ข้ อกำหนดและเงื่อนไขบริกำร “ให้ ใช้ ทนั ใจ”
1. เงื่อนไขการใช้ บริการ:
บริ การ “ให้ ใช้ ทนั ใจ” นี ้ เป็ นบริ การสาหรับผู้ใช้ บริ การโทรศัพท์เคลือ่ นที่ ทรูมฟู เอช ของบริ ษัท เรี ยล มูฟ จากัด และ/หรื อ
บริ ษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมิวนิเคชัน่ จากัด (รวมเรี ยกว่า “บริ ษัท”) ในระบบเติมเงิน ในนามบุคคลธรรมดา และ
เปิ ดใช้ บริ การมาแล้ วเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน หรื อมียอดการเติมเงินหรื อใช้ งานสะสมในระบบตังแต่
้ 200 บาทขึ ้น
ไป นับตังแต่
้ วนั ที่เปิ ดใช้ บริ การไปจนถึงวันที่สมัครใช้ บริ การ “ให้ ใช้ ทนั ใจ” นี ้ บริ การนี ้มีกาหนดระยะเวลาตังแต่
้ วนั ที่ 7
เมษายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 หรื อจนกว่าบริ ษัทจะแจ้ งเปลีย่ นแปลง หรื อยกเลิกบริการ โดยบริ ษัทจะแจ้ งผ่าน
ทางช่องทางต่าง ๆ ตามที่บริ ษัทเห็นสมควร
2. ผู้ใช้ บริ การสามารถใช้ บริ การ “ให้ ใช้ ทนั ใจ” นี ้ได้ เมื่อมียอดเงินทีเ่ ติมเข้ ามาในระบบคงเหลือต่ากว่า 5 บาท และสมัครใจ
เลือกใช้ บริ การดังนี ้
2.1. บริกำรให้ โทร ให้ เน็ตและWiFi: เลขหมายผู้ใช้ บริ การต้ องมีสถานะปกติ โดยมีจานวนวันคงเหลืออย่างน้ อย 1 วัน ณ
วันที่สมัครใช้ บริ การ
2.2. บริกำรให้ วนั : สามารถสมัครใช้ บริ การได้ ทงเลขหมายที
ั้
่มีสถานะปกติ และอยูใ่ นสถานะไม่สามารถใช้ งานได้ ปกติ
โดย
2.2.1 กรณีเลขหมายของผู้ใช้ บริการมีสถานะปกติ ต้ องมีจานวนวันใช้ งานคงเหลือน้ อยกว่า 5 วัน ณ วันที่สมัครใช้ บริ การ
2.2.2 กรณีเลขหมายของผู้ใช้ บริการอยูใ่ นสถานะที่ไม่สามารถใช้ บริ การได้ แล้ ว (ไม่มีวนั ใช้ งานคงเหลือ) ณ วันที่สมัครใช้
บริ การ หากผู้ใช้ บริ การประสงค์จะใช้ บริ การให้ วนั ก็สามารถทาได้ โดยเมื่อได้ รับวันใช้ งานเพิ่มจากบริ การให้ วนั แล้ ว เลข
หมายจะมีสถานะปกติและสามารถใช้ งานได้ อกี ครัง้
3. วิธีการสมัครใช้ บริ การ: ผู้ใช้ บริ การสามารถสมัครใช้ บริการ โดยผ่านระบบ USSD ตามวิธีการที่ปรากฏในตารางด้ านล่าง
และจะได้ รับ SMS ยืนยันการได้ รับสิทธิใช้ งาน

ให้ โทร
ให้ เน็ต
ให้ WiFi
ให้ วนั

ประเภทบริกำร “ให้ ใช้ ทนั ใจ”
ให้ โทร 5 นาที
ให้ โทร 25 นาที
ให้ เน็ต 10 MB

วิธีกำรสมัครใช้ บริกำร (USSD)
กด *919&*1# แล้ วกดโทร ออก
กด *919&*12# แล้ วกดโทรออก
กด *919&*2# แล้ วกดโทรออก

ให้ เน็ต 50 MB

กด *919&*22# แล้ วกดโทรออก

ให้ WiFi 5 ชัว่ โมง
ให้ วนั ใช้ งาน 30 วัน

กด *919&*42# แล้ วกดโทรออก
กด *919&*3# แล้ วกดโทรออก

4. อัตราค่าธรรมเนียมในการใช้ บริ การ: “ให้ ใช้ ทนั ใจ” นี ้เป็ นบริ การแบบเหมาจ่ายต่อครัง้ โดยมีอตั ราค่าธรรมเนียมในการใช้
บริ การดังนี ้
ประเภทบริกำร
ค่ ำธรรมเนียม ในกำรใช้
สิทธิท่ ไี ด้ รับ
บริกำร
(ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)
ให้ โทร
ให้ โทร 5 นาที
2 บาท
โทรได้ ทกุ เครื อข่ายภายในประเทศเป็ น
ระยะเวลา 5 นาที โดยสามารถใช้ งานได้
ภายใน 1 วันนับตังแต่
้ ได้ รับ SMS ยืนยันการ
ได้ รับสิทธิใช้ งาน
ให้ โทร 25 นาที
10 บาท
โทรได้ ทกุ เครื อข่ายภายในประเทศเป็ น
ระยะเวลา 25 นาที โดยสามารถใช้ งานได้
ภายใน 1 วันนับตังแต่
้ ได้ รับ SMS ยืนยันการ
ได้ รับสิทธิใช้ งาน
ให้ เน็ต
ให้ เน็ต 10 MB
2 บาท
ใช้ บริ การ 3G/EDGE/GPRS เป็ นจานวนรวม
10 เมกะไบต์ (MB) โดยสามารถใช้ งานได้
ภายใน 1 วันนับตังแต่
้ ได้ รับ SMS ยืนยันการ
ได้ รับสิทธิใช้ งาน
ให้ เน็ต 50 MB
10 บาท
ใช้ บริ การ 3G/EDGE/GPRS เป็ นจานวนรวม
50 เมกะไบต์ (MB) โดยสามารถใช้ งานได้
ภายใน 1 วันนับตังแต่
้ ได้ รับ SMS ยืนยันการ
ได้ รับสิทธิใช้ งาน
ให้ WiFi
ให้ WiFi 5 ชัว่ โมง
10 บาท
ใช้ บริ การ WiFi by TrueMove H เป็ นจานวน
รวม 5 ชัว่ โมง ที่ความเร็ วสูงสุด 200 Mbps.
โดยสามารถใช้ งานได้ ภายใน 1 วันนับตังแต่
้
ได้ รับ SMS ยืนยันการได้ รับสิทธิใช้ งาน
ให้ วนั
ให้ วนั ใช้ งาน 30 วัน
2 บาท
ได้ รับวันใช้ งานเพิ่มจานวน 30 วัน
5. เงื่อนไขการใช้ บริการ WiFi by TrueMove H
5.1 ผู้ใช้ บริ การสามารถใช้ เลขหมายโทรศัพท์เคลือ่ นที่ทรูมฟู เอช ของผู้ใช้ บริ การเป็ นชื่อ user name และสามารถขอรับ
password เพื่อใช้ บริ การผ่านหมายเลขด่วนพิเศษ (USSD) *871*4# โทรออก (ฟรี ) หรื อช่องทางทีบ่ ริ ษัทกาหนดให้
5.2 หากผู้ใช้ บริ การลืม password ของ WiFi by TrueMove H สามารถขอรับ password ใหม่ได้ โดยติดต่อทรูมฟู เอช แคร์
1331 หรื อผ่านหมายเลขด่วนพิเศษ (USSD) *871*4# โทรออก (ฟรี ) หรื อช่องทางที่บริ ษัทกาหนดให้
6. การเชื่อมต่อ WiFi by TrueMove H
การเชื่อมต่อโดยใช้ user name และ password ผ่านหน้ าจอสาหรับ Login บนหน้ าต่างอินเทอร์ เน็ต (Internet Browser)
สามารถใช้ ได้ กบั เครื อข่ายสัญญาณ WiFi (SSID) “ .@TRUEWIFI ” หรื อ “ @TRUEWIFI ”
7. ระยะเวลาการใช้ บริการ:

กรณีใช้ บริกำรให้ โทร ให้ เน็ต และ WiFi: สิทธิการใช้ บริ การจะสิ ้นสุดโดยอัตโนมัติในเวลา 23.59 นาฬิกา ของวันที่สมัคร
ใช้ บริ การ
กรณีใช้ บริกำรให้ วัน : สิทธิการใช้ บริ การจะสิ ้นสุดโดยอัตโนมัติในเวลา 23.59 นาฬิกา ของวันที่ 30 นับแต่วนั ที่สมัครใช้
บริ การ
8. เมื่อผู้ใช้ บริ การเติมเงินเข้ ามาในระบบภายหลังจากใช้ บริ การนี ้ ผู้ใช้ บริ การยินยอมและรับทราบว่าระบบจะตัดเงินเป็ น
ค่าธรรมเนียมในการสมัครใช้ บริ การ จากยอดเงินที่เติมในแต่ละครัง้ จนครบตามจานวนมูลค่าจากใช้ บริ การทีใ่ ช้ ไป จากเลข
หมายของผู้ใช้ บริ การ จากนันระบบจะส่
้
งข้ อความ SMS ยืนยันการตัดเงิน และจานวนยอดคงเหลือภายใน 24 ชัว่ โมงนับ
จากเวลาที่ตดั เงิน
9. ผู้ใช้ บริ การ สามารถใช้ บริการ ได้ ครัง้ ละ 1 บริ การเท่านัน้ หากต้ องการใช้ บริ การ “ให้ ใช้ ทนั ใจ” ครัง้ ถัดไป จะสามารถ
ใช้ ได้ เมื่อชาระค่าธรรมเนียมที่ใช้ บริ การไปในครัง้ ก่อนหน้ าครบถ้ วนแล้ วเท่านัน้
10. สิทธิใดๆ ที่ได้ รับจากบริ การ “ให้ ใช้ ทนั ใจ” นี ้ไม่สามารถแลก คืน หรื อเปลีย่ นเป็ นเงินสด หรื อของอื่นได้ รวมตลอดทังไม่
้
สามารถโอนสิทธิให้ แก่บคุ คลหรือนิติบคุ คลอื่นได้ ด้วย
11. บริ ษัทมีสทิ ธิที่จะระงับ เปลีย่ นแปลง หรื อยกเลิกข้ อกาหนดและเงื่อนไขนี ้ได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า หากมีการ
นาบริ การนี ้ไปใช้ ในทางที่ผิดกฎหมายหรื อไม่ดาเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุนี ้ บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ ไข เปลีย่ นแปลง
ระงับ หรื อยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า หากมีข้อกาหนด คาสัง่ หรื อนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้ อง
กาหนดให้ มีการแก้ ไข เปลีย่ นแปลง ระงับ หรื อยกเลิกเงื่อนไขของบริ การนี ้ หรื อคาสัง่ ดังกล่าวเป็ นการเพิ่มภาระในการ
ดาเนินการของบริ ษัท
12. เว้ นแต่จะได้ ระบุไว้ แจ้ งชัดเป็ นอย่างอื่น บริ ษัทมีสทิ ธิในการแก้ ไขเปลีย่ นแปลง ระงับหรื อยกเลิกข้ อกาหนดนี ้ได้ ตาม
ความเหมาะสมโดยจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันผ่านช่องทางที่บริ ษัทพิจารณาเห็นสมควร
13. บริ การนี ้อยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขที่บริ ษัทกาหนด ผู้ใช้ บริ การจะต้ องศึกษาข้ อมูลเพิม่ เติมก่อนเลือกใช้ บริ การ ที่ ทรูมฟู เอช
แคร์ โทร 1331 หรื อ ทาง Web site http://www.truemove-h.com

