SME Buffet (On Net) - 999
For terms and conditions in English, please contact our call center at 02-900-9100.
รายการส่งเสริมการขาย:

รายการ
ส่งเสริม
การขาย

ค่าใช้บริการ
เหมาจ่าย
ขั้นต่า
รายเดือน

(บาท)

SME Buffet
999 (OnNet)

999

บริการในส่วนเหมาจ่าย

ค่าบริการส่วนเกิน
ช่วงเวลา

ค่าโทร ใน
เครือข่าย

โทรใน
เครือข่าย
ทรูมูฟและท
รูมูฟเอช
เครือข่าย 60
นาทีแรกใน
ช่วงเวลาที่
กาหนดไม่
จากัดจานวน
ครั้ง*

โทรทุก
เครือข่าย
(นาที)

4G/3G/
EDGE/GPRS

Wi-Fi

ค่าโทร ใน
เครือข่าย
นาทีละ
(บาท)

ค่าโทร ทุก
เครือข่าย
นาทีละ
(บาท)

ข้อความสั้น
(SMS)

ข้อความ
มัลติมีเดีย
(MMS)

นาทีที่ 61 เป็น
ต้นไป
1.25Bt./Min

1.25
Bt./Min

1.25
Bt./SMS

5.00
Bt./MMS

ใช้งานได้ต่อเนื่อง
(FUP15GB/384kbps)
(รอบบิลเดือนที่ 1-6)

550 Min

ใช้งานได้ต่อเนื่อง
(FUP10GB/384kbps)
(รอบบิลเดือนที่ 7-18)

ใช้งานได้
ต่อเนื่อง

24 Hrs.

ใช้งานได้ต่อเนื่อง
(FUP5GB/384kbps)
(รอบบิลเดือนที่ 19
เป็นต้นไป)

หมายเหตุ: * รับสิทธิ์โทรออกในเครือข่ายทรูมูฟและทรูมฟ
ู เอช 60 นาทีแรกนับตัง้ แต่โทรออกในแต่ละครั้ง ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่จากัดจานวนครัง้ หลังจากนั้น
ผู้ใช้บริการจะต้องวางสาย เพื่อโทรออกใหม่อีกครั้ง หรือกรณีผู้ใช้บริการไม่วางสาย ตั้งแต่นาทีที่ 61 เป็นต้นไป และโทรในเครือข่ายนอกช่วงเวลา คิดค่าบริการ
เพิ่มเติมจากค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ารายเดือน นาทีละ 1.25 บาท
ข้อก่าหนดและเงือนไขรายการส่งเสริมการขาย: SME Buffet (On-net) 999
1. รายการส่งเสริมการขายนีส
้ าหรับผู้สมัครใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟเอช ของบริษัท เรียลมูฟ จากัด(“เรียลมูฟ”) ในระบบรายเดือน ในนามนิติบุคคล
โดยสมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
2. มีอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ารายเดือนในอัตราเดือน (รอบบิล)ละ 999 บาท รับสิทธิใช้บริการดังนี้
2.1 รับสิทธิ์โทรออกภายในเครือข่ายทรูมูฟ และ ทรูมูฟเอช 60 นาทีแรก ตลอด 24 ชั่วโมง ได้ไม่จากัดจานวนครั้ง หลังจากนั้น ผู้ใช้บริการจะต้องวางสาย
เพื่อโทรออกใหม่อีกครั้ง หรือกรณีผู้ใช้บริการไม่วางสาย ตั้งแต่นาทีที่ 61 เป็นต้นไปและโทรในเครือข่ายนอกช่วงเวลา คิดค่าบริการเพิ่มเติมจาก
ค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ารายเดือนนาทีละ 1.25 บาท
2.2 รับสิทธิ์โทรออกนอกเครือข่ายทรูมฟ
ู และทรูมูฟเอช ตลอด 24 ชั่วโมง จานวน 550 นาทีต่อเดือน ทัง้ นี้ ค่าใช้บริการ ส่วนทีเกินจะคิดเพิ่มเติมจากค่าใช้
บริการเหมาจ่ายขั้นต่ารายเดือน อัตรานาทีละ 1.25 บาท ตลอด 24 ชั่วโมง คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที
2.3 บริการ 3G/EDGE/GPRS ได้ ไม่จากัดปริมาณการใช้งาน ตามนโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสม
ของเรียลมูฟ (Fair
Usage Policy) โดยผู้ใช้บริการจะได้รบ
ั สิทธิใช้ 3G/EDGE/GPRS ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.) ดังนี้
2.3.1
เป็นจานวน 15 กิกกะไบต์ (15GB) ต่อเดือน (รอบบิล) สาหรับรอบบิลที่ 1-6
2.3.2
เป็นจานวน 10 กิกกะไบต์ (10GB) ต่อเดือน (รอบบิล) สาหรับรอบบิลที่ 7-18
2.3.3
เป็นจานวน 5 กิกกะไบต์ (5GB) ต่อเดือน (รอบบิล) สาหรับรอบบิลที่ 19 เป็นต้นไป
หลังจากผู้ใช้บริการใช้บริการครบตามจานวนสิทธิที่ได้รับข้างต้น ผู้ใช้บริการจะยังคงใช้บริการ 3G/EDGE/GPRS ต่อไปได้โดยไม่จากัด
ปริมาณการใช้งานที่ความเร็วสูงสุด 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.) ทั้งนี้ เรียลมูฟขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือ ยกเลิกสิทธิการ
ใช้บริการ 3G/EDGE/GPRS ในระยะเวลาใด ๆ ได้ทันที ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ ทราบผ่านช่องทางที่เรียลมูฟพิจารณาเห็นสมควรใช้บริการ
บริการ
2.4 บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.) ไม่จากัดปริมาณการใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi
by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net
3. ค่าบริการส่วนเกินเหมาจ่าย คิดเพิ่มเติมจากค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ารายเดือนในอัตรา ดังนี้
3.1 บริการส่งข้อความสั้น (SMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนทีท
่ ี่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ข้อความละ 1.25 บาท ที่ราคาตลาด ณ.ปัจจุบัน ซึ่งราคา
อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาด ณ. ขณะนัน
้
3.2 บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนทีที่ใช้และจดทะเบียน ภายในประเทศ ครั้งละ 5.00 บาท ที่ราคาตลาด ณ.ปัจจุบัน ซึ่ง
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาด ณ. ขณะนัน
้
4. สิทธิที่ผู้ใช้บริการได้รับจากอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ารายเดือนตามข้อ 2 หากใช้ไม่หมดจะไม่สามารถทบยอดไปใช้ในเดือนถัดไปได้ และไม่สามารถ
แลก คืน หรือเปลีย
่ นเป็นเงินสด หรือบริการอื่นใดได้ รวมตลอดทัง้ ไม่สามารถโอนสิทธิดงั กล่าวไปให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
5. ผู้ใช้บริการจะต้องชาระค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ารายเดือนและค่าบริการส่วนเกินจากค่าใช้บริการเหมาจ่ายในข้อ 2 และ 3 ตลอดจนค่าบริการเสริม หรือ
บริการอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 2 และ 3 ในอัตราปกติตามจริง (ถ้ามี)
6. อัตราค่าบริการในข้อ 2 และ 3ใช้สาหรับการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือโทรศัพท์พื้นฐานที่ใช้ และ
จดทะเบียนภายในประเทศ
ตลอดจนบริการเสริมตามประเภทและอัตราที่ระบุไว้เท่านั้น ไม่รวมถึงค่าใช้บริการโทรออกไปยังเลขหมายพิเศษ, บริการเสริมอื่นใดนอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้
ในข้อ 2 และ 3, บริการรับส่งข้อมูล (Data Transfer), บริการข้อมูล (Information Service), ส่งข้อความสั้นระหว่างประเทศ (SMS), ค่าโทรทางไกล
ต่างประเทศทุกประเภท, ค่าใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ (International Roaming) และใช้บริการ BlackBerry ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลง
7. อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
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เงื่อนไขการใช้บริการ Wi-Fi by TrueMove H
8.1 ผู้ใช้บริการสามารถใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมฟ
ู เอช ของผู้ใช้บริการเป็นชื่อ user name และสามารถขอรับpassword เพื่อใช้บริการผ่าน
หมายเลขด่วนพิเศษ (USSD) *871*4# โทรออก (ฟรี) หรือช่องทางที่เรียลมูฟกาหนดให้
8.2 หากผู้ใช้บริการลืม password ของ WiFi by TrueMove H สามารถขอรับ password ใหม่ได้โดยติดต่อทรูมูฟ เอช แคร์ 1331 หรือผ่านหมายเลขด่วน
พิเศษ (USSD) *871*4# โทรออก (ฟรี) หรือช่องทางที่เรียลมูฟกาหนดให้
การเชื่อมต่อ WiFi by TrueMove H
9.1 การเชื่อมต่อโดยใช้ user name และ password ผ่านหน้าจอสาหรับ Login บนหน้าต่างอินเทอร์เน็ต (Internet Browser) สามารถใช้ได้กับเครือข่าย
สัญญาณ WiFi (SSID) “ .@TRUEWIFI ” หรือ “ @TRUEWIFI ”
9.2 การเชื่อมต่ออัตโนมัติ (Auto Login) แบบใช้ user name และ password เพื่อทาการติดตั้งบริการในครัง้ แรกผู้ใช้บริการต้องเลือกผ่านเครือข่าย
สัญญาณ WiFi (SSID) “ .@ truemoveH ” เท่านั้น
ในระหว่างการให้บริการ WiFi by TrueMove H ทรู อินเทอร์เน็ต มีความจาเป็นต้องตัดระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Session time out) ทุกๆ 90 นาที
เพื่อตรวจสอบและบันทึกปริมาณการใช้งานหลังจากการตัดการใช้งานนีแ
้ ล้วหากต้องการใช้งานต่อผู้ใช้บริการจะต้องปิดและเปิดการเชื่อมต่อสัญญาณใหม่
อีกครั้ง
ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ WiFi by TrueMove H ลืม Log out หรือไม่ได้ใช้บริการติดต่อกันเกิน 10 นาที ระบบจะทาการ Log Out ให้โดยอัตโนมัติ
Concurrentในการเชือ
่ มต่อสัญญาณ WiFi จะมีการใช้งานผ่านชื่อผูใ้ ช้งานเดียวกันเพียง 1 คนต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือ WiFi ต่อครั้งเท่านัน
้
ระบบ 3G/EDGE/GPRS เป็นการใช้งานผ่านทางซิมการ์ดของผู้ใช้บริการ ซึ่งสามารถเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรี่ องรับระบบ
3G/EDGE/GPRS หรือเข้าสูร่ ะบบโดยผ่านคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่มีโมเด็ม/อุปกรณ์3G/EDGE/GPRS รองรับการใช้งานได้
คุณภาพของการใช้บริการข้อมูลผ่านทางระบบ 3G/EDGE/GPRS ของเรียลมูฟอาจลดลงหรือไม่สามารถให้บริการได้ หากผู้ใช้บริการใช้บริการในสถานทีซ
่ ึ่ง
โดยปกติไม่เหมาะสมแก่การรับสัญญาณ
การเชื่อมต่อระบบ 3G/EDGE/GPRS ของเรียลมูฟจะต้องมีการตั้งค่าและติดตั้งระบบก่อนใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้ง
ค่าและการติดตั้งระบบได้จากผู้ผลิตหรือศึกษาจากคู่มือการใช้อุปกรณ์
เรียลมูฟจะใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อรักษาความปลอดภัยสาหรับระบบ 3G/EDGE/GPRS ของเรียลมูฟ อย่างไรก็ตามผู้ใช้บริการต้องใช้ความ
ระมัดระวังหรือใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยของ คอมพิวเตอร์ หรือโน๊ตบุ๊คของผูใ้ ช้บริการ หรืออุปกรณ์ไร้สายอื่น ๆ จากผู้
ลักลอบ หรือจากไวรัส (ทั้งนี้ หากเป็นไปได้ ควรติดตั้งระบบ Firewall และระบบป้องกันไวรัส)
เรียลมูฟขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือ เสียหาย หรือ การสูญหายของข้อมูล อันเนื่องมาจากความล่าช้าหรือเหตุขัดข้องของการ
ให้บริการข้อมูล หรือการล้มเหลวของการเข้าสู่ระบบ การดาวน์โหลดข้อมูลหรือเนื้อหาที่เป็นอันตรายจากอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบเอง
แต่เพียงผู้เดียว และจะต้องแน่ใจว่าเนื้อหา หรือข้อมูลที่ดาวน์โหลดนั้นมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
วัตถุประสงค์แห่งสัญญา: ผูใ้ ช้บริการตกลงว่าจะใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการสือ
่ สารธุรกิจปกติตามวิธีการใช้บริการเยีย
่ ง
ปกติประเพณีของนิติบุคคลทั่วไปที่จะพึงกระทาเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ โดยมิได้เป็นไปเฉกเช่นนิติบุคคลทั่วไปจะ
ปฏิบัติกันภายใต้วัตถุประสงค์ของนิติบค
ุ คลนั้นๆ เท่านั้น ไม่ว่าจะทาเพื่อตนเอง, บุคคลอื่น หรือนิติบุคคล อีกทั้งจะไม่ใช้ นามาใช้ ดัดแปลง หรือกระทาการ
ใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบ หรือสิ่งอื่นใด เพื่อเชือ
่ มต่อ หรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว และจะไม่กระทาการ หรือละเว้นกระทาการใด ๆ อันมี
ลักษณะหรือคาดหมายได้ หรือเชือ
่ ได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหาย หรือความไม่เป็นธรรมต่อเรียลมูฟ หรือบุคคลอื่ นใดไม่ว่า
ในทางใด ๆ ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือเป็นการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทาให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของเครือข่าย หรือส่วนใด ๆ ของเครือข่ายเกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยวิธีการใด ๆ ก็ตาม
หากผูใ้ ช้บริการกระทาอย่างใดอย่าง
หนึ่งตามวรรคก่อนให้ถือเป็นการทาผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา เรียลมูฟขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที หากปรากฏเหตุอันควร
เชื่อหรือน่าจะเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมในการใช้หรือนาบริการไปใช้ในการดาเนินการในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
18.1 ใช้บริการโดยฝ่าฝืนต่อสัญญา หรือข้อห้ามในสัญญา หรือทาผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา หรือมีเจตนาไม่สุจริตต่อ การใช้บริการ หรือกระทาการใด ๆ
ให้เกิด หรือคาดหมาย หรือเชื่อได้ว่าจะเกิดความเสียหายแก่เรียลมูฟไม่ว่าในทางใดๆ หรือ
18.2 ใช้บริการโดยมีพฤติกรรมฉ้อฉล หรือ
18.3 ใช้บริการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
เรียลมูฟขอสงวนสิทธิที่จะระงับ เปลี่ยนแปลง
หรือยกเลิกการใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเรียลมูฟ
พิจารณาเห็นว่ามีการทุจริต หรือมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับข้อเสนอรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือนาสิทธิประโยชน์ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย หรือ
กระทาการใดที่ผิดกฎหมาย หรือการไม่ดาเนินการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในเงือ
่ นไขในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือการดาเนินการใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม หรือ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น
เรียลมูฟขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกการใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมี
ข้อกาหนด คาสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกาหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้ หรือคาสั่ง
ดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดาเนินการของเรียลมูฟ
เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เรียลมูฟขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกาหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ผ่านทางช่องทางที่เรียลมูฟพิจารณาเห็นสมควร
รายการส่งเสริมการขายนี้มี ระยะเวลา 18 เดือน นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้

