For terms and conditions in English, please contact our call center at 02-700-9100

่ เสริมกำรขำย Business Super Buffet
ข้อกำหนดและเงือ
่ นไขรำยกำรสง
1.

2.

รายการส่งเสริมการขายนีส
้ าหรับผู ้สมัครใช ้บริการโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ ทรูมฟ
ู เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จากัด (“เรียลมูฟ”) หรือ บริษัท ทรูมฟ
ู
่ จากัด (“ทียซ
เอช ยูนเิ วอร์แซล คอมมิวนิเคชัน
ู ”ี ) (รวมเรียกว่า “บริษัท ”) ระบบรายเดือน ในนามนิตบ
ิ ค
ุ คล ตัง้ แต่
วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562
รายการส่งเสริมการขาย : มีรายละเอียดดังนี้
2.1 รำยกำรส่งเสริมกำรขำย
Business Super Buffet 990
สิทธิตำมแพ็กเกจปกติ:
อัตราค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขัน
้ ต่ารายเดือนในอัตราเดือน (รอบบิล) ละ 990 บาท รับสิทธิใช ้บริการดังนี้
(1) โทรออกทุกเครือข่ายฟรี 60 นาทีแรก โดยเริม่ ใช ้งานได ้ตัง้ แต่เวลา หกโมงเชำ้ – ก่อน 6 โมงเย็น (06:00-17:59 น.)
สามารถโทรได ้ไม่จากัดจานวนครัง้ หลังจากนัน
้ ผู ้ใช ้บริการจะต ้องวางสาย เพือ
่ โทรออกใหม่อก
ี ครัง้ ในกรณีผู ้ใช ้บริการใช ้งาน
ติดต่อกันไม่วางสายตัง้ แต่นาทีท ี่ 61 เป็ นต ้นไป ระบบจะคิดค่าบริการนาทีละ 0.99 บาท เศษของนาทีคด
ิ เป็ นหนึง่ นาที
(2) โทรหากันภายในกลุม
่ ได ้ไม่จากัด (ภายในกลุม
่ หมายถึง ผู ้สมัครรายการส่งเสริมการขาย Business Super Buffet ทีจ
่ ด
ทะเบียนในนามนิตบ
ิ ค
ุ คลเดียวกัน )
(3) บริการ 4G ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 42 เมกะบิต
ต่อวินาที (Mbps) เป็ นจานวน 12 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนัน
้ จะใช ้ได ้ไม่จากัดปริมาณทีค
่ วามเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิต
ต่อวินาที (Kbps)
(4) บริการ Wi-Fi ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 200 เมกะไบต์ตอ
่ วินาที (Mbps) ไม่จากัดปริมาณการใช ้งาน
2.2

รำยกำรส่งเสริมกำรขำย Business Super Buffet 1190
สิทธิตำมแพ็กเกจปกติ:
อัตราค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขัน
้ ต่ารายเดือนในอัตราเดือน (รอบบิล) ละ 1190 บาท รับสิทธิใช ้บริการดังนี้
(1) โทรออกทุกเครือข่ายฟรี 60 นาทีแรก โดยเริม่ ใช ้งานได ้ตัง้ แต่เวลา หกโมงเชำ้ – ก่อน 2 ทุม
่ (06:00-19:59 น.) สามารถ
โทรได ้ไม่จากัดจานวนครัง้
หลังจากนัน
้ ผู ้ใช ้บริการจะต ้องวางสาย เพือ
่ โทรออกใหม่อก
ี ครัง้ ในกรณีผู ้ใช ้บริการใช ้งาน
ติดต่อกันไม่วางสายตัง้ แต่นาทีท ี่ 61 เป็ นต ้นไป คิดค่าบริการนาทีละ 0.99 บาท เศษของนาทีคด
ิ เป็ นหนึง่ นาที
(2) โทรหากันภาย ในกลุม
่ ได ้ไม่จากัด (ภายในกลุม
่ หมายถึง ผู ้สมัครรายการส่งเสริมการขาย Business Super Buffet ทีจ
่ ด
ทะเบียนในนามนิตบ
ิ ค
ุ คลเดียวกัน )
(3) บริการ 4G ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 42 เมกะบิต
้ จะใช ้ได ้ไม่จากัดปริมาณทีค
่ วามเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิต
ต่อวินาที (Mbps) เป็ นจานวน 14 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนัน
ต่อวินาที (Kbps)
(4) บริการ Wi-Fi ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 200 เมกะไบต์ตอ
่ วินาที (Mbps) ไม่จากัดปริมาณการใช ้งาน

2.3 รำยกำรส่งเสริมกำรขำย
Business Super Buffet 1390
สิทธิตำมแพ็กเกจปกติ:
อัตราค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขัน
้ ต่ารายเดือนในอัตราเดือน (รอบบิล) ละ 1390 บาท รับสิทธิใช ้บริการดังนี้
(1) โทรออกทุกเครือข่ายฟรี 60 นาทีแรก โดยเริม่ ใช ้งานได ้ตัง้ แต่เวลาเทีย
่ งคืน – ก่อน 2 ทุม
่ (00:00-19:59 น.) สามารถโทร
ได ้ไม่จากัดจานวนครัง้ หลังจากนัน
้ ผู ้ใช ้บริการจะต ้องวางสาย เพือ
่ โทรออกใหม่อก
ี ครัง้ ในกรณีผู ้ใช ้บริการใช ้งานติดต่อกัน
ไม่
วางสายตัง้ แต่นาทีท ี่ 61 เป็ นต ้นไป คิดค่าบริการนาทีละ 0.99 บาท เศษของนาทีคด
ิ เป็ นหนึง่ นาที
(2) โทรหากันภาย ในกลุม
่ ได ้ไม่จากัด (ภายในกลุม
่ หมายถึง ผู ้สมัครรายการส่งเสริมการขาย Business Super Buffet ทีจ
่ ด
ทะเบียนในนามนิตบ
ิ ค
ุ คลเดียวกัน )
(3) บริการ 4G ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 42 เมกะบิต
ต่อวินาที (Mbps) เป็ นจานวน 16 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนัน
้ จะใช ้ได ้ไม่จากัดปริมาณทีค
่ วามเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิต
ต่อวินาที (Kbps)
(4) บริการ Wi-Fi ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 200 เมกะไบต์ตอ
่ วินาที (Mbps) ไม่จากัดปริมาณการใช ้งาน
2.4 รำยกำรส่งเสริมกำรขำย
Business Super Buffet 1790
สิทธิตำมแพ็กเกจปกติ:
อัตราค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขัน
้ ต่ารายเดือนในอัตราเดือน (รอบบิล) ละ 1790 บาท รับสิทธิใช ้บริการดังนี้
(1) โทรออกทุกเครือข่ายฟรี 60 นาทีแรก นับตัง้ แต่โทรออกในแต่ละครัง้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ได ้ไม่จากัดจานวนครัง้ หลังจากนัน
้
ผู ้ใช ้บริการจะต ้องวางสาย เพือ
่ โทรออกใหม่อก
ี ครัง้ ในกรณีผู ้ใช ้บริการใช ้งานติดต่อกันไม่วางสายตัง้ แต่นาทีท ี่ 61 เป็ นต ้นไป
คิดค่าบริการนาทีละ 0.99 บาท เศษของนาทีคด
ิ เป็ นหนึง่ นาที
(2) โทรหากันภาย ในกลุม
่ ได ้ไม่จากัด (ภายในกลุม
่ หมายถึง ผู ้สมัครรายการส่งเสริมการขาย Business Super Buffet ทีจ
่ ด
ทะเบียนในนามนิตบ
ิ ค
ุ คลเดียวกัน )
(3) บริการ 4G ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 42 เมกะบิต
ต่อวินาที (Mbps) เป็ นจานวน 20 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนัน
้ จะใช ้ได ้ไม่จากัดปริมาณทีค
่ วามเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิต
ต่อวินาที (Kbps)
(4) บริการ Wi-Fi ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 200 เมกะไบต์ตอ
่ วินาที (Mbps) ไม่จากัดปริมาณการใช ้งาน

หน้ า 1 จาก 3

Fair Usage Policy: เรียล มูฟ สงวนสิทธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพือ
่ รักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ และ
เพือ
่ ช่วยให ้ผู ้ใช ้บริการโดยรวมสามารถใช ้งานได ้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จากัด หรือ ลดความเร็วหรือดาเนินการใดๆ ในการรับส่งข ้อมูล
ต่างๆ การใช ้งาน Bit Torrent, การแชร์เน็ ตผ่าน Hotspot, การดาวน์โหลดและ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่, หรือ การใช ้งานใดทีม
่ ก
ี าร
รับส่งข ้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนือ
่ ง หรือทีม
่ ผ
ี ลต่อการใช ้บริการหรือเกิดความไม่เป็ นธรรม ก่อหรืออาจก่อให ้เกิดความเสียหายต่อ
ผู ้ใช ้บริการอืน
่ และ/หรือต่อเครือข่าย หรือการให ้บริการโดยรวมของเรียลมูฟ
3.

ค่าบริการส่วนเกิน คิดเพิม
่ เติมจากค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขัน
้ ต่ารายเดือนในอัตรา ดังนี้
3.1 โทรทุกเครือข่าย นาทีละ 0.99 บาท เศษของนาทีคด
ิ เป็ นหนึง่ นาที
้ (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.

อัตราค่าใช ้บริการในข ้อ 2 และข ้อ 3 ทัง้ หมดครอบคลุมเฉพาะค่าบริการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลือ
่ นทีห
่ รือโทรศัพท์พน
ื้ ฐานทีใ่ ช ้
และจดทะเบียนภายในประเทศ ค่าบริการ 4G/3G/EDGE/GPRS และค่าบริการเสริมตามประเภทและอัตราตามทีร่ ะบุไว ้เท่านัน
้ ไม่รวมถึง
ค่าบริการอืน
่ ๆ เช่น บริการดาวน์โหลดข ้อมูลเนือ
้ หาต่างๆ, ค่าบริการข่าวสารข ้อมูล , ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรศัพท์ข ้ามแดน
และบริการเสริมอืน
่ ๆ

5.

อัตราค่าใช ้บริการข ้างต ้นทัง้ หมดยังไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
่

6.

ิ ธิในการจากัดการใช ้งาน 4G ไม่จากัดปริมาณการใช ้งาน ตามรายการส่งเสริมการขายทีผ
บริษัทมีสท
่ ู ้ใช ้บริการได ้สมัครใช ้บริการควบคูไ่ ปกับเลข
หมายโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ หากบริษัทตรวจพบ หรือมีการแจ ้งมายัง บริษัท ว่าผู ้ใช ้บริการ มีการใช ้งานในลักษณะของการกระจายสัญญาณโมบาย
อินเตอร์เน็ ตให ้กับโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ และ/หรืออุปกรณ์อน
ื่ เพือ
่ ร่วมใช ้งานด ้วย และ/หรือการกระทาอืน
่ ๆ ในลักษณะเดียวกัน หรือคล ้ายคลึงกัน
ทุกกรณี

7.

ิ ธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพือ
บริษัทมีสท
่ รักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ และเพือ
่ ช่วยให ้ผู ้ใช ้บริการโดยรวม
สามารถใช ้งานได ้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจากัดปริมาณการใช ้งานของผู ้ใช ้บริการและความเร็วของโมบายอินเตอร์เน็ ตตามความเหมาะสม
ในรอบบิลถัดไป ในกรณีทบ
ี่ ริษัทพบหรือสันนิษฐานได ้ว่าผู ้ใช ้บริการมีการดาวน์โหลด และ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือ การใช ้งานใดๆ
ทีม
่ ก
ี ารรับส่งข ้อมูลในปริมาณสูงมากอย่างต่อเนือ
่ ง ในลักษณะไม่เป็ นปกติดังเช่นบุคคลทั่วไปพึงใช ้งาน หรือผู ้ใช ้บริการมีพฤฒิกรรมการใช ้งานที่
มีผลต่อการใช ้บริการหรือเกิดความไม่เป็ นธรรม ก่อหรืออาจก่อให ้เกิดความเสียหาย หรือกระทบ หรืออาจจะกระทบต่อการใช ้บริการผู ้ใช ้บริการ
รายอืน
่ และ/หรือต่อเครือข่าย หรือการให ้บริการโดยรวมของบริษัท ทัง้ นีก
้ ารลดความเร็วอาจลดต่ากว่าทีร่ ะบุในแพ็กเกจได ้

8.

ผู ้ใช ้บริการสามารถตรวจสอบพืน
้ ทีก
่ ารให ้บริการของ WiFi by TrueMove H ได ้ที่ www.truewifi.net

9.

ผู ้ใช ้บริการสามารถตรวจสอบพืน
้ ทีก
่ ารให ้บริการ 4G และอุปกรณ์ทรี่ องรับได ้ที่ www.truemove-h.com/4G

10. เงือ
่ นไขการใช ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H
10.1
ผู ้ใช ้บริการต ้องเลือกใช ้บริการผ่าน .@ truemoveH เท่านัน
้
่
10.2
ผู ้ใช ้บริการสามารถใช ้เลขหมายโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ ทรูมฟ
ู เอช ของผู ้ใช ้บริการเป็ นชือ
Username (09XXXXXXXX) และขอรับ
Password เพือ
่ ใช ้บริการผ่านหมายเลข USSD *871*4# โทรออก (ฟรี) และทางระบบจะจัดส่ง Password ผ่านทาง SMS
10.3
ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับ Username และ Password ของ Wi-Fi by TrueMove H ของบริษัท หลังจากทีไ่ ด ้เริม
่ ใช ้บริการ ภายใน 1
่
ชัวโมงโดยอัตโนมัต ิ
10.4
หากผู ้ใช ้บริการลืม Password ของ Wi-Fi by TrueMove H สามารถขอรับ Password ใหม่ได ้ โดยติดต่อ ทรูมฟ
ู เอช แคร์ 1 242
หรือผ่านช่องทางทีบ
่ ริษัทกาหนดให ้
่ มต่ออินเทอร์เน็ ต ( Session Time
10.5
ในระหว่างการให ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ผู ้ให ้บริการมีความจาเป็ นต ้องตัดระบบการเชือ
Out) ทุก ๆ 90 นาที เพือ
่ ตรวจสอบ และบันทึกปริมาณการใช ้งาน หลังจากการตัดการใช ้งานนีแ
้ ล ้วหากต ้องการใช ้งานต่อ
่ มต่อสัญญาณใหม่อก
ผู ้ใช ้บริการจะต ้องปิ ด และเปิ ดการเชือ
ี ครัง้
10.6
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
10.7
Concurrent ในการเชือ
้
11. สิทธิใด ๆ ตามทีร่ ะบุไว ้ในรายการส่งเสริมการขายนีไ้ ม่สามารถแลก คืน หรือเปลีย
่ นเป็ นเงินสด หรือของอืน
่ ใดได ้ รวมตลอดทัง้ ไม่สามารถ
ยอดคงเหลือไปใช ้ในเดือนถัดไปได ้ หรือโอนไปให ้บุคคลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลอืน
่ ใดได ้ด ้วย

ทบ

้ (SMS) ทีม
12. ผู ้ใช ้บริการจะไม่สามารถใช ้บริการ โทรออกไปยังหมายเลขพิเศษ เช่น 1900 หรือส่งข ้อความสัน
่ ก
ี ารคิดเงินในเชิงพาณิชย์ จนกว่าจะ
มีการแจ ้งเปลีย
่ นแปลง
13. หากผู ้ใช ้บริการกระทาการอันเป็ นการอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้ เรียลมูฟ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให ้บริการตามสัญญาได ้ทันที
13.1 กระทาการฝ่ าฝื นข ้อห ้ามในสัญญา: หากผู ้ใช ้บริการกระทาผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให ้ถือเป็ นการฝ่ าฝื นข ้อห ้ามใน
สัญญา “วัตถุประสงค์แห่งสัญญา” : ผู ้ใช ้บริการจะต ้อง
่ สารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธก
(ก.) ใช ้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนีเ้ พือ
่ การสือ
ี ารใช ้ บริการ
เยีย
่ งปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปทีจ
่ ะพึงกระทาเท่านัน
้ มิใช่เพือ
่ ประโยชน์ หรือสิง่ อืน
่ ใดที่
อาจถือเอาประโยชน์ได ้ และจะไม่นาบริการไปใช ้ในเชิงพาณิชย์หรือให ้บริการต่อ
(ข.) ไม่ใช ้ ไม่นาบริการมาใช ้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทาการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิง่ อืน
่ ใดเพือ
่
่ มต่อหรือเกีย
เชือ
่ วข ้องกับการใช ้บริการดังกล่าว รวมทัง้ ไม่กระทาการ อันมีลักษณะหรือคาดหมายได ้
่ ได ้ว่าจะก่อให ้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็ นธรรมต่อเรียลมูฟ
หรือ เชือ
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หรือบุคคลอืน
่ ใด ทัง้ ในทางตรงและทางอ ้อม หรือไม่ทาการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็ น
อันตรายต่อเครือข่าย หรือทาให ้ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย
เกิดความขัดข ้องไม่เป็ นไปตามปกติ
่ ได ้ว่าผู ้ใช ้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช ้หรือรับข ้อเสนอของ
13.2 กระทาการทีม
่ เี หตุผลอันเชือ
บริการหรือมีพฤติกรรมฉ ้อฉลในการใช ้บริการหรือนาบริการไปใช ้โดยผิดกฎหมาย
ิ ธิทจ
14. บริษัทมีสท
ี่ ะแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า หากมีข ้อกาหนด คาสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงาน
ของรัฐทีเ่ กีย
่ วข ้องกาหนดให ้มีการแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงือ
่ นไขของบริการนีห
้ รือคาสั่งดังกล่าวเป็ นการเพิม
่ ภาระในการ
ดาเนินการของบริษัท
ิ ธิในการแก ้ไขเปลีย
15. เว ้นแต่จะได ้ระบุไว ้โดยชัดแจ ้งเป็ นอย่างอืน
่ บริษัทมี สท
่ นแปลง ระงับหรือยกเลิกข ้อกาหนดนีไ้ ด ้ตามความเหมาะสมโดย
จะแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30 วันผ่านช่องทางทีบ
่ ริษัทพิจารณาเห็นสมควร
16. รายการส่งเสริมการขายนีม
้ รี ะยะเวลา 12 เดือน นับตัง้ แต่วันทีจ
่ ดทะเบียนเปิ ดใช ้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้
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