่ เสริมการขาย Smart SME 4G+
ข้อกาหนดและเงือ
่ นไขรายการสง
1. รายการส่งเสริมการขายนีส
้ าหรับผู ้สมัครใช ้บริการโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ ทรูมฟ
ู เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จากัด (“เรียลมูฟ”) ในระบบ
รายเดือน ในนามนิตบ
ิ ค
ุ คล ตัง้ แต่วน
ั ที่ 27 มิถน
ุ ายน 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 หรือจนกว่าจะมีการเปลีย
่ นแปลง
2. รายการส่งเสริมการขาย : มีรายละเอียดดังนี้
ตารางรายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย Smart SME 4G+
สิทธิพเิ ศษ
รายการส่งเสริม
การขาย

Smart SME 399

ค่าบริการเหมา
จ่ายขนต
ั้ า
่ ราย
เดือน
(บาท)

399

บริการทีไ่ ด้ร ับ
โทรทุก
เครือข่าย
(นาที)

โทร
ภายใน
กลุม
่

4G/3G/EDGE/GPRS

WiFi

4G

4 GB
(จากนัน
้ ใช ้ได ้ต่อเนือ
่ งที่
ความเร็วสูงสุด 384 Kbps.)

250

Smart SME 599

599

500

Smart SME 799

799

700

Smart SME 1099

1099

1000

6 GB
(จากนัน
้ ใช ้ได ้ต่อเนือ
่ งที่
ความเร็วสูงสุด 384 Kbps.)
ไม่จากัด

8 GB
(จากนัน
้ ใช ้ได ้ต่อเนือ
่ งที่
ความเร็วสูงสุด 384 Kbps.)

ไม่จากัด
ปริมาณการ
ใช ้งาน

ไม่จากัด
นาน 12 เดือน

10 GB
(จากนัน
้ ใช ้ได ้ต่อเนือ
่ งที่
ความเร็วสูงสุด 384 Kbps.)

* ภายใต ้เงือ
่ นไข Fair Usage Policy
2.1

รายการส่งเสริมการขาย SMART SME 399
สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
อัตราค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขัน
้ ตา่ รายเดือนในอัตราเดือน (รอบบิล) ละ 399 บาท รับสิทธิใช ้บริการดังนี้
(1) โทรออกทุกเครือข่าย จานวน 250 นาทีตอ
่ เดือน เศษของนาทีคด
ิ เป็ นหนึง่ นาที คิดทุกครัง้ ทีโ่ ทร
(2) โทรหากันภายในกลุม
่ ได ้ไม่จากัด (ภายในกลุม
่ ห มายถึง ผู ้สมัครรายการส่งเสริมการขาย Smart SME 4G+ทีจ
่ ด
ทะเบียนในนามนิตบ
ิ ค
ุ คลเดียวกัน)
(3) บริการ 4G และบริการ 3G/EDGE/GPRS รวมกัน จานวน 4 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนัน
้ ใช ้ได ้อย่างต่อเนือ
่ ง ที่
ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ภายใต ้เงือ
่ นไข Fair Usage Policy ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั พืน
้ ที่
ให ้บริการและอุปกรณ์ทรี่ องรับ สามารถตรวจสอบได ้ที่ www.truemove-h.com/4G
(4) บริการ Wi-Fi ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.) ไม่จากัดปริมาณการใช ้งาน

2.2

รายการส่งเสริมการขาย SMART SME 599
สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
อัตราค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขัน
้ ตา่ รายเดือนในอัตราเดือน (รอบบิล) ละ 599 บาท รับสิทธิใช ้บริการดังนี้
(1) โทรออกทุกเครือข่าย จานวน 500 นาทีตอ
่ เดือน เศษของนาทีคด
ิ เป็ นหนึง่ นาที คิดทุกครัง้ ทีโ่ ทร
(2) โทรหากันภายในกลุม
่ ได ้ไม่จากัด (ภายในกลุม
่ หมายถึง ผู ้สมัครรายการส่งเสริมการขาย Smart SME 4G+ ทีจ
่ ด
ทะเบียนในนามนิตบ
ิ ค
ุ คลเดียวกัน)
(3) บริการ 4G และบริการ 3G/EDGE/GPRS รวมกันจานวน 6 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนัน
้ ใช ้ได ้อย่างต่อเนือ
่ ง ที่
ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ภายใต ้เงือ
่ นไข Fair Usage Policy ทัง้ นี้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั พืน
้ ที่
ให ้บริการและอุปกรณ์ทรี่ องรับ สามารถตรวจสอบได ้ที่ www.truemove-h.com/4G
(4) บริการ Wi-Fi ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.) ไม่จากัดปริมาณการใช ้งาน
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2.3

รายการส่งเสริมการขาย SMART SME 799
สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
อัตราค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขัน
้ ตา่ รายเดือนในอัตราเดือน (รอบบิล) ละ 799 บาท รับสิทธิใช ้บริการดังนี้
(1) โทรออกทุกเครือข่าย จานวน 700 นาทีตอ
่ เดือน เศษของนาทีคด
ิ เป็ นหนึง่ นาที คิดทุกครัง้ ทีโ่ ทร
(2) โทรหากันภายในกลุม
่ ได ้ไม่จากัด(ภายในกลุม
่ หมายถึง ผู ้สมัครรายการส่งเสริม การขาย Smart SME 4G+ ทีจ
่ ด
ทะเบียนในนามนิตบ
ิ ค
ุ คลเดียวกัน )
(3) บริการ 4G และบริการ 3G/EDGE/GPRS รวมกัน จานวน 8 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนัน
้ ใช ้ได ้อย่างต่อเนือ
่ ง ที่
ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ภายใต ้เงือ
่ นไข Fair Usage Policy ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั พืน
้ ที่
ให ้บริการและอุปกรณ์ทรี่ องรับ สามารถตรวจสอบได ้ที่ www.truemove-h.com/4G
(4) บริการ Wi-Fi ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.) ไม่จากัดปริมาณการใช ้งาน
สิทธิพเิ ศษเพิม
่ เติม:
รับสิทธิเล่น 4G แบบไม่ลดความเร็วนาน 12 เดือน (รอบบิล) นับแต่วน
ั สมัครใช ้บริการ

2.4

รายการส่งเสริมการขาย SMART SME 1099
สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
อัตราค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขัน
้ ตา่ รายเดือนในอัตราเดือน (รอบบิล) ละ 1099 บาท รับสิทธิใช ้บริการดังนี้
(1)
โทรออกทุกเครือข่าย จานวน 1000 นาทีตอ
่ เดือน เศษของนาทีคด
ิ เป็ นหนึง่ นาที คิดทุกครัง้ ทีโ่ ทร
(2) โทรหากันภายในกลุม
่ ได ้ไม่จากัด(ภายในกลุม
่ หมายถึง ผู ้สมัครรายการส่งเสริม การขาย Smart SME 4G+ ทีจ
่ ด
ทะเบียนในนามนิตบ
ิ ค
ุ คลเดียวกัน )
(3) บริการ 4G และบริการ 3G/EDGE/GPRS รวมกัน จานวน 10 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนัน
้ ใช ้ได ้อย่างต่อเนือ
่ ง ที่
ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ภายใต ้เงือ
่ นไข Fair Usage Policy ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั พืน
้ ที่
ให ้บริการและอุปกรณ์ทรี่ องรับ สามารถตรวจสอบได ้ที่ www.truemove-h.com/4G
(4) บริการ Wi-Fi ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.) ไม่จากัดปริมาณการใช ้งาน
สิทธิพเิ ศษเพิม
่ เติม:
รับสิทธิเล่น 4G แบบไม่ลดความเร็วนาน 12 เดือน (รอบบิล) นับแต่วน
ั สมัครใช ้บริการ

ิ ธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพือ
Fair Usage Policy: เรียลมูฟมีสท
่ รักษามาตรฐานคุณภาพของบริ
และเพื
การ
อ
่ ช่วย
ให ้ผู ้ใช ้บริการโดยรวมสามารถใช ้งานได ้อย่างมีประสิทธิภเช่
าพ
น จากัด หรือ ลดความเร็วหรือดาเนินการใดๆ
ในการรับส่งข ้อมูลต่างๆการใช ้
งานBit Torrent, การดาวน์โหลดและ
/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่
, หรือ การใช ้งานใดทีม
่ ก
ี ารรับส่งข ้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนืหรื
อ
่ งอที่
มีผลต่อการใช ้บริการหรือเกิดความไม่เป็ นธรรม
ก่อหรืออาจก่อให ้เกิดความเสียหายต่อผู ้ใช ้บริการอื
และ/หรื
น
่
อต่อเครือข่ายหรือการให ้บริการ
โดยรวมของ
เรียลมูฟทัง้ นี้ การลดความเร็อาจลดต
ว
า่กว่าทีร่ ะบุในแพ็กเกจตามแต่ลก
ั ษณะการใช ้งาน
3. ค่าบริการส่วนเกิน คิดเพิม
่ เติมจากค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขัน
้ ตา่ รายเดือนในอัตรา ดังนี้
3.1 โทรทุกเครือข่าย นาทีละ 1.25 บาท เศษของนาทีคด
ิ เป็ นหนึง่ นาที คิดทุกครัง้ ทีโ่ ทร
้ (SMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลือ
3.2 บริการส่งข ้อความสัน
่ นทีท
่ ใี่ ช ้และจดทะเบียนภายในประเทศ ข ้อความละ 2 บาท
3.3 บริการส่งข ้อความมัลติมเี ดีย (MMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ ใี่ ช ้และจดทะเบียนภายในประเทศ ครัง้ ละ 5 บาท
4. ผู ้ใช ้บริการจะต ้องชาระค่าบริการส่วนเกินจากอัตราค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขัน
้ ตา่ รายเดือนข ้างต ้นตลอดจนค่าบริการเสริม และ
ค่าบริการอืน
่ ใดนอกเหนือจากทีร่ ะบุไว ้ในข ้อ 2 และข ้อ 3 ในอัตราปกติตามจริง (ถ ้ามี)
5.

อัตราค่าใช ้บริการในข 2้อ และข ้อ3 ทัง้ หมดครอบคลุมเฉพาะค่าบริรโทรออกไปยั
กา
งเลขหมายโทรศัพท์เคลือ
่ นทีห
่ รือโทรศัพท์พน
ื้ ฐานทีใ่ ช ้และ
จดทะเบียนภายในประเทศ ค่าบริก4G/3G/EDGE/GPRS
าร
และค่าบริการเสริมตามประเภทและอัตราตามทีร่ ะบุไว ้เท่านัน
้ ไม่รวมถึงค่าบริการอืน
่ ๆ
เช่น บริการดาวน์โหลดข ้อมูลเนือ
้ หาต่, ค่
างๆ
าบริการข่าวสารข ้อมู, ล
ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
, ค่าโทรศัพท์ข ้ามแดนและบริการเสริมอืน
่ ๆ

6. อัตราค่าใช ้บริการข ้างต ้นทัง้ หมดยังไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
่
ิ ธิในการจากัดการใช ้งาน 4G ไม่จากัดปริมาณการใช ้งาน ตามรายการส่งเสริมการขายทีผ
7. เรียลมูฟ มีสท
่ ู ้ใช ้บริการได ้สมัครใช ้
บริการควบคูไ่ ปกั บเลขหมายโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ หากเรียลมูฟตรวจพบ หรือมีการแจ ้งมายัง เรียลมูฟ ว่าผู ้ใช ้บริการ มีการใช ้งานใน
ลักษณะของการกระจายสัญญาณโมบายอินเตอร์เน็ ตให ้กับโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ และ/หรืออุปกรณ์อน
ื่ เพือ
่ ร่วมใช ้งานด ้วย และ/หรือ
การกระทาอืน
่ ๆ ในลักษณะเดียวกัน หรือคล ้ายคลึงกันทุกกรณี
8.

ิ ธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพือ
เรียลมูฟมีสท
่ รักษามาตรฐานคุณภาพของบริ
และเพื
การอ
่ ช่วยให ้ผู ้ใช ้บริการโดยรวม
สามารถใช ้งานได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยการจากัดปริมาณการใช ้งานของผู ้ใช ้บริการและความเร็วของโมบ
ายอินเตอร์เน็ ตตามความ
เหมาะสมในรอบบิลถัดไปในกรณีทเรี
ี่ ยลมูฟพบหรือสันนิษฐานได ้ว่าผู ้ใช ้บริการมีการด
าวน์โหลดและ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขน
าดใหญ่ หรือ
การใช ้งานใดๆทีม
่ ก
ี ารรับส่งข ้อมูลในปริมาณสูงากอย่
ม างต่อเนือ
่ งในลักษณะไม่เป็ นปกติดงั เช่นบุคคลทัว่ ไปพึงใช ้งาน
หรือผู ้ใช ้บริการมี
้ง ม
พฤฒิกรรมการใชานที
่ ผ
ี ลต่อการใช ้บริการหรือเกิดความไม่เป็ นธรรม
ก่อหรืออาจก่อให ้เกิดความเสียห
าย หรือกระทบหรืออาจจะกระทบต่อ
้บริ
้บริ
การใช การผู ้ใช การร
ายอืน
่ และ/หรือต่อเครือข่ายหรือการให ้บริการโดยรวมของ
เรียลมูฟทัง้ นีก
้ ารลดความเร็วาจลดต
อ
า่ กว่าทีร่ ะบุใน
แพ็กเกจได ้

หน้ า 2 จาก 3

9. เงือ
่ นไขการใช ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H
9.1. ผู ้ใช ้บริการต ้องเลือกใช ้บริการผ่าน .@ truemoveH เท่านัน
้
่
9.2. ผู ้ใช ้บริการสามารถใช ้เลขหมายโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ ทรูมฟ
ู เอช ของผู ้ใช ้บริการเป็ นชือ
Username (09XXXXXXXX) และ
ขอรับ Password เพือ
่ ใช ้บริการผ่านหมายเลข USSD *871*4# โทรออก (ฟรี) และทางระบบจะจัดส่ง Password ให ้
ผู ้ใช ้บริการผ่านทาง SMS
9.3. ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับ Username และ Password ของ Wi-Fi by TrueMove H ของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ ต จากัด (“ทรู
อินเทอร์เน็ ต”) หลังจากทีไ่ ด ้เริม
่ ใช ้บริการ ภายใน 1 ชัว่ โมงโดยอัตโนมัต ิ
9.4. หากผู ้ใช ้บริการ ลืม Password ของ Wi-Fi by TrueMove H สามารถขอรับ Password ใหม่ได ้ โดยติดต่อ ทรูมฟ
ู เอช แคร์
1331 หรือผ่านช่องทางทีเ่ รียลมูฟ กาหนดให ้
่ มต่ออินเทอร์เน็ ต
9.5. ในระหว่างการให ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ทรู อินเทอร์เน็ ต มีความจาเป็ นต ้องตัดระบบการเชือ
้งาน
(Session Time Out) ทุก ๆ 90 นาที เพือ
่ ตรวจสอบ และบันทึกปริมาณการใช
หลังจากการตัดการใช ้งานนีแ
้ ล ้วหาก
่ มต่อสัญญาณใหม่อก
ต ้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 Wi-Fi ต่อครัง้ เท่านัน
9.7. Concurrent ในการเชือ
้
9.8. ผู ้ใช ้บริการสามารถตรวจสอบพืน
้ ทีก
่ ารให ้บริการของ WiFi by TrueMove H ได ้ที่ www.truewifi.net
10. สิทธิใด ๆ ตามทีร่ ะบุไว ้ในรายการส่งเสริมการขายนีไ้ ม่สามารถแลก คืน หรือเปลีย
่ นเป็ นเงินสด หรือของอืน
่ ใดได ้ รวมตลอดทัง้
ไม่สามารถทบยอดคงเหลือไปใช ้ในเดือนถัดไปได ้ หรือโอนไปให ้บุคคลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลอืน
่ ใดได ้ด ้วย
ิ ธิในการยกเลิกการให ้บริการตามสัญญา
11. หากผู ้ใช ้บริการกระทาการอันเป็ นการอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้ เรียลมูฟ มีสท
ได ้ทันที
่ ได ้ว่าจะก่อให ้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหาย
11.1
กระทาการอันมีลก
ั ษณะหรือคาดหมายได ้หรือเชือ
หรือเกิดความไม่เป็ นธรรมต่อเรียลมูฟหรือบุคคลอืน
่ ใด ทั ้ งในทางตรงและทางอ ้อม หรือทาการรบกวน หรือ
ก่อความไม่สะดวกหรือเป็ นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทาให ้ประสิทธิภาพการปฏิบต
ั งิ านของเครือข่ายหรือ
ส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข ้องไม่เป็ นไปตามปกติ
่ ได ้ว่าผู ้ใช ้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเ อกสารในการสมัครใช ้หรือรับ
11.2
กระทาการทีม
่ เี หตุผลอันเชือ
ข ้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ ้อฉลในการใช ้บริการหรือนาบริการไปใช ้โดยผิดกฎหมาย
ิ ธิทจ
12. เรียลมูฟ มีสท
ี่ ะแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า หากมีข ้อกาหนด คาสัง่ หรือ
นโยบายของหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย
่ วข ้องกา หนดให ้มีการแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงือ
่ นไขของบริการนีห
้ รือคาสัง่
ดังกล่าวเป็ นการเพิม
่ ภาระในการดาเนินการของเรียลมูฟ
ิ ธิในการแก ้ไขเปลีย
13. เว ้นแต่จะได ้ระบุไว ้โดยชัดแจ ้งเป็ นอย่างอืน
่ เรียลมูฟ มีสท
่ นแปลง ระงับหรือยกเลิกข ้อกาหนดนีไ้ ด ้ตามความ
เหมาะสมโดยจะแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30 วันผ่านช่องทางทีเ่ รียลมูฟพิจารณาเห็นสมควร
14. รายการส่งเสริมการขายนีม
้ รี ะยะเวลา 12 เดือน นับตัง้ แต่วน
ั ทีจ
่ ดทะเบียนเปิ ดใช ้บริการตามรายการส่งเสริมการขาย นี้
้ ริการ Push to Talk
ข้อจาก ัดการใชบ
่ บนโทรศัพท์เคลือ
สามารถใช ้บริการ Push to talk เฉพาะบริการ Push to Talk แอพพลิเคชัน
่ นทีร่ ุ่น SMART 4G Adventure
่ ผู ้ใช ้บริการจะต ้องชาระค่าใช ้บริการเพิม
ในกรณีท ี่ ผู ้ใช ้บริการใช ้ บริการอืน
่ ๆ นอกเหนือจากแอพพลิเคชัน
่ เติม (ถ ้ามี) ตามอัตราทีร่ ะบุ
ในแพ็กเกจทีผ
่ ู ้ใช ้บริการเลือกใช ้งานอยู่ ณ ขณะนัน
้ หรือหากในแพ็กเกจทีเ่ ลือกใช ้ ไม่ได ้ระบุไว ้ ให ้คิดค่าบริการตามเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯ
กาหนด
บริการทีร่ วมอยูใ่ นแพ็กเกจ Push to talk ผู ้ใช ้บริการสามารถใช ้บริการสนทนาภายในกลุม
่ ลงทะเบียนใช ้งาน Push to talk
่ สามารถเข ้าร่วมกลุม
ด ้วยเบอร์โทรศัพท์ของคุณ หรือลงทะเบียนด ้วย Email, สามารถค ้นหากลุ่ มจาก ID หรือชือ
่ สร ้างกลุม
่ ใหม่ และ
เพิม
่ ผู ้ติดต่อได ้
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