้ รู ชวนเพือ
้ รูเพือ
ข้อกาหนดและเงือ
่ นไขรายการส่งเสริมการขาย แคมเปญร ักใครชวนมาใชท
่ นย้ายค่ายมาใชท
่ นได้
้ รี 1 เดือน
ส่วนลดเพิม
่ 100 บาท นาน 12 เดือน บาทคนชวนใชฟ
1. รายการส่งเสริมการขายนี้ สาหรั บลูกค ้าปั จจุบันทรูมฟ
ู เอช แบบรายเดือน ทีใ่ ช ้แพ็กเกจรายเดือน 399 บาทขึน
้ ไป เชิญ
ชวนเบอร์ตา่ งข่ายมาย ้ายค่ายเบอร์เดิม มาใช ้ระบบรายเดือน ของโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ ทรูมฟ
ู เอช (“ผู ้ใช ้บริการ ”) ของ
่ จากัด (“บริษัท ฯ”) ระบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดา ตัง้ แต่วันที่
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนเิ วอร์แซล คอมมิวนิเคชัน
19 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 ธ ันวาคม 2565 หรือจนกว่าจะมีการเปลีย
่ นแปลง
2. สิทธิพเิ ศษและเงือ
่ นไข
2.1 สิทธิพเิ ศษเฉพาะลูกค ้าปั จุบันทรูมฟ
ู เอช แบบรายเดือน ทีใ่ ช ้แพ็กเกจรายเดือน 299 บาทขึน
้ ไป (คนชวน) เข ้าร่วม
สิทธิ์ ชวนเบอร์ตา่ งค่าย (คนถูกชวน) โดยการกด USSD *864*เบอร์ตา
่ งเครือข่าย# โทรออก
2.2 เมือ
่ เบอร์คนถูกชวนได ้รับ SMS การชวนจะต ้องดาเนินการย ้ายค่ายภายใน 30 ว ัน เพือ
่ รับสิทธิพเิ ศษ
2.3 สิทธิพเิ ศษสาหรับคนถูกชวน เมือ
่ ย ้ายค่ายมาทรูมฟ
ู เอช แบบรายเดือน (เลือกรับ 1 สิทธิ)์
2.3.1 ย ้ายค่ายสาเร็จมาด ้วยแคมเปญ จ่ายแล ้วจบ พร ้อมแพ็กเกจ 5G Flexy Unlimited 799 หรือ 999 ปกติได ้รับ
ส่วนลด 50% นาน 12 เดือน จะได ้รับส่วนลดค่าบริการรายเดือนเพิม
่ 100 บาท นาน 12 เดือน (แพ็กเกจ 5G Flexy
Unlimited 799 จากเดิมทีไ่ ด ้ลด 50% เหลือ 399 บาท รับส่วนลดเพิม
่ 100 บาท เหลือเพียง 299 บาท ,แพ็กเกจ 5G
Flexy Unlimited 999 จากเดิมทีไ่ ด ้ลด 50% เหลือ 499 บาท รับส่วนลดเพิม
่ 100 บาท เหลือเพียง 399 บาท)
้
2.3.2 ได ้รับส่วนลดค่าบริการรายเดือนเพิม
่ 100 บาท นาน 12 เดือน เมือ
่ ย ้ายค่ายพร ้อม สมัครแคมเปญ รับส่วนลดซือ
มือถือ ราคาพิเ ศษ และ ยินยอมชาระค่าบริการเหมาจ่าย ให ้กับบริ ษัทฯ ไว ้ก่อนถึงกาหนด ตามจานวนทีบ
่ ริษัทฯ กาหนดไว ้
โดยบริษัทฯ จะทยอยคืนให ้เป็ นค่าบริการเหมาจ่ายขัน
้ ต่ารายเดือน ตามจานวนทีย
่ ังไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ เดือนละเท่าๆกัน
ตามรุน
่ ทีเ่ ลือกรับสิทธิ์ โดยจะหักชาระคืนในรอบบิลที่ 2 เป็ นต ้นไป ทัง้ นี้ ผู ้ใช ้บริการ ต ้องชาระค่าบริการเหมาจ่ายราย เดือน
ตามรายการส่งเสริมการขายทีเ่ ลือกใช ้ พร ้อมค่าบริการเพิม
่ เติมอืน
่ ใดทีเ่ กินจากค่าบรืการเหมาจ่าย (ถ ้ามี)
ตารางราคาเครือ
่ งและรายการส่งเสริมการขายทีร่ ว่ มรายการ
ราคาหลังหัก
ส่วนลด
(ชาระ Vat)

ค่าบริการ
ล่วงหน ้า
(รวม Vat)

6,990

457

6,599

1,460

รุน
่ ทีร่ ว่ มรายการ

ราคาปกติ

TCL 20R 5G (Lock)
True a5G

ชาระ
ทัง้ หมด

ค่าบริการรายเดือน

สัญญาการใช ้งาน
(เดือน)

535

992

5G Flexy Plus 499 ขึน
้ ไป

15

0

1,460

5G Flexy Plus 499 ขึน
้ ไป

15

Nokia G50 5G

8,590

652

535

1,097

5G Flexy Plus 599 ขึน
้ ไป

15

Moto E7i Power

3,499

229

321

550

5G Ultra Max Speed 399 ขึน
้ ไป

15

TRUE S1

3,599

235

321

556

5G Ultra Max Speed 399 ขึน
้ ไป

15

2.4 ลูกค ้าทรูมฟ
ู เอช สามารถกดชวนเบอร์คา่ ยได ้ไม่จากัด
2.5 คนชวนได ้รับส่วนลดค่าบริการใช ้ฟรี 1 เดือน (โดยจะมีผลในรอบบิลถัดไป ) จะได ้รับ 1 สิทธิเ์ ท่านัน
้ (โดยรับจาก
เบอร์คน
ุ ถูกชวนทีย
่ ้ายสาเร็จเป็ นเบอร์แรก)
2.6 สามารถรับสิทธิย
์ ้ายค่ายพร ้อมแสดง SMS ได ้ทีท
่ รูช็อป , ทรูช็อปใน 7-Eleven, ทรูช็อปโลตัส , ทรูช็อป Makro, 7Eleven, ตัวแทนจาหน่ายทีร่ ว่ มรายการ และทางออนไลน์ได ้ที่ https://store.truecorp.co.th
3. รายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย: อัตราค่าบริการยังไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
่

3.1 รายการส่งเสริมการขาย 5G Flexy Unlimited 799
สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
คิดอัตราค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขัน
้ ตา่ รายเดือน 799 บาท ต่อเดือน ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับสิทธิใช ้บริการ
ดังนี้
(1) โทรทุกเครือข่ายเดือนละ 350 นาที
(2) โทรในเครือข่ายทรูตลอด 24 ชม. ฟรีครัง้ ละ 30 นาทีแรก (นาทีท ี่ 31 หักจากโทรทุกเครือข่าย)
(3) บริการ 5G ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 1 กิกกะบิตต่อวินาที (Gbps) บริการ 4G ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 300 เม
กะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็ น
จานวน 30 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนัน
้ จะใช ้ได ้ไม่จากัดปริมาณทีค
่ วามเร็วสูงสุด 20 เมกะบิตต่อ
วินาที (Mbps)
(4) บริการ Wi-Fi ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 1 กิกกะบิตต่อวินาที (Gbps) ไม่จากัดปริมาณการใช ้งาน
(5) บริการ Voice Mail และ Miss Call Alert
สิทธิพเิ ศษเพิม
่ เติม:
(1) รับ สิทธิชมแพ็กเกจ TrueID สาหรับ ดูบนโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ /แท็บเล็ต /เว็บไซด์ และใช ้บริการ
้ TrueID ได ้ไม่จากัดปริมาณการใช ้งาน ทีค
แอปพลิเคชัน
่ วามเร็วสูงสุด 1 กิกกะบิตต่อวินาที
(Gbps) นาน 12 เดือน(นับจากวันทีเ่ ริม
่ รับ สิทธิครัง้ แรก) ช่องรายการและเงือ
่ นไขการใช ้บริการ
อาจเปลีย
่ นแปลงโดยไม่ได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า

(2) รับสิทธิชมแพ็กเกจ TrueID+ สาหรับ ดูบนโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ /แท็บเล็ต /เว็บไซด์ และใช ้บริการ
้ TrueID+ ได ้นาน 12 เดือน (นับจากวันทีเ่ ริม
แอปพลิเคชัน
่ รับสิทธิครัง้ แรก ) ช่องรายการและ
เงือ
่ นไขการใช ้บริการ อาจเปลีย
่ นแปลงโดยไม่ได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า รับสิทธิก
์ ด *555*10#
โทรออก ถึง 30 กันยายน 2565
(3) รับสิทธิทรูอน
ั ล๊อค ปลดล็อก คอนเท ้นดูได ้แบบฟรีๆ ผ่านฟรีบนมือถือ และบนสัญญาณโครงข่าย
มือถือเท่านัน
้ (ไม่สามารถรับชมผ่านสัญญาณ WiFi) รับสิทธิผา่ นแอปพลิเคชัน TrueID ถึง 31
ธ.ค. 65
(4) รับสิทธิสว่ นลดค่าบริการ 50% สมัครดูแอปคอนเท ้นต์ iQiyi ราคาเพียง 59 บาท (รวม Vat) ต่อ
เดือน ปกติ 119 บาท ระบบต่ออายุอต
ั โนมัต ิ 3 เดือนเมือ
่ ครบกาหนดระยะเวลาลด 50% ระบบจะ
ต่ออายุอต
ั โนมัตด
ิ ้วยราคาปกติ วิธย
ี กเลิก iQIYI กด *901*7401
(5) รับสิทธิสว่ นลดค่าบริการ 50% สมัครดูแอปคอนเท ้นต์ Viu ราคาเพียง 59 บาท (รวม Vat) ต่อ
เดือน ปกติ 119 บาท ระบบต่ออายุอต
ั โนมัต ิ 12 เดือนเมือ
่ ครบกาหนดระยะเวลาลด 50% ระบบ
จะต่ออายุอต
ั โนมัตด
ิ ้วยราคาปกติ วิธย
ี กเลิก Viu กด *901*7402 #
(6) รับสิทธิสว่ นลดค่าบริการ 50% สมัครดูแอปคอนเท ้นต์ WeTV ราคาเพียง 64 บาท (รวม Vat) ต่อ
เดือน ปกติ 129 บาท ระบบต่ออายุอต
ั โนมัต ิ 3 เดือนเมือ
่ ครบกาหนดระยะเ วลาลด 50% ระบบจะ
ต่ออายุอต
ั โนมัตด
ิ ้วยราคาปกติ วิธย
ี กเลิก WETV กด *901*7403
3.2 รายการส่งเสริมการขาย 5G Flexy Unlimited 999
สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
คิดอัตราค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขัน
้ ตา่ รายเดือน 999 บาท ต่อเดือน ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับสิทธิใช ้บริการ
ดังนี้
(1) โทรทุกเครือข่ายเดือนละ 400 นาที
(2) โทรในเครือข่ายทรูตลอด 24 ชม. ฟรีครัง้ ละ 30 นาทีแรก (นาทีท ี่ 31 หักจากโทรทุกเครือข่าย)
(3) บริการ 5G ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 1 กิกกะบิตต่อวินาที (Gbps) บริการ 4G ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 300 เม
กะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็ น
จานวน 40 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนัน
้ จะใช ้ได ้ไม่จากัดปริมาณทีค
่ วามเร็วสูงสุด 20 เมกะบิตต่อ
วินาที (Mbps)
(4) บริการ Wi-Fi ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 1 กิกกะบิตต่อวินาที (Gbps) ไม่จากัดปริมาณการใช ้งาน
(5) บริการ Voice Mail และ Miss Call Alert
สิทธิพเิ ศษเพิม
่ เติม:
(1) รับสิทธิชมแพ็กเกจ TrueID สาหรับ ดูบนโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ /แท็บเล็ต /เว็บไซด์ และใช ้บริการ
้
้งาน
แอปพลิเคชัน TrueID ได ้ไม่จากัดปริมาณการใช
ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 1 กิกกะบิตต่อวินาที
(Gbps) นาน 12 เดือน(นับจากวันทีเ่ ริม
่ รับสิทธิครัง้ แรก ) ช่องรายการและเงือ
่ นไขการใช ้บริการ
อาจเปลีย
่ นแปลงโดยไม่ได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
(2) รับสิทธิชมแพ็กเกจ TrueID+ สาหรับ ดูบนโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ /แท็บเล็ต /เว็บไซด์ และใช ้บริการ
้ TrueID+ ได ้นาน 12 เดือน (นับจากวันทีเ่ ริม
แอปพลิเคชัน
่ รับสิทธิครัง้ แรก ) ช่องรายการและ
เงือ
่ นไขการใช ้บริการ อาจเปลีย
่ นแปลงโดยไม่ได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า รับสิทธิก
์ ด *555*10#
โทรออก ถึง 30 กันยายน 2565
(3) รับสิทธิทรูอน
ั ล๊อค ปลดล็อก คอนเท ้นดูได ้แบบฟรีๆ ผ่านฟรีบนมือถือ และบนสัญญาณโครงข่าย
มือถือเท่านัน
้ (ไม่สามารถรับชมผ่านสัญญาณ WiFi) รับสิทธิผา่ นแอปพลิเคชัน TrueID ถึง 31
ธ.ค. 65
(4) รับสิทธิสว่ นลดค่าบริการ 50% สมัครดูแอปคอนเท ้นต์ iQiyi ราคาเพียง 59 บาท (รวม Vat) ต่อ
เดือน ปกติ 119 บาท ระบบต่ออายุอต
ั โนมัต ิ 3 เดือนเมือ
่ ครบกาหนดระยะเวลาลด 50% ระบบจะ
ต่ออายุอต
ั โนมัตด
ิ ้วยราคาปกติ วิธย
ี กเลิก iQIYI กด *901*7401
(5) รับสิทธิสว่ นลดค่าบริการ 50% สมัครดูแอปคอนเท ้นต์ Viu ราคาเพียง 59 บาท (รวม Vat) ต่อ
เดือน ปกติ 119 บาท ระบบต่ออายุอต
ั โนมัต ิ 12 เดือนเมือ
่ ครบกาหนดระยะเวลาลด 50% ระบบ
จะต่ออายุอต
ั โนมัตด
ิ ้วยราคาปกติ วิธย
ี กเลิก Viu กด *901*7402 #
(6) รับสิทธิสว่ นลดค่าบริการ 50% สมัครดูแอปคอนเท ้นต์ WeTV ราคาเพียง 64 บาท (รวม Vat) ต่อ
เดือน ปกติ 129 บาท ระบบต่ออายุอต
ั โนมัต ิ 3 เดือนเมือ
่ ครบกาหนดระยะเ วลาลด 50% ระบบจะ
ต่ออายุอต
ั โนมัตด
ิ ้วยราคาปกติ วิธย
ี กเลิก WETV กด *901*7403
เงือ
่ นไขการใชร้ ายการส่งเสริมการขาย
ิ ธิในการจากัดการใช ้งานเน็ ตไม่จากัดปริมาณการใช ้งานตามแพ็กเกจทีผ
(1) บริษัทฯ มีสท
่ ู ้ใช ้บริการ
ได ้สมัครใช ้บริการควบคูไ่ ปกับเลขหมายโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ และโทรศัพท์เคลือ
่ นทีป
่ ระเภท Smart phone และ
Tablet หากบริษัทฯ ตรวจพบ หรือมีการแจ ้งมายังบริษัท ว่าผู ้ใช ้บริการ มีการใช ้งานในลักษณะของการกระจาย

สัญญาณโมบายอินเตอร์เน็ ตให ้กับโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ และ/หรืออุปกรณ์อน
ื่ เพือ
่ ร่วมใช ้งานด ้วย และ/หรือการ
กระทาอืน
่ ๆ ในลักษณะเดียวกัน หรือคล ้ายคลึงกันทุกกรณี
ิ ธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพือ
(2) บริษัทฯ มีสท
่ รักษามาตรฐานคุณภาพของ
บริการ และเพือ
่ ช่วยให ้ผู ้ใช ้บริการโดยรวมสามารถใช ้งานได ้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจากัดปริมาณการใช ้
งานของผู ้ใช ้บริการและความเร็วของโมบายอินเตอร์เน็ ตตามความเหมาะสมในรอบบิลถัดไป ในกรณีทบ
ี่ ริษัทฯ
ตรวจพบหรือสันนิษฐานได ้ว่าผู ้ใช ้บริการมีการดาวน์โหลด และ /หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือ การใช ้งาน
ใดๆ ทีม
่ ก
ี ารรับส่งข ้อมูลในปริมาณสูงมากอย่างต่อเนือ
่ ง ในลักษณะไม่เป็ นปกติดงั เช่นบุคคลทัว่ ไปพึงใช ้งาน
หรือผู ้ใช ้บริการมีพฤฒิกรรมการใช ้งานทีม
่ ผ
ี ลต่อการใช ้บริการหรือเกิดความไม่เป็ นธรรม ก่อหรืออาจก่อให ้เกิด
ความเสียหาย หรือกระทบ หรืออาจจะกระทบต่อการใช ้บริการผู ้ใช ้บริการรายอืน
่ และ /หรือต่อเครือข่าย หรือ
การให ้บริการโดยรวมของบริษัท ฯ ทัง้ นีก
้ ารลดความเร็วอาจลดตา่ กว่าทีร่ ะบุในแพ็กเกจได ้
ิ ธิจากัดการใช ้งานในลักษณะ BitTorrent, การแชร์เน็ ตผ่าน Hotspot, การรับส่ง
(3) บริษัทฯ มีสท
่ กล ้องวงจรปิ ด ,เกมแบบหลายผู ้
ไฟล์ระหว่างเครือ
่ งลูกข่ายกับเครือ
่ งลูกข่าย (Peer 2 Peer) เช่น แอปพลิเคชัน
เล่นบางเกม หรือการรับส่งข ้อมูลในปริมาณสูงผิดปกติเกินบุคคลทัว่ ไปพึงใช ้งาน หรือมีการใช ง้ านทีอ
่ าจส่งผล
กระทบต่อการใช ้งานโดยรวม
้ ริการ TrueID: สามารถใช ้บริการTrueID เฉพาะบริการภายในแอปพลิเคชัน
่
เงือ
่ นไขการใชบ
TrueID บนโทรศัพท์เคลือ
่ นทีห
่ รือแท๊บเล็ต ในกรณีทผ
ี่ ู ้ใช ้บริการใช ้ เว็บไซต์อน
ื่ หรือลิงก์หรือการแชร์ทป
ี่ รากฏ
่ TrueID ผู ้ใช ้บริการจะต ้องชาระค่าใช ้บริการเพิม
บนหน ้าแอปพลิเคชัน
่ เติม (ถ ้ามี) ตามอัตราทีร่ ะบุในแพ็กเกจที่
ผู ้ใช ้บริการเลือกใช ้งานอยู่ ณ ขณะนัน
้ หรือหากในแพ็กเกจทีเ่ ลือกใช ้ ไม่ได ้ระบุไว ้ ให ้คิดค่าบริการตามเงือ
่ นไข
ทีบ
่ ริษัทฯ กาหนด
บริการทีร่ วมอยูใ่ นแพ็กเกจ TrueID ผู ้ใช ้สามารถใช ้งาน login และ logout สามารถใช ้บริการดูทวี ี
สตรีมมิง่ , หนัง , เพลง , บทความ ผ่านเมนู Exclusive , Movie , TV ,Soccer , Music , Sport , Travel ,
Food , Game , Men , Women และ Entertainment ไม่นับรวมในการใช ้งานในเมนู Privileges ,Cloud และ
Payment
3. ค่าบริการส่วนเกินเหมาจ่าย คิดเพิม
่ เติมจากค่าใช ้บริการเหมาจ่ายรายเดือน ในอัตราดังนี้
3.1 โทรทุกเครือข่าย นาทีละ 1.50 บาท คิดค่าบริการเป็ นรายนาที เศษของนาทีนับเป็ นหนึง่ นาที
้ (SMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลือ
3.2 บริการส่งข ้อความสัน
่ นทีท
่ ใี่ ช ้และจดทะเบียนภายในประเทศ ข ้อความ
ละ 2.50 บาท
3.3 บริการส่งข ้อความมัลติมเี ดีย (MMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลือ
่ นทีทใี่ ช ้และจดทะเบียนภายในประเทศ
ครัง้ ละ 4.50 บาท
4. อัตราค่าใช ้บริการทัง้ หมดครอบคลุมเฉพาะค่าบริการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลือ
่ นทีห
่ รือ
โทรศัพท์พน
ื้ ฐาน ทีใ่ ช ้และจดทะเบียนภายในประเทศ ค่าบริการ 5G/4G/3G และค่าบริการเสริมตามประเภทและ
อัตราตามทีร่ ะบุไว ้เท่านัน
้ ไม่รวมถึงค่าบริการอืน
่ ๆ เช่น บริการดาวน์โหลดข ้อ
มูลเนือ
้ หาต่างๆ ,ค่าบริการข่าวสาร
ข ้อมูล ,ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ,ค่าโทรศัพท์ข ้ามแดนและบริการเสริมอืน
่ ๆ
ิ ธิระงับและ/หรือยกเลิกการให ้บริการโทรศัพท์เคลือ
5. บริษัทฯ มีสท
่ นที่ ทรูมฟ
ู เอช ได ้ทันที หากปรากฎว่าไม่
มีการใช ้งานและ/หรือบริการต่อเนือ
่ งติดต่อกันเป็ นระยะเวลา 30 วันนับจากวันเปิ ดใช ้บริการ โดยให ้ถือว่าผู ้ใช ้บริการ
ไม่มค
ี วามประสงค์ทจ
ี่ ะใช ้บริการต่อไป
6. ผู ้ใช ้บริการสามารถใช ้บริการ 5G ได ้ร่วมกับอุปกรณ์ทรี่ องรับ 5G และอยูใ่ นพืน
้ ทีท
่ ใี่ ห ้บริการเท่านัน
้
7. ผู ้ใช ้บริการสามารถตรวจสอบพืน
้ ทีก
่ ารให ้บริการ 5G ได ้ที่
http://truemoveh.truecorp.co.th/truemoveh5g
8. อัตราค่าใช ้บริการข ้างต ้นทัง้ หมดยังไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
่
9. เงือ
่ นไขการใช ้บริการ Wi-Fiby TrueMove H
9.1 ผู ้ใช ้บริการต ้องเลือกใช ้บริการผ่าน .@ truemoveHเท่านัน
้
่
9.2 ผู ้ใช ้บริการสามารถใช ้เลขหมายโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ ทรูมฟ
ู เอช ของผู ้ใช ้บริการเป็ นชือ
Username
(09XXXXXXXX) และขอรับ Password เพือ
่ ใช ้บริการผ่านหมายเลข USSD *871*4# โทรออก (ฟรี) และทาง
ระบบจะจัดส่ง Password ผ่านทางSMS

9.3 ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับ Username และ Password ของ Wi-Fi หลังจากทีไ่ ด ้เริม
่ ใช ้บริการ ภายใน 1
ชัว่ โมงโดยอัตโนมัต ิ
9.4 หากผู ้ใช ้บริการลืม Password ของ Wi-Fi by TrueMove H สามารถขอรับ Password ใหม่ได ้ โดย
ติดต่อ ทรูมฟ
ู เอช แคร์ 1242 หรือผ่านช่องทางทีบ
่ ริษัทฯ กาหนดให ้
่ มต่อ
9.5 ในระหว่างการให ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ผู ้ให ้บริการ มีความจาต ้องตัดระบบการเชือ
อินเทอร์เน็ ต (Session Time Out) ทุก ๆ 90 นาที เพือ
่ ตรวจสอบ และบันทึกปริมาณการใช ้งาน หลังจากการ
่ มต่อสัญญาณใหม่อก
ตัดการใช ้งานนีแ
้ ล ้วหากต ้องการใช ้งานต่อ ผู ้ใช ้บริการจะต ้องปิ ด และเปิ ดการเชือ
ี ครัง้
9.6 ในกรณีทผ
ี่ ู ้ใช ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ลืม Log Out หรือไม่ได ้ใช ้บริการติดต่อกันเกิน 10 นาที
ระบบจะทาการ Log Out ให ้โดยอัตโนมัต ิ
่ มต่อสัญญาณ Wi-Fi จะมีผู ้ใช ้งานเพียง 1 คนต่อการใช ้งานอินเทอร์เน็ ตหรือ
9.7 Concurrent ในการเชือ
Wi-Fi ต่อครัง้ เท่านัน
้
10. สิทธิใ์ ดๆ ตามทีร่ ะบุไว ้ในรายการส่งเสริมการขายนีไ้ ม่สามารถแลก คืน หรือเปลีย
่ นเป็ นเงินสดหรือของอืน
่
ใดได ้ รวมตลอดทัง้ ไม่สามารถโอนไปให ้บุคคลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลอืน
่ ใดได ้ด ้วย
11. อัตราค่าบริการตามรายการส่งเสริมการขายนีไ้ ม่รวมถึงการใช ้บริการ โทรออกไปยังหมายเลขพิเศษ เช่น
้ (SMS) ทีม
1900 หรือส่งข ้อความสัน
่ ก
ี ารคิดเงินในเชิงพาณิชย์ หรือบริการเสริมอืน
่ ทีม
่ ก
ี ารคิดค่าบริการเพิม
่ เติม
ทัง้ นี้ จนกว่าจะมีการแจ ้งเปลีย
่ นแปลง
ิ ธิในการยกเลิกการ
12. หากผู ้ใช ้บริการกระทาการอันเป็ นการอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้ บริษัทฯ มีสท
ให ้บริการตามสัญญาได ้ทันที
12.1
กระทาการฝ่ าฝื นข ้อห ้ามในสัญญา: หากผู ้ใช ้บริการกระทาผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให ้ถือเป็ น
การฝ่ าฝื นข ้อห ้ามในสัญญา “วัตถุประสงค์แห่งสัญญา”: ผู ้ใช ้บริการจะต ้อง
่ สารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธก
(ก.) ใช ้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนีเ้ พือ
่ การสือ
ี ารใช ้
บริการเยีย
่ งปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทัว่ ไปทีจ
่ ะพึงกระทาเท่านัน
้ มิใช่เพือ
่ ประโยชน์ หรือสิง่ อืน
่ ใดทีอ
่ าจ
ถือเอาประโยชน์ได ้ และจะไม่นาบริการไปใช ้แ สวงหาประโยชน์ไม่วา่ ในลักษณะใดๆ ในเชิงพาณิชย์หรือให ้บริการ
ต่อ
(ข.) ไม่ใช ้ ไม่นาบริการมาใช ้ ไม่ดด
ั แปลง หรือไม่กระทาการใด ๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิง่ อืน
่ ใด
่
้บริ
เพือ
่ เชือมต่อหรือเกีย
่ วข ้องกับการใช การดังกล่าว รวมทัง้ ไม่กระทาการ อันมีลก
ั ษณะหรือคาดหมายได ้หรือเชื่ อได ้
ว่าจะก่อให ้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็ นธรรมต่อบริษัทฯ หรือบุคคลอืน
่ ใด ทัง้
ในทางตรงและทางอ ้อม หรือไม่ทาการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็ นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทาให ้
ประสิทธิภาพการปฏิบต
ั งิ านของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข ้องไม่เป็ นไปตามปกติ
(ค.) ผู ้ใช ้บริการจะโอน สิทธิ การใช ้บริการตามสัญญานีใ้ ห ้แก่บค
ุ คลอืน
่ ก่อนครบกาหนดระยะเวลาตาม
สัญญามิได ้ เว ้นแต่จะได ้รับความยินยอมจากบริษัทฯ
่ ได ้ว่าผู ้ใช ้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช ้
12.2
กระทาการทีม
่ เี หตุผลอันเชือ
หรือรับข ้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ ้อฉลในการใช ้บริการหรือนาบริการไปใช ้โดยผิดกฎหมาย
13. บริษัทฯ มี สิทธิ ทจ
ี่ ะแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทร
าบล่วงหน ้า หากมี
ข ้อกาหนด คาสัง่ หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย
่ วข ้องกาหนดให ้มีการแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือ
ยกเลิกเงือ
่ นไขของบริการนีห
้ รือคาสัง่ ดังกล่าวเป็ นการเพิม
่ ภาระในการดาเนินการของบริษัทฯ
14. เว ้นแต่จะได ้ระบุไว ้โดยชัดแจ ้งเป็ นอย่างอืน
่ บริษัทฯมี สิทธิ ในการแก ้ไขเปลีย
่ นแปลง ระงับหรือยกเลิก
ข ้อกาหนดนีไ้ ด ้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ ้งให ้ผู ้ใช ้บริการทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30 วันผ่านช่องทางทีบ
่ ริษัทฯ
พิจารณาเห็นสมควร
15. รายการส่งเสริมการขายนีม
้ รี ะยะเวลา 12 รอบค่าบริการนับตัง้ แต่วน
ั ทีจ
่ ดทะเบียนเปิ ดใช ้บริการตามรายก าร
้ สุดระยะเวลาตามรายการส่งเสริมการขาย
ิ ธิJaเปลีย
ส่งเสริมการขายนี้ ภายหลังสิน
บริษัทมี สท
่ นแปลงรายการ
ส่งเสริมการขายอืน
่ โดยไม่แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
16. การให ้ความยินยอมและคารับรองของผู ้ใช ้บริการ
ผู ้ใช ้บริการรับทราบว่ายินยอมให ้ผู ้ให ้บริการ เก็บรวบรวม ประมวลผล ใช ้ ส่งหรือโอนข ้อมูลส่วนบุคคล และเปิ ดเผย
ข ้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ใช ้บริการ เพือ
่ ประโยชน์ในการให ้บริการ หรือเพือ
่ ปรับปรุงการให ้บริการ และเพือ
่ ปฏิบต
ั ต
ิ าม
กฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการคุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคล หรือเพือ
่ วัตถุประสงค์การวิจัยตลาดและการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการ ขาย หรือเพือ
่ วิเคราะห์และนาเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของผู ้ให ้บริการ และ /หรือบุคคลทีเ่ ป็ นผู ้

จาหน่าย เป็ นตัวแทน หรือมีความเกีย
่ วข ้องกับผู ้ให ้บริการ และ /หรือของพันธมิตรทางธุรกิจของผู ้ให ้บริการ และ /
หรือ บริษัทในกลุม
่ ทรู หรือเพือ
่ วัตถุประสงค์อน
ื่ ใดทีไ่ ม่ต ้อง ห ้ามตามกฎหมาย หรือเพือ
่ ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายหรือ
กฎระเบียบทีใ่ ช ้บังคับใช ้กับผู ้ให ้บริการทัง้ ขณะนีแ
้ ละในภายภาคหน ้า โดยผู ้ให ้บริการสามารถส่ง โอน และ
/หรือ
เปิ ดเผยข ้อมูลข ้างต ้นให ้แก่บริษัทในกลุม
่ ของผู ้ให ้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจ ผู ้ประมวลผลข ้อมูล หรือหน่วยงาน
/
ั ญา ข ้อตกลง หรือนิตส
ั พันธ์ กับผู ้ให ้บริการหรือมีความสัมพันธ์ด ้วยทัง้ ใน
องค์กร/นิตบ
ิ ค
ุ คลหรือบุคคลใดๆ ทีม
่ ส
ี ญ
ิ ม
ประเทศและต่างประเทศ

