ข้อกําหนดและเงือ
0 นไขการสม ัครบริการเลขหมายฟันธง
ํ หร ับ True Online store
่ เสริมการขาย 5G Ultra Max Speed 699 ขึน
? ไป สา
พร้อมก ับรายการสง
1. รายการส่งเสริมการขายนี.สําหรับผู ้สมัครใช ้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลือ
@ นที@ ทรูมฟ
ู เอช (“ผู ้ใช ้บริการ”) ของบริษัท ทรู มูฟ
@ จํากัด (“บริษัทฯ”) แบบชําระค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือน (Post Paid) ในนามบุคคล
เอช ยูนเิ วอร์แซล คอมมิวนิเคชัน
ธรรมดา ผ่านช่องทาง True Online store ระหว่างวันที@ 9 มิถน
ุ ายน 2564 ถึงวันที@ 31 ธ ันวาคม 2564 หรือจนกว่าบริษัทฯ
จะมีการเปลีย
@ นแปลง
2.
ผู ้ใช ้บริการสามารถเลือกเลขหมายฟั นธงตามเกรดและสมัครใช ้บริการด ้วยรายการส่งเสริมการขายต่อไปนี.เท่านั น
.
2.1 เบอร์ฟันธงพลังเลขดี A สมัครแพ็กเกจ
- 5G Ultra Max Speed 699
- 5G Ultra Max Speed 899
- 5G Ultra Max Speed 1199
- 5G Ultra Max Speed 1399
- 5G Ultra Max Speed 1699
- 5G Ultra Max Speed 1999
2.2 เบอร์ฟันธงพลังเลขสูง A+ สมัครแพ็กเกจ
- 5G Ultra Max Speed 899
- 5G Ultra Max Speed 1199
- 5G Ultra Max Speed 1399
- 5G Ultra Max Speed 1699
- 5G Ultra Max Speed 1999
2.3 เบอร์ฟันธงพลังเลขสูงสุด A++ สมัครแพ็กเกจ
- 5G Ultra Max Speed 1199
- 5G Ultra Max Speed 1399
- 5G Ultra Max Speed 1699
- 5G Ultra Max Speed 1999
3. ผู ้ใช ้บริการสามารถรับสิทธิในการสมัครบริการเลขหมายผ่านช่องทางTrue Online store ได ้เพียง 6 เลขหมายต่อ 1 เลขทีบ
0 ัตร
ประจําต ัวประชาชนเท่านนโดยผู
ั?
้ใช ้บริการรับรองว่าจะไม่นําเลขหมายไปแสวงหาประโยชน์อน
ื@ ใดอันอาจทําให ้บริษัทฯ ได ้รับความ
เสียหายทัง. ในทางตรงและทางอ ้อม
4. ผู ้ใช ้บริการตกลงทีจ
@ ะใช ้บริการตามสัญญานีเ. ป็ นระยะเวลาต่อเนือ
@ ง 12 รอบค่าบริการ หากผู ้ใช ้บริการผิดสัญญา โดยมีการกระทํา
เช่น โอนย ้ายเครือข่าย เปลีย
@ นเป็ นระบบเติมเงิน โอนเปลีย
@ นเจ ้าของ หรือยกเลิกบริการ ไม่วา่ ด ้วยเหตุใดๆก่อนครบกําหนดตาม
สัญญา ผู ้ใช ้บริการยินยอมชําระค่าธรรมเนียมอันเนือ
@ งมาจากเหตุผด
ิ สัญญาให ้แก่ บริษัทฯ ภายในระยะเวลา 30 วันนับตัง. แต่วน
ั ทีท
@ ํา
ผิดเงือ
@ นไขโดยเบอร์แต่ละเกรดมีคา่ ธรรมเนียมตามตาราง
เบอร์ฟน
ั ธง

ค่าธรรมเนียม

พลังเลขดี A

8,000 บาท

พลังเลขสูง A+

10,000 บาท

พลังเลขสูงสุด A++

15,000 บาท

5. ผู ้ใช ้บริการสามารถเปลีย
@ นแปลงรายการส่งเสริมการขายภายในระยะเวลาตามรายการส่งเสริมการขายนี. เฉพาะในกลุม
่ ทีม
@ อ
ี ต
ั ราค่า
บริการสูงขึน
. เท่านัน
.
6. สิทธิใด ๆ ตามทีร@ ะบุไว ้ในรายการส่งเสริมการขายนีไ
. ม่สามารถแลก คืน หรือเปลีย
@ นเป็ นเงินสดหรือของอืน
@ ใดได ้ รวมตลอดทัง. ไม่
สามารถโอนไปให ้บุคคลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลอืน
@ ใดได ้ด ้วย
ิ ธิในการยกเลิกการให ้บริการตามสัญญาได ้ทันที
7. หากผู ้ใช ้บริการกระทําการอันเป็ นการอย่างใดอย่างหนึง@ ดังต่อไปนี. บริษัทฯ มีสท
้บริ
7.1 กระทําการฝ่ าฝื นข ้อห ้ามในสัญญา: หากผู ้ใช การกระทําผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให ้ถือเป็ นการฝ่ าฝื นข ้อห ้ามใน
สัญญา “วัตถุประสงค์แห่งสัญญา”: ผู ้ใช ้บริการจะต ้อง
@ สารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธก
(ก.) ใช ้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนีเ. พือ
@ การสือ
ี ารใช ้ บริการเยีย
@ งปกติประเพณีของ
@
บุคคลธรรมดาทัว@ ไปทีจ
@ ะพึงกระทําเท่านัน
. มิใช่เพือ
@ ประโยชน์ หรือสิงอืน
@ ใดทีอ
@ าจถือเอาประโยชน์ได ้ และจะไม่นําบริการไปใช ้ในเชิง
พาณิชย์หรือให ้บริการต่อ
@ มต่อหรือเกีย
(ข.) ไม่ใช ้ ไม่นําบริการมาใช ้ ไม่ดด
ั แปลง หรือไม่กระทําการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิง@ อืน
@ ใดเพือ
@ เชือ
@ วข ้อง
้บริ
@
กับการใช การดังกล่าว รวมทัง. ไม่กระทําการ อันมีลก
ั ษณะหรือคาดหมายได ้หรือ เชือได ้ว่าจะก่อให ้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิด
ความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็ นธรรมต่อบริษัทฯ หรือบุคคลอืน
@ ใด ทัง. ในทางตรงและทางอ ้อม หรือไม่ทําการรบกวน หรือก่อความ
ไม่สะดวก หรือเป็ นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทําให ้ประสิทธิภาพการปฏิบต
ั งิ านของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความ
ขัดข ้องไม่เป็ นไปตามปกติ
(ค.) ผู ้ใช ้บริการจะโอนสิทธิการใช ้บริการตามสัญญานี.ให ้แก่บค
ุ คลอืน
@ ก่อนครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญามิได ้ เว ้นแต่จะได ้รับ
ความยินยอมจากบริษัทฯ

@ ได ้ว่าผู ้ใช ้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช ้หรือรับข ้อเสนอของ
7.2 กระทําการทีม
@ เี หตุผลอันเชือ
บริการหรือมีพฤติกรรมฉ ้อฉลในการใช ้บริการหรือนํ าบริการไปใช ้โดยผิดกฎหมาย
้ ริการ
8. การให้ความยินยอมและคําร ับรองของผูใ้ ชบ
ผู ้ใช ้บริการรับทราบว่ายินยอมให ้ผู ้ให ้บริการ เก็บรวบรวม ประมวลผล ใช ้ ส่งหรือโอนข ้อมูลส่วนบุคคล และเปิ ดเผยข ้อมูลส่วน
บุคคลของผู ้ใช ้บริการ เพือ
@ ประโยชน์ในการให ้บริการ หรือเพือ
@ ปรับปรุงการให ้บริการ และเพือ
@ ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายทีเ@ กีย
@ วข ้องกับ
การคุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคล หรือเพือ
@ วัตถุประสงค์การวิจัยตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือเพือ
@ วิเคราะห์และนํ า
เสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของผู ้ให ้บริการ และ/หรือบุคคลทีเ@ ป็ นผู ้จําหน่าย เป็ นตัวแทน หรือมีความเกีย
@ วข ้องกับผู ้ให ้
บริการ และ/หรือของพันธมิตรทางธุรกิจของผู ้ให ้บริการ และ/หรือ บริษัทในกลุม
่ ทรู หรือเพือ
@ วัตถุประสงค์อน
ื@ ใดทีไ@ ม่ต ้องห ้าม
ตามกฎหมาย หรือเพือ
@ ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายหรือกฎระเบียบทีใ@ ช ้บังคับใช ้กับผู ้ให ้บริการทัง. ขณะนีแ
. ละในภายภาคหน ้า โดยผู ้ให ้
บริการสามารถส่ง โอน และ/หรือเปิ ดเผยข ้อมูลข ้างต ้นให ้แก่บริษัทในกลุม
่ ของผู ้ให ้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจ ผู ้ประมวลผล
ั ญา ข ้อตกลง หรือนิตส
ั พันธ์ กับผู ้ให ้บริการหรือมีความสัมพันธ์
ข ้อมูล หรือหน่วยงาน/องค์กร/นิตบ
ิ ค
ุ คลหรือบุคคลใดๆ ทีม
@ ส
ี ญ
ิ ม
ด ้วยทัง. ในประเทศและต่างประเทศ
______________________________________________________________________________________________
่ เสริมการขาย 5G Ultra Max Speed
ข้อกําหนดและเงือ
0 นไขการรายการสง
1.
รายการส่งเสริมการขายนี.สําหรับผู ้สมัครใช ้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลือ
@ นที@ ทรูมฟ
ู เอช (“ผู ้ใช ้บริการ”) ของ
@ จํากัด (“บริษัทฯ”) แบบชําระค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือน (Post Paid)
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนเิ วอร์แซล คอมมิวนิเคชัน
ในนามบุคคลธรรมดา ผ่านช่องทาง True Online store ระหว่างวันที@ 9 มิถน
ุ ายน 2564 ถึงวันที@ 31 ธ ันวาคม 2564
หรือจนกว่าบริษัทฯ จะมีการเปลีย
@ นแปลง
2. รายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย : อัตราค่าบริการยังไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
@
่ เสริมการขาย 5G Ultra Max Speed 699
2.1 รายการสง
คิดอัตราค่าบริการเหมาจ่ายขัน
. ตํา@ รายเดือน 699 บาท ต่อเดือน ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับสิทธิใช ้บริการ ดังนี.
ิ ธิตามรายการสง
่ เสริมการขายปกติ
สท
(1) โทรทุกเครือข่ายจํานวน 300 นาทีตอ
่ รอบค่าบริการ
(2) บริการ 5G ทีค
@ วามเร็วสูงสุด 1 กิกะบิตต่อวินาที (Gbps) บริการ 4G ทีค
@ วามเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps)
และบริการ 3G ทีค
@ วามเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) รวมเป็ นจํานวน 50 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนัน
. จะใช ้ได ้ไม่จํากัด
ปริมาณทีค
@ วามเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)
(3) บริการ Wi-Fi ทีค
@ วามเร็วสูงสุด 200 เมกะไบต์ตอ
่ วินาที (Mbps) ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน
ิ ธิพเิ ศษเพิม
สท
0 เติม
@
(1) รับสิทธิการใช ้งาน “TrueID” สําหรับการรับชมผ่านโทรศัพท์เคลือ
@ นที/@ แท็บเล็ต/เว็บไซต์และใช ้บริการแอพพลิเคชัน
TrueIDได ้ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน ทีค
@ วามเร็วสูงสุด 1 กิกะบิตต่อวินาที (Gbps) เป็ นระยะเวลา 12 เดือน (รอบค่าบริการ) นับจาก
วันทีเ@ ริม
@ รับสิทธิครัง. แรก ช่องรายการและเงือ
@ นไขการใช ้บริการ อาจมีการเปลีย
@ นแปลง โดยบริษัทฯ ไม่จําต ้องแจ ้งให ้ผู ้ใช ้บริการ
ทราบล่วงหน ้า
่ เสริมการขาย 5G Ultra Max Speed 899
2.2 รายการสง
คิดอัตราค่าบริการเหมาจ่ายขัน
. ตํา@ รายเดือน 899 บาท ต่อเดือน ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับสิทธิใช ้บริการ ดังนี.
ิ ธิตามรายการสง
่ เสริมการขายปกติ
สท
(1) โทรทุกเครือข่ายจํานวน 300 นาทีตอ
่ รอบค่าบริการ
(2) บริการ 5G ทีค
@ วามเร็วสูงสุด 1 กิกะบิตต่อวินาที (Gbps) บริการ 4G ทีค
@ วามเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps)
และบริการ 3G ทีค
@ วามเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) รวมเป็ นจํานวน 80 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนัน
. จะใช ้ได ้ไม่จํากัด
ปริมาณทีค
@ วามเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)
(3) บริการ Wi-Fi ทีค
@ วามเร็วสูงสุด 200 เมกะไบต์ตอ
่ วินาที (Mbps) ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน
ิ ธิพเิ ศษเพิม
สท
0 เติม
@
(1) รับสิทธิการใช ้งาน “TrueID” สําหรับการรับชมผ่านโทรศัพท์เคลือ
@ นที/@ แท็บเล็ต/เว็บไซต์และใช ้บริการแอพพลิเคชัน
TrueIDได ้ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน ทีค
@ วามเร็วสูงสุด 1 กิกะบิตต่อวินาที (Gbps) เป็ นระยะเวลา 12 เดือน (รอบค่าบริการ) นับจาก
วันทีเ@ ริม
@ รับสิทธิครัง. แรก ช่องรายการและเงือ
@ นไขการใช ้บริการ อาจมีการเปลีย
@ นแปลง โดยบริษัทฯ ไม่จําต ้องแจ ้งให ้ผู ้ใช ้บริการ
ทราบล่วงหน ้า
่ เสริมการขาย 5G Ultra Max Speed 1,199
2.3 รายการสง
คิดอัตราค่าบริการเหมาจ่ายขัน
. ตํา@ รายเดือน 1,199 บาท ต่อเดือน ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับสิทธิใช ้บริการ ดังนี.
ิ ธิตามรายการสง
่ เสริมการขายปกติ
สท
(1) โทรนอกเครือข่ายจํานวน 350 นาทีตอ
่ รอบค่าบริการ โทรในเครือข่ายทรูมฟ
ู เอช ฟรี 24 ชัว@ โมง
(2) บริการ 5G ทีค
@ วามเร็วสูงสุด 1 กิกะบิตต่อวินาที (Gbps) บริการ 4G ทีค
@ วามเร็วสูงสุด 300 เมกะ
บิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G ทีค
@ วามเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ได ้ไม่จํากัดปริมาณ
(3) บริการ Wi-Fi ทีค
@ วามเร็วสูงสุด 200เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน

ิ ธิพเิ ศษเพิม
สท
0 เติม
@
(1) รับสิทธิการใช ้งาน “TrueID” สําหรับการรับชมผ่านโทรศัพท์เคลือ
@ นที/@ แท็บเล็ต/เว็บไซต์และใช ้บริการแอพพลิเคชัน
TrueIDได ้ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน ทีค
@ วามเร็วสูงสุด 1 กิกะบิตต่อวินาที (Gbps) เป็ นระยะเวลา 12 เดือน (รอบค่าบริการ) นับ
จากวันทีเ@ ริม
@ รับสิทธิครัง. แรก ช่องรายการและเงือ
@ นไขการใช ้บริการ อาจมีการเปลีย
@ นแปลง โดยบริษัทฯ ไม่จําต ้องแจ ้งให ้ผู ้ใช ้บริการ
ทราบล่วงหน ้า
่ เสริมการขาย 5G Ultra Max Speed 1,399
2.4 รายการสง
คิดอัตราค่าบริการเหมาจ่ายขัน
. ตํา@ รายเดือน 1,399 บาท ต่อเดือน ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับสิทธิใช ้บริการ ดังนี.
ิ ธิตามรายการสง
่ เสริมการขายปกติ
สท
(1) โทรนอกเครือข่ายจํานวน 450 นาทีตอ
่ รอบค่าบริการ โทรในเครือข่ายทรูมฟ
ู เอช ฟรี 24 ชัว@ โมง
(2) บริการ 5G ทีค
@ วามเร็วสูงสุด 1 กิกะบิตต่อวินาที (Gbps) บริการ 4G ทีค
@ วามเร็วสูงสุด 300 เมกะ
บิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G ทีค
@ วามเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ได ้ไม่จํากัดปริมาณ
(3) บริการ Wi-Fi ทีค
@ วามเร็วสูงสุด 200 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน
ิ ธิพเิ ศษเพิม
สท
0 เติม
@
(1) รับสิทธิการใช ้งาน “TrueID” สําหรับการรับชมผ่านโทรศัพท์เคลือ
@ นที/@ แท็บเล็ต/เว็บไซต์และใช ้บริการแอพพลิเคชัน
TrueID ได ้ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน ทีค
@ วามเร็วสูงสุด 1 กิกะบิตต่อวินาที (Gbps) เป็ นระยะเวลา 12 เดือน (รอบค่าบริการ) นับ
จากวันทีเ@ ริม
@ รับสิทธิครัง. แรก ช่องรายการและเงือ
@ นไขการใช ้บริการ อาจมีการเปลีย
@ นแปลง โดยบริษัทฯ ไม่จําต ้องแจ ้งให ้ผู ้ใช ้บริการ
ทราบล่วงหน ้า
่ เสริมการขาย 5G Ultra Max Speed 1,699
2.5 รายการสง
คิดอัตราค่าบริการเหมาจ่ายขัน
. ตํา@ รายเดือน 1,699 บาท ต่อเดือน ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับสิทธิใช ้บริการ ดังนี.
ิ ธิตามรายการสง
่ เสริมการขายปกติ
สท
(1) โทรนอกเครือข่ายจํานวน 600 นาทีตอ
่ รอบค่าบริการ โทรในเครือข่ายทรูมฟ
ู เอช ฟรี 24 ชัว@ โมง
(2) บริการ 5G ทีค
@ วามเร็วสูงสุด 1 กิกะบิตต่อวินาที (Gbps) บริการ 4G ทีค
@ วามเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที
(Mbps) และบริการ 3G ทีค
@ วามเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ได ้ไม่จํากัดปริมาณ
(3) บริการ Wi-Fi ทีค
@ วามเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน
ิ ธิพเิ ศษเพิม
สท
0 เติม
@
(1) รับสิทธิการใช ้งาน “TrueID” สําหรับการรับชมผ่านโทรศัพท์เคลือ
@ นที/@ แท็บเล็ต/เว็บไซต์และใช ้บริการแอพพลิเคชัน
TrueID ได ้ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน ทีค
@ วามเร็วสูงสุด 1 กิกะบิตต่อวินาที (Gbps) เป็ นระยะเวลา 12 เดือน (รอบค่าบริการ) นับ
จากวันทีเ@ ริม
@ รับสิทธิครัง. แรก ช่องรายการและเงือ
@ นไขการใช ้บริการ อาจมีการเปลีย
@ นแปลง โดยบริษัทฯ ไม่จําต ้องแจ ้งให ้ผู ้ใช ้บริการ
ทราบล่วงหน ้า
่ เสริมการขาย 5G Ultra Max Speed 1,999
2.6 รายการสง
คิดอัตราค่าบริการเหมาจ่ายขัน
. ตํา@ รายเดือน 1,999 บาท ต่อเดือน ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับสิทธิใช ้บริการ ดังนี.
ิ ธิตามรายการสง
่ เสริมการขายปกติ
สท
(1) โทรนอกเครือข่ายจํานวน 800 นาทีตอ
่ รอบค่าบริการ โทรในเครือข่ายทรูมฟ
ู เอช ฟรี 24 ชัว@ โมง
(2) บริการ 5G ทีค
@ วามเร็วสูงสุด 1 กิกะบิตต่อวินาที (Gbps) บริการ 4G ทีค
@ วามเร็วสูงสุด 300 เมกะ
บิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G ทีค
@ วามเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ได ้ไม่จํากัดปริมาณ
(3) บริการ Wi-Fi ทีค
@ วามเร็วสูงสุด 200เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน
ิ ธิพเิ ศษเพิม
สท
0 เติม
@
(1) รับสิทธิการใช ้งาน “TrueID” สําหรับการรับชมผ่านโทรศัพท์เคลือ
@ นที/@ แท็บเล็ต/เว็บไซต์และใช ้บริการแอพพลิเคชัน
TrueID ได ้ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน ทีค
@ วามเร็วสูงสุด 1 กิกะบิตต่อวินาที (Gbps) เป็ นระยะเวลา 12 รอบค่า
บริการ(นับจากวันทีเ@ ริม
@ รับสิทธิครัง. แรก) ช่องรายการและเงือ
@ นไขการใช ้บริการ อาจมีการเปลีย
@ นแปลง โดยบริษัทฯ ไม่
จําต ้องแจ ้งให ้ผู ้ใช ้บริการทราบล่วงหน ้า
3. สิทธิพเิ ศษและเงือ
@ นไขตามรายการส่งเสริมการขายของผู ้ใช ้บริการซึง@ เปิ ดใช ้บริการด ้วยรายการส่งเสริมขาย “5G Ultra
Max Speed 1199” ถึงรายการส่งเสริมขาย “5G Ultra Max Speed 1999” จะได ้รับสิทธิพเิ ศษเพิม
@ เติมอีก ดังนี.
3.1 รับสิทธิเปิ ดใช ้บริการทรูมฟ
ู เอช เลขหมายเสริม (Extra SIM) เป็ นระยะเวลา 15 เดือน (รอบค่าบริการ) รายละเอียด
ดังนี.
3.1.1 รับสิทธิเปิ ดใช ้บริการทรูมฟ
ู เอช เลขหมายเสริม (Extra SIM) เน็ ต 50 GB ได ้ ตามรายการส่งเสริมการ
ขาย ดังนี.
- 5G Ultra Max Speed 1,199 รับสิทธิพเิ ศษได ้ 1 เลขหมาย
- 5G Ultra Max Speed 1,399 รับสิทธิพเิ ศษได ้สูงสุด 2 เลขหมาย
- 5G Ultra Max Speed 1,699 รับสิทธิพเิ ศษได ้สูงสุด 3 เลขหมาย
- 5G Ultra Max Speed 1,999 รับสิทธิพเิ ศษได ้สูงสุด 4 เลขหมาย
3.1.2 ผู ้ใช ้บริการซึง@ เปิ ดใช ้บริการทรูมฟ
ู เอช เลขหมายเสริม (Extra SIM) ตามข ้อ 2.1.1 ต ้องลงทะเบียนผู ้ใช ้
@ บุคคลธรรมดาเดียวกันกับผู ้สมัครใช ้บริการทรูมฟ
บริการภายใต ้ชือ
ู เอช เลขหมายหลัก

ตามรายการส่งเสริมการขาย 5G Ultra Max Speed และต ้องรับสิทธิภายใน 30 วัน นับจากวันทีเ@ ปิ ดใช ้บริการทรูมฟ
ู เอช เลขหมาย
. สุดลงทันที
หลัก หากไม่มก
ี ารลงทะเบียนให ้ถูกต ้องตามเงือ
@ นไขนี. ให ้ถือว่าสิทธิพเิ ศษใด ๆ ได ้สิน
3.1.3 สิทธิทรูมฟ
ู เอช เลขหมายเสริม (Extra SIM) ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับสิทธิใช ้บริการ ดังนี.
(1) บริการ 5G ทีค
@ วามเร็วสูงสุด 1 กิกะบิตต่อวินาที (Gbps) บริการ 4G ทีค
@ วามเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที
(Mbps) และบริการ 3G ทีค
@ วามเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) รวมเป็ นจํานวน 50 กิกะไบต์ (GB)หลังจากนัน
. จะ
ใช ้ได ้ไม่จํากัดปริมาณทีค
@ วามเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)
(2) ค่าบริการส่วนเกินโทรทุกเครือข่าย 1.50 บาทต่อนาที (เศษของนาทีนับเป็ นหนึง@ นาที)
. (SMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลือ
(3) บริการส่งข ้อความสัน
@ นทีท
@ ใี@ ช ้และจดทะเบียนภายในประเทศ ข ้อความละ 2.50
บาท
(4) บริการส่งข ้อความมัลติมเี ดีย (MMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลือ
@ นทีทใี@ ช ้และจดทะเบียนภายในประเทศ ครัง. ละ
4.50 บาท
. สุดสัญญาลงไม่วา่ ด ้วยกรณีใดๆ เลขหมายเสริม (Extra SIM)
3.1.4 กรณีบริการทรูมฟ
ู เอช เลขหมายหลัก สิน
. สุดลงทุกเลขหมาย โดยเลขหมายเสริม (Extra SIM) สามารถใช ้
ทีไ@ ด ้รับสิทธิพเิ ศษตามรายการส่งเสริมการขายนีจ
. ะสิน
บริการต่อเนือ
@ งด ้วยรายการส่งเสริมการขาย “5G Ultra Max Speed 399” อัตราค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือน 399 บาท (ไม่
รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
@ ) โดยรายละเอียดเงือ
@ นไขและอัตราค่าบริการรายการเสริมการขาย 5G Ultra Max Speed 399 ผู ้ใช ้
บริการสามารถตรวจสอบเพิม
@ เติมได ้ที@ https://truemoveh.truecorp.co.th/ หรือ True Call Center 1242
4. รับสิทธิ True card เมือ
@ สมัครแพ็กเกจ 5G Ultra Max Speed โดยไม่มค
ี า่ บริการเพิม
@ เติม เป็ นระยะเวลา 12 เดือน ราย
ละเอียด ดังนี.
● True Red สําหรับผู ้ใช ้บริการทีส
@ มัครใช ้รายการส่งเสริมการขาย5G Ultra Max
Speed 1699 – 1999
● True Blue สําหรับผู ้ใช ้บริการทีส
@ มัครใช ้รายการส่งเสริมการขาย5G Ultra Max
Speed 899 – 1399
●ผู ้ใช ้บริการสามารถรับ True card หลังลงทะเบียนและสมัครบริการสําเร็จแล ้ว 15 วัน
็ ปทุกสาขา
ทีท
@ รูชอ
● สถานะ True card จะไม่เปลีย
@ นแปลง แม ้ว่าผู ้ใช ้บริการจะเปลีย
@ นแปลงรายการส่งเสริมการขายให ้สูง
ขึน
.
. สุดลงทันที
● ในกรณีทผ
ี@ ู ้ใช ้บริการเปลีย
@ นแปลงรายการส่งเสริมการขายให ้ตํา@ ลงสถานะ True card จะสิน
●กรณีผู ้ใช ้บริการยกเลิก และหรือ เปลีย
@ นแปลงบริการไม่วา่ กรณีใดๆ สิทธิพเิ ศษตามรายการส่งเสริมการ
. สุดลงทันที
ขายนีจ
. ะสิน
●ผู ้ใช ้บริการสามารถรับสิทธิได ้ 1 สิทธิ ต่อ 1 เลขทีบ
@ ต
ั รประจําตัวประชาชน เท่านัน
.
ิ ธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพือ
Fair Usage Policy: บริษัทฯ มีสท
@ รักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ และ
เพือ
@ ช่วยให ้ผู ้ใช ้บริการโดยรวมสามารถใช ้งานได ้อย่างมีประสิทธิภาพเช่น จํากัด หรือ ลดความเร็วหรือดําเนินการใดๆ ในการรับ
ส่งข ้อมูลต่างๆการใช ้งาน Bit Torrent,การแชร์เน็ ตผ่าน Hotspot, การดาวน์โหลดและ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่, หรือ การ
ใช ้งานใดทีม
@ ก
ี ารรับส่งข ้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนือ
@ ง หรือทีม
@ ผ
ี ลต่อการใช ้บริการหรือเกิดความไม่เป็ นธรรม ก่อหรืออาจก่อ
ให ้เกิดความเสียหายต่อผู ้ใช ้บริการอืน
@ และ/หรือต่อเครือข่าย หรือการให ้บริการโดยรวมของบริษัทฯ
@ TrueID บนโทรศัพท์เคลือ
เงือ
@ นไขการใช ้บริการ TrueID: สามารถใช ้บริการ TrueID เฉพาะบริการภายในแอพพลิเคชัน
@ นทีห
@ รือ
@ TrueIDผู ้ใช ้บริการจะต ้องชําระ
แท๊บเล็ตในกรณีทผ
ี@ ู ้ใช ้บริการใช ้ website อืน
@ หรือลิงค์หรือการแชร์ทป
ี@ รากฏบนหน ้าแอพพลิเคชัน
ค่าใช ้บริการเพิม
@ เติม(ถ ้ามี)ตามอัตราทีร@ ะบุในรายการส่งเสริมการขายทีผ
@ ู ้ใช ้บริการเลือกใช ้งานอยู่ ณ ขณะนั น
. หรือหากใน
รายการส่งเสริมการขายทีเ@ ลือกใช ้ ไม่ได ้ระบุไว ้ ให ้คิดค่าบริการตามเงือ
@ นไขทีบ
@ ริษัทฯ กําหนด
5. เฉพาะโทรศัพท์เคลือ
@ นทีท
@ รี@ องรับ 5G สมัครรายการส่งเสริมการขาย 5G Ultra Max Speed 699 – 1999 จะสามารถใช ้
บริการความเร็วสูงสุด 1 Gbps ทัง. นี. หากโทรศัพท์เคลือ
@ นทีข
@ องผู ้ใช ้บริการไม่รองรับระบบ 5G จะใช ้บริการได ้ความเร็วสูงสุด
300 Mbps
6.
6.1
6.2
6.3

ค่าบริการส่วนเกินเหมาจ่าย คิดเพิม
@ เติมจากค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขัน
. ตํา@ รายเดือนในอัตรา ดังนี.
โทรทุกเครือข่าย นาทีละ 1.50 บาท คิดค่าบริการเป็ นรายนาที เศษของนาทีนับเป็ นหนึง@ นาที
. (SMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลือ
บริการส่งข ้อความสัน
@ นทีท
@ ใี@ ช ้และจดทะเบียนภายในประเทศ ข ้อความละ 2.50 บาท
บริการส่งข ้อความมัลติมเี ดีย (MMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลือ
@ นทีทใี@ ช ้และจดทะเบียนภายในประเทศ ครัง. ละ 4.50 บาท

7. อัตราค่าใช ้บริการทัง. หมดครอบคลุมเฉพาะค่าบริการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลือ
@ นทีห
@ รือโทรศัพท์พน
ื. ฐานทีใ@ ช ้
และจดทะเบียนภายในประเทศ ค่าบริการ 5G/4G/3G และค่าบริการเสริมตามประเภทและอัตราตามทีร@ ะบุไว ้เท่านัน
. ไม่รวมถึงค่า
บริการอืน
@ ๆ เช่น บริการดาวน์โหลดข ้อมูลเนื.อหาต่างๆ, ค่าบริการข่าวสารข ้อมูล, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่า
โทรศัพท์ข ้ามแดนและบริการเสริมอืน
@ ๆ
8. บริการทีร@ วมอยูใ่ นรายการส่งเสริมการขายTrueID ผู ้ใช ้สามารถใช ้งาน login และ logout สามารถใช ้บริการดูทวี ส
ี ตรีมมิง@ ,
หนัง, เพลง, บทความ ผ่านเมนู Exclusive, Movie, TV, Soccer, Music, Sport, Travel, Food, Game, Men, Women และ
Entertainment ไม่นับรวมในการใช ้งานในเมนูPrivileges, Cloud และ Payment

9. ผู ้ใช ้บริการสามารถใช ้บริการ 5G ได ้ร่วมกับอุปกรณ์ทรี@ องรับ 5G และอยูใ่ นพืน
. ทีท
@ ใี@ ห ้บริการเท่านัน
.
10. ผู ้ใช ้บริการสามารถตรวจสอบพืน
. ทีก
@ ารให ้บริการ 5G ได ้ที@ http://truemoveh.truecorp.co.th/truemoveh5g
11. ผู ้ใช ้บริการสามารถตรวจสอบพืน
. ทีก
@ ารให ้บริการของ WiFi by TrueMove H ได ้ที@ www.truewifi.net
12. อัตราค่าใช ้บริการข ้างต ้นทัง. หมดยังไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
@
13. เงือ
@ นไขการใช ้บริการ Wi-Fiby TrueMove H
13.1 ผู ้ใช ้บริการต ้องเลือกใช ้บริการผ่าน .@ truemoveHเท่านั น
.
@ Username (09XXXXXXXX)
13.2 ผู ้ใช ้บริการสามารถใช ้เลขหมายโทรศัพท์เคลือ
@ นที@ ทรูมฟ
ู เอช ของผู ้ใช ้บริการเป็ นชือ
และขอรับ Password เพือ
@ ใช ้บริการผ่านหมายเลข USSD *871*4# โทรออก (ฟรี) และทางระบบจะจัดส่ง Password ผ่าน
ทางSMS
13.3 ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับ Username และ Password ของ Wi-Fi หลังจากทีไ@ ด ้เริม
@ ใช ้บริการ ภายใน1 ชัว@ โมงโดยอัตโนมัต ิ
13.4 หากผู ้ใช ้บริการลืม Password ของ Wi-Fi by TrueMove H สามารถขอรับ Password ใหม่ได ้ โดยติดต่อ ทรูมฟ
ู เอช
แคร์ 1242 หรือผ่านช่องทางทีบ
@ ริษัทฯ กําหนดให ้
@ มต่ออินเทอร์เน็ ต
13.5 ในระหว่างการให ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ผู ้ให ้บริการ มีความจําต ้องตัดระบบการเชือ
(Session Time Out) ทุก ๆ 90 นาที เพือ
@ ตรวจสอบ และบันทึกปริมาณการใช ้งาน หลังจากการตัดการใช ้งานนีแ
. ล ้วหากต ้องการ
@ มต่อสัญญาณใหม่อก
ใช ้งานต่อ ผู ้ใช ้บริการจะต ้องปิ ด และเปิ ดการเชือ
ี ครัง.
13.6 ในกรณีทผ
ี@ ู ้ใช ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ลืม Log Out หรือไม่ได ้ใช ้บริการติดต่อกันเกิน 10 นาที ระบบจะทําการ
Log Out ให ้โดยอัตโนมัต ิ
@ มต่อสัญญาณ Wi-Fi จะมีผู ้ใช ้งานเพียง 1 คนต่อการใช ้งานอินเทอร์เน็ ตหรือ Wi-Fi ต่อครัง.
13.7 Concurrent ในการเชือ
เท่านัน
.
14. สิทธิใด ๆ ตามทีร@ ะบุไว ้ในรายการส่งเสริมการขายนีไ
. ม่สามารถแลก คืน หรือเปลีย
@ นเป็ นเงินสดหรือของอืน
@ ใดได ้ รวมตลอด
ทัง. ไม่สามารถโอนไปให ้บุคคลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลอืน
@ ใดได ้ด ้วย
15. อัตราค่าบริการตามรายการส่งเสริมการขายนีไ
. ม่รวมถึงการใช ้บริการ โทรออกไปยังหมายเลขพิเศษ เช่น 1900 หรือส่ง
. (SMS) ทีม
ข ้อความสัน
@ ก
ี ารคิดเงินในเชิงพาณิชย์ หรือบริการเสริมอืน
@ ทีม
@ ก
ี ารคิดค่าบริการเพิม
@ เติม ทัง. นี. จนกว่าจะมีการแจ ้ง
เปลีย
@ นแปลง
ิ ธิในการยกเลิกการให ้บริการตามสัญญาได ้
16.หากผู ้ใช ้บริการกระทําการอันเป็ นการอย่างใดอย่างหนึง@ ดังต่อไปนี. บริษัทฯ มีสท
ทันที
16.1
กระทําการฝ่ าฝื นข ้อห ้ามในสัญญา: หากผู ้ใช ้บริการกระทําผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให ้ถือเป็ นการฝ่ าฝื นข ้อห ้าม
ในสัญญา “วัตถุประสงค์แห่งสัญญา”: ผู ้ใช ้บริการจะต ้อง
@ สารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธก
(ก.) ใช ้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนีเ. พือ
@ การสือ
ี ารใช ้ บริการเยีย
@ งปกติประเพณีของ
บุคคลธรรมดาทั@วไปทีจ
@ ะพึงกระทําเท่านั น
. มิใช่เพือ
@ ประโยชน์ หรือสิง@ อืน
@ ใดทีอ
@ าจถือเอาประโยชน์ได ้ และจะไม่นําบริการไปใช ้
แสวงหาประโยชน์ไม่วา่ ในลักษณะใดๆ ในเชิงพาณิชย์หรือให ้บริการต่อ
@ มต่อหรือเกีย
(ข.) ไม่ใช ้ ไม่นําบริการมาใช ้ ไม่ดด
ั แปลง หรือไม่กระทําการใด ๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิง@ อืน
@ ใดเพือ
@ เชือ
@ วข ้อง
@ ได ้ว่าจะก่อให ้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิด
กับการใช ้บริการดังกล่าว รวมทัง. ไม่กระทําการ อันมีลักษณะหรือคาดหมายได ้หรือเชือ
ความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็ นธรรมต่อบริษัทฯ หรือบุคคลอืน
@ ใด ทัง. ในทางตรงและทางอ ้อม หรือไม่ทําการรบกวน หรือก่อความ
ไม่สะดวก หรือเป็ นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทําให ้ประสิทธิภาพการปฏิบต
ั งิ านของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความ
ขัดข ้องไม่เป็ นไปตามปกติ
(ค.) ผู ้ใช ้บริการจะโอนสิทธิการใช ้บริการตามสัญญานี.ให ้แก่บค
ุ คลอืน
@ ก่อนครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญามิได ้ เว ้นแต่จะได ้รับ
ความยินยอมจากบริษัทฯ
@ ได ้ว่าผู ้ใช ้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช ้หรือรับข ้อเสนอ
16.2
กระทําการทีม
@ เี หตุผลอันเชือ
ของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ ้อฉลในการใช ้บริการหรือนํ าบริการไปใช ้โดยผิดกฎหมาย
ิ ธิทจ
17. บริษัทฯ มีสท
ี@ ะแก ้ไข เปลีย
@ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า หากมีข ้อกําหนด คําสัง@ หรือ
นโยบายของหน่วยงานของรัฐทีเ@ กีย
@ วข ้องกําหนดให ้มีการแก ้ไข เปลีย
@ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงือ
@ นไขของบริการนีห
. รือคําสัง@
ดังกล่าวเป็ นการเพิม
@ ภาระในการดําเนินการของบริษัทฯ
ิ ธิในการแก ้ไขเปลีย
18. เว ้นแต่จะได ้ระบุไว ้โดยชัดแจ ้งเป็ นอย่างอืน
@ บริษัทฯ มีสท
@ นแปลง ระงับหรือยกเลิกข ้อกําหนดนีไ
. ด ้ตาม
ความเหมาะสมโดยจะแจ ้งให ้ผู ้ใช ้บริการทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30 วันผ่านช่องทางทีบ
@ ริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
19. รายการส่งเสริมการขายนีม
. รี ะยะเวลา 12 รอบค่าบริการนับตัง. แต่วน
ั ทีจ
@ ดทะเบียนเปิ ดใช ้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี.
20. รายละเอียดเพืม
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