ข้อกำหนดและเงือ
่ นไขรำยกำรส่งเสริมกำรขำยทีเ่ ข้ำร่วม (Business Super Talk)
1.

่ จากัด
รายการส่งเสริมการขายนีส
้ าหรับผู ้สมัครใช ้บริการโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ ทรูมฟ
ู เอช ของบริษัท ทรูมฟ
ู เอช ยูนเิ วอร์แซล คอมมิวนิเคชัน
(“บริษัท”) ระบบรายเดือน ในนามนิตบ
ิ ค
ุ คล ตัง้ แต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

2. รายการส่งเสริมการขาย : มีรายละเอียดดังนี้

ตำรำงรำยละเอียดรำยกำรส่งเสริมกำรขำย Business Super Talk

รำยกำรส่งเสริม
กำรขำย

ค่ำบริกำรเหมำจ่ำย
ขนต
ั้ ำ่ รำยเดือน
(บำท)

สิทธิพเิ ศษนำน
12 เดือน

บริกำรทีไ่ ด้ร ับ
โทรทุก
เครือข่ำย
(นำที)

โทรภำยใน
กลุม
่ *

4G/3G/EDGE/GPRS**

Super Talk 299

299

400

750 MB
(Limited Data)

Super Talk 499

499

950

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

Super Talk 799

799

1750

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

Super Talk 1299

1299

3250

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

WiFi

4G|3G

-

-

ไม่จากัดปริมาณ
การใช ้งาน

3 GB

* โทรภายในกลุม
่ หมายถึง โทรหากันระหว่างเลขหมายทีใ่ ช ้รายการส่งเสริมการขาย Super Talk เท่านั น
้
** ภายใต ้เงือ
่ นไข Fair Usage Policy

2.1 รำยกำรส่งเสริมกำรขำย Business Super Talk 299
สิทธิตำมแพ็ กเกจปกติ:
อัตราค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขัน
้ ตา่ รายเดือนในอัตราเดือน (รอบบิล) ละ 299 บาท รับสิทธิใช ้บริการดังนี้
(1) โทรออกทุกเครือข่าย จานวน 400 นาทีตอ
่ เดือน เศษของนาทีคด
ิ เป็ นหนึง่ นาที คิดทุกครัง้ ทีโ่ ทร
(2) โทรหากันภายในกลุม
่ ได ้ไม่จากัด (ภายในกลุม
่ หมายถึง ผู ้สมัครรายการส่งเสริมการขาย Smart SME Talk ทีจ
่ ด
ทะเบียนในนามนิตบ
ิ ค
ุ คลเดียวกัน)
(3) รั บ สิท ธิใ ช ้บริก าร 4G และบริก าร 3G/EDGE/GPRS เป็ นจ านวน 750 เมกกะไบต์ (MB) ต่อ เดือ น ทั ง้ นี้ ค่า ใช ้
บริการส่ว นทีเ่ กิน จะคิดเพิ่มเติมจากค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขัน
้ ต่ารายเดือน กิโลไบต์ (KB) ละ 0.001 บาท เศษของ
กิโ ลไบต์ คิด เป็ นหนึ่ งกิโลไบต์ ทั ้ งนี้ ข ึ้น อยู่ กั บ พื้ น ที่ ให บ
้ ริก ารและอุ ป กรณ์ ที่ รองรั บ ส ามารถตรวจสอบได ท
้ ี่
www.truemove-h.com/4G
2.2 รำยกำรส่งเสริมกำรขำย Business Super Talk 499
สิทธิตำมแพ็ กเกจปกติ:
อัตราค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขัน
้ ตา่ รายเดือนในอัตราเดือน (รอบบิล) ละ 499 บาท รับสิทธิใช ้บริการดังนี้
(1) โทรออกทุกเครือข่าย จานวน 950 นาทีตอ
่ เดือน เศษของนาทีคด
ิ เป็ นหนึง่ นาที คิดทุกครัง้ ทีโ่ ทร
(2) โทรหากันภายในกลุม
่ ได ้ไม่จากัด
(3) บริการ4G ทีค
่ วามเร็ วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) บริการ 3G ที่ความเร็ วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps)
และบริการ /EDGE/GPRS รวมกันจานวน 1 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนัน
้ ใช ้ได ้อย่างต่อเนือ
่ งทีค
่ วามเร็วสูงสุด
ไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ภายใต ้เงือ
่ นไข Fair Usage Policy
(4) บริการ Wi-Fi ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.) ไม่จากัดปริมาณการใช ้งาน
สิทธิพเิ ศษเพิม
่ เติม:
บริการ 4G/3G/EDGE/GPRS ในปริมาณทีเ่ พิม
่ จากปริมาณปกติในแพ็ กเกจอีก 3 กิกะไบต์ (GB) รวมกับการ
ใช ้งานตามแพ็กเกจปกติเป็ นจานวน 4 กิกะไบต์ (GB) ตัง้ แต่รอบบิลที่ 1 ถึง รอบบิลที่ 12 รวม 12 เดือน (รอบบิล)
หลังจากนัน
้ ได ้รับสิทธิตามแพ็กเกจปกติ
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2.3 รำยกำรส่งเสริมกำรขำย Business Super Talk 799
สิทธิตำมแพ็ กเกจปกติ:
อัตราค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขัน
้ ตา่ รายเดือนในอัตราเดือน (รอบบิล) ละ 799 บาท รับสิทธิใช ้บริการดังนี้
(1) โทรออกทุกเครือข่าย จานวน 1750 นาทีตอ
่ เดือน เศษของนาทีคด
ิ เป็ นหนึง่ นาที คิดทุกครัง้ ทีโ่ ทร
(2) โทรหากันภายในกลุม
่ ได ้ไม่จากัด
(3) บริการ4G ทีค
่ วามเร็ วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) บริการ 3G ที่ความเร็ วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps)
และบริการ /EDGE/GPRS รวมกันจานวน 1 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนัน
้ ใช ้ได ้อย่างต่อเนือ
่ งทีค
่ วามเร็วสูงสุด
ไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ภายใต ้เงือ
่ นไข Fair Usage Policy
(4) บริการ Wi-Fi ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.) ไม่จากัดปริมาณการใช ้งาน
สิทธิพเิ ศษเพิม
่ เติม:
บริการ 4G/3G/EDGE/GPRS ในปริมาณทีเ่ พิม
่ จากปริมาณปกติในแพ็ กเกจอีก 3 กิกะไบต์ (GB) รวมกับการ
ใช ้งานตามแพ็กเกจปกติเป็ นจานวน 4 กิกะไบต์ (GB) ตัง้ แต่รอบบิลที่ 1 ถึง รอบบิลที่ 12 รวม 12 เดือน (รอบบิล)
หลังจากนัน
้ ได ้รับสิทธิตามแพ็กเกจปกติ
2.4 รำยกำรส่งเสริมกำรขำย Super Talk 1299
สิทธิตำมแพ็ กเกจปกติ:
อัตราค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขัน
้ ตา่ รายเดือนในอัตราเดือน (รอบบิล) ละ 1299 บาท รับสิทธิใช ้บริการดังนี้
(1) โทรออกทุกเครือข่าย จานวน 3250 นาทีตอ
่ เดือน เศษของนาทีคด
ิ เป็ นหนึง่ นาที คิดทุกครัง้ ทีโ่ ทร
(2) โทรหากันภายในกลุม
่ ได ้ไม่จากัด
(3) บริการ4G ทีค
่ วามเร็ วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) บริการ 3G ที่ความเร็ วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps)
และบริการ /EDGE/GPRS รวมกันจานวน 1 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนัน
้ ใช ้ได ้อย่างต่อเนือ
่ งทีค
่ วามเร็วสูงสุด
ไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ภายใต ้เงือ
่ นไข Fair Usage Policy
(4) บริการ Wi-Fi ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.) ไม่จากัดปริมาณการใช ้งาน
สิทธิพเิ ศษเพิม
่ เติม:
บริการ 4G/3G/EDGE/GPRS ในปริมาณทีเ่ พิม
่ จากปริมาณปกติในแพ็ กเกจอีก 3 กิกะไบต์ (GB) รวมกับการ
ใช ้งานตามแพ็กเกจปกติเป็ นจานวน 4 กิกะไบต์ (GB) ตัง้ แต่รอบบิลที่ 1 ถึง รอบบิลที่ 12 รวม 12 เดือน (รอบบิล)
หลังจากนัน
้ ได ้รับสิทธิตามแพ็กเกจปกติ
ิ ธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพือ
Fair Usage Policy: บริษัท มีสท
่ รั กษามาตรฐานคุณภาพของบริการ
และเพื่อช่วยให ้ผู ้ใช ้บริการโดยรวมสามารถใช ้งานได ้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จากัด หรือ ลดความเร็ วหรือดาเนินการใดๆ ในการ
รั บส่งข ้อมูลต่างๆ การใช ้งาน Bit Torrent, การดาวน์โหลดและ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่, หรือ การใช ้งานใดทีม
่ ก
ี ารรั บส่ง
ข ้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง หรือทีม
่ ผ
ี ลต่อการใช ้บริการหรือเกิดความไม่เป็ นธรรม ก่อหรืออาจก่อให ้เกิดความเสียหายต่อ
ผู ้ใช ้บริการอืน
่ และ/หรือต่อเครือข่าย หรือการให ้บริการโดยรวมของ บริษัท ทัง้ นี้ การลดความเร็ ว อาจลดตา่ กว่าทีร่ ะบุในแพ็ กเกจ
ตามแต่ลักษณะการใช ้งาน
3. ค่าบริการส่วนเกิน คิดเพิม
่ เติมจากค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขัน
้ ตา่ รายเดือนในอัตรา ดังนี้
3.1 โทรทุกเครือข่าย นาทีละ 0.99 บาท เศษของนาทีคด
ิ เป็ นหนึ่งนาที 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
3.4 บริการ Wi-Fi ทีค
่ วามเร็ วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.) นาทีละ 1 บาท เศษของนาทีคด
ิ เป็ น
หนึ่งนาที ผู ้ใช ้บริการสามารถตรวจสอบพื้นทีก
่ ารให ้บริการของ WiFi by TrueMove H ได ้ที่ www.truewifi.net
4. ผู ้ใช ้บริก ารจะต ้องชาระค่าบริก ารส่วนเกินจากอัตราค่าใช ้บริก ารเหมาจ่ายขัน
้ ต่า รายเดือนข ้างต ้นตลอดจนค่าบริก ารเสริม และ
ค่าบริการอืน
่ ใดนอกเหนือจากทีร่ ะบุไว ้ในข ้อ 2 และข ้อ 3 ในอัตราปกติตามจริง (ถ ้ามี)
5. อัตราค่าใช ้บริการในข ้อ 2 และข ้อ 3 ทัง้ หมดครอบคลุมเฉพาะค่าบริการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลือ
่ นทีห
่ รือโทรศัพท์
พืน
้ ฐานทีใ่ ช ้และจดทะเบียนภายในประเทศ ค่าบริการ 4G/3G/EDGE/GPRS และค่าบริการเสริมตามประเภทและอัตราตามทีร่ ะบุ
ไว ้เท่านัน
้ ไม่รวมถึงค่าบริการอืน
่ ๆ เช่น บริการดาวน์โหลดข ้อมูลเนื้อหาต่างๆ, ค่าบริการข่าวสารข ้อมูล, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่าง
ประเทศ, ค่าโทรศัพท์ข ้ามแดนและบริการเสริมอืน
่ ๆ
6. อัตราค่าใช ้บริการข ้างต ้นทัง้ หมดยังไม่รวมภาษี มูลค่าเพิม
่
7. ผู ้ใช ้บริการสามารถตรวจสอบพืน
้ ทีก
่ ารให ้บริการของ WiFi by TrueMove H ได ้ที่ www.truewifi.net
8. ผู ้ใช ้บริการสามารถตรวจสอบพืน
้ ทีก
่ ารให ้บริการ 4G และอุปกรณ์ทรี่ องรับได ้ที่ www.truemove-h.com/4G
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9. เงือ
่ นไขการใช ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H
9.1. ผู ้ใช ้บริการต ้องเลือกใช ้บริการผ่าน .@ truemoveH เท่านั น
้
่ Username (09XXXXXXXX) และ
9.2. ผู ้ใช ้บริก ารสามารถใช ้เลขหมายโทรศัพ ท์เคลือ
่ นที่ ทรูมูฟ เอช ของผู ้ใช ้บริการเป็ นชือ
ขอรับ Password เพือ
่ ใช ้บริก ารผ่า นหมายเลข USSD *871*4# โทรออก (ฟรี) และทางระบบจะจัด ส่ง 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 ้บริการลืม Password ของ Wi-Fi by TrueMove H สามารถขอรับ Password ใหม่ได ้ โดยติดต่อ ทรูมูฟ เอช แคร์
1242 หรือผ่านช่องทางทีท
่ ย
ี ูซ ี กาหนดให ้
่ มต่อ อิน เทอร์เ น็ ต
9.5. ในระหว่า งการให ้บริก าร Wi-Fi by TrueMove H ทรู อิน เทอร์เน็ ต มีค วามจาเป็ นต ้องตัด ระบบการเชือ
้งาน
(Session Time Out) ทุก ๆ 90 นาที เพือ
่ ตรวจสอบ และบัน ทึก ปริม าณการใช
หลังจากการตัดการใช ้งานนี้แล ้วหาก
่ มต่อสัญญาณใหม่อก
ต ้องการใช ้งานต่อ ผู ้ใช ้บริการจะต ้องปิ ด และเปิ ดการเชือ
ี ครัง้
้บริ
้บริ
9.6. ในกรณีทผ
ี่ ู ้ใช การ Wi-Fi by TrueMove H ลืม Log Out หรือไม่ได ้ใช การติดต่อกันเกิน 10 นาที ระบบจะทาการ
Log Out ให ้โดยอัตโนมัต ิ
่ มต่อสัญญาณ Wi-Fi จะมีผู ้ใช ้งานเพียง 1 คนต่อการใช ้งานอินเทอร์เน็ ตหรือ Wi-Fi ต่อครัง้ เท่านั น
9.7. Concurrent ในการเชือ
้
10. สิทธิใด ๆ ตามทีร่ ะบุไว ้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลีย
่ นเป็ นเงินสด หรือของอืน
่ ใดได ้ รวมตลอดทัง้
ไม่สามารถทบยอดคงเหลือไปใช ้ในเดือนถัดไปได ้ หรือโอนไปให ้บุคคลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลอืน
่ ใดได ้ด ้วย
้ (SMS) ทีม
11. ผู ้ใช ้บริการจะไม่สามารถใช ้บริการ โทรออกไปยังหมายเลขพิเศษ เช่น 1900 หรือส่งข ้อความสัน
่ ก
ี ารคิดเงินในเชิง
พาณิชย์, ใช ้บริการเสริม BlackBerry ทัง้ นี้ จนกว่าจะมีการแจ ้งเปลีย
่ นแปลง
ิ ธิในการยกเลิกการให ้บริการตามสัญญา
12. หากผู ้ใช ้บริการกระทาการอันเป็ นการอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้ บริษัท มีสท
ได ้ทันที
่ ได ้ว่าจะก่อให ้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือ
12.1 กระทาการอันมีลักษณะหรือคาดหมายได ้หรือเชือ
เกิดความไม่เป็ นธรรมต่อบริษัทหรือบุคคลอืน
่ ใด ทัง้ ในทางตรงและทางอ ้อม หรือทาการรบกวน หรือก่อความ
ไม่สะดวกหรือเป็ นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทาให ้ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของ
เครือข่าย เกิดความขัดข ้องไม่เป็ นไปตามปกติ
12.2 กระท าการที่ม ีเ หตุ ผ ลอั น เชื่อ ได ้ว่า ผู ้ใช ้บริก ารทุ จ ริต หรือ มีก ารปลอมแปลงเอกสารในการสมั ค รใช ้หรือ รั บ
ข ้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ ้อฉลในการใช ้บริการหรือนาบริการไปใช ้โดยผิดกฎหมาย
ิ ธิทจ
13. บริษัท มีสท
ี่ ะแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า หากมีข ้อกาหนด คาสัง่ หรือนโยบาย
ของหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย
่ วข ้องกาหนดให ้มีการแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงือ
่ นไขของบริการนี้หรือคาสัง่ ดังกล่าวเป็ น
การเพิม
่ ภาระในการดาเนินการของบริษัท
ิ ธิในการแก ้ไขเปลีย
14. เว ้นแต่จะได ้ระบุไว ้โดยชัดแจ ้งเป็ นอย่างอืน
่ บริษัท มีสท
่ นแปลง ระงับหรือยกเลิกข ้อกาหนดนี้ได ้ตามความ
เหมาะสมโดยจะแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30 วันผ่านช่องทางทีบ
่ ริษัทพิจารณาเห็นสมควร
15. รายการส่งเสริมการขายนีม
้ รี ะยะเวลา 12 เดือน นับตัง้ แต่วน
ั ทีจ
่ ดทะเบียนเปิ ดใช ้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้
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