครรบั ACP สิทธิประโยชน์ของคุณกบัแพคเกจ Access from AT&T ของเราได ้

หรอืเลือกสมัครร่วมกบัแพคเกจ AT&T Internet ส่วนใหญ่ที่มีอยู่แลว้ของเรา 

ตรวจสอบดูว่าในพืน้ที่ของคุณมีแพคเกจอินเทอรเ์น็ตของ AT&T แบบใดใหบ้รกิาร   
  

ถา้ฉันตอ้งการใชสิ้ทธิประโยชน์ ACP ของฉันกบัแพคเกจอื่นท่ีไม่ใช่ Access from AT&T 

ฉันตอ้งท าอย่างไร  
  

โปรดสอบถามเรา! คุณสามารถสมัครใชสิ้ทธิประโยชน์ ACP กบัแพคเกจ AT&T Internet 

ส่วนใหญ่ที่มีอยู่แลว้ของเรา ซึง่หมายความว่า ลูกคา้ที่ไดร้บัสิทธิจ์ะสามารถประหยัดเงินไดม้ากถงึ $30 

ต่อเดือน (สูงสุด $75 ต่อเดือน ส าหรบับุคคลที่อาศัยในที่ดินของชนพืน้เมืองตามเกณฑ)์ 

จากแพคเกจส่วนใหญ่ที่เราน าเสนอ โดยจะรวมถึงแพคเกจความเร็วสูงสุดจาก AT&T Fiber  

ที่ใหคุ้ณใชค้วามเร็วไดถ้ึง 5-Gigs ในเขตตัวเมืองมากกว่า 70 แห่ง 2  

 

นอกจากนี้ ลูกคา้ยังสามารถเลือกสมัครใชสิ้ทธิประโยชน์ ACP กบัแพคเกจ AT&T Prepaid หรอื 

Cricket Wireless ของตนเองไดเ้ช่นกนั สิทธิประโยชน์จ ากดัหนึ่งแพคเกจตอ่หนึ่งครวัเรอืน  
  

ตอนนี้ฉันใชสิ้ทธิประโยชน์ Emergency Broadband Benefit (EBB) อยู่ 

ฉันตอ้งท าอะไรบา้ง  
  

ยังไม่ตอ้งท าอะไรในตอนนี้ สิทธิประโยชน์ในปัจจุบันของคุณจะยังคงเหมือนเดิมจนถึงวนัที่ 1 มีนาคม 

สิทธิประโยชน์ ACP จะเริม่ตน้ในวันที่ 1 มีนาคม คุณอาจจะไดร้บัการติดต่อจาก Universal Services 

Administrative Co. (USAC) เพ่ือยืนยันคุณสมบัติการไดร้บัสิทธิข์องคุณอีกครัง้ 

หากคุณไดร้บัสิทธิภ์ายใตเ้กณฑก์ารสูญเสียรายไดช้ ั่วคราวของ EBB COVID 

ผูต้รวจสอบแห่งชาติจะตอ้งตรวจยืนยันสิทธิข์องคุณภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ต่างออกไปกอ่นวันที่ 1 มีนาคม  
  

เรือ่งส าคัญหลักที่ตอ้งจ าก็คือ เงินอุดหนุนรายเดือนจะลดลงจากยอดสูงสุด $50 ของโปรแกรม EBB 

เหลือยอดไม่เกิน $30 ภายใต ้ACP ในวันที่ 1 มีนาคม 

(ทั้งนี้จะไม่มีการเปล่ียนแปลงในสิทธิประโยชน์ส าหรบัชนพืน้เมือง)  
  

ความคิดเห็นจากลูกคา้ของเรา:  
  

Ebony Ford จากแอตแลนตาบอกว่า Access from AT&T 

ช่วยสนับสนุนส่ิงที่จ าเป็นใหเ้ธอในช่วงเวลาที่เธอก าลังล าบาก: “ฉันไม่มีรถ ไม่มีงาน ไม่มีเงิน 

ไม่มีอินเทอรเ์น็ต ฉันเจอโปรแกรม Access from AT&T มันช่วยชวีิตฉันไวไ้ดจ้รงิ ๆ 

ท าใหฉั้นสามารถสมัครรบัสิทธิประโยชน์ คน้หาโปรแกรมการดูแลเด็ก หางาน ไดเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรม 

ฉันมีความตั้งใจตั้งแต่แรกอยู่แลว้ว่าจะตอ้งกลับมายืนหยดัดว้ยตัวเองใหไ้ด  ้ทุกอย่างเริม่ตน้ไดด้ว้ย 

Access from AT&T” ดูค ารบัรองของ Ebony เพ่ิมเติมไดจ้ากวิดีโอนี้  
   

https://www.att.com/buy/broadband/?product_suite=NBB&fiber_intent=true
https://www.att.com/buy/broadband/?product_suite=NBB&fiber_intent=true
https://www.att.com/buy/broadband/?product_suite=NBB&fiber_intent=true
https://www.att.com/buy/broadband/?product_suite=NBB&fiber_intent=true
https://www.cricketwireless.com/affordable-connectivity-program.html
https://www.cricketwireless.com/affordable-connectivity-program.html
https://www.cricketwireless.com/affordable-connectivity-program.html
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Cheryl Choy, SVP- ฝ่ายการจัดการและกลยุทธบ์รอดแบนด :์ 

“การท าใหอ้ินเทอรเ์น็ตบา้นเป็นส่ิงที่ครอบครวัรายไดน้อ้ยสามารถเขา้ถึงได ้

คือกา้วส าคัญสู่การลดความเหล่ือมล า้ทางดิจิทัล แพคเกจ Access from AT&T ใหม่นี้ 

มาพรอ้มกบัความเร็วที่เพ่ิมขึน้ การไม่จ ากดัปรมิาณการใชง้าน และการท างานร่วมกบัสิทธิประโยชน์ 

ACP ของรฐับาลกลาง บรกิารอินเทอรเ์น็ตที่ไม่ค่าใชจ้่ายอาจสรา้งความแตกตา่งได ้

ในแง่ของการช่วยใหท้ าการบา้นเสร็จ การมีช่องทางสมัครงาน 

หรอืการไดร้บัการดูแลรกัษาทางการแพทย”์  
  

AT&T ท าอะไรอีกบา้งเพื่อช่วยลดความเหล่ือมล ้าทางดิจิทลั 
  

AT&T มีโครงการระยะ 3 ปี ในมูลค่าสองพันลา้นเหรยีญ ที่จะใชจ้ัดการปัญหาความเหล่ือมล า้ทางดิจิทัล 

ดว้ยขอ้เสนอบรอดแบนดร์าคาถูกของเรา การเขา้ร่วมใน ACP และการบรจิาคช่วยเหลือในทางการกุศล 

ผ่านโปรแกรม AT&T Connected Learning  
  

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการด าเนินการของเราเพ่ือขจัดความเหล่ือมล า้ทางดจิิทัลไดจ้ากทีน่ี ่

 

*เก่ียวกบั AT&T Communications  
 

เราช่วยใหค้รอบครวั เพ่ือนฝูง และเพ่ือนบา้น ไดเ้ชือ่มต่อถึงกนัในทุก  ๆ  วันอย่างมีความหมาย 

ตั้งแต่บรกิารโทรศัพทค์รัง้แรกเม่ือ 140 กว่าปีก่อน จนถึงบรกิารสตรมีวิดีโอผ่านมือถือ @ATT 

คือผูส้รา้งสรรคน์วัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพชวีิต AT&T Communications คือส่วนหนึ่งของ 

AT&T Inc. (NYSE:T) ส าหรบัขอ้มูลเพ่ิมเติม กรุณาไปที่ att.com   
  

ขอ้ความสงวนสิทธิ ์ 
  
1 แพคเกจบริการ 10Mbps และแพคเกจทีต่ า่กว่าจะมีขอ้จ ากดัเกีย่วกับปริมาณการใชข้อ้มูล ลูกคา้ทีใ่ชข้อ้มูลเกินระดับทีก่ าหนด อาจจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียม 

$10 AT&T งดเวน้ค่าธรรมเนียมการใชข้อ้มูลเกินใหส้ าหรบัลูกคา้  Access AT&T จนถึงวันที ่30 เมษายน 2022   

  
2จ ากัดการใหบ้ริการในบางพืน้ที ่

ความเร็วอินเทอรเ์น็ตทีร่ะบุหมายถึงความเร็วของสมรรถนะในบริการเครือข่ายผ่านสายสูงสุดส าหรบับา้นและการติดตัง้ทีแ่นะน า  

ทัง้นีจ้ะไม่มีการรบัประกันความเร็วจริงทีลู่กคา้ไดร้บั ความเร็วสูงสุดของการใชง้านผ่านสายดว้ยอุปกรณ์เครือ่งเดยีวคือ 4.7Gbps  เขา้ไปที ่att.com/speed101 

เพือ่ดูรายละเอียด 

 

หากตอ้งการทราบขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดติดต่อ: 
Jessica Swain 

AT&T Corporate Communications 

โทรศัพท:์ (415) 613-4267 
อีเมล: js056a@att.com 
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