
15 กุมภาพันธ ์2564 

ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขรำยกำรสง่เสรมิกำรขำย 

“เมยีนมำร ์5G ซมิ” 

 

1. ส าหรับผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ปิดเลขหมายใหม่ในรายการส่งเสรมิการขาย“เมยีนมาร ์5G ซมิ” บริการโทรศัพทเ์คลื่อนทีท่รูมูฟเอช 

ของ บรษัิท ทรู มูฟ เอช ยูนเิวอรแ์ซล คอมมวินเิคชั่น จ ากัด (“บรษัิท”) 

ในระบบเตมิเงนิในนามบุคคลธรรมดาทีใ่ชโ้ทรศัพทเ์คลือ่นทีร่องรับการใหบ้รกิาร 5G/4G ในคลืน่ความถีข่องบรษัิท 

และสมัครใชบ้รกิารตัง้แต่ วันที ่15 กุมภาพันธ ์ถงึ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงเป็นอย่างอืน่  

ผูใ้ชบ้รกิารจะไดรั้บสทิธใิชบ้รกิารดังน้ี 

1.1. เครดติค่าโทร 15 บาท ส าหรับโทรภายในประเทศ 

1.2. อัตราค่าบริการโทรในเครอืข่ายทรูมูฟเอช ชั่วโมงละ 1 บาท  (นาททีี ่61 เป็นตน้ไป นาทลีะ 1บาท)  

1.3. ปรมิาณการใชง้านอนิเทอรเ์น็ต 5G/4G/3G/EDGE/GPRS จ านวน 2 กิ๊กกะไบท ์

1.4. อนิเตอรเ์น็ตไม่จ ากัดปรมิาณส าหรับการใชแ้อพพลเิคชั่น Facebook, LINE, Viber, TrueID นาน 30 วัน 

1.5. ดูแอปพลเิคชั่น Youtube ทีค่วามละเอยีด 720p 7วัน (1ชม./วัน)  

*สทิธปิระโยชน์น้ีส าหรับซมิทีเ่ปิดใชง้านตัง้แต่วันที ่24 มนีาคม 2564 

1.6. สทิธใินการใชบ้รกิาร WiFi ฟรต่ีอเนื่อง ทีค่วามเร็วสูงสุด 200 เมกะบติต่อวนิาท ี(Mbps) ใชไ้ดน้าน 30 

วัน 

1.7. เมือ่เตมิเงนิสะสมอย่างนอ้ย 50 บาทขึน้ไป ต่อ 1 รอบ (1 รอบม ี30 วัน) 

ผูใ้ชบ้รกิารจะไดรั้บสทิธพิเิศษฟร ีFacebook, LINE, TrueID, Viber ใชไ้ดน้าน 30วัน 

*สทิธปิระโยชน์น้ีส าหรับซมิทีเ่ปิดใชง้านตัง้แต่วันที ่24 มนีาคม 2564  

1.8. เมือ่เตมิเงนิอย่างนอ้ย 100 บาทขึน้ไป ต่อ 1 รอบ (1 รอบม ี30 วัน) 

ผูใ้ชบ้รกิารจะไดรั้บสทิธพิเิศษฟรใีชบ้รกิาร Facebook แอพพลเิคชั่นรวมถงึการใชง้านฟังกช์ั่นดังน้ี 

news feed, wall, Like, Comments, Inbox, แต่ไม่รวมถงึการใชง้านฟังชันกรั์บ-ส่งวดิโีอ 

การโทรผ่านอนิเตอรเ์น็ต และการเขา้ถงึเวบไซตห์รือ URL อืน่ๆทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในบรกิาร 

Facebookแอพพลเิคชั่น 

1.9. ฟังกช์ั่นการป้องกันการคดิค่าบรกิารในซมิการด์จากการร่ัวไหลของอนิเทอรเ์น็ต : 

ค่าบรกิารอนิเตอรเ์น็ตตามปรมิาณ 0 บาท/kbps  

อย่างไรก็ตามเนื่องจากการป้องกันนี้ลูกคา้จะไม่สามารถใชง้านอนิเตอรเ์น็ตตามปรมิาณหากไม่มแีพ็กเกจ

เสรมิอนิเตอรเ์น็ตได ้ หากผูใ้ชบ้รกิารตอ้งการใชง้านอนิเตอรเ์น็ต 

ผูบ้รกิารจะตอ้งสมัครแพ็กเกจเสรมิอนิเตอรเ์น็ต  

 

ความเร็วในการใชบ้รกิารตาม ขอ้ 1.3 ขอ้ 1.4 ขอ้ 1.5 ขอ้ 1.7 และ ขอ้ 1.8 

ขึน้อยู่กับพืน้ทีใ่หบ้รกิารและจ านวนผูใ้ชบ้รกิารขอ้มูลในพืน้ที ่ณ ขณะนัน้ รวมถงึลักษณะของการใชง้าน 

ซึง่อาจต ่ากว่าที่ระบุในแพ็กเกจ 

เมือ่สิน้สุดระยะเวลาส่งเสรมิการขาย อัตราค่าใชบ้รกิารจะเป็นไปตามทีบ่ริษัทก าหนด 

หรอืผูใ้ชบ้รกิารสามารถเลอืกใชร้ายการส่งเสรมิการขายอืน่ๆ ทีใ่หบ้รกิารในขณะนัน้ 

หากผูใ้ชบ้รกิารยกเลกิการใชบ้รกิาร หรอืเปลีย่นไปใชร้ายการส่งเสรมิการขายอืน่ 

หรอืเปลีย่นจากระบบเตมิเงนิเป็นระบบรายเดอืน สทิธติามขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 ขอ้ 1.3 ขอ้ 1.4 ขอ้ 1.5 ขอ้ 1.6 ขอ้ 1.7 

ขอ้ 1.8 และขอ้ 1.9 จะสิน้สุดลงทันท ี

ขอ้จ ากัดการใชส้ทิธพิเิศษบรกิาร Facebook, LINE, Viber,TrueID และ YouTube แอพพลเิคชั่น 

1. ขอ้จ ากัดการใชส้ทิธพิเิศษการใชบ้รกิาร Facebook แอพพลเิคชั่น : สทิธพิเิศษการใชบ้รกิาร 

Facebook แอพพลเิคชั่นรวมถงึการใชง้านฟังกช์ั่นดังน้ี news feed, wall, Like, Comments, 

Inbox, แต่ไม่รวมถงึการใชง้านฟังชันกรั์บ-ส่งวดิโีอ การโทรผ่านอนิเตอร์เน็ต 

และการเขา้ถงึเวบไซตห์รือ URL อืน่ๆที่ไม่ไดอ้ยู่ในบรกิาร Facebook แอพพลเิคชั่น  

2. ขอ้จ ากัดการใชส้ทิธพิเิศษการใชบ้รกิาร LINE แอพพลเิคชั่นรวมถงึการใชง้านฟังกช์ั่นดังน้ี 

ส่งขอ้ความ, ภาพ, sticker ผ่านแอพพลเิคชั่น แต่ไม่รวมถงึการใชง้านฟังชันกรั์บ-ส่งวดิโีอ 

การโทรผ่านอนิเตอรเ์น็ต และการเขา้ถงึเวบไซตห์รือ URL อืน่ๆทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในบรกิาร LINE 

แอพพลเิคชั่น และไม่รวมถงึแอพพลเิคชั่นอืน่ๆ ภายใตช้ือ่ Line อาท ิLine Camera, Line POP, 

และอืน่ๆ 

3. ขอ้จ ากัดการใชส้ทิธพิเิศษการใชบ้รกิาร Viber แอพพลเิคชั่นรวมถงึการใชง้านฟังกช์ั่นดังน้ี 

ส่งขอ้ความ, ภาพ, sticker ผ่านแอพพลเิคชั่น แต่ไม่รวมถงึการใชง้านฟังชันกรั์บ-ส่งวดิโีอ 
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การโทรผ่านอนิเตอรเ์น็ต และการเขา้ถงึเวบไซตห์รือ URL อืน่ๆทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในบรกิาร Viber 

แอพพลเิคชั่น และไม่รวมถงึแอพพลเิคชั่นอืน่ๆ  

4. สามารถใชบ้รกิาร TrueID เฉพาะบรกิารภายในแอพพลเิคชั่น TrueID บนโทรศัพท เคลือ่นที ่
หรอืแท๊บเล็ต ในกรณีที ่ผูใ้ชบ้รกิารใช ้website อืน่หรือลงิคห์รือการแชร์ทีป่รากฏบนหนา้ 

แอพพลเิคชั่น TrueID ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งช าระค่าใชบ้รกิารเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ตามอัตราทีร่ะบุใน 
แพ็คเกจทีผู่ใ้ชบ้รกิารเลอืกใชง้านอยู่ ณ ขณะนัน้ หรอืหากในแพ็คเกจทีเ่ลอืกใช ้ไม่ไดร้ะบุไว ้

ใหค้ดิค่าบรกิารตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทก าหนด บริการที่รวมอยู่ในแพ็คเกจ TrueID 
ผูใ้ชส้ามารถใชง้าน login และ logout สามารถใชบ้รกิารดูทวีสีตรมีมิง่, หนัง, เพลง, บทความ 

ผ่านเมนู Exclusive, Movie, TV, Soccer, Music, Sport, Travel, Food, Game, Men, Women 
และ Entertainment ไม่นับรวมในการใชง้านในเมนู Privileges, Cloud และ Payment 

5. ขอ้จ ากัดการใชส้ทิธพิเิศษการใชบ้รกิาร YouTube : สทิธพิเิศษการใชบ้รกิาร YouTube 

แอพพลเิคชั่นฟร ี1 ชั่วโมงต่อวัน นานต่อเน่ือง 7 วัน ส าหรับดูแอปพลเิคชั่น Youtube  

ทีค่วามละเอยีดสูงสุด 720 dpi ทัง้น้ีความเร็วในการใชบ้รกิารขึน้อยู่กับพื้นทีใ่หบ้รกิาร 

อุปกรณ์ทีใ่ชง้าน และจ านวนผูใ้ชบ้รกิารขอ้มูลในพืน้ที ่ณ ขณะนัน้ รวมถึงลักษณะของการใชง้าน 

 

2. อัตราค่าใชบ้รกิารอืน่ๆ มดัีงนี้ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7%) 

บรกิำร คำ่บรกิำร 

โทรทุกเครอืข่าย 1 บาท/นาท ีคดิตามจรงิเป็นวนิาที 

โทรในเครอืข่ายทรูมูฟ เอช  1 บาท/ชั่วโมง (นาททีี6่1เป็นตน้ไป นาทลีะ 1บาท)  

โทรกลับพม่าผ่านรหัส 00600 
3 บาท/นาท ีส าหรับเครือข่าย MPT 

4 บาท/นาท ีส าหรับเครือข่ายอืน่ๆ  

โทรกลับพม่าผ่านรหัส 006 10บาท/นาท ีส าหรับทุกเครอืข่าย 

อนิเตอรเ์น็ต 0 บาท/เมกะไบท ์

WiFi 1 บาท/นาท ี

ส่งขอ้ความสัน้ SMS ภายในประเทศ 3 บาท/SMS 

ส่งขอ้ความสัน้ SMS ต่างประเทศ 9 บาท/SMS 

ส่งขอ้ความมัลตมิเีดยี MMS ภายในประเทศ 5 บาท/MMS 

ส่งขอ้ความมัลตมิเีดยี MMS ต่างประเทศ 15 บาท/MMS 

อัตราค่าใชบ้รกิารดังกล่าว ส าหรับการโทรไปยังเลขหมายโทรศัพทเ์คลือ่นที ่

หรอืโทรศัพทพ์ืน้ฐานทีใ่ชห้รือจดทะเบยีนภายในประเทศ ตลอดจนบริการเสรมิอืน่ใดตามทีร่ะบุเท่านัน้ 

ไม่รวมถงึการโทรไปยังเลขหมายพเิศษการใชบ้รกิารโทรศัพทท์างไกลต่างประเทศ บรกิารขา้มแดนระหว่างประเทศ 

และการใชบ้รกิารรับส่งขอ้ความบรกิารพเิศษ และบรกิารเสรมิอืน่ๆ 

3. อัตราค่าใชบ้รกิารขา้มแดนระหว่างประเทศ มดัีงน้ี (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่7%)  
3.1. บรกิารโทรศัพทท์างไกลต่างประเทศเป็นไปตามอัตราทีก่ าหนดผ่าน 00600 ผูใ้ชส้ามารถตรวจสอบอัตราค่าบรกิาร  

3.2. ไดจ้าก www.truemove-h.com 
3.3. ส่งขอ้ความสัน้ (SMS)ขอ้ความละ 5 บาท 

3.4. ส่งขอ้ความมัลตมิเีดยี (MMS) ครัง้ละ 9 บาท 

4. ทุกครัง้ทีม่กีารเตมิเงนิมูลค่า 10, 20, 50, 90, 150 และ 300 บาท จะไดรั้บวันใชง้าน 30 วัน, 500 บาทจะไดรั้บวัน ใชง้าน 

50 วัน และ 1,000 บาทจะไดรั้บวันใชง้าน 90 วัน ทัง้น้ี จ านวนวันสามารถน ามาสะสมรวมกันไดสู้งสุดไม่เกนิ 365 วัน และ 
ยอดเตมิเงนิสะสมรวมกันไดสู้งสุดไม่เกนิ 50,000 บาท 

5. เงือ่นไขการใชบ้รกิาร WiFi by TrueMove H 

5.1. ผูใ้ชบ้รกิารม ีWi-Fi แพ็กเกจต่อเน่ือง สามารถเชือ่มต่อแบบอัตโนมัตผิ่านเครอืข่าย .@truemoveH ผูใ้ชบ้รกิารม ีWiFi 
แพ็กเกจรายวัน หรอืรายชั่วโมง สามารถเชือ่มต่อผ่านเครอืข่าย .@ TRUEWIFI (หากไม่มแีพ็กเกจคดิค่าบรกิาร WiFi 

นาทลีะ 1 บาท) 
5.2. ในระหว่างการใหบ้รกิาร WiFi by TrueMove H ของบรษัิท ทรู อนิเทอรเ์น็ต จ ากัด (“ทรู อนิเทอรเ์น็ต”) 

มคีวามจ าเป็นตอ้งตัดระบบการเชือ่มต่ออนิเทอรเ์น็ต(Session time out) ทุก ๆ 180 นาท ีเพือ่ตรวจสอบ 
และบันทกึปรมิาณการใชง้าน หลังจากการตัดการใชง้านน้ีแลว้หากตอ้งการใชง้านต่อ ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งปิด 

และเปิดการเชือ่มต่อสัญญาณใหม่อกีครัง้ 
5.3. ในกรณีทีผู่ใ้ชบ้รกิาร WiFi by TrueMove H ลมื Log out หรือไม่ไดใ้ชบ้รกิารตดิต่อกันเกนิ 10 นาท ีระบบจะท าการ 

Log Out ใหโ้ดยอัตโนมัต ิ
5.4. Concurrent ในการเชือ่มต่อสัญญาณ WiFi จะมผีูใ้ชง้านเพยีง 1 คนต่อการใชง้านอนิเทอรเ์น็ต หรอื WiFi 

ต่อครัง้เท่านัน้ 

http://www.truemove-h.com/
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6. สทิธใิด ๆ ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการส่งเสรมิการขายน้ี ไม่สามารถแลก คนื หรอืเปลีย่นเป็นเงนิสด หรือของอืน่ใดได ้

รวมตลอดทัง้ไม่สามารถโอนไปใหบุ้คคลหรอืนติบิุคคลอืน่ใดไดด้ว้ย 

7. หากผูใ้ชบ้รกิารกระท าการหรอืมพีฤตกิารณ์หรือบรษัิทมเีหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการกระท าอย่างใดอย่างหนึง่ดังต่อไปนี้ 

บรษัิทฯ มสีทิธใินการยกเลกิการใหบ้ริการตามสัญญาไดท้ันท ี

7.1. กระท าการฝ่าฝืนขอ้หา้มในสัญญา: หากผูใ้ชบ้รกิารกระท าผดิวัตถุประสงคแ์ห่งสัญญา 

ใหถ้อืเป็นการฝ่าฝืนขอ้หา้มในสัญญา 

“วัตถุประสงคแ์ห่งสัญญา”: ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้ง 

(ก.)  ใชบ้รกิารตามรายการส่งเสรมิการขายน้ีเพื่อการสือ่สารเฉพาะตนโดยมเีจตนาสุจรติตามวธิกีารใช ้

บรกิารเยีย่งปกตปิระเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปทีจ่ะพงึกระท าเท่านัน้ มใิชเ่พือ่ประโยชน์ 
หรอืสิง่อืน่ใดทีอ่าจถอืเอาประโยชน์ได ้และจะไม่น าบรกิารไปใชใ้นเชงิพาณิชยห์รอืใหบ้รกิารต่อ 

(ข.)  ไม่ใช ้ไม่น าบรกิารมาใช ้ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระท าการใดๆ 
ในเทคโนโลยหีรอืระบบหรอืสิง่อืน่ใดเพือ่เชือ่มต่อหรอืเกีย่วขอ้งกับการใชบ้รกิารดังกล่าว รวมทัง้ไม่กระท าการ 

อันมลัีกษณะหรอืคาดหมายไดห้รือเชือ่ไดว่้าจะก่อใหเ้กดิการผดิศลีธรรมหรอืเกดิความเสยีหายหรอืเกดิความไม่เ
ป็นธรรมต่อบรษัิทฯหรือบุคคลอื่นใด ทัง้ในทางตรงและทางออ้ม หรือไม่ท าการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก 
หรอืเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรอืท าใหป้ระสทิธภิาพการปฏบิัตงิานของเครอืข่ายหรอืส่วนใด ๆ ของเครอืข่าย 

เกดิความขัดขอ้งไม่เป็นไปตามปกต ิ

7.2. กระท าการทีม่เีหตุผลอันเชือ่ไดว่้าผูใ้ชบ้รกิารทุจรติหรอืมกีารปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช ้

หรอืรับขอ้เสนอของบริการหรือมพีฤตกิรรมฉอ้ฉลในการใชบ้รกิารหรือน าบรกิารไปใชโ้ดยผดิกฎหมาย 

8. บรษัิทฯ มสีทิธทิีจ่ะแกไ้ข เปลีย่นแปลง ระงับ หรอืยกเลกิไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หากมขีอ้ก าหนด ค าสั่ง 

หรอืนโยบายของหน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดใหม้กีารแกไ้ข เปลี่ยนแปลง ระงับ 

หรอืยกเลกิเงือ่นไขของบรกิารน้ีหรอืค าสั่งดังกล่าวเป็นการเพิม่ภาระในการด าเนนิการของบรษัิทฯ 

เวน้แต่จะไดร้ะบุไวโ้ดยชัดแจง้เป็นอย่างอืน่ บรษัิทฯ มสีทิธใินการแกไ้ข เปลีย่นแปลง ระงับ 

หรอืยกเลกิเงือ่นไขและขอ้ก าหนดนี้ไดต้ามความเหมาะสมโดยจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 

วันผ่านทางชอ่งทางทีบ่รษัิทฯ พจิารณาเห็นสมควร 

9. รายการส่งเสรมิการขายน้ีอยู่ภายใตเ้งือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ก าหนด ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิก่อนเลอืกใชบ้รกิารที ่

www.truemove-h.comและส าหรับการตัง้ค่าเชือ่มต่อระบบ 3G/4G25G ที ่www.truemove-h.com/apn หรอื ทรูมูฟ เอช 

แคร ์โทร 1242 หรอืสอบถามพนักงานขาย 

10. กรณีทีบ่รษัิทฯ มกีารควบรวม หรอืโอนธุรกจิ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ผูใ้ชบ้รกิารตกลงใหบ้รษัิทฯ 

โอนยา้ยการใชบ้รกิารโทรศัพทเ์คลื่อนทีต่ามรายการส่งเสรมิการขายน้ี ใหกั้บบรษัิททีเ่กดิขึน้จากการควบรวม 

หรอืรับโอนธุรกจิ เพื่อเป็นผูใ้หบ้รกิารโทรศัพทเ์คลื่อนทีต่ามหนังสอืรับสทิธฉิบับน้ี แก่ผูใ้ชบ้รกิารไดท้ันทต่ีอไป 

11. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะแกไ้ข เปลีย่นแปลง ระงับ หรอืยกเลกิไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

12. รายการส่งเสรมิการขายน้ีอยู่ภายใตเ้งือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ก าหนด ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิก่อนเลอืกใชบ้รกิารที ่

www.truemove-h.com  หรอื ทรูมูฟ เอช แคร ์โทร *9090 หรอืสอบถามพนักงานขาย 
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