
  เอกสารนีแกไ้ขลา่สดุเมอื: 13 กันยายน 2561 

ขอ้กําหนดและเงอืนไขรายการสง่เสรมิการขาย 4G+ FUN Unlimited 499, 4G+ FUN Unlimited 599, 4G+ FUN Unlimited 
699, 4G+ FUN Unlimited 899, 4G+ FUN Unlimited 1099, 4G+ FUN Unlimited 1299, 4G+ FUN Unlimited 1499, และ 
4G+ FUN Unlimited 1899 

1. รายการสง่เสรมิการขายนี สําหรับผูส้มัครใชบ้รกิารเลขหมายใหม่โทรศัพทเ์คลือนที ทรูมูฟ เอช ของบรษัิท เรียล มูฟ จํากัด (“เรียลมูฟ”)
ระบบรายเดอืน ในนามนติบิคุคล ตังแตวั่นท ี6 กุมภาพนัธ ์2559 ถงึ 30 พฤศจกิายน 2561  หรอืจนกวา่จะมกีารเปลยีนแปลง

2. รายละเอยีดรายการสง่เสรมิการขาย: อัตราคา่บรกิารยังไมร่วมภาษีมลูคา่เพมิ

2.1 รายการสง่เสรมิการขาย 4G+ FUN Unlimited 499 
สทิธติามแพ็กเกจปกต:ิ 
คดิอัตราคา่ใชบ้รกิารเหมาจา่ยขันตํารายเดอืน 499 บาท ตอ่เดอืน ผูใ้ชบ้รกิารจะไดรั้บสทิธใิชบ้รกิาร ดังนี 
(1) โทรทกุเครอืขา่ยจํานวน 200 นาทตีอ่เดอืน
(2) บรกิาร 4G ทคีวามเร็วสงูสดุ 300 เมกะบติตอ่วนิาท ี(Mbps) และบรกิาร 3G/EDGE/GPRS ทคีวามเร็วสงูสดุ 42 เมกะบติตอ่

วนิาท ี(Mbps) เป็นจํานวน 4 กกิะไบต ์(GB) หลังจากนัน จะใชไ้ดไ้ม่จํากัดปรมิาณทีความเร็วสูงสุดไม่เกนิ 128 กโิลบติต่อ
วนิาท ี(Kbps)

(3) บรกิาร Wi-Fi ทคีวามเร็วสงูสดุ 200 เมกะไบตต์อ่วนิาท ี(Mbps) ไมจํ่ากัดปรมิาณการใชง้าน
สทิธพิเิศษเพมิเตมิ:
(1) รับสทิธใิชบ้รกิาร 4G/3G เพมิจากปรมิาณปกตใินแพ็กเกจอกี 4 กกิะไบต ์(GB) สําหรับการใชง้านแอพพลเิคชัน YouTube,

LINE TV และ Facebook Live  เป็นระยะเวลา 12 เดอืน (รอบบลิ) หลังจากนันไดรั้บสทิธคิงเหลอืตามแพ็กเกจปกติ
(2) รับสทิธใิชบ้รกิาร 4G/3G เพมิจากปรมิาณปกตใินแพ็กเกจอีก 1 กกิะไบต ์(GB) สําหรับ Business Plus เป็นระยะเวลา 20

เดอืน (รอบบลิ) หลังจากนันไดรั้บสทิธคิงเหลอืตามแพ็กเกจปกติ
(3) รับสทิธชิมแพ็กเกจ TrueID Premium HD สําหรับ ดบูนโทรศัพทเ์คลอืนท/ีแท็บเล็ต/เว็บไซด ์ฟร ีนาน 12 เดอืน(นับจากวันที

เรมิรับสทิธคิรังแรก) ชอ่งรายการและเงือนไขการใชบ้รกิาร อาจเปลยีนแปลงโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้
(4) รับสทิธใิชบ้รกิารแอพพลเิคชนัเกมส ์ROV ไดไ้ม่จํากัดปรมิาณการใชง้าน เป็นระยะเวลา 12 เดือน (รอบบลิ) ผ่าน URL ที

เป็นไปตามขอ้กําหนดและเงือนไขการใชง้านของแตล่ะบรกิาร

2.2 รายการสง่เสรมิการขาย 4G+ FUN Unlimited 599 
สทิธติามแพ็กเกจปกต:ิ 
คดิอัตราคา่ใชบ้รกิารเหมาจา่ยขันตํารายเดอืน 599 บาท ตอ่เดอืน ผูใ้ชบ้รกิารจะไดรั้บสทิธใิชบ้รกิาร ดังนี 
(1) โทรทกุเครอืขา่ยจํานวน 250 นาทตีอ่เดอืน
(2) บรกิาร 4G ทคีวามเร็วสงูสดุ 300 เมกะบติตอ่วนิาท ี(Mbps) และบรกิาร 3G/EDGE/GPRS ทคีวามเร็วสงูสดุ 42 เมกะบติตอ่

วนิาท ี(Mbps) เป็นจํานวน 6 กกิะไบต ์(GB) หลังจากนัน จะใชไ้ดไ้ม่จํากัดปรมิาณทีความเร็วสูงสุดไม่เกนิ 128 กโิลบติต่อ
วนิาท ี(Kbps)

(3) บรกิาร Wi-Fi ทคีวามเร็วสงูสดุ 200 เมกะบติตอ่วนิาท ี(Mbps) ไมจํ่ากัดปรมิาณการใชง้าน
สทิธพิเิศษเพมิเตมิ:
(1) รับสทิธใิชบ้รกิาร 4G/3G เพมิจากปรมิาณปกตใินแพ็กเกจอกี 6 กกิะไบต ์(GB) สําหรับการใชง้านแอพพลเิคชัน YouTube,

LINE TV และ Facebook Live  เป็นระยะเวลา 12 เดอืน (รอบบลิ) หลังจากนันไดรั้บสทิธคิงเหลอืตามแพ็กเกจปกติ
(2) รับสทิธใิชบ้รกิาร 4G/3G เพมิจากปรมิาณปกตใินแพ็กเกจอีก 1 กกิะไบต ์(GB) สําหรับ Business Plus เป็นระยะเวลา 20

เดอืน (รอบบลิ) หลังจากนันไดรั้บสทิธคิงเหลอืตามแพ็กเกจปกติ
(3) รับสทิธใิชบ้รกิารแอพพลเิคชนั TrueID ไดไ้มจํ่ากัดปรมิาณการใชง้าน ทีความเร็วสูงสุด 300 เมกะบติต่อวนิาที(Mbps) เป็น

ระยะเวลา 12 เดอืน (รอบบลิ) ผา่น URL ทเีป็นไปตามขอ้กําหนดและเงือนไขการใชง้านของแตล่ะบรกิาร
(4) รับสทิธชิมแพ็กเกจ TrueID Premium HD สําหรับ ดบูนโทรศัพทเ์คลอืนท/ีแท็บเล็ต/เว็บไซด ์ฟร ีนาน 12 เดอืน(นับจากวันที

เรมิรับสทิธคิรังแรก) ชอ่งรายการและเงือนไขการใชบ้รกิาร อาจเปลยีนแปลงโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้
(5) รับสทิธใิชบ้รกิารแอพพลเิคชนัเกมส ์ROV ไดไ้ม่จํากัดปรมิาณการใชง้าน เป็นระยะเวลา 12 เดือน (รอบบลิ) ผ่าน URL ที

เป็นไปตามขอ้กําหนดและเงือนไขการใชง้านของแตล่ะบรกิาร

2.3 รายการสง่เสรมิการขาย 4G+ FUN Unlimited 699 
สทิธติามแพ็กเกจปกต:ิ 
คดิอัตราคา่ใชบ้รกิารเหมาจา่ยขันตํารายเดอืน 699 บาท ตอ่เดอืน ผูใ้ชบ้รกิารจะไดรั้บสทิธใิชบ้รกิาร ดังนี 
(1) โทรทกุเครอืขา่ยจํานวน 300 นาทตีอ่เดอืน
(2) บรกิาร 4G ทคีวามเร็วสงูสดุ 300 เมกะบติตอ่วนิาท ี(Mbps) และบรกิาร 3G/EDGE/GPRS ทคีวามเร็วสงูสดุ 42 เมกะบติตอ่

วนิาท ี(Mbps) เป็นจํานวน 8 กกิะไบต ์(GB) หลังจากนัน จะใชไ้ดไ้ม่จํากัดปรมิาณทีความเร็วสูงสุดไม่เกนิ 128 กโิลบติต่อ
วนิาท ี(Kbps)

(3) ใชบ้รกิาร Wi-Fi ทคีวามเร็วสงูสดุ 200 เมกะบติตอ่วนิาท ี(Mbps) ไมจํ่ากัดปรมิาณการใชง้าน
สทิธพิเิศษเพมิเตมิ:
(1) รับสทิธใิชบ้รกิาร 4G/3G เพมิจากปรมิาณปกตใินแพ็กเกจอกี 8 กกิะไบต ์(GB) สําหรับการใชง้านแอพพลเิคชัน TrueID,

YouTube, LINE TV และ Facebook Live  เป็นระยะเวลา 12 เดือน (รอบบลิ) หลังจากนันไดรั้บสทิธิคงเหลือตาม
แพ็กเกจปกติ

(2) รับสทิธใิชบ้รกิาร 4G/3G เพมิจากปรมิาณปกตใินแพ็กเกจอีก 1 กกิะไบต ์(GB) สําหรับ Business Plus เป็นระยะเวลา 20
เดอืน (รอบบลิ) หลังจากนันไดรั้บสทิธคิงเหลอืตามแพ็กเกจปกติ

(3) รับสทิธใิชบ้รกิารแอพพลเิคชนั TrueID ไดไ้มจํ่ากัดปรมิาณการใชง้าน ทีความเร็วสูงสุด 300 เมกะบติต่อวนิาที(Mbps) เป็น
ระยะเวลา 12 เดอืน (รอบบลิ) ผา่น URL ทเีป็นไปตามขอ้กําหนดและเงือนไขการใชง้านของแตล่ะบรกิาร

(4) รับสทิธชิมแพ็กเกจ TrueID Premium HD สําหรับ ดบูนโทรศัพทเ์คลอืนท/ีแท็บเล็ต/เว็บไซด ์ฟร ีนาน 12 เดอืน(นับจากวันที
เรมิรับสทิธคิรังแรก) ชอ่งรายการและเงือนไขการใชบ้รกิาร อาจเปลยีนแปลงโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

(5) รับสทิธใิชบ้รกิารแอพพลเิคชนัเกมส ์ROV ไดไ้ม่จํากัดปรมิาณการใชง้าน เป็นระยะเวลา 12 เดือน (รอบบลิ) ผ่าน URL ที
เป็นไปตามขอ้กําหนดและเงือนไขการใชง้านของแตล่ะบรกิาร

For terms and condit ions in Engl ish, p lease contact our cal l  center at 02-700-910



                           เอกสารนีแกไ้ขลา่สดุเมอื: 13 กันยายน 2561 

2.4 รายการสง่เสรมิการขาย 4G+ FUN Unlimited 899 
สทิธติามแพ็กเกจปกต:ิ 
คดิอัตราคา่ใชบ้รกิารเหมาจา่ยขันตํารายเดอืน 899 บาท ตอ่เดอืน ผูใ้ชบ้รกิารจะไดรั้บสทิธใิชบ้รกิาร ดังนี 
(1) โทรทกุเครอืขา่ยจํานวน 400 นาทตีอ่เดอืน 
(2) บรกิาร 4G ทคีวามเร็วสงูสดุ 300 เมกะบติตอ่วนิาท ี(Mbps) และบรกิาร 3G/EDGE/GPRS ทคีวามเร็วสงูสดุ 42 เมกกะบติ

ตอ่วนิาท ี(Mbps) เป็นจํานวน 15 กกิะไบต ์(GB) หลังจากนัน จะใชไ้ดไ้มจํ่ากัดปรมิาณทีความเร็วสูงสุดไม่เกนิ 384 กโิลบติ
ตอ่วนิาท ี(Kbps)  

(3) บรกิาร Wi-Fi ทคีวามเร็วสงูสดุ 200 เมกะบติตอ่วนิาท ี(Mbps) ไมจํ่ากัดปรมิาณการใชง้าน  
สทิธพิเิศษเพมิเตมิ: 
(1) รับสทิธใิชบ้รกิารแอพพลเิคชนั TrueID, YouTube, Facebook Live, LineTV ไดไ้มจํ่ากัดปรมิาณการใชง้าน ทคีวามเร็วสงูสดุ 

300 เมกะบติตอ่วนิาท(ีMbps) เป็นระยะเวลา 12 เดอืน (รอบบลิ) ผา่น URL ทเีป็นไปตามขอ้กําหนดและเงือนไขการใชง้าน
ของแตล่ะบรกิาร 

(2) รับสทิธใิชบ้รกิาร 4G/3G เพมิจากปรมิาณปกตใินแพ็กเกจอีก 1 กกิะไบต ์(GB) สําหรับ Business Plus เป็นระยะเวลา 20 
เดอืน (รอบบลิ) หลังจากนันไดรั้บสทิธคิงเหลอืตามแพ็กเกจปกต ิ

(3) รับสทิธชิมแพ็กเกจ TrueID Premium HD สําหรับ ดบูนโทรศัพทเ์คลอืนท/ีแท็บเล็ต/เว็บไซด ์ฟร ีนาน 12 เดอืน(นับจากวันที
เรมิรับสทิธคิรังแรก) ชอ่งรายการและเงือนไขการใชบ้รกิาร อาจเปลยีนแปลงโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

(4) รับสทิธใิชบ้รกิารแอพพลเิคชนัเกมส ์ROV ไดไ้ม่จํากัดปรมิาณการใชง้าน เป็นระยะเวลา 12 เดือน (รอบบลิ) ผ่าน URL ที
เป็นไปตามขอ้กําหนดและเงือนไขการใชง้านของแตล่ะบรกิาร 

 
2.5 รายการสง่เสรมิการขาย 4G+ FUN Unlimited 1099 

สทิธติามแพ็กเกจปกต:ิ 
คดิอัตราคา่ใชบ้รกิารเหมาจา่ยขันตํารายเดอืน 1,099 บาท ตอ่เดอืน ผูใ้ชบ้รกิารจะไดรั้บสทิธใิชบ้รกิาร ดังนี 
(1) โทรทกุเครอืขา่ยจํานวน 650 นาทตีอ่เดอืน  
(2) บรกิาร 4G ทคีวามเร็วสงูสดุ 300 เมกะบติตอ่วนิาท ี(Mbps) และบรกิาร 3G/EDGE/GPRS ทคีวามเร็วสงูสดุ 42 เมกกะบติ

ตอ่วนิาท ี(Mbps) เป็นจํานวน 16 กกิะไบต ์(GB) หลังจากนัน จะใช ้ไดไ้มจํ่ากัดปรมิาณทคีวามเร็วสงูสดุไม่เกนิ 384 กโิลบติ
ตอ่วนิาท ี(Kbps)  

(3) บรกิาร Wi-Fi ทคีวามเร็วสงูสดุ 200 เมกกะบติตอ่วนิาท ี(Mbps) ไมจํ่ากัดปรมิาณการใชง้าน 
สทิธพิเิศษเพมิเตมิ: 
(1) รับสทิธใิชบ้รกิารแอพพลเิคชนั TrueID, YouTube, Facebook Live, LineTV ไดไ้มจํ่ากัดปรมิาณการใชง้าน ทคีวามเร็วสงูสดุ 

300 เมกะบติตอ่วนิาท(ีMbps) เป็นระยะเวลา 12 เดอืน (รอบบลิ) ผา่น URL ทเีป็นไปตามขอ้กําหนดและเงือนไขการใชง้าน
ของแตล่ะบรกิาร 

(2) รับสทิธใิชบ้รกิาร 4G/3G เพมิจากปรมิาณปกตใินแพ็กเกจอีก 1 กกิะไบต ์(GB) สําหรับ Business Plus เป็นระยะเวลา 20 
เดอืน (รอบบลิ) หลังจากนันไดรั้บสทิธคิงเหลอืตามแพ็กเกจปกต ิ

(3) รับสทิธชิมแพ็กเกจ TrueID Premium HD สําหรับ ดบูนโทรศัพทเ์คลอืนท/ีแท็บเล็ต/เว็บไซด ์ฟร ีนาน 12 เดอืน(นับจากวันที
เรมิรับสทิธคิรังแรก)  ชอ่งรายการและเงือนไขการใชบ้รกิาร อาจเปลยีนแปลงโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

(4) รับสทิธใิชบ้รกิารแอพพลเิคชนัเกมส ์ROV ไดไ้ม่จํากัดปรมิาณการใชง้าน เป็นระยะเวลา 12 เดือน (รอบบลิ) ผ่าน URL ที
เป็นไปตามขอ้กําหนดและเงือนไขการใชง้านของแตล่ะบรกิาร 

(5) รับสทิธเิลน่ 4G แบบไมล่ดความเร็วนาน 12 เดอืน(รอบบลิ) นับแตวั่นสมัครใชบ้รกิาร 
 

 
2.6 รายการสง่เสรมิการขาย 4G+ FUN Unlimited 1299 

สทิธติามแพ็กเกจปกต:ิ 
คดิอัตราคา่ใชบ้รกิารเหมาจา่ยขันตํารายเดอืน 1,299 บาท ตอ่เดอืน ผูใ้ชบ้รกิารจะไดรั้บสทิธใิชบ้รกิาร ดังนี 
(1) โทรทกุเครอืขา่ยจํานวน 850 นาทตีอ่เดอืน  
(2) บรกิาร 4G ทคีวามเร็วสงูสดุ 300 เมกะบติตอ่วนิาท ี(Mbps) และบรกิาร 3G/EDGE/GPRS ทคีวามเร็วสงูสดุ 42 เมกกะบติ

ตอ่วนิาท ี(Mbps) เป็นจํานวน 20 กกิะไบต ์(GB) หลังจากนัน จะใชไ้ดไ้มจํ่ากัดปรมิาณทีความเร็วสูงสุดไม่เกนิ 384 กโิลบติ
ตอ่วนิาท ี(Kbps)  

(3) บรกิาร Wi-Fi ทคีวามเร็วสงูสดุ 200 เมกะบติตอ่วนิาท ี(Mbps) ไมจํ่ากัดปรมิาณการใชง้าน  
 
สทิธพิเิศษเพมิเตมิ: 
(1) รับสทิธใิชบ้รกิารแอพพลเิคชนั TrueID, YouTube, Facebook Live, LineTV ไดไ้มจํ่ากัดปรมิาณการใชง้าน ทคีวามเร็วสงูสดุ 

300 เมกะบติตอ่วนิาท(ีMbps) เป็นระยะเวลา 12 เดอืน (รอบบลิ) ผา่น URL ทเีป็นไปตามขอ้กําหนดและเงือนไขการใชง้าน
ของแตล่ะบรกิาร 

(2) รับสทิธใิชบ้รกิาร 4G/3G เพมิจากปรมิาณปกตใินแพ็กเกจอีก 1 กกิะไบต ์(GB) สําหรับ Business Plus เป็นระยะเวลา 20 
เดอืน (รอบบลิ) หลังจากนันไดรั้บสทิธคิงเหลอืตามแพ็กเกจปกต ิ

(3) รับสทิธชิมแพ็กเกจ TrueID Premium HD สําหรับ ดบูนโทรศัพทเ์คลอืนท/ีแท็บเล็ต/เว็บไซด ์ฟร ีนาน 12 เดอืน(นับจากวันที
เรมิรับสทิธคิรังแรก)  ชอ่งรายการและเงือนไขการใชบ้รกิาร อาจเปลยีนแปลงโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

(4) รับสทิธใิชบ้รกิารแอพพลเิคชนัเกมส ์ROV ไดไ้ม่จํากัดปรมิาณการใชง้าน เป็นระยะเวลา 12 เดือน (รอบบลิ) ผ่าน URL ที
เป็นไปตามขอ้กําหนดและเงือนไขการใชง้านของแตล่ะบรกิาร 

(5) รับสทิธเิลน่ 4G แบบไมล่ดความเร็วนาน 12 เดอืน(รอบบลิ) นับแตวั่นสมัครใชบ้รกิาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           เอกสารนีแกไ้ขลา่สดุเมอื: 13 กันยายน 2561 

2.7 รายการสง่เสรมิการขาย 4G+ FUN Unlimited 1499 
สทิธติามแพ็กเกจปกต:ิ 
คดิอัตราคา่ใชบ้รกิารเหมาจา่ยขันตํารายเดอืน 1,499 บาท ตอ่เดอืน ผูใ้ชบ้รกิารจะไดรั้บสทิธใิชบ้รกิาร ดังนี 
(1) โทรทกุเครอืขา่ยจํานวน 1,200 นาทตีอ่เดอืน  
(2) บรกิาร 4G ทคีวามเร็วสงูสดุ 300 เมกะบติตอ่วนิาท ี(Mbps) และบรกิาร 3G/EDGE/GPRS ทคีวามเร็วสงูสดุ 42 เมกกะบติ

ตอ่วนิาท ี(Mbps) เป็นจํานวน 25 กกิะไบต ์(GB) หลังจากนัน จะใช ้ไดไ้มจํ่ากัดปรมิาณทคีวามเร็วสูงสุดไม่เกนิ 384 กโิลบติ
ตอ่วนิาท ี(Kbps)  

(3) บรกิาร Wi-Fi ทคีวามเร็วสงูสดุ 200 เมกกะบติตอ่วนิาท ี(Mbps) ไมจํ่ากัดปรมิาณการใชง้าน 
สทิธพิเิศษเพมิเตมิ: 
(1) รับสทิธใิชบ้รกิารแอพพลเิคชนั TrueID, YouTube, Facebook Live, LineTV ไดไ้มจํ่ากัดปรมิาณการใชง้าน ทคีวามเร็วสงูสดุ 

300 เมกะบติตอ่วนิาท(ีMbps) เป็นระยะเวลา 12 เดอืน (รอบบลิ) ผา่น URL ทเีป็นไปตามขอ้กําหนดและเงือนไขการใชง้าน
ของแตล่ะบรกิาร 

(2) รับสทิธใิชบ้รกิาร 4G/3G เพมิจากปรมิาณปกตใินแพ็กเกจอีก 1 กกิะไบต ์(GB) สําหรับ Business Plus เป็นระยะเวลา 20 
เดอืน (รอบบลิ) หลังจากนันไดรั้บสทิธคิงเหลอืตามแพ็กเกจปกต ิ

(3) รับสทิธชิมแพ็กเกจ TrueID Premium HD สําหรับ ดบูนโทรศัพทเ์คลอืนท/ีแท็บเล็ต/เว็บไซด ์ฟร ีนาน 12 เดอืน(นับจากวันที
เรมิรับสทิธคิรังแรก)  ชอ่งรายการและเงือนไขการใชบ้รกิาร อาจเปลยีนแปลงโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

(4) รับสทิธเิลน่ 4G แบบไมล่ดความเร็วนาน 12 เดอืน(รอบบลิ) นับแตวั่นสมัครใชบ้รกิาร 
(5) รับสทิธใิชบ้รกิารแอพพลเิคชนัเกมส ์ROV ไดไ้ม่จํากัดปรมิาณการใชง้าน เป็นระยะเวลา 12 เดือน (รอบบลิ) ผ่าน URL ที

เป็นไปตามขอ้กําหนดและเงือนไขการใชง้านของแตล่ะบรกิาร 
 

2.8  รายการสง่เสรมิการขาย 4G+ FUN Unlimited 1899 
สทิธติามแพ็กเกจปกต:ิ 
คดิอัตราคา่ใชบ้รกิารเหมาจา่ยขันตํารายเดอืน 1,899 บาท ตอ่เดอืน ผูใ้ชบ้รกิารจะไดรั้บสทิธใิชบ้รกิาร ดังนี 
(1) โทรทกุเครอืขา่ยจํานวน 2,000 นาทตีอ่เดอืน  
(2) บรกิาร 4G ทคีวามเร็วสงูสดุ 300 เมกะบติตอ่วนิาท ี(Mbps) และบรกิาร 3G/EDGE/GPRS ทคีวามเร็วสงูสดุ 42 เมกกะบติ

ตอ่วนิาท ี(Mbps) เป็นจํานวน 30 กกิะไบต ์(GB) หลังจากนัน จะใช ้ไดไ้มจํ่ากัดปรมิาณทคีวามเร็วสูงสุดไม่เกนิ 384 กโิลบติ
ตอ่วนิาท ี(Kbps) 

(3) บรกิาร Wi-Fi ทคีวามเร็วสงูสดุ 200 เมกกะบติตอ่วนิาท ี(Mbps) ไมจํ่ากัดปรมิาณการใชง้าน  
 
สทิธพิเิศษเพมิเตมิ: 
(1) รับสทิธใิชบ้รกิารแอพพลเิคชนั TrueID, YouTube, Facebook Live, LineTV ไดไ้มจํ่ากัดปรมิาณการใชง้าน ทคีวามเร็วสงูสดุ 

300 เมกะบติตอ่วนิาท(ีMbps) เป็นระยะเวลา 12 เดอืน (รอบบลิ) ผา่น URL ทเีป็นไปตามขอ้กําหนดและเงือนไขการใชง้าน
ของแตล่ะบรกิาร 

(2) รับสทิธใิชบ้รกิาร 4G/3G เพมิจากปรมิาณปกตใินแพ็กเกจอีก 1 กกิะไบต ์(GB) สําหรับ Business Plus เป็นระยะเวลา 20 
เดอืน (รอบบลิ) หลังจากนันไดรั้บสทิธคิงเหลอืตามแพ็กเกจปกต ิ

(3) รับสทิธชิมแพ็กเกจ TrueID Premium HD สําหรับ ดบูนโทรศัพทเ์คลอืนท/ีแท็บเล็ต/เว็บไซด ์ฟร ีนาน 12 เดอืน(นับจากวันที
เรมิรับสทิธคิรังแรก)  ชอ่งรายการและเงือนไขการใชบ้รกิาร อาจเปลยีนแปลงโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

(4) รับสทิธเิลน่ 4G แบบไมล่ดความเร็วนาน 12 เดอืน(รอบบลิ) นับแตวั่นสมคัรใชบ้รกิาร 
(5) รับสทิธใิชบ้รกิารแอพพลเิคชนัเกมส ์ROV ไดไ้ม่จํากัดปรมิาณการใชง้าน เป็นระยะเวลา 12 เดือน (รอบบลิ) ผ่าน URL ที

เป็นไปตามขอ้กําหนดและเงือนไขการใชง้านของแตล่ะบรกิาร 
 

Fair Usage Policy:  เรยีล มฟู สงวนสทิธใินการจัดการบรหิารเครอืขา่ยตามความเหมาะสมเพอืรักษามาตรฐานคณุภาพของบรกิาร และ
เพอืชว่ยใหผู้ใ้ชบ้รกิารโดยรวมสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เชน่ จํากัด หรอื ลดความเร็วหรอืดําเนนิการใดๆ ในการรับสง่ขอ้มลู
ตา่งๆ การใชง้าน Bit Torrent, การแชรเ์น็ตผา่น Hotspot, การดาวนโ์หลดและ/หรอื อัพโหลดไฟลข์นาดใหญ,่ หรอื การใชง้านใดทมีกีาร
รับสง่ขอ้มลูในปรมิาณมากอยา่งตอ่เนือง หรอืทมีผีลตอ่การใชบ้รกิารหรอืเกดิความไมเ่ป็นธรรม กอ่หรอือาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่
ผูใ้ชบ้รกิารอนื และ/หรอืตอ่เครอืขา่ย หรอืการใหบ้รกิารโดยรวมของเรยีลมฟู 
 
 
เงอืนไขการใชบ้รกิาร TrueID: สามารถใชบ้รกิารTrueID เฉพาะบรกิารภายในแอพพลเิคชัน TrueID บนโทรศัพทเ์คลือนทีหรือ
แท๊บเล็ต ในกรณีทผีูใ้ชบ้รกิารใช ้website อนืหรอืลงิคห์รอืการแชรท์ีปรากฏบนหนา้แอพพลเิคชันTrueID ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งชําระค่าใช ้
บรกิารเพมิเตมิ(ถา้ม)ีตามอัตราทรีะบใุนแพก็เกจทผีูใ้ชบ้รกิารเลอืกใชง้านอยู ่ณ ขณะนัน หรอืหากในแพ็กเกจทเีลอืกใช ้ไมไ่ดร้ะบไุว ้ใหค้ดิ
คา่บรกิารตามเงือนไขทบีรษัิทกําหนด  
 
บรกิารทรีวมอยูใ่นแพก็เกจ TrueID ผูใ้ชส้ามารถใชง้าน login และ logout สามารถใชบ้รกิารดทูวีสีตรมีมงิ, หนัง, เพลง, บทความ ผา่นเมนู 
Exclusive, Movie, TV, Soccer, Music, Sport, Travel, Food, Game, Men, Women และ Entertainment ไมนั่บรวมในการใชง้านใน
เมนู Privileges, Cloud และ Payment   
 
เงอืนไขการใชบ้รกิาร YouTube: สามารถใชบ้รกิาร YouTube เฉพาะบรกิารภายในแอพพลเิคชัน YouTube และ m.youtube.com บน
โทรศัพทเ์คลือนที หรือแท็บเล็ต ในกรณีที ผูใ้ชบ้รกิารใช ้website อืนหรือลงิคท์ีปรากฏบนหนา้ YouTube แอพพลเิคชัน ผูใ้ชบ้รกิาร
จะตอ้งชําระคา่ใชบ้รกิารเพมิเตมิ (ถา้ม)ีตามอัตราทรีะบใุนแพก็เกจทผีูใ้ชบ้รกิารเลอืกใชง้านอยู ่ณ ขณะนัน หรอืหากในแพก็เกจทเีลือกใช ้
ไมไ่ดร้ะบไุว ้ใหค้ดิคา่บรกิารตามเงือนไขทบีรษัิทกําหนด บรกิารทรีวมอยูใ่นแพ็กเกจ YouTube ผูใ้ชส้ามารถใชง้านดา้นดูคลปิ, VDO กด 
like ยกเวน้ฟังกช์ันการดาวนโ์หลดในโหมด Offline 
 
 
 
 
 
 
 



                           เอกสารนีแกไ้ขลา่สดุเมอื: 13 กันยายน 2561 

เงอืนไขการใชบ้รกิาร Facebook Live: สามารถใชบ้รกิาร Facebook เฉพาะบรกิารภายใน website www.facebook.com และ/หรอื 
m.facebook.com และ/หรอื Application Facebook บนโทรศัพทเ์คลอืนทหีรอืแท็บเล็ต ในกรณีท ีผูใ้ชบ้รกิารใช ้ website อนืหรอื Link 
ทปีรากฏบนหนา้ website m.facebook.com หรอื facebook แอพพลเิคชัน ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งชําระคา่ใชบ้รกิารเพมิเตมิ (ถา้ม)ี ตามอัตรา
ทรีะบใุนแพก็เกจทผีูใ้ชบ้รกิารเลอืกใชง้านอยู ่ณ ขณะนัน หรอืหากในแพ็กเกจทเีลอืกใช ้ไมไ่ดร้ะบไุว ้ใหค้ดิคา่บรกิารตามเงือนไขทบีรษัิท
กําหนด บรกิารทีรวมอยู่ในแพ็กเกจ Facebook ผูใ้ชบ้รกิารสามารถ log in และ Log out, อ่าน News Feed ได,้ ดูรายละเอียดในหนา้ 
profile เช่น หนา้wall, ขอ้มูลส่วนตัว และรูปภาพ, Update สถานะ, ซอ่นโพสตจ์าก Timeline,  Like และ Unlike ขอ้ความต่างๆ , 
comment ขอ้ความตา่งๆ และลบ Comment, ตังคา่รปูภาพเป็นภาพของรายชอืตดิตอ่ในโทรศัพท ์หรือ ภาพพืนหลัง, อัพโหลดรูปภาพ, 
Tag บุคคลในรูปได,้ แกไ้ขความเป็นส่วนตัวของรูปภาพ และสถานะของเรา, ดูรายละเอียดในหนา้ profile ของเพือนทัง wall, info, 
photo, ขอเพมิเพอืน และ ลบเพอืนจากลสิต,์ รับ add เพอืนท ีrequest มา หรอืปฏเิสธการรับเป็นเพอืน, คน้หาบคุคล จาก menu search, 
ดรูายละเอยีดในหนา้ profile ของเพอืน, โพสตบ์น wall, ดรูปู และ Comment บนWall ของเพอืน, อา่น และสรา้ง event ของตนเอง, อา่น 
Notes และเขยีน Notes, อา่น notification, สรา้ง page, Groups สําหรับกลุม่เพอืน และอา่นรายละเอยีดตา่งๆบน Group Page, ตดิตาม 
หรอืเลกิตดิตาม Page, เปลยีนการตังคา่แอพลเิคชัน, บัญชผีูใ้ช,้ ความเป็นสว่นตัว ตา่งๆ ใน setting, สามารถรายงานโพสตแ์ละรปูภาพที
ไมเ่หมาะสม รวมถงึการใชง้านด ูVDO และการ Live 

 
เงอืนไขการใชบ้รกิาร LINE TV: สามารถใชบ้รกิาร LINE TV เฉพาะบรกิาร LINE TV แอพพลเิคชนับนโทรศัพทเ์คลอืนท ีหรอืแท๊บเล็ต 
ไมนั่บรวมในการใชฟั้งคช์ันการแชร ์หรอืการเชอืมตอ่ไปยัง Social Media อนืๆ บรกิารทรีวมอยูใ่นแพก็เกจ LINE VIP ผูใ้ชส้ามารถใชง้าน
ดา้นดคูลปิ VDO กด Like และสง่อโีมตคิอ่นแสดงอารมณ์และแสดงความคดิเห็นบนโพสต,์ เปลยีนการตังคา่ตา่งๆ ใน settings, ดแูละเพมิ
บัญชผีูใ้ชง้านทเีป็นทางการของ LINE 
 
ขอ้จาํกดัการใชบ้รกิารแอพพลเิคชนัเกม ROV: สามารถใชบ้รกิารแอพพลเิคชนัเกม ROV เฉพาะบรกิารภายในแอพพลเิคชันเกม ROV 
บนโทรศัพทํเคลอืนท ี หรอืแท๊บเล็ต ในกรณีท ี ผูใ้ชบ้รกิารใช ้ website อนืหรอืลงิคห์รอืการแชรท์ปีรากฏบนหนา้แอพพลเิคชันเกม ROV 
ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งชําระคา่ใชบ้รกิารเพมิเตมิ (ถา้ม)ี ตามอัตราทรีะบใุนแพ็คเกจทผีูใ้ชบ้รกิารเลอืกใชง้านอยู ่ณ ขณะนัน หรอืหากในแพ็คเกจ
ทเีลอืกใช ้ไมไ่ดร้ะบไุว ้ใหค้ดิคา่บรกิารตามเงือนไขทบีรษัิทกําหนด  
 
บรกิารทรีวมอยูใ่นแพ็คเกจ ROV ผูใ้ชส้ามารถใชง้าน login และ logout สามารถใชบ้รกิารเลน่เกม ROV ในโหมดปกต ิ โหมดจัดอันดับ 
แคมป์ฝึก เขา้ในการเมนูขอ้มลูผูเ้ลน่ ภารกจิรายวัน รา้นคา้ ฮโีร ่รนู ไอเทม คลัง กลิด ์สง่ขอ้ความ ของขวัญ ความสําเร็จ จดหมาย และเมนู
เพอืน คน้หาเพอืน ไมนั่บรวมในการใชง้านในเมนู Payment และ Banner ทลีงิคอ์อกนอกเกม   

 
4. ผูใ้ชบ้รกิารสามารถตรวจสอบพนืทกีารใหบ้รกิารของ WiFi by TrueMove H ไดท้ ีwww.truewifi.net 

 
5. ผูใ้ชบ้รกิารสามารถตรวจสอบพนืทกีารใหบ้รกิาร 4G และอปุกรณท์รีองรับไดท้ ีwww.truemove-h.com/4G 

 
6. คา่บรกิารสว่นเกนิเหมาจา่ย คดิเพมิเตมิจากคา่ใชบ้รกิารเหมาจา่ยขันตํารายเดอืนในอัตรา ดังนี  

6.1 โทรทกุเครอืขา่ย นาทลีะ 1.50 บาท เศษของนาทคีดิเป็นหนงึนาท ี
6.2 บรกิารสง่ขอ้ความสนั (SMS) ระหวา่งโทรศัพทเ์คลอืนททีใีชแ้ละจดทะเบยีนภายในประเทศ ขอ้ความละ 3 บาท  
6.3 บรกิารสง่ขอ้ความมัลตมิเีดยี (MMS) ระหวา่งโทรศัพทเ์คลอืนททีใีชแ้ละจดทะเบยีนภายในประเทศ ครังละ 5 บาท  

 
7. อัตราคา่ใชบ้รกิารในขอ้ 2 และขอ้ 3 ทังหมดครอบคลมุเฉพาะคา่บรกิารโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพทเ์คลอืนทหีรอืโทรศัพทพ์นืฐานทใีช ้

และจดทะเบยีนภายในประเทศ ค่าบรกิาร 4G/3G/EDGE/GPRS และค่าบรกิารเสรมิตามประเภทและอัตราตามทีระบุไวเ้ท่านัน ไม่รวมถงึ
คา่บรกิารอนืๆ เชน่ บรกิารดาวนโ์หลดขอ้มลูเนือหาตา่งๆ, คา่บรกิารขา่วสารขอ้มลู, คา่บรกิารโทรศัพทร์ะหวา่งประเทศ, คา่โทรศัพทข์า้มแดน
และบรกิารเสรมิอนืๆ   

 
8. อัตราคา่ใชบ้รกิารขา้งตน้ทังหมดยังไมร่วมภาษีมลูคา่เพมิ 

 
9. เงือนไขการใชบ้รกิาร Wi-Fi by TrueMove H 

9.1 ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งเลอืกใชบ้รกิารผา่น .@ truemoveH เทา่นัน 
9.2 ผูใ้ชบ้รกิารสามารถใชเ้ลขหมายโทรศัพทเ์คลือนที ทรูมูฟ เอช ของผูใ้ชบ้รกิารเป็นชือ Username (09XXXXXXXX) และขอรับ 

Password เพอืใชบ้รกิารผา่นหมายเลข USSD *871*4# โทรออก (ฟร)ี และทางระบบจะจัดสง่ Password ผา่นทาง SMS 
9.3 ผูใ้ชบ้รกิารจะไดรั้บ Username และ Password ของ Wi-Fi by TrueMove H ของบรษัิท ทร ูอนิเทอรเ์น็ต จํากัด (“ทร ูอนิเทอรเ์น็ต”) 

หลังจากทไีดเ้รมิใชบ้รกิาร ภายใน 1 ชัวโมงโดยอัตโนมตั ิ 
9.4 หากผูใ้ชบ้รกิารลมื Password ของ Wi-Fi by TrueMove H สามารถขอรับ Password ใหม่ได ้โดยตดิต่อ ทรูมูฟ เอช แคร ์1242 

หรอืผา่นชอ่งทางทเีรยีลมฟู กําหนดให ้
9.5 ในระหวา่งการใหบ้รกิาร Wi-Fi by TrueMove H ทรู อนิเทอรเ์น็ต มีความจําเป็นตอ้งตัดระบบการเชือมต่ออนิเทอรเ์น็ต (Session 

Time Out) ทกุ ๆ 90 นาที เพือตรวจสอบ และบันทกึปรมิาณการใชง้าน หลังจากการตัดการใชง้านนีแลว้หากตอ้งการใชง้านต่อ 
ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งปิด และเปิดการเชอืมตอ่สัญญาณใหมอ่กีครัง 

9.6 ในกรณีทผีูใ้ชบ้รกิาร Wi-Fi by TrueMove H ลมื Log Out หรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตดิตอ่กันเกนิ 10 นาท ีระบบจะทําการ Log Out 
ใหโ้ดยอัตโนมัต ิ

9.7 Concurrent ในการเชอืมตอ่สัญญาณ Wi-Fi จะมผีูใ้ชง้านเพยีง 1 คนตอ่การใชง้านอนิเทอรเ์น็ตหรอื Wi-Fi ตอ่ครังเทา่นัน 
 

10. สทิธใิด ๆ ตามทรีะบไุวใ้นรายการสง่เสรมิการขายนีไมส่ามารถแลก คนื หรอืเปลยีนเป็นเงนิสดหรอืของอนืใดได ้รวมตลอดทังไมส่ามารถโอน
ไปใหบ้คุคลหรอืนติบิคุคลอนืใดไดด้ว้ย 

 
11. ผูใ้ชบ้รกิารจะไมส่ามารถใชบ้รกิาร โทรออกไปยังหมายเลขพเิศษ เชน่ 1900 หรือส่งขอ้ความสนั (SMS) ทีมีการคดิเงินในเชงิพาณิชย ์ใช ้

บรกิารเสรมิ BlackBerry ทังนี จนกวา่จะมกีารแจง้เปลยีนแปลง 
 
 
 
 



                           เอกสารนีแกไ้ขลา่สดุเมอื: 13 กันยายน 2561 

12. หากผูใ้ชบ้รกิารกระทําการอันเป็นการอยา่งใดอยา่งหนงึดังตอ่ไปนี เรยีลมฟู ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการใหบ้รกิารตามสัญญาไดทั้นท ี 
12.1 กระทําการฝ่าฝืนขอ้หา้มในสัญญา: หากผูใ้ชบ้รกิารกระทําผดิวัตถุประสงคแ์ห่งสัญญา ใหถ้ือเป็นการฝ่าฝืนขอ้หา้มในสัญญา 

“วัตถปุระสงคแ์หง่สัญญา”: ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้ง  
(ก.)  ใชบ้รกิารตามรายการส่งเสรมิการขายนีเพือการสือสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจรติตามวธิีการใช ้บรกิารเยียงปกติ

ประเพณีของบคุคลธรรมดาทัวไปทจีะพงึกระทําเทา่นัน มใิชเ่พอืประโยชน ์หรอืสงิอนืใดทอีาจถอืเอาประโยชนไ์ด ้และ
จะไมนํ่าบรกิารไปใชใ้นเชงิพาณชิยห์รอืใหบ้รกิารตอ่ 

(ข.)  ไมใ่ช ้ไมนํ่าบรกิารมาใช ้ไมดั่ดแปลง หรอืไม่กระทําการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสงิอืนใดเพือเชือมต่อหรือ
เกยีวขอ้งกับการใชบ้รกิารดังกลา่ว รวมทังไมก่ระทําการ อันมลัีกษณะหรอืคาดหมายไดห้รอื เชอืไดว้า่จะก่อใหเ้กดิการ
ผดิศลีธรรมหรอืเกดิความเสยีหายหรอืเกดิความไมเ่ป็นธรรมตอ่เรยีลมฟู หรอืบคุคลอืนใด ทังในทางตรงและทางออ้ม 
หรอืไมทํ่าการรบกวน หรอืกอ่ความไมส่ะดวก หรอืเป็นอันตรายตอ่เครอืขา่ย หรอืทําใหป้ระสทิธภิาพการปฏบิัตงิานของ
เครอืขา่ยหรอืสว่นใด ๆ ของเครอืขา่ย เกดิความขัดขอ้งไมเ่ป็นไปตามปกต ิ 

12.2 กระทําการทมีเีหตผุลอันเชอืไดว้า่ผูใ้ชบ้รกิารทจุรติหรอืมกีารปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใชห้รือรับขอ้เสนอของบรกิาร
หรอืมพีฤตกิรรมฉอ้ฉลในการใชบ้รกิารหรอืนําบรกิารไปใชโ้ดยผดิกฎหมาย 

 
13. เรยีลมฟู ขอสงวนสทิธทิจีะแกไ้ข เปลยีนแปลง ระงับ หรอืยกเลกิไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หากมีขอ้กําหนด คําสัง หรือนโยบาย

ของหน่วยงานของรัฐทเีกยีวขอ้งกําหนดใหม้กีารแกไ้ข เปลยีนแปลง ระงับ หรือยกเลกิเงือนไขของบรกิารนีหรือคําสังดังกล่าวเป็นการเพมิ
ภาระในการดําเนนิการของเรยีลมฟู 

 
14. เวน้แต่จะไดร้ะบุไวโ้ดยชัดแจง้เป็นอย่างอืน เรียลมูฟขอสงวนสทิธิในการแกไ้ขเปลียนแปลง ระงับหรือยกเลกิขอ้กําหนดนีไดต้ามความ

เหมาะสมโดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันผา่นชอ่งทางทเีรยีลมฟูพจิารณาเห็นสมควร 
 

15. รายการสง่เสรมิการขายนีมรีะยะเวลา 12 เดอืน นับตังแตวั่นทจีดทะเบยีนเปิดใชบ้รกิารตามรายการสง่เสรมิการขายนี 


