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ข้อกำหนดและเงือ
่ นไขรำยกำรส่งเสริมกำรขำย
“ก ัมพูชำ 5G ซิม”
1. สาหรับผู ้ใช ้บริการทีเ่ ปิ ดเลขหมายใหม่ในรายการส่งเสริมการขาย“เมียนมาร์ 5G ซิม”
บริการโทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ รูมูฟเอช ของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนเิ วอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด (“บริษัท”)
ในระบบเติมเงินในนามบุคคลธรรมดาทีใ่ ช ้โทรศัพท์เคลือ
่ นทีร่ องรับการให ้บริการ 5G/4G
ในคลืน
่ ความถีข
่ องบริษัท และสมัครใช ้บริการตัง้ แต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 31 ธันวาคม 2564
หรือจนกว่าจะมีการเปลีย
่ นแปลงเป็ นอย่างอืน
่
ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับสิทธิใช ้บริการดังนี้
1.1. เครดิตค่าโทร 15 บาท สาหรับโทรภายในประเทศ
1.2. อัตราค่าบริการโทรในเครือข่ายทรูมูฟเอช ชั่วโมงละ 1 บาท (นาทีท ี่ 61 เป็ นต ้นไป นาทีละ
1บาท)
1.3. ปริมาณการใช ้งานอินเทอร์เน็ต 5G/4G/3G/EDGE/GPRS จานวน 2 กิ๊กกะไบท์
1.4. อินเตอร์เน็ตไม่จากัดปริมาณสาหรับการใช ้แอพพลิเคชั่น Facebook, LINE, Viber, TrueID
นาน 30 วัน
1.5. ดูแอปพลิเคชั่น Youtube ทีค
่ วามละเอียด 720p 7วัน (1ชม./วัน)
*สิทธิประโยชน์นี้สาหรับซิมทีเ่ ปิ ดใช ้งานตัง้ แต่วันที่ 24 มีนาคม 2564
1.6. สิทธิในการใช ้บริการ WiFi ฟรีต่อเนื่อง ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 200 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps)
ใช ้ได ้นาน 30 วัน
1.7. เมือ
่ เติมเงินสะสมอย่างน ้อย 50 บาทขึน
้ ไป ต่อ 1 รอบ (1 รอบมี 30 วัน)
ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับสิทธิพเิ ศษฟรี Facebook, LINE, TrueID, Viber ใช ้ได ้นาน 30วัน
*สิทธิประโยชน์นี้สาหรับซิมทีเ่ ปิ ดใช ้งานตัง้ แต่วันที่ 24 มีนาคม 2564
1.8. เมือ
่ เติมเงินอย่างน ้อย 100 บาทขึน
้ ไป ต่อ 1 รอบ (1 รอบมี 30 วัน)
ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับสิทธิพเิ ศษฟรีใช ้บริการ Facebook
แอพพลิเคชั่นรวมถึงการใช ้งานฟั งก์ชั่นดังนี้ news feed, wall, Like, Comments, Inbox,
แต่ไม่รวมถึงการใช ้งานฟั งชันก์รับ-ส่งวิดโี อ การโทรผ่านอินเตอร์เน็ต
และการเข ้าถึงเวบไซต์หรือ URL อืน
่ ๆทีไ่ ม่ได ้อยู่ในบริการ Facebookแอพพลิเคชั่น
1.9. ฟั งก์ชั่นการป้ องกันการคิดค่าบริการในซิมการ์ดจากการรั่วไหลของอินเทอร์เน็ต :
ค่าบริการอินเตอร์เน็ตตามปริมาณ 0 บาท/kbps
อย่างไรก็ตามเนื่องจากการป้ องกันนี้ลูกค ้าจะไม่สามารถใช ้งานอินเตอร์เน็ตตามปริมาณหากไ
ม่มแ
ี พ็กเกจเสริมอินเตอร์เน็ตได ้ หากผู ้ใช ้บริการต ้องการใช ้งานอินเตอร์เน็ต
ผู ้บริการจะต ้องสมัครแพ็กเกจเสริมอินเตอร์เน็ต

ความเร็วในการใช ้บริการตาม ข ้อ 1.3 ข ้อ 1.4 ข ้อ 1.5 ข ้อ 1.7 และ ข ้อ 1.8
ขึน
้ อยู่กับพืน
้ ทีใ่ ห ้บริการและจานวนผู ้ใช ้บริการข ้อมูลในพืน
้ ที่ ณ ขณะนั น
้ รวมถึงลักษณะของการใช ้งาน
ซึง่ อาจต่ากว่าทีร่ ะบุในแพ็กเกจ
้ สุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย อัตราค่าใช ้บริการจะเป็ นไปตามทีบ
เมือ
่ สิน
่ ริษัทกาหนด
หรือผู ้ใช ้บริการสามารถเลือกใช ้รายการส่งเสริมการขายอืน
่ ๆ ทีใ่ ห ้บริการในขณะนัน
้
หากผู ้ใช ้บริการยกเลิกการใช ้บริการ หรือเปลีย
่ นไปใช ้รายการส่งเสริมการขายอืน
่
หรือเปลีย
่ นจากระบบเติมเงินเป็ นระบบรายเดือน สิทธิตามข ้อ 1.1 ข ้อ 1.2 ข ้อ 1.3 ข ้อ 1.4 ข ้อ 1.5 ข ้อ 1.6
้ สุดลงทันที
ข ้อ 1.7 ข ้อ 1.8 และข ้อ 1.9 จะสิน

ข ้อจากัดการใช ้สิทธิพเิ ศษบริการ Facebook, LINE TrueID และ YouTube แอพพลิเคชั่น
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1. ข ้อจากัดการใช ้สิทธิพเิ ศษการใช ้บริการ Facebook : สิทธิพ
์ เิ ศษการใช ้บริการ
Facebook แอพพลิเคชั่นรวมถึงการใช ้งานฟั งก์ชั่นดังนี้ news feed, wall, Like,
Comments, Inbox, แต่ไม่รวมถึงการใช ้งานฟั งชันก์รับ-ส่งวิดโี อ
การโทรผ่านอินเตอร์เน็ต และการเข ้าถึง เวบไซต์หรือ URL อืน
่ ๆทีไ่ ม่ได ้อยู่ในบริการ
Facebook แอพพลิเคชั่น
2. ข ้อจากัดการใช ้สิทธิพเิ ศษการใช ้บริการ LINE
แอพพลิเคชั่นรวมถึงการใช ้งานฟั งก์ชั่นดังนี้ ส่งข ้อความ, ภาพ, sticker
ผ่านแอพพลิเคชั่น แต่ไม่รวมถึงการใช ้งานฟั งชันก์รับ-ส่งวิดโี อ การโทรผ่านอินเตอร์เน็ต
และการเข ้าถึงเวบไซต์หรือ URL อืน
่ ๆทีไ่ ม่ได ้อยู่ในบริการ LINE แอพพลิเคชั่น
่ Line อาทิ Line Camera, Line POP,
และไม่รวมถึงแอพพลิเคชั่นอืน
่ ๆ ภายใต ้ชือ
และอืน
่ ๆ
3. สามารถใช ้บริการ
TrueID
เฉพาะบริการภายในแอพพลิเคชั่น
TrueID
บนโทรศัพทเคลือ
่ นที่
หรือแท๊บเล็ต
ในกรณีท ี่
ผู ้ใช ้บริการใช ้
website
อืน
่ หรือลิงค์หรือการแชร์ทป
ี่ รากฏบนหน ้า
แอพพลิเคชั่น
TrueID
้บริ
้บริ
ผู ้ใช การจะต ้องชาระค่าใช การเพิม
่ เติม
(ถ ้ามี)
ตามอัตราทีร่ ะบุใน
แพ็คเกจทีผ
่ ู ้ใช ้บริการเลือกใช ้งานอยู่ ณ ขณะนัน
้
หรือหากในแพ็คเกจทีเ่ ลือกใช ้
ไม่ได ้ระบุไว ้ ให ้ คิดค่าบริการตามเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทกาหนด
บริการทีร่ วมอยู่ในแพ็คเกจ TrueID ผู ้ใช ้สามารถใช ้งาน login และ logout
สามารถใช ้บริการดู
ทีวส
ี ตรีมมิง่ , หนัง, เพลง, บทความ ผ่านเมนู Exclusive,
Movie, TV, Soccer, Music, Sport, Travel, Food, Game, Men, Women และ
Entertainment ไม่นับรวมในการใช ้งานในเมนู Privileges, Cloud และ Payment
4. ข ้อจากัดการใช ้สิทธิพเิ ศษการใช ้บริการ YouTube : สิทธิพเิ ศษการใช ้บริการ YouTube
แอพพลิเคชั่นฟรี 1 ชั่วโมงต่อวัน นานต่อเนื่อง 7 วัน สาหรับดูแอปพลิเคชั่น Youtube
ทีค
่ วามละเอียดสูงสุด 720 dpi ทัง้ นี้ความเร็วในการใช ้บริการขึน
้ อยู่กับพืน
้ ทีใ่ ห ้บริการ
อุปกรณ์ทใี่ ช ้งาน
และจานวนผู ้ใช ้บริการข ้อมูลในพืน
้ ที่
ณ
ขณะนัน
้
รวมถึงลักษณะของการใช ้งาน

2. อัตราค่าใช ้บริการอืน
่ ๆ มีดังนี้ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม
่ 7%)
บริกำร

ค่ำบริกำร

โทรทุกเครือข่าย

1 บาท/นาที

โทรในเครือข่ายทรูมูฟ เอช

1 บาท/ชั่วโมง (นาทีท6
ี่ 1เป็ นต ้นไป นาทีละ 1บาท)

โทรกลับกัมพูชาผ่านรหัส 00600

โทรกลับกัมพูชาทุกเครือข่าย 3 บาท/นาที

โทรกลับกัมพูชาผ่านรหัส 006

โทรกลับกัมพูชาทุกเครือข่าย 9 บาท/นาที

5G|4G|3GlEDGElGPRS

0 บาท/เมกะไบท์

WiFi

1 บาท/นาที

SMS ภายในประเทศ

3 บาท/SMS

SMS ต่างประเทศ

9 บาท/SMS

MMS ภายในประเทศ

5 บาท/MMS

15 กุมภาพันธ์ 2564

MMS ต่างประเทศ

15 บาท/MMS

อัตราค่าใช ้บริการดังกล่าว สาหรับการโทรไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลือ
่ นที่
หรือโทรศัพท์พน
ื้ ฐานทีใ่ ช ้หรือจดทะเบียนภายในประเทศ ตลอดจนบริการเสริมอืน
่ ใดตามทีร่ ะบุเท่านั ้น
ไม่รวมถึงการโทรไปยังเลขหมายพิเศษการใช ้บริการโทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศ
บริการข ้ามแดนระหว่างประเทศ และการใช ้บริการรับส่งข ้อความบริการพิเศษ และบริการเสริมอืน
่ ๆ
3. อัตราค่าใช ้บริการข ้ามแดนระหว่างประเทศ มีดังนี้ (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม
่ 7%)
3.1. บริการโทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศเป็ นไปตามอัตราทีก
่ าหนดผ่าน
ผู ้ใช ้สามารถตรวจสอบอัตราค่าบริการ
3.2. ได ้จาก www.truemove-h.com
้ (SMS)ข ้อความละ 5 บาท
3.3. ส่งข ้อความสัน
3.4. ส่งข ้อความมัลติมเี ดีย (MMS) ครัง้ ละ 9 บาท

00600

4. ทุกครัง้ ทีม
่ ก
ี ารเติมเงินมูลค่า 10, 20, 50, 90, 150 และ 300 บาท จะได ้รับวันใช ้งาน 30 วัน, 500
บาทจะได ้รับวัน
ใช ้งาน
50
วัน
และ
1,000
บาทจะได ้รับวันใช ้งาน
90
วัน
ทัง้ นี้
จานวนวันสามารถนามาสะสมรวมกันได ้สูงสุดไม่เกิน 365 วัน และ ยอดเติมเงินสะสมรวมกันได ้สูงสุดไม่เกิน
50,000 บาท
5. เงือ
่ นไขการใช ้บริการ WiFi by TrueMove H
่ มต่อแบบอัตโนมัตผ
5.1. ผู ้ใช ้บริการมี Wi-Fi แพ็กเกจต่อเนื่อง สามารถเชือ
ิ ่านเครือข่าย .@truemoveH
่ มต่อผ่านเครือข่าย .@ TRUEWIFI
ผู ้ใช ้บริการมี WiFi แพ็กเกจรายวัน หรือรายชั่วโมง สามารถเชือ
(หากไม่มแ
ี พ็กเกจคิดค่าบริการ WiFi นาทีละ 1 บาท)
5.2. ในระหว่างการให ้บริการ WiFi by TrueMove H ของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จากัด (“ทรู อินเทอร์เน็ต”)
่ มต่ออินเทอร์เน็ต(Session time out) ทุก ๆ 180 นาที เพือ
มีความจาเป็ นต ้องตัดระบบการเชือ
่ ตรวจสอบ
และบันทึกปริมาณการใช ้งาน หลังจากการตัดการใช ้งานนี้แล ้วหากต ้องการใช ้งานต่อ
่ มต่อสัญญาณใหม่อก
ผู ้ใช ้บริการจะต ้องปิ ด และเปิ ดการเชือ
ี ครัง้
5.3. ในกรณีทผ
ี่ ู ้ใช ้บริการ WiFi by TrueMove H ลืม Log out หรือไม่ได ้ใช ้บริการติดต่อกันเกิน 10 นาที
ระบบจะทาการ Log Out ให ้โดยอัตโนมัต ิ
่ มต่อสัญญาณ WiFi จะมีผู ้ใช ้งานเพียง 1 คนต่อการใช ้งานอินเทอร์เน็ต หรือ WiFi
5.4. Concurrent ในการเชือ
ต่อครัง้ เท่านัน
้
6. สิทธิใด ๆ ตามทีไ่ ด ้ระบุไว ้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน
หรือของอืน
่ ใดได ้ รวมตลอดทัง้ ไม่สามารถโอนไปให ้บุคคลหรือนิตบ
ิ ุคคลอืน
่ ใดได ้ด ้วย

หรือเปลีย
่ นเป็ นเงินสด

7. หากผู ้ใช ้บริการกระทาการหรือมีพฤติการณ์หรือบริษัทมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็ นการกระทาอย่างใดอย่างหนึง่ ดัง
ิ ธิในการยกเลิกการให ้บริการตามสัญญาได ้ทันที
ต่อไปนี้ บริษัทฯ มีสท
7.1. กระทาการฝ่ าฝื นข ้อห ้ามในสัญญา:
ให ้ถือเป็ นการฝ่ าฝื นข ้อห ้ามในสัญญา

หากผู ้ใช ้บริการกระทาผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา

“วัตถุประสงค์แห่งสัญญา”: ผู ้ใช ้บริการจะต ้อง
่ สารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธก
(ก.) ใช ้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพือ
่ การสือ
ี ารใช ้
บริการเยีย
่ งปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปทีจ
่ ะพึงกระทาเท่านัน
้ มิใช่เพือ
่ ประโยชน์
หรือสิง่ อืน
่ ใดทีอ
่ าจถือเอาประโยชน์ได ้ และจะไม่นาบริก ารไปใช ้ในเชิงพาณิชย์หรือให ้บริการต่อ
(ข.) ไม่ใช ้ ไม่นาบริการมาใช ้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทาการใดๆ
่ มต่อหรือเกีย
ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิง่ อืน
่ ใดเพือ
่ เชือ
่ วข ้องกับการใช ้บริการดังกล่าว
รวมทัง้ ไม่กระทาการ
่ ได ้ว่าจะก่อให ้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิ
อันมีลักษณะหรือคาดหมายได ้หรือเชือ
ดความไม่เป็ นธรรมต่อบริษัทฯหรือบุคคลอืน
่ ใด ทัง้ ในทางตรงและทางอ ้อม หรือไม่ทาการรบกวน
หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็ นอันตรายต่อเครือข่าย
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หรือทาให ้ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย
เกิดความขัดข ้องไม่เป็ นไปตามปกติ
่ ได ้ว่าผู ้ใช ้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช ้
7.2. กระทาการทีม
่ เี หตุผลอันเชือ
หรือรับข ้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ ้อฉลในการใช ้บริการหรือนาบริการไปใช ้โดยผิดกฎหมาย
ิ ธิทจ
8. บริษัทฯ มีสท
ี่ ะแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า หากมีข ้อกาหนด
คาสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย
่ วข ้องกาหนดให ้มีการแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ
หรือยกเลิกเงือ
่ นไขของบริการนี้หรือคาสั่งดังกล่าวเป็ นการเพิม
่ ภาระในการดาเนินการของบริษัทฯ
ิ ธิในการแก ้ไข เปลีย
เว ้นแต่จะได ้ระบุไว ้โดยชัดแจ ้งเป็ นอย่างอืน
่ บริษัทฯ มีสท
่ นแปลง ระงับ
หรือยกเลิกเงือ
่ นไขและข ้อกาหนดนี้ได ้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30
วันผ่านทางช่องทางทีบ
่ ริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
9. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต ้เงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯ กาหนด
ผู ้ใช ้บริการจะต ้องศึกษาข ้อมูลเพิม
่ เติมก่อนเลือกใช ้บริการที่ www.truemove่ มต่อระบบ 3G/4G25G ที่ www.truemove-h.com/apn หรือ ทรูมูฟ เอช แคร์
h.comและสาหรับการตัง้ ค่าเชือ
โทร 1242 หรือสอบถามพนักงานขาย
10. กรณีทบ
ี่ ริษัทฯ มีการควบรวม หรือโอนธุรกิจ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ผู ้ใช ้บริการตกลงให ้บริษัทฯ
โอนย ้ายการใช ้บริการโทรศัพท์เคลือ
่ นทีต
่ ามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให ้กับบริษัททีเ่ กิดขึน
้ จากการควบรวม
หรือรับโอนธุรกิจ เพือ
่ เป็ นผู ้ให ้บริการโทรศัพท์เคลือ
่ นทีต
่ ามหนังสือรับสิทธิฉบับนี้ แก่ผู ้ใช ้บริการได ้ทันทีต่อไป
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทจ
ี่ ะแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
12. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต ้เงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯ กาหนด
ผู ้ใช ้บริการจะต ้องศึกษาข ้อมูลเพิม
่ เติมก่อนเลือกใช ้บริการที่ www.truemove-h.com หรือ ทรูมูฟ เอช แคร์
โทร *9090 หรือสอบถามพนักงานขาย

