่ เสริมการขาย: SME Buffet (On Net) – 999
รายการสง

รายการ
ส่งเสริม
การขาย

ค่าใช้บริการ
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ขนตํ
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999 (OnNet)
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บริการในส่วนเหมาจ่าย

ค่าบริการส่วนเกิน
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เครือข่าย
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เครือข่าย
ทรูมฟ
ู และท
รูมฟ
ู เอช 60
นาทีแรกใน
ช่วงเวลาที่
กําหนดไม่
จํากัดจํานวน
ครัง้ *

550 Min

Unlimited
(FUP5GB/384kbps)
(รอบบิลเดือนที่ 19
เป็ นต ้นไป)

Unlimited

24 Hrs.

ค่าโทร ใน
เครือข่าย
นาทีละ
(บาท)

ค่าโทร ทุก
เครือข่าย
นาทีละ
(บาท)

ั้
ข้อความสน
(SMS)

ข้อความ
ม ัลติมเี ดีย
(MMS)

นาทีที่ 61 เป็ น
ต ้นไป
1.25Bt./Min

1.25
Bt./Min

1.25
Bt./SMS

5.00
Bt./MMS

หมายเหตุ: * รับสิทธิโ์ ทรออกในเครือข่ายทรูมฟ
ู และทรูมฟ
ู เอช 60 นาทีแรกนั บตัง้ แต่โทรออกในแต่ละครัง้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ไม่จํากัดจํานวนครัง้ หลังจากนัน
้
่ เติมจากค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขัน
้ ตํา่
ผู ้ใช ้บริการจะต ้องวางสาย เพือ
่ โทรออกใหม่อก
ี ครัง้ หรือกรณีผู ้ใช ้บริการไม่วางสาย ตัง้ แต่นาทีท ี่ 61 เป็ นต ้นไป คิดค่าบริการเพิม
รายเดือน นาทีละ 1.25 บาท
ข้อกําหนดและเงือ
่ นไขรายการส่งเสริมการขาย: SME Buffet (On-net) 999
1. รายการส่งเสริมการขายนีส
้ ําหรับผู ้สมัครใช ้บริการโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ ทรูมูฟเอช ของบริษัท เรียลมูฟ จํากัด(“เรียลมูฟ”) ในระบบรายเดือน ในนามนิตบ
ิ ค
ุ คลที่
ุ สมบัตแ
ิ ละเงือ
่ นไขตามทีเ่ รียล มูฟ กําหนด โดยสมัครใช ้บริการได ้ตัง้ แต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 หรือจนกว่าจะมีการเปลีย
่ นแปลง
มีคณ
2. มีอัตราค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขัน
้ ตํา่ รายเดือนในอัตราเดือน (รอบบิล)ละ 999 บาท รับสิทธิใช ้บริการดังนี้
2.1 รับสิทธิโ์ ทรออกภายในเครือข่ายทรูมฟ
ู และ ทรูมฟ
ู เอช 60 นาทีแรก ตลอด 24 ชัว่ โมง ได ้ไม่จํากัดจํานวนครัง้ หลังจากนั น
้ ผู ้ใช ้บริการจะต ้องวางสาย
เพือ
่ โทรออกใหม่อก
ี ครัง้ หรือกรณีผู ้ใช ้บริการไม่วางสาย ตัง้ แต่นาทีท ี่ 61 เป็ นต ้นไป คิดค่าบริการเพิม
่ เติมจากค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขัน
้ ตํา่ รายเดือน
นาทีละ 1.25 บาท
2.2 รับสิทธิโ์ ทรออกนอกเครือข่ายทรูมฟ
ู และทรูมูฟเอช ตลอด 24 ชัว่ โมง จํานวน 550 นาทีตอ
่ เดือน ทัง้ นี้ ค่าใช ้บริการ ส่วนทีเกินจะคิดเพิม
่ เติมจากค่าใช ้
บริการเหมาจ่ายขัน
้ ตํา่ รายเดือน อัตรานาทีละ 1.25 บาท ตลอด 24 ชัว่ โมง คิดตามจริงเป็ นนาที เศษของนาทีคด
ิ เป็ นหนึง่ นาที
2.3 บริการ 3G/EDGE/GPRS ได ้ ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน ตามนโยบายการใช ้งานรับส่งข ้อมูลอย่างเหมาะสมของเรียลมูฟ (Fair Usage Policy) โดย
ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับสิทธิใช ้ 3G/EDGE/GPRS ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.) ดังนี้
2.3.1
เป็ นจํานวน 5 กิกกะไบต์ (5GB) ต่อเดือน (รอบบิล)
หลังจากผู ้ใช ้บริการใช ้บริการครบตามจํานวนสิทธิทไี่ ด ้รับข ้างต ้น ผู ้ใช ้บริการจะยังคงใช ้บริการ 3G/EDGE/GPRS ต่อไปได ้โดยไม่จํากัด
ปริมาณการใช ้งานทีค
่ วามเร็วสูงสุด 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.) ทัง้ นี้ เรียลมูฟขอสงวนสิทธิในการแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือ ยกเลิกสิทธิการ
ใช ้บริการ 3G/EDGE/GPRS ในระยะเวลาใด ๆ ได ้ทันที ตามความเหมาะสม โดยจะแจ ้งให ้ ทราบผ่านช่องทางทีเ่ รียลมูฟพิจารณาเห็นสมควรใช ้บริการ
บริการ
2.4 บริการ Wi‐Fi ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.) ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน ผู ้ใช ้บริการสามารถตรวจสอบพืน
้ ทีก
่ ารให ้บริการของ WiFi
by TrueMove H ได ้ที่ www.truewifi.net
3. ค่าบริการส่วนเกินเหมาจ่าย คิดเพิม
่ เติมจากค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขัน
้ ตํา่ รายเดือนในอัตรา ดังนี้
้ (SMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ ใี่ ช ้และจดทะเบียนภายในประเทศ ข ้อความละ 1.25 บาท ทีร่ าคาตลาด ณ.ปั จจุบัน ซึง่ ราคา
3.1 บริการส่งข ้อความสัน
อาจมีการเปลีย
่ นแปลงตามราคาตลาด ณ. ขณะนัน
้
3.2 บริการส่งข ้อความมัลติมเี ดีย (MMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลือ
่ นทีทใี่ ช ้และจดทะเบียน ภายในประเทศ ครัง้ ละ 5.00 บาท ทีร่ าคาตลาด ณ.ปั จจุบัน ซึง่
ราคาอาจมีการเปลีย
่ นแปลงตามราคาตลาด ณ. ขณะนัน
้
4. สิทธิทผ
ี่ ู ้ใช ้บริการได ้รับจากอัตราค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขัน
้ ตํา่ รายเดือนตามข ้อ 2 หากใช ้ไม่หมดจะไม่สามารถทบยอดไปใช ้ในเดือนถัดไปได ้ และไม่สามารถ
แลก คืน หรือเปลีย
่ นเป็ นเงินสด หรือบริการอืน
่ ใดได ้ รวมตลอดทัง้ ไม่สามารถโอนสิทธิดังกล่าวไปให ้แก่บค
ุ คล หรือนิตบ
ิ ค
ุ คลอืน
่ ใดได ้ด ้วย
5. ผู ้ใช ้บริการจะต ้องชําระค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขัน
้ ตํา่ รายเดือนและค่าบริการส่วนเกินจากค่าใช ้บริการเหมาจ่ายในข ้อ 2 และ 3 ตลอดจนค่าบริการเสริม หรือ
บริการอืน
่ ใดนอกเหนือจากทีร่ ะบุไว ้ในข ้อ 2 และ 3 ในอัตราปกติตามจริง (ถ ้ามี)
่ นที่ หรือโทรศัพท์พน
ื้ ฐานทีใ่ ช ้ และ
จดทะเบียนภายในประเทศ
6. อัตราค่าบริการในข ้อ 2 และ 3ใช ้สําหรับการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลือ
ตลอดจนบริการเสริมตามประเภทและอัตราทีร่ ะบุไว ้เท่านัน
้
ไม่รวมถึงค่าใช ้บริการโทรออกไปยังเลขหมายพิเศษ, บริการเสริมอืน
่ ใดนอกเหนือจากทีร่ ะบุไว ้
้ ระหว่างประเทศ (SMS), ค่าโทรทางไกล
ในข ้อ 2 และ 3, บริการรับส่งข ้อมูล (Data Transfer), บริการข ้อมูล (Information Service), ส่งข ้อความสัน
ต่างประเทศทุกประเภท, ค่าใช ้บริการโทรศัพท์ข ้ามแดนระหว่างประเทศ (International Roaming) และใช ้บริการ BlackBerry ทัง้ นี้ จนกว่าจะมีการ
เปลีย
่ นแปลง
7. อัตราค่าบริการดังกล่าวข ้างต ้นทัง้ หมดยังไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
่
8. เงือ
่ นไขการใช ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H
่ username และสามารถขอรับ Password เพือ
8.1 ผู ้ใช ้บริการสามารถใช ้เลขหมายโทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ รูมฟ
ู เอช ของผู ้ใช ้บริการเป็ นชือ
่ ใช ้บริการผ่าน
หมายเลขด่วนพิเศษ (USSD) *871*4# โทรออก (ฟรี) หรือช่องทางทีเ่ รียลมูฟกําหนดให ้
8.2 หากผู ้ใช ้บริการลืม Password ของ WiFi by TrueMove H สามารถขอรับ Password ใหม่ได ้โดยติดต่อทรูมฟ
ู เอช แคร์ 1331 หรือผ่านหมายเลขด่วน
พิเศษ *871*4# โทรออก (ฟรี) หรือช่องทางทีเ่ รียลมูฟกําหนดให ้

9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

่ มต่อโดยใช ้ User name และ password ผ่านหน ้าจอสําหรับ Login บนหน ้าต่างอินเทอร์เน็ ต (Internet Browser) สามารถใช ้ได ้กับเครือข่าย
8.3 การเชือ
สัญญาณ WiFi (SSID) " .@TRUEWIFI" หรือ @TRUEWIFI "
่ มต่ออัตโนมัต ิ (Auto Login) แบบใช ้ User name และ Password เพือ
8.4 การเชือ
่ ทําการติดตัง้ บริการในครัง้ แรกผู ้ใช ้บริการต ้องเลือกผ่านเครือข่าย
่ มต่อ WiFi by TrueMove H
สัญญาณ WIFI (SSID)".@truemoveH" เท่านัน
้ การเชือ
่ นทีท
่ รี่ องรับระบบ
ระบบ 3G/EDGE/GPRS เป็ นการใช ้งานผ่านทางซิมการ์ดของผู ้ใช ้บริการ ซึง่ สามารถเข ้าสูร่ ะบบอินเทอร์เน็ต ด ้วยโทรศัพท์เคลือ
3G/EDGE/GPRS หรือเข ้าสูร่ ะบบโดยผ่านคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
๊ ทีม
่ โี มเด็ม/อุปกรณ์3G/EDGE/GPRS รองรับการใช ้งานได ้
่ งึ่
คุณภาพของการใช ้บริการข ้อมูลผ่านทางระบบ 3G/EDGE/GPRS ของเรียลมูฟอาจลดลงหรือไม่สามารถให ้บริการได ้ หากผู ้ใช ้บริการใช ้บริการในสถานทีซ
โดยปกติไม่เหมาะสมแก่การรับสัญญาณ
่ มต่อระบบ 3G/EDGE/GPRS ของเรียลมูฟจะต ้องมีการตัง้ ค่าและติดตัง้ ระบบก่อนใช ้งาน ผู ้ใช ้บริการสามารถ สอบถามข ้อมูลเพิม
การเชือ
่ เติมเกีย
่ วกับการตัง้
่ อ
ื การใช ้อุปกรณ์
ค่าและการติดตัง้ ระบบได ้จากผู ้ผลิตหรือศึกษาจากคูม
เรียลมูฟจะใช ้ความระมัดระวังตามสมควรเพือ
่ รักษาความปลอดภัยสําหรับระบบ 3G/EDGE/GPRS ของเรียลมูฟ อย่างไรก็ตามผู ้ใช ้บริการต ้องใช ้ความ
ระมัดระวังหรือใช ้มาตรการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลเพือ
่ ความปลอดภัยของ คอมพิวเตอร์ หรือโน๊ตบุค
๊ ของผู ้ใช ้บริการ หรืออุปกรณ์ไร ้สายอืน
่ ๆ จากผู ้
ลักลอบ หรือจากไวรัส (ทัง้ นี้ หากเป็ นไปได ้ ควรติดตัง้ ระบบ Firewall และระบบป้ องกันไวรัส)
เรียลมูฟขอสงวนสิทธิทจ
ี่ ะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือ เสียหาย หรือ การสูญหายของข ้อมูล อันเนือ
่ งมาจากความล่าช ้าหรือเหตุขัดข ้องของการ
้ ู ้ใช ้บริการจะต ้องรับผิดชอบเอง
ให ้บริการข ้อมูล หรือการล ้มเหลวของการเข ้าสูร่ ะบบ การดาวน์โหลดข ้อมูลหรือเนือ
้ หาทีเ่ ป็ นอันตรายจากอินเทอร์เน็ ต ทัง้ นีผ
่ ถือได ้
แต่เพียงผู ้เดียว และจะต ้องแน่ใจว่าเนือ
้ หา หรือข ้อมูลทีด
่ าวน์โหลดนัน
้ มาจากแหล่งข ้อมูลทีเ่ ชือ
่ สารธุรกิจปกติตามวิธก
ั มีวัตถุประสงค์เพือ
่ การสือ
ี ารใช ้บริการเยีย
่ ง
วัตถุประสงค์แห่งสัญญา: ผู ้ใช ้บริการตกลงว่าจะใช ้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนีอ
้ น
ปกติประเพณีของนิตบ
ิ ค
ุ คลทั่วไปทีจ
่ ะพึงกระทําเท่านัน
้ มิใช่เพือ
่ ประโยชน์ หรือสิง่ อืน
่ ใดทีอ
่ าจถือเอาประโยชน์ได ้ โดยมิได ้เป็ นไปเฉกเช่นนิตบ
ิ ค
ุ คลทั่วไปจะ
ิ ค
ุ คลนัน
้ ๆ เท่านั น
้ ไม่วา่ จะทําเพือ
่ ตนเอง, บุคคลอืน
่ หรือนิตบ
ิ ค
ุ คล อีกทัง้ จะไม่ใช ้ นํ ามาใช ้ ดัดแปลง หรือกระทําการ
ปฏิบัตก
ิ ันภายใต ้วัตถุประสงค์ของนิตบ
่ มต่อ หรือเกีย
ใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบ หรือสิง่ อืน
่ ใด เพือ
่ เชือ
่ วข ้องกับการใช ้บริการดังกล่าว และจะไม่กระทําการ หรือละเว ้นกระทําการใด ๆ อันมี
่ ได ้ว่าจะก่อให ้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหาย หรือความไม่เป็ นธรรมต่อเรียลมูฟ หรือบุคคลอืน
ลักษณะหรือคาดหมายได ้ หรือเชือ
่ ใดไม่วา่
ในทางใด ๆ ทัง้ ในทางตรงและทางอ ้อม หรือเป็ นการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็ นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทําให ้ประสิทธิภาพการปฏิบต
ั งิ าน
ี ารใด ๆ ก็ตาม
หากผู ้ใช ้บริการกระทําอย่างใดอย่าง
ของเครือข่าย หรือส่วนใด ๆ ของเครือข่ายเกิดความขัดข ้องไม่เป็ นไปตามปกติ ทัง้ นี้ ไม่วา่ โดยวิธก
หนึง่ ตามวรรคก่อนให ้ถือเป็ นการทําผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา เรียลมูฟขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให ้บริการตามสัญญาได ้ทันที หากปรากฏเหตุอันควร
่ หรือน่าจะเชือ
่ ได ้ว่าผู ้ใช ้บริการมีพฤติกรรมในการใช ้หรือนํ าบริการไปใช ้ในการดําเนินการในลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้
เชือ
14.1 ใช ้บริการโดยฝ่ าฝื นต่อสัญญา หรือข ้อห ้ามในสัญญา หรือทําผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา หรือมีเจตนาไม่สจ
ุ ริตต่อ การใช ้บริการ หรือกระทําการใด ๆ
่ ได ้ว่าจะเกิดความเสียหายแก่เรียลมูฟไม่วา่ ในทางใดๆ หรือ
ให ้เกิด หรือคาดหมาย หรือเชือ
14.2 ใช ้บริการโดยมีพฤติกรรมฉ ้อฉล หรือ
14.3 ใช ้บริการโดยมิชอบด ้วยกฎหมาย
เรียลมูฟขอสงวนสิทธิทจ
ี่ ะระงับ เปลีย
่ นแปลง
หรือยกเลิกการใช ้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า หากเรียลมูฟ
พิจารณาเห็นว่ามีการทุจริต หรือมีการปลอมแปลงเอกสารเพือ
่ รับข ้อเสนอรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือนํ าสิทธิประโยชน์ไปใช ้ในทางทีผ
่ ด
ิ กฎหมาย หรือ
กระทําการใดทีผ
่ ด
ิ กฎหมาย หรือการไม่ดําเนินการใดๆ ตามทีร่ ะบุไว ้ในเงือ
่ นไขในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือการดําเนินการใด ๆ ทีไ่ ม่เหมาะสม หรือ
ุ คลอืน
่
ก่อให ้เกิดความเสียหายแก่บค
เรียลมูฟขอสงวนสิทธิทจ
ี่ ะแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกการใช ้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า หากมี
ข ้อกําหนด คําสัง่ หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย
่ วข ้องกําหนดให ้มีการแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงือ
่ นไขของบริการนี้ หรือคําสัง่
ดังกล่าวเป็ นการเพิม
่ ภาระในการดําเนินการของเรียลมูฟ
เว ้นแต่จะได ้ระบุไว ้โดยชัดแจ ้งเป็ นอย่างอืน
่ เรียลมูฟขอสงวนสิทธิในการแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกข ้อกําหนดนีไ
้ ด ้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ ้ง
ให ้ทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30 วัน ผ่านทางช่องทางทีเ่ รียลมูฟพิจารณาเห็นสมควร
้ ี ระยะเวลา 12 เดือน นับตัง้ แต่วันทีจ
่ ดทะเบียนเปิ ดใช ้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้
รายการส่งเสริมการขายนีม

