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คู่มือการใชง้าน True iService Web 

True iService Web คืออะไร 

 True iService Web คือ เว็บไซต์ซึ่งทรูพัฒนาขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า สามารถเข้าถึง

บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในกลุ่มทรู ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบยอดการใช้งาน ประวัติใบแจ้งค่าบริการ ช าระ

ค่าบริการ เติมเงิน สมัครแพ็กเกจเสริม หรือตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งลูกค้าสามารถพิมพ์ URL 

เพื่อเข้าใช้บริการได้ท่ี www.trueiservice.com 

การสมัครบริการ True iService 

เพื่อความปลอดภัยในการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของคุณ ทุกครั้งท่ีคุณต้องการเข้าใช้งาน True iService 

จะต้องท าการ Log in ด้วย True ID Username และ Password ซึ่งคุณจะได้รับ True ID Username และ 

Password ได้โดย 3 วิธี ดังนี้ 

1) ระบบท าการลงทะเบียนให้โดยอัตโนมัติ : ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 ลูกค้าทรูมูฟเอชแบบราย

เดือนและแบบเติมเงินท่ีเปิดใช้บริการใหม่ หรือลูกค้าปัจจุบันท่ียังไม่เคยลงทะเบียนสมัคร True ID 

มาก่อนจะได้รับแจ้ง True ID Username และ Password ผ่านทาง SMS  

2) การลงทะเบียนด้วย E-Mail Address : เหมาะส าหรับลูกค้าท่ีใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อท่ีไม่สะดวกรับ 

SMS เช่น iPad, Air card บางรุ่น หรือกรณีท่ีลูกค้าสะดวกเข้าใช้บริการ True iService ผ่านการ

เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งเมื่อลูกค้าลงทะเบียนด้วย E-Mail Address แล้ว ระบบ True iService 

จะส่งข้อมูลส าคัญหรือข่าวสารต่างๆ ผ่านทาง E-Mail ดังกล่าวแทนการส่ง SMS 

3) การลงทะเบียนด้วยเลขหมายทรูมูฟหรือทรูมูฟเอช : กรณีท่ีคุณเคยใช้หมายเลขโทรศัพท์ทรูมูฟ  

หรือทรูมูฟเอชของคุณลงทะเบียนขอรับ True ID ก่อนเดือนเมษายน 2555 คุณสามารถน าหมายเลข

โทรศัพท์ดังกล่าวพร้อมรหัสผ่าน (Password) ท่ีเคยได้รับ น ามาใช้ Log in เพื่อเข้าใช้งาน True 

iService ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ 

 

หมายเหตุ : หากคุณต้องการสมัครบริการ True iService ผ่านเว็บไซต์ www.trueiservice.com คุณสามารถสมัครบริการได้

โดยการลงทะเบียนด้วย E-Mail Address เท่านั้น  

 

Tip : คุณสามารถดูขั้นตอนการสมัคร True ID อย่างละเอียดได้จากคู่มือ “True ID ส าหรับบริการ True iService” 

 

http://www.trueiservice.com/
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เร่ิมใช้งาน True iService Web 

เมื่อคุณเปิดเว็บไซต์ www.trueiservice.com คุณจะต้องท าการ Log in ด้วย True ID Username และ 

Password ซึ่งแบ่งได้ 2 วิธีดังนี้ 

1. การ Log in ด้วย True ID Username ท่ีเป็นหมายเลขโทรศัพท์ 

กรณีท่ีคุณใช้ True ID Username เป็นหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ ในการ Log in เพื่อเข้าใช้งาน True 

iService คุณจะสามารถตรวจสอบข้อมูลและใช้บริการต่างๆ ได้เฉพาะกับหมายเลขโทรศัพท์นั้นๆ  

2. การ Log in ด้วย True ID Username ท่ีเป็น E-mail Address 

กรณีท่ีคุณใช้ True ID Username เป็น E-mail Address ในการ Log in เพื่อเข้าใช้งาน True iService 

คุณจะสามารถดูข้อมูลและใช้บริการต่างๆ ส าหรับผลิตภัณฑ์ท้ังหมดในกลุ่มทรูท่ีเปิดบริการด้วยหมายเลขบัตร

ประชาชนของคุณ  

นอกจากนี้ หากคุณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วย 3G/EDGE/GPRS จากหมายเลขโทรศัพท์แบบเติมเงินทรูมูฟ

เอช ระบบ True iService จะแสดงข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ท่ีคุณใช้เชื่อมต่อขึ้นมาให้คุณบริหารจัดการได้อีกด้วย* 

 

*หมายเหตุ : หากคุณไม่ได้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่าน 3G/EDGE/GPRS ระบบ True iService จะแสดงข้อมูลเฉพาะบริการและ

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มทรูที่เปิดบริการด้วยบัตรประชาชนของคุณเท่านั้น  
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วิธีการ Log in 

1. ข้ันตอนการ Log in ด้วย True ID Username ท่ีเป็นหมายเลขโทรศัพท์ 

กรณีที่คุณใช้ True ID Username เป็นหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ มีขั้นตอน Log in ดังต่อไปนี้ 

1.1 คลิกท่ีปุ่ม Login ซึ่งอยู่ด้านบนขวาของเว็บไซต ์

 

1.2 ใส่ True ID Username และ Password ดังนี้ 

- ช่อง Login: ใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

- ช่องถัดไปใส่รหัสผ่าน (Password) 

- คลิกปุ่ม Login 

 

1.3 คุณสามารถเริ่มใช้งาน True iService ได้ทันท ี
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2. ขั้นตอนการ Log in ด้วย True ID Username ท่ีเป็น E-mail Address 

กรณีที่คุณใช้ True ID Username เป็นหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ มีขั้นตอน Log in ดังต่อไปนี้ 

2.1 คลิกท่ีปุ่ม Login ซึ่งอยู่ด้านบนขวาของเว็บไซต ์

 

2.2 ใส่ True ID Username และ Password ดังนี้ 

- ช่อง Login: ใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

- ช่องถัดไปใส่รหัสผ่าน (Password) 

- คลิกปุ่ม Login 

 

2.3 คุณสามารถเริ่มใช้งาน True iService ได้ทันท ี
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การจัดการเก่ียวกับรหัสผ่าน (Password) 

ลืมรหัสผ่าน (Forgot Password) 

หากคุณลืมรหัสผ่าน (Password) ส าหรับ Log in เข้าใช้งาน True iService คุณสามารถขอรับรหัสผ่าน

ใหม่ได้ โดยระบบ True iService จะส่งรหัสผ่านให้คุณใหม่โดยอัตโนมัติ* ซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

1. ลืมรหัสผ่านส าหรับ True ID Username ท่ีเป็นหมายเลขโทรศัพท์ 

1.1 ในส่วน Log in คลิกท่ี >ลืมรหัสผ่าน? 

 

1.2 ใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือท่ีเป็น True ID Username ลงในช่องว่าง แล้วคลิกปุ่ม ตกลง 

 

1.3 ระบบจะส่งรหัสผ่าน (Password) ทาง SMS ไปท่ีหมายเลขโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็น True ID 

Username ของคุณ คุณสามารถตรวจสอบรหัสผ่านได้โดยสังเกตจากชื่อผู้ส่ง “True ID/TMN”   
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2. ลืมรหัสผ่านส าหรับ True ID Username ท่ีเป็น E-mail Address 

2.1 ในส่วน Log in คลิกท่ี >ลืมรหัสผ่าน? 

 

2.2 ใส่ E-mail Address ท่ีใช้เป็น True ID Username ลงในช่องว่าง แล้วคลิกปุ่ม ตกลง ระบบจะส่ง

รหัสผ่านใหม่ไปยัง E-mail Address ท่ีระบุไว้ 

 

 

* หมายเหตุ : เนื่องจากลูกค้าสามารถใช้ True ID Username เข้าถึงและจัดการด้านการเงินกับบัญชีทรูมันนี่ 

(True Money) ได้ด้วย ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานส าหรับลูกค้าท่ีมีการใช้ True ID ในการบริหาร

จัดการบัญชีทรูมันนี่ ระบบจะส่งรหัสผ่านให้โดยอัตโนมัติเฉพาะลูกค้าท่ีไม่มีเงินในบัญชีทรูมันนี่ (0 บาท) เท่านั้น 

ส าหรับลูกค้าท่ีมีเงินอยู่ในบัญชีทรูมันนี่ (True Money) ขอแนะน าให้คุณขอรับรหัสผ่านใหม่ โดยติดต่อ 

Call Center 1331   
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ตัวอย่างกรณีลูกค้ามีการใช้งานบัญชีทรูมันน่ีและขอรับรหัสผ่านใหม่ 

 

การเปลี่ยนรหัสผ่าน (Change Password) 

เมื่อลูกค้าต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ ลูกค้าสามารถท าได้โดยต้อง Log in เข้าสู่ระบบ True iService 

ก่อนและท าการเปลี่ยนรหัสผ่านที่เมนู Profile Setting ดังนี้ 

1) ท่ีมุมบนขวาของเว็บ ให้คลิกท่ีสัญลักษณ์  จากนั้นเลือกเมนู Profile Setting 

 

2) ท่ีข้อมูลส่วนตัว คลิกท่ีสัญลักษณ์  ด้านขวามือ 
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3) คลิกท่ีปุ่ม เปลี่ยนรหัสผ่าน 

 

4) คลิกท่ีปุ่ม เปลี่ยนรหัสผ่าน 

 - ใส่รหัสผ่านเดิมลงในช่อง รหัสเก่า 

 - ก าหนดรหัสผ่านใหม่ ลงในช่อง รหัสผ่านใหม่ 

 - ใส่รหัสผ่านใหม่อีกครั้ง ลงในช่อง ยืนยันรหัสผ่านใหม่ 

 - คลิกปุ่ม ตกลง 
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5) ระบบแจ้งยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่านเสร็จสมบูรณ์ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ 

 5.1) กรณีใช้ True ID Username เป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ระบบจะแจ้งยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่าน

โดยส่ง SMS ไปท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 

 

 

 5.2) กรณีใช้ True ID Username เป็น E-mail Address ระบบจะแจ้งยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยส่ง

เมล์ไปท่ี E-mail ท่ีลงทะเบียนเอาไว้ 
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เมนูการใช้งานส าหรับหมายเลขโทรศัพท์แบบรายเดือน 

 เมื่อคุณ Log in เข้ามาในระบบ ท่ีแถบเมนูด้านบนจะอยู่ท่ีหัวข้อ My Service ซึ่งจะแสดงบริการและ

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มทรูท่ีเปิดบริการด้วยบัตรประชาชนของคุณท้ังหมด  

โดยในขั้นตอนแรกให้คุณคลิกเลือกหมายเลขโทรศัพท์แบบรายเดือนท่ีคุณต้องการใช้บริการ ดังรูป 

 

จากนั้นคุณจะพบแถบเมนูส าหรับท ารายการ ได้แก่  

- เมนูรายละเอียดข้อมูลบริการ 

- เมนูบริการเสริม 

- เมนูสมัครบริการ 

- เมนูบริการหลังการขาย 

- เมนูข้อมูลการใช้งาน 
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1. รายละเอียดข้อมูลบริการ : ใช้ส าหรับตรวจสอบข้อมูลของหมายเลขโทรศัพท์ ได้แก่  หมายเลขบริการ, 

โปรโมชั่นปัจจุบัน, สถานะของเลขหมาย, วันท่ีเปิดใช้งาน, ยอดค้างช าระ, ประเภทการช าระเงิน, วงเงินการใช้

บริการ และยอดท่ีใช้งานเกินโปรโมชั่น 

คุณสามารถเข้าใช้งานเมนู รายละเอียดข้อมูลบริการ ไดโ้ดยคลิกท่ีแถบเมนู รายละเอียดข้อมูลบริการ ระบบจะ

แสดงรายละเอียดของหมายเลขโทรศัพท์ท่ีคุณเลือก ดังรูป 
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2. ข้อมูลบริการเสริม : ใช้ส าหรับตรวจสอบแพ็คเกจเสริมและยอดคงเหลือ, ยอดการใช้งาน 

3G/EDGE/GPRS/WiFi และตรวจสอบ All Together Bonus ท่ีคุณมีอยู่ 

คลิกท่ีแถบเมนู ข้อมูลบริการเสริม ระบบจะแสดงเมนูย่อยอีก 3 เมนูให้เลือกด้านล่าง ดังรูป 
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2.1 เมนูแพ็คเกจเสริมและยอดคงเหลือ : ใช้ส าหรับแสดงยอดค่าโทร, SMS และ MMS คงเหลือจาก

โปรโมชั่นท้ังหมด  

- คลิกท่ีไอคอนแพ็คเกจเสริมและยอดคงเหลือ ระบบจะแสดงรายละเอียดต่างๆ ขึ้นมาดังรูป 
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2.2 เมนู 3G/EDGE/GPRS/WiFi : ใช้ส าหรับตรวจสอบการใช้งาน 3G/EDGE/GPRS/WiFi โดยระบบจะ

แสดงปริมาณข้อมูลอินเตอร์เน็ตท่ีคุณสามารถใช้ได้ตามโปรโมชั่น ปริมาณข้อมูลอินเตอร์เน็ตท่ีคุณใช้งานไป 

และปริมาณข้อมูลอินเตอร์เน็ตคงเหลือ 

- คลิกท่ีไอคอน 3G/EDGE/GPRS/WiFi ระบบจะแสดงรายละเอียดต่างๆ ขึ้นมาดังรูป 
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2.3 เมนู All Together Bonus : ใช้ส าหรับตรวจสอบ All Together Bonus ซึ่งเป็นข้อเสนอพิเศษท่ีทรู 

มอบให้กับลูกค้า โดยลูกค้าสามารถน ายอดโบนัสพิเศษจากการช าระค่าบริการต่าง ๆ มาแลกเป็นโบนัสค่าโทร

ได้ท้ังหมายเลขแบบรายเดือนและเติมเงิน 

- คลิกท่ีไอคอน All Together Bonus ระบบจะแสดงรายละเอียดโบนัสท่ีคุณได้รับขึ้นมาดังรูป 
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3. สมัครบริการ : ใช้ส าหรับสมัครแพ็คเกจเสริมต่างๆ เช่น แพ็คเกจ 3G/EDGE/GPRS/WiFi, แพ็คเกจ 

SMS/MMS, แพ็คเกจรายงานผลฟุตบอล (เฉพาะหมายเลขทรูมูฟ) ขอรับ Username และ Password WiFi และ

สมัครบริการต่างๆ เช่น iControl เป็นต้น 

คลิกท่ีแถบเมนู สมัครบริการ ระบบจะแสดงเมนูย่อยอีก 5 เมนูให้เลือกด้านล่าง ดังรูป 
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3.1 เมนูแพ็คเกจ 3G/EDGE/GPRS/WiFi : ใช้ส าหรับสมัครบริการ 3G/EDGE/GPRS/WiFi เพิ่มเติม 

- คลิกท่ีไอคอนแพ็คเกจ 3G/EDGE/GPRS/WiFi ระบบจะแสดงแพ็คเกจ 3G/EDGE/GPRS/WiFi ขึ้นมา โดย

แบ่งเป็น แพ็คเกจท่ีคิดเป็นนาที, แพ็คเกจท่ีคิดเป็นเมกาไบท์และแพ็คเกจ WiFi ดังรูป 
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3.2 เมนูแพ็คเกจ SMS/MMS : ใช้ส าหรับสมัครบริการ SMS/MMS เพิ่มเติม 

- คลิกท่ีไอคอนแพ็คเกจ SMS/MMS ระบบจะแสดงแพ็คเกจ SMS/MMS ขึ้นมาให้เลือก ดังรูป 

 

- คลิกท่ีช่อง -กรุณาเลือกแพ็คเกจ- 

- เลือกแพ็คเกจท่ีต้องการสมัคร 

- คลิกปุ่ม ตกลง 
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3.3 เมนูแพ็คเกจรายงานผลฟุตบอล : ใช้ส าหรับสมัครบริการรายงานผลฟุตบอลลีคต่างๆ ทาง SMS 

- คลิกท่ีไอคอนแพ็คเกจรายงานผลฟุตบอล ระบบจะแสดงแพ็คเกจขึ้นมาให้เลือก ดังรูป 

 

- คลิกท่ีช่อง -กรุณาเลือกแพ็คเกจ- 

- เลือกแพ็คเกจท่ีต้องการสมัคร 

- คลิกปุ่ม ตกลง 
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3.4 เมนูขอรับ Username และ Password WiFi พร้อมเปิดใช้บริการ EDGE/GPRS : ใช้ส าหรับ

ขอรับ Username และ Password เพื่อน าไปเชื่อมต่อ WiFi 

- คลิกท่ีไอคอนขอรับ Username และ Password WiFi พร้อมเปิดใช้บริการ EDGE/GPRS ระบบจะแสดง

แพ็คเกจขึ้นมาให้เลือก ดังรูป 

 

 

 

3.5 เมนูบริการต่างๆ เช่น icontrol หรืออัพเดทค่าโทรผ่าน SMS : ใช้ส าหรับบริหารจัดการและสมัคร

บริการต่างๆ ท่ีคุณใช้อยู่ เช่น หยุดการเชื่อมต่อ Internet, สมัครบริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ, 

บริการอัพเดทค่าโทรผ่าน SMS เป็นต้น 

- คลิกท่ีไอคอนบริการต่างๆ เช่น icontrol หรืออัพเดทค่าโทรผ่าน SMS ระบบจะแสดงรายการบริการจัดการ

ขึ้นมาให้เลือก ดังรูป 
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หมายเหต ุ: บริการหยุดการเชื่อมต่อ Internet : หากคุณคลิกเลือก “เปิด” หมายถึงต้องการหยุดเชื่อมต่อ 

Internet  
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4. บริการหลังการขาย : ใช้ส าหรับการขอเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น, แก้ไขท่ีอยู่ในการจัดส่งบิลและสมัครบริการ 

eBilling  

คลิกท่ีแถบเมนู บริการหลังการขาย ระบบจะแสดงเมนูย่อยอีก 3 เมนูให้เลือกด้านล่าง ดังรูป 
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4.1 เมนูเปล่ียนโปรโมชั่น : ใช้ส าหรับเปลี่ยนโปรโมชั่นใหม่ 

- คลิกท่ีไอคอนเปลี่ยนโปรโมชั่น ระบบจะแสดงโปรโมชั่นขึ้นมาให้เลือก ดังรูป 

 

- คลิกท่ีช่อง -กรุณาเลือกโปรโมชั่น- 

- เลือกโปรโมชั่นท่ีต้องการเปลี่ยน 

- คลิกปุ่ม ตกลง 
 

 

 

4.2 เมนูแก้ไขท่ีอยู่บิล: ใช้ส าหรับเปลี่ยนท่ีอยู่ในการจัดส่งใบแจ้งยอดค่าใช้บริการ 

- คลิกท่ีไอคอนแก้ไขท่ีอยู่บิล ระบบจะให้กรอกข้อมูลท่ีอยู่ใหม่ลงไป ดังรูป 

 



Page 24 

 

- กรอกข้อมูลท่ีอยู่ใหม่ ท่ีต้องการให้จัดส่งบิล 

- คลิกปุ่ม ตกลง 
 

 

 

4.3 เมนูบริการ e-Billing : ใช้ส าหรับเปลี่ยนวิธีการจัดส่งใบแจ้งค่าบริการจากรูปแบบจดหมายไปเป็นการ

ส่งทาง SMS หรือ E-mail 

- คลิกท่ีไอคอน บริการ e-Billing ระบบจะแสดงรายละเอียดเงื่อนไขและการใช้บริการ e-Billing ดังรูป 
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- คลิกปุ่ม ยอมรับเงื่อนไข 
 

 

- เลือกช่องทางท่ีต้องการรับข้อมูล ได้แก่ ส่งไปทาง SMS หรือส่ง E-mail 
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5. ข้อมูลการใช้งาน : ใช้ส าหรับตรวจสอบประวัติการช าระค่าบริการ, ประวัติใบแจ้งค่าบริการ, รายละเอียดการใช้

บริการและการแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟ 

คลิกท่ีแถบเมนู ข้อมูลการใช้งาน ระบบจะแสดงเมนูย่อยอีก 4 เมนูให้เลือกด้านล่าง ดังรูป 
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5.1 เมนูประวัติการช าระค่าบริการ : ใช้ส าหรับตรวจสอบประวัติการช าระค่าบริการท่ีคุณได้เคยช าระแล้ว 

- คลิกท่ีไอคอน ประวัติการช าระค่าบริการ ระบบจะแสดงข้อมูลขึ้นมาให้ ดังรูป 

 

 



Page 28 

 

5.2 เมนูประวัติใบแจ้งค่าบริการ : ใช้ส าหรับตรวจสอบใบแจ้งยอดค่าใช้บริการของหมายเลขโทรศัพท์ 

- คลิกท่ีไอคอน ประวัติใบแจ้งค่าบริการ ระบบจะแสดงข้อมูลขึ้นมาให้ ดังรูป 
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5.3 เมนูรายละเอียดการใช้บริการ : ใช้ส าหรับแสดงรายละเอียดการใช้งานโทรศัพท์ของคุณ 

- คลิกท่ีไอคอน รายละเอียดการใช้บริการ ระบบจะแสดงตัวเลือกต่างๆ ขึ้นมาดังรูป 

 

- คลิกเลือกหมายเลขท่ีต้องการดูข้อมูล, หัวข้อมูลท่ีต้องการและระยะเวลา 

- คลิกปุ่ม ดูข้อมูล ระบบจะแสดงข้อมูลขึ้นมาให้ 
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5.4 เมนูแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟ : ใช้ส าหรับแสดงรายละเอียดการใช้งานโทรศัพท์ของคุณในรูปแบบ

กราฟวงกลมและกราฟแท่ง ซึ่งคุณสามารถเลือกประเภทการรายงานผลได้ด้วย 

- คลิกท่ีไอคอน แสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟ ระบบจะแสดงตัวเลือกต่างๆ ขึ้นมาดังรูป 

 

- คลิกเลือกหมายเลขท่ีต้องการดูข้อมูล, รอบบิล, ประเภทการแสดงผล และประเภทกราฟ 

- คลิกปุ่ม ดูกราฟ ระบบจะแสดงข้อมูลขึ้นมาให้ 
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เมนูการใช้งานส าหรับหมายเลขโทรศัพท์แบบเติมเงิน 

 เมื่อคุณ Log in เข้ามาในระบบ ท่ีแถบเมนูด้านบนจะอยู่ท่ีหัวข้อ My Service ซึ่งจะแสดงบริการและ

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มทรูท่ีเปิดบริการด้วยบัตรประชาชนของคุณท้ังหมด รวมท้ังหมายเลขโทรศัพท์แบบเติมเงินท่ีคุณ

ใช้ Log in หรือใช้เชื่อมต่อ 3G/EDGE/GPRS เข้าใช้งาน 

โดยในขั้นตอนแรกให้คุณคลิกเลือกหมายเลขโทรศัพท์แบบเติมเงินท่ีคุณต้องการใช้บริการ ดังรูป 

 

จากนั้นคุณจะพบแถบเมนูส าหรับท ารายการ ได้แก่  

- เมนูรายละเอียดข้อมูลบริการ 

- เมนูบริการเสริม 

- เมนูสมัครบริการ 
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1. รายละเอียดข้อมูลบริการ : ใช้ส าหรับตรวจสอบข้อมูลของหมายเลขโทรศัพท์ ได้แก่  หมายเลขบริการ, 

โปรโมชั่นปัจจุบัน, ยอดเงินคงเหลือ, วันหมดอายุการใช้งาน เป็นต้น 

คุณสามารถเข้าใช้งานเมนู รายละเอียดข้อมูลบริการ ได้โดยคลิกท่ีแถบเมนู รายละเอียดข้อมูลบริการ ระบบจะ

แสดงรายละเอียดของหมายเลขโทรศัพท์ท่ีคุณเลือก ดังรูป 

 

2. ข้อมูลบริการเสริม : ใช้ส าหรับตรวจสอบแพ็คเกจเสริมและยอดคงเหลือ และยอดการใช้งาน 3G/EDGE/ 

GPRS/WiFi  

คลิกท่ีแถบเมนู ข้อมูลบริการเสริม ระบบจะแสดงเมนูย่อยอีก 2 เมนูให้เลือกด้านล่าง ดังรูป 
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2.1 เมนูแพ็คเกจเสริมและยอดคงเหลือ : ใช้ส าหรับแสดงยอดค่าโทร, SMS และ MMS คงเหลือจาก

โปรโมชั่นท้ังหมด  

- คลิกท่ีไอคอนแพ็คเกจเสริมและยอดคงเหลือ ระบบจะแสดงรายละเอียดต่างๆ ขึ้นมาดังรูป 
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2.2 เมนู 3G/EDGE/GPRS/WiFi : ใช้ส าหรับตรวจสอบการใช้งาน 3G/EDGE/GPRS/WiFi โดยระบบจะ

แสดงวันที่เริ่มต้นการใช้งาน, วันที่ส้ินสุดการใช้งาน และจ านวนการใช้งานท่ีได้รับ 

- คลิกท่ีไอคอน 3G/EDGE/GPRS/WiFi ระบบจะแสดงรายละเอียดต่างๆ ขึ้นมาดังรูป 
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3. สมัครบริการ : ใช้ส าหรับสมัครแพ็คเกจเสริมต่างๆ เช่น แพ็คเกจ 3G/EDGE/GPRS/WiFi, แพ็คเกจ 

SMS/MMS, แพ็คเกจรายงานผลฟุตบอล (เฉพาะหมายเลขทรูมูฟ) ขอรับ Username และ Password WiFi เป็นต้น 

คลิกท่ีแถบเมนู สมัครบริการ ระบบจะแสดงเมนูย่อยอีก 3 เมนูให้เลือกด้านล่าง ดังรูป 

 

 

3.1 เมนูแพ็คเกจ 3G/EDGE/GPRS/WiFi : ใช้ส าหรับสมัครบริการ 3G/EDGE/GPRS/WiFi เพิ่มเติม 

- คลิกท่ีไอคอนแพ็คเกจ 3G/EDGE/GPRS/WiFi ระบบจะแสดงแพ็คเกจ 3G/EDGE/GPRS/WiFi ขึ้นมา โดย

แบ่งเป็น แพ็คเกจท่ีคิดเป็นนาที, แพ็คเกจท่ีคิดเป็นเมกาไบท์และแพ็คเกจ WiFi (ขึ้นอยู่กับประเภทหมายเลข

โทรศัพท์เติมเงินท่ีคุณใช้งาน) ดังรูป 
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3.2 เมนูแพ็คเกจรายงานผลฟุตบอล : ใช้ส าหรับสมัครบริการรายงานผลฟุตบอลลีคต่างๆ ทาง SMS 

- คลิกท่ีไอคอนแพ็คเกจรายงานผลฟุตบอล ระบบจะแสดงแพ็คเกจขึ้นมาให้เลือก ดังรูป 
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- คลิกท่ีช่อง -กรุณาเลือกแพ็คเกจ- 

- เลือกแพ็คเกจท่ีต้องการสมัคร 

- คลิกปุ่ม ตกลง 

 

 

 

 

3.3 เมนูขอรับ Username และ Password WiFi พร้อมเปิดใช้บริการ EDGE/GPRS : ใช้ส าหรับ

ขอรับ Username และ Password เพื่อน าไปเชื่อมต่อ WiFi 

- คลิกท่ีไอคอนขอรับ Username และ Password WiFi พร้อมเปิดใช้บริการ EDGE/GPRS ระบบจะแสดง

แพ็คเกจขึ้นมาให้เลือก ดังรูป 

 



Page 38 

 

 

 

เมนูส าหรับการช าระเงินและการเติมเงิน 

ลูกค้าท้ังแบบรายเดือนและแบบเติมเงิน สามารถช าระค่าบริการท้ังหมายเลขโทรศัพท์ของตัวคุณเองและ

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มทรูท่ีเปิดบริการด้วยหมายเลขบัตรประชาชนของคุณ หรือผลิตภัณฑ์กลุ่มทรูของผู้อ่ืนได้อีกด้วย 

ในส่วนของ My Service ให้คลิกท่ีแถบเมนู เติมเงิน/ช าระเงิน ระบบจะแสดงเมนูย่อยอีก 4 เมนูให้เลือก ดังนี้ 

- เมนูช าระค่าบริการกลุ่มทรู 

- เมนูช าระค่าบริการกลุ่มทรูล่วงหน้า 

- เมนูช าระค่าบริการให้ผู้อ่ืน 

- เมนูเติมเงิน (ส าหรับลูกค้าเลขหมายแบบเติมเงินเท่านั้น) 
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1. ช าระค่าบริการกลุ่มทรู : ใช้ส าหรับช าระค่าบริการหรือผลิตภัณฑ์ในกลุ่มทรูของตัวคุณเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

คลิกท่ีแถบเมนู ช าระค่าบริการกลุ่มทรู ระบบจะแสดงผลิตภัณฑ์ในกลุ่มทรูท้ังหมดของคุณ ดังรูป 

 

- คลิกเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีคุณต้องการช าระเงิน 

- คลิกช าระเงิน 
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2. ช าระค่าบริการกลุ่มทรูล่วงหน้า : ใช้ส าหรับตั้งเวลาให้ระบบช าระค่าบริการหรือผลิตภัณฑ์ในกลุ่มทรูของตัว

คุณเองโดยอัตโนมัติ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

คลิกท่ีแถบเมนู ช าระค่าบริการกลุ่มทรูล่วงหน้า ระบบจะแสดงผลิตภัณฑ์ในกลุ่มทรูท้ังหมดของคุณ ดังรูป 

 

- คลิกเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีคุณต้องการช าระเงิน 

- ก าหนดเวลาท่ีต้องการให้ระบบช าระเงินอัตโนมัติ 
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3. ช าระค่าบริการให้ผู้อื่น : ใช้ส าหรับกรณีท่ีคุณมีใบแจ้งยอดค่าบริการผลิตภัณฑ์กลุ่มทรู และต้องการช าระ

ค่าบริการ โดยผลิตภัณฑ์นั้นๆ ไม่ได้เปิดบริการด้วยบัตรประชาชนของคุณเอง 

คลิกท่ีแถบเมนู ช าระค่าบริการให้ผู้อื่น ระบบจะแสดงผลิตภัณฑ์ในกลุ่มทรูท้ังหมดขึ้นมาให้คุณเลือก ดังรูป 

 

- คลิกเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีคุณต้องการช าระเงิน 

- ใส่รายละเอียดการช าระเงิน 
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4. เติมเงิน : ใช้ส าหรับการเติมเงินให้หมายเลขโทรศัพท์ในระบบเติมเงินเท่านั้น 

คลิกท่ีแถบเมนู เติมเงิน ระบบจะแสดงหมายเลขโทรศัพท์เติมเงินของคุณท้ังหมดขึ้นมาเลือก ดังรูป 

 

- คลิกเลือกหมายเลขโทรศัพท์ท่ีคุณต้องการช าระเงิน 

 

 

- คลิกเลือกช่องทางการช าระเงิน 
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- ท าการเลือกช่องทางการช าระเงิน โดยคุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการเติมเงินผ่านช่องทางใด ได้แก่ 

 ผ่านบัญชีทรูมันนี่ 

 ผ่านบัตรเงินสดทรูมันนี่ หรือ 

 ผ่านบัตรเครดิต 

 

 

- เมื่อเลือกช่องทางเสร็จแล้วระบบจะให้ก าหนดจ านวนเงินท่ีต้องการเติมเงิน  

- คลิกปุ่ม เติมเงิน  
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การแจง้ปัญหาและบริการ (True Care Chat) 

ลูกค้าท้ังแบบรายเดือนและแบบเติมเงิน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเก่ียวกับบริการและผลิตภัณฑ์ของ

กลุ่มทรูผ่าน Call Center Online ซึ่งเรียกว่า “True Care Chat” ได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. ท่ีเมนูหลัก คลิกเลือกหัวข้อ แจ้งปัญหาและบริการ ดังรูป 

 

2. คลิกเลือกไอคอน True Care Chat บริการ Chat ออนไลน์ ดังรูป 

 

3. ระบบจะอธิบายวิธีการใช้งาน True Care Chat ให้คุณทราบ ให้คลิกท่ี “คุยกับ True Care Chat ได้ท่ีนี่” 
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4. ใส่รายละเอียดลงในช่องต่างๆ ได้แก่  

- ช่อง ชื่อในการสนทนา : ใส่ชื่อท่ีคุณต้องการใช้ในการสนทนากับเจ้าหน้าท่ี 

- ช่อง หมายเลขท่ีขอรับบริการ : ใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์บ้าน (ถ้ามี) 

- ช่อง ประเภท : ให้เลือกประเภทผลิตภัณฑ์ท่ีคุณต้องการสอบถามข้อมูล 

- ช่อง หัวข้อ : ให้เลือกหัวข้อท่ีคุณต้องการสอบถาม 

- ช่อง ชื่อล็อกอิน : ให้ใส่ชื่อ Log in ของคุณ (ถ้ามี) 

5. จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม เข้าใช้งาน  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


