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ขอ้กําหนดและเงอืนไขรายการสง่เสรมิการขาย Smart SME 4G+ 

1. รายการสง่เสรมิการขายนีสําหรับผูส้มัครใชบ้รกิารโทรศัพทเ์คลอืนท ีทรูมฟู เอช ของบรษัิท เรยีล มฟู จํากัด (“เรยีลมฟู”) ในระบบ
รายเดอืน ในนามนติบิคุคล ตังแตวั่นท ี27 มถิุนายน 2561 ถงึวันท ี 31 ตลุาคม 2561 หรอืจนกวา่จะมกีารเปลยีนแปลง

2. รายการสง่เสรมิการขาย : มรีายละเอยีดดังนี

ตารางรายละเอยีดรายการสง่เสรมิการขาย Smart SME 4G+ 

รายการสง่เสรมิ
การขาย 

คา่บรกิารเหมา
จา่ยขนัตําราย

เดอืน 
(บาท) 

บรกิารทไีดร้บั
สทิธพิเิศษ 

โทรทุก
เครอืขา่ย 

(นาท)ี 

โทร
ภายใน
กลุม่ 

4G/3G/EDGE/GPRS WiFi 4G 

Smart SME 399 399 250 
4 GB 

(จากนันใชไ้ดต้อ่เนอืงที
ความเร็วสงูสุด 384 Kbps.) 

- 

Smart SME 599 599 500 

ไม่จํากัด 

6 GB 
(จากนันใชไ้ดต้อ่เนอืงที

ความเร็วสงูสุด 384 Kbps.) 

ไม่จํากัด
ปรมิาณการ

ใชง้าน 
Smart SME 799 799 700 8 GB 

(จากนันใชไ้ดต้อ่เนอืงที
ความเร็วสงูสุด 384 Kbps.) 

ไม่จํากัด 
นาน 12 เดอืน 

Smart SME 1099 1099 1000 10 GB 
(จากนันใชไ้ดต้อ่เนอืงที

ความเร็วสงูสุด 384 Kbps.) 
* ภายใตเ้งอืนไข Fair Usage Policy

2.1 รายการสง่เสรมิการขาย  SMART SME 399 
สทิธติามแพ็กเกจปกต:ิ 
 อัตราคา่ใชบ้รกิารเหมาจา่ยขนัตํารายเดอืนในอัตราเดอืน (รอบบลิ) ละ 399 บาท รับสทิธใิชบ้รกิารดงันี  

(1) โทรออกทกุเครอืขา่ย จํานวน 250 นาทตีอ่เดอืน เศษของนาทคีดิเป็นหนงึนาท ีคดิทกุครังทโีทร
(2) โทรหากันภายในกลุม่ไดไ้มจํ่ากัด (ภายในกลุม่หมายถงึ ผูส้มัครรายการสง่เสรมิการขาย Smart SME 4G+ทจีด

ทะเบยีนในนามนติบิคุคลเดยีวกัน)
(3) บรกิาร 4G และบรกิาร 3G/EDGE/GPRS รวมกันจํานวน 4 กกิะไบต ์(GB) หลังจากนัน ใชไ้ดอ้ย่างต่อเนืองที

ความเร็วสูงสุดไม่เกนิ  384 กโิลบติต่อวนิาท ี(Kbps) ภายใตเ้งือนไข Fair Usage Policy ทังนีขนึอยู่กับพืนที
ใหบ้รกิารและอปุกรณ์ทรีองรับ สามารถตรวจสอบไดท้ ีwww.truemove-h.com/4G

(4) บรกิาร Wi-Fi ทคีวามเร็วสงูสดุ 200 เมกกะบติตอ่วนิาท ี(Mbps.) ไมจํ่ากัดปรมิาณการใชง้าน

2.2    รายการสง่เสรมิการขาย SMART SME 599 
สทิธติามแพ็กเกจปกต:ิ 
อัตราคา่ใชบ้รกิารเหมาจา่ยขนัตํารายเดอืนในอตัราเดอืน (รอบบลิ) ละ 599 บาท รับสทิธใิชบ้รกิารดงันี  

(1) โทรออกทกุเครอืขา่ย จํานวน 500 นาทตีอ่เดอืน เศษของนาทคีดิเป็นหนงึนาท ีคดิทกุครังทโีทร
(2) โทรหากันภายในกลุม่ไดไ้มจํ่ากัด (ภายในกลุม่หมายถงึ ผูส้มัครรายการสง่เสรมิการขาย Smart SME 4G+ ทจีด

ทะเบยีนในนามนติบิคุคลเดยีวกัน)
(3) บรกิาร 4G และบรกิาร 3G/EDGE/GPRS รวมกันจํานวน 6 กกิะไบต ์(GB) หลังจากนัน ใชไ้ดอ้ย่างต่อเนืองที

ความเร็วสูงสุดไม่เกนิ 384 กโิลบติต่อวนิาท ี(Kbps) ภายใตเ้งือนไข Fair Usage Policy ทังนี ขนึอยู่กับพืนที
ใหบ้รกิารและอปุกรณ์ทรีองรับ สามารถตรวจสอบไดท้ ีwww.truemove-h.com/4G

(4) บรกิาร Wi-Fi ทคีวามเร็วสงูสดุ 200 เมกกะบติตอ่วนิาท ี(Mbps.) ไมจํ่ากัดปรมิาณการใชง้าน

For terms and conditions in English, please contact our call center at 02-700-9100
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2.3 รายการสง่เสรมิการขาย SMART SME 799 
สทิธติามแพ็กเกจปกต:ิ 
อัตราคา่ใชบ้รกิารเหมาจา่ยขนัตํารายเดอืนในอตัราเดอืน (รอบบลิ) ละ 799 บาท รับสทิธใิชบ้รกิารดงันี  

(1) โทรออกทกุเครอืขา่ย จํานวน 700 นาทตีอ่เดอืน เศษของนาทคีดิเป็นหนงึนาท ีคดิทกุครังทโีทร 
(2) โทรหากันภายในกลุม่ไดไ้มจํ่ากัด(ภายในกลุม่หมายถงึ ผูส้มัครรายการสง่เสรมิการขาย Smart SME 4G+ ทจีด

ทะเบยีนในนามนติบิคุคลเดยีวกัน )  
(3) บรกิาร 4G และบรกิาร 3G/EDGE/GPRS รวมกันจํานวน 8 กกิะไบต ์(GB) หลังจากนัน ใชไ้ดอ้ย่างต่อเนืองที

ความเร็วสูงสุดไม่เกนิ 384 กโิลบติต่อวนิาท ี(Kbps) ภายใตเ้งือนไข Fair Usage Policy ทังนีขนึอยู่กับพืนที
ใหบ้รกิารและอปุกรณ์ทรีองรับ สามารถตรวจสอบไดท้ ีwww.truemove-h.com/4G 

(4) บรกิาร Wi-Fi ทคีวามเร็วสงูสดุ 200 เมกกะบติตอ่วนิาท ี(Mbps.) ไมจํ่ากัดปรมิาณการใชง้าน  
                 สทิธพิเิศษเพมิเตมิ: 

รับสทิธเิลน่ 4G แบบไมล่ดความเร็วนาน 12 เดอืน (รอบบลิ) นับแตวั่นสมัครใชบ้รกิาร 
 

 
2.4    รายการสง่เสรมิการขาย SMART SME 1099 

สทิธติามแพ็กเกจปกต:ิ 
อัตราคา่ใชบ้รกิารเหมาจา่ยขนัตํารายเดอืนในอตัราเดอืน (รอบบลิ) ละ 1099 บาท รับสทิธใิชบ้รกิารดังนี  

(1) โทรออกทกุเครอืขา่ย จํานวน 1000 นาทตีอ่เดอืน เศษของนาทคีดิเป็นหนงึนาท ีคดิทกุครังทโีทร 
(2)     โทรหากันภายในกลุม่ไดไ้มจํ่ากัด(ภายในกลุม่หมายถงึ ผูส้มัครรายการส่งเสรมิการขาย Smart SME 4G+ ทจีด

ทะเบยีนในนามนติบิคุคลเดยีวกัน )  
(3)     บรกิาร 4G และบรกิาร 3G/EDGE/GPRS รวมกันจํานวน 10 กกิะไบต ์(GB) หลังจากนัน ใชไ้ดอ้ย่างต่อเนืองที

ความเร็วสูงสุดไม่เกนิ 384 กโิลบติต่อวนิาท ี(Kbps) ภายใตเ้งือนไข Fair Usage Policy ทังนีขนึอยู่กับพืนที
ใหบ้รกิารและอปุกรณ์ทรีองรับ สามารถตรวจสอบไดท้ ีwww.truemove-h.com/4G 

(4)     บรกิาร Wi-Fi ทคีวามเร็วสงูสดุ 200 เมกกะบติตอ่วนิาท ี(Mbps.) ไมจํ่ากัดปรมิาณการใชง้าน  
                 สทิธพิเิศษเพมิเตมิ: 

    รับสทิธเิลน่ 4G แบบไมล่ดความเร็วนาน 12 เดอืน (รอบบลิ) นับแตวั่นสมัครใชบ้รกิาร 
 

Fair Usage Policy: เรยีลมฟู มสีทิธใินการจัดการบรหิารเครอืขา่ยตามความเหมาะสมเพอืรักษามาตรฐานคณุภาพของบรกิาร และเพอืชว่ย
ใหผู้ใ้ชบ้รกิารโดยรวมสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เชน่ จํากัด หรอื ลดความเร็วหรือดาเนินการใด  ๆในการรับส่งขอ้มูลต่าง  ๆการใช ้
งาน Bit Torrent, การดาวน์โหลดและ/หรอื อัพโหลดไฟลข์นาดใหญ,่ หรอื การใชง้านใดทมีกีารรับสง่ขอ้มลูในปรมิาณมากอยา่งตอ่เนือง หรอืที
มผีลตอ่การใชบ้รกิารหรอืเกดิความไมเ่ป็นธรรม กอ่หรอือาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ผูใ้ชบ้รกิารอนื และ/หรอืตอ่เครอืข่าย หรือการใหบ้รกิาร
โดยรวมของเรยีลมฟู ทังน ีการลดความเร็ว อาจลดตํากวา่ทรีะบใุนแพ็กเกจตามแตล่ักษณะการใชง้าน  

 
3. คา่บรกิารสว่นเกนิ คดิเพมิเตมิจากคา่ใชบ้รกิารเหมาจา่ยขันตํารายเดอืนในอัตรา ดังน ี

3.1    โทรทกุเครอืขา่ย นาทลีะ 1.25 บาท เศษของนาทคีดิเป็นหนงึนาท ีคดิทกุครังทโีทร 
3.2    บรกิารสง่ขอ้ความสนั (SMS) ระหวา่งโทรศัพทเ์คลอืนททีใีชแ้ละจดทะเบยีนภายในประเทศ ขอ้ความละ 2 บาท 
3.3    บรกิารสง่ขอ้ความมัลตมิเีดยี (MMS) ระหวา่งโทรศัพทเ์คลอืนททีใีชแ้ละจดทะเบยีนภายในประเทศ ครังละ 5 บาท 
 

4. ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งชําระค่าบรกิารส่วนเกนิจากอัตราค่าใชบ้รกิารเหมาจ่ายขันตํารายเดอืนขา้งตน้ตลอดจนค่าบรกิารเสรมิ และ
คา่บรกิารอนืใดนอกเหนือจากทรีะบไุวใ้นขอ้ 2 และขอ้ 3 ในอัตราปกตติามจรงิ (ถา้ม)ี 
 

5. อัตราคา่ใชบ้รกิารในขอ้ 2 และขอ้ 3 ทังหมดครอบคลมุเฉพาะคา่บรกิารโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพทเ์คลอืนทหีรอืโทรศัพทพ์นืฐานทใีชแ้ละ
จดทะเบยีนภายในประเทศ คา่บรกิาร 4G/3G/EDGE/GPRS และคา่บรกิารเสรมิตามประเภทและอัตราตามทรีะบไุวเ้ทา่นัน ไมร่วมถงึคา่บรกิารอนื  ๆ
เชน่ บรกิารดาวน์โหลดขอ้มลูเนือหาตา่ง ,ๆ คา่บรกิารขา่วสารขอ้มลู, คา่บรกิารโทรศัพทร์ะหวา่งประเทศ, คา่โทรศพัทข์า้มแดนและบรกิารเสรมิอนื  ๆ

 
6. อัตราคา่ใชบ้รกิารขา้งตน้ทังหมดยังไมร่วมภาษีมลูคา่เพมิ 
 
7. เรยีลมฟู มสีทิธใินการจํากัดการใชง้าน 4G ไมจํ่ากัดปรมิาณการใชง้าน ตามรายการสง่เสรมิการขายทผีูใ้ชบ้รกิารไดส้มัครใช ้

บรกิารควบคูไ่ปกบัเลขหมายโทรศัพทเ์คลอืนท ีหากเรยีลมฟูตรวจพบ หรอืมกีารแจง้มายัง เรยีลมฟู วา่ผูใ้ชบ้รกิาร มกีารใชง้านใน
ลักษณะของการกระจายสญัญาณโมบายอนิเตอรเ์น็ตใหก้ับโทรศัพทเ์คลอืนท ีและ/หรอือปุกรณ์อนืเพอืร่วมใชง้านดว้ย และ/หรอื
การกระทําอนืๆ ในลักษณะเดยีวกัน หรอืคลา้ยคลงึกนัทกุกรณ ี

 
8. เรยีลมูฟ มสีทิธใินการจัดการบรหิารเครอืขา่ยตามความเหมาะสมเพอืรักษามาตรฐานคณุภาพของบรกิาร และเพอืชว่ยใหผู้ใ้ชบ้รกิารโดยรวม

สามารถใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยการจํากัดปรมิาณการใชง้านของผูใ้ชบ้รกิารและความเร็วของโมบายอนิเตอรเ์น็ตตามความ
เหมาะสมในรอบบลิถัดไป ในกรณีทเีรยีลมฟูพบหรอืสันนษิฐานไดว้า่ผูใ้ชบ้รกิารมกีารดาวน์โหลด และ/หรอื อัพโหลดไฟลข์นาดใหญ ่หรอื 
การใชง้านใดๆ ทมีกีารรับสง่ขอ้มลูในปรมิาณสงูมากอย่างตอ่เนือง ในลักษณะไม่เป็นปกตดิังเชน่บคุคลทัวไปพงึใชง้าน หรอืผูใ้ชบ้รกิารมี
พฤฒกิรรมการใชง้านทมีผีลตอ่การใชบ้รกิารหรอืเกดิความไมเ่ป็นธรรม กอ่หรอือาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย หรอืกระทบ หรอือาจจะกระทบตอ่
การใชบ้รกิารผูใ้ชบ้รกิารรายอนื และ/หรอืตอ่เครอืขา่ย หรอืการใหบ้รกิารโดยรวมของ เรยีลมฟู ทังนีการลดความเร็วอาจลดตํากวา่ทรีะบใุน
แพ็กเกจได ้
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9. เงอืนไขการใชบ้รกิาร Wi-Fi by TrueMove H 
9.1. ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งเลอืกใชบ้รกิารผ่าน .@ truemoveH เทา่นัน 
9.2. ผูใ้ชบ้รกิารสามารถใชเ้ลขหมายโทรศัพทเ์คลอืนท ีทรูมูฟ เอช ของผูใ้ชบ้รกิารเป็นชอื Username (09XXXXXXXX) และ

ขอรับ Password เพือใชบ้รกิารผ่านหมายเลข USSD *871*4# โทรออก (ฟรี) และทางระบบจะจัดส่ง Password ให ้
ผูใ้ชบ้รกิารผ่านทาง SMS 

9.3. ผูใ้ชบ้รกิารจะไดรั้บ Username และ Password ของ Wi-Fi by TrueMove H ของบรษัิท ทรู อนิเทอร์เน็ต จํากัด (“ทร ู
อนิเทอรเ์น็ต”) หลังจากทไีดเ้รมิใชบ้รกิาร ภายใน 1 ชวัโมงโดยอัตโนมัต ิ 

9.4. หากผูใ้ชบ้รกิารลมื Password ของ Wi-Fi by TrueMove H สามารถขอรับ Password ใหม่ได ้โดยตดิต่อ ทรูมูฟ เอช แคร ์
1331 หรอืผ่านชอ่งทางทเีรยีลมฟู กําหนดให ้

9.5. ในระหว่างการใหบ้รกิาร Wi-Fi by TrueMove H ทรู อนิเทอร์เน็ต มคีวามจําเป็นตอ้งตัดระบบการเชอืมต่ออนิเทอร์เน็ต 
(Session Time Out) ทุก ๆ 90 นาท ีเพือตรวจสอบ และบันทกึปรมิาณการใชง้าน หลังจากการตัดการใชง้านนีแลว้หาก
ตอ้งการใชง้านตอ่ ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งปิด และเปิดการเชอืมตอ่สัญญาณใหมอ่กีครัง 

9.6. ในกรณีทผีูใ้ชบ้รกิาร Wi-Fi by TrueMove H ลมื Log Out หรอืไม่ไดใ้ชบ้รกิารตดิต่อกันเกนิ 10 นาท ีระบบจะทําการ 
Log Out ใหโ้ดยอัตโนมัต ิ

9.7. Concurrent ในการเชอืมตอ่สัญญาณ Wi-Fi จะมผีูใ้ชง้านเพยีง 1 คนตอ่การใชง้านอนิเทอรเ์น็ตหรอื Wi-Fi ตอ่ครังเทา่นัน 
9.8. ผูใ้ชบ้รกิารสามารถตรวจสอบพนืทกีารใหบ้รกิารของ WiFi by TrueMove H ไดท้ ีwww.truewifi.net 

 
10.  สทิธใิด ๆ ตามทรีะบไุวใ้นรายการสง่เสรมิการขายนีไมส่ามารถแลก คนื หรอืเปลยีนเป็นเงนิสด หรอืของอนืใดได ้ รวมตลอดทัง  

 ไมส่ามารถทบยอดคงเหลอืไปใชใ้นเดอืนถัดไปได ้หรอืโอนไปใหบ้คุคลหรอืนติบิคุคลอนืใดไดด้ว้ย 
 

11.  หากผูใ้ชบ้รกิารกระทําการอันเป็นการอยา่งใดอยา่งหนงึดังตอ่ไปนี เรยีลมฟู มสีทิธใินการยกเลกิการใหบ้รกิารตามสัญญา   
 ไดทั้นท ี 
11.1 กระทําการอันมลีักษณะหรอืคาดหมายไดห้รอืเชอืไดว้า่จะกอ่ใหเ้กดิการผดิศลีธรรมหรือเกดิความเสยีหาย

หรอืเกดิความไมเ่ป็นธรรมตอ่เรยีลมฟูหรอืบคุคลอนืใด ทังในทางตรงและทางออ้ม หรอืทําการรบกวน หรือ
กอ่ความไมส่ะดวกหรอืเป็นอันตรายตอ่เครอืขา่ย หรอืทําใหป้ระสทิธภิาพการปฏบัิตงิานของเครือข่ายหรือ
สว่นใด ๆ ของเครอืขา่ย เกดิความขัดขอ้งไมเ่ป็นไปตามปกต ิ

11.2 กระทําการทมีเีหตุผลอันเชอืไดว้่าผูใ้ชบ้รกิารทุจรติหรือมกีารปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใชห้รือรับ
ขอ้เสนอของบรกิารหรอืมพีฤตกิรรมฉอ้ฉลในการใชบ้รกิารหรอืนําบรกิารไปใชโ้ดยผดิกฎหมาย 

 
12. เรียลมูฟ มสีทิธทิจีะแกไ้ข เปลยีนแปลง ระงับ หรือยกเลกิไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หากมขีอ้กําหนด คําสัง หรือ

นโยบายของหน่วยงานของรัฐทเีกยีวขอ้งกําหนดใหม้กีารแกไ้ข เปลยีนแปลง ระงับ หรือยกเลกิเงือนไขของบรกิารนีหรือคําสัง
ดังกลา่วเป็นการเพมิภาระในการดําเนนิการของเรยีลมฟู 
 

13. เวน้แตจ่ะไดร้ะบไุวโ้ดยชดัแจง้เป็นอยา่งอนื เรยีลมฟู มสีทิธใินการแกไ้ขเปลยีนแปลง ระงับหรือยกเลกิขอ้กําหนดนีไดต้ามความ
เหมาะสมโดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันผ่านชอ่งทางทเีรยีลมฟูพจิารณาเห็นสมควร 

 
14. รายการสง่เสรมิการขายนีมรีะยะเวลา 12 เดอืน นับตงัแตวั่นทจีดทะเบยีนเปิดใชบ้รกิารตามรายการสง่เสรมิการขายน ี

 
 
ขอ้จํากดัการใชบ้รกิาร Push to Talk 
 
 สามารถใชบ้รกิาร Push to talk เฉพาะบรกิาร Push to Talk แอพพลเิคชนับนโทรศัพทเ์คลอืนทรีุน่ SMART 4G Adventure 
ในกรณีท ีผูใ้ชบ้รกิารใช ้บรกิารอนืๆ นอกเหนือจากแอพพลเิคชนั ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งชาํระคา่ใชบ้รกิารเพมิเตมิ (ถา้ม)ี ตามอัตราทรีะบุ
ในแพ็กเกจทผีูใ้ชบ้รกิารเลอืกใชง้านอยู ่ณ ขณะนัน หรอืหากในแพ็กเกจทเีลอืกใช ้ไมไ่ดร้ะบไุว ้ใหค้ดิคา่บรกิารตามเงอืนไขทบีรษัิทฯ
กําหนด  

บรกิารทรีวมอยูใ่นแพ็กเกจ Push to talk ผูใ้ชบ้รกิารสามารถใชบ้รกิารสนทนาภายในกลุ่ม ลงทะเบยีนใชง้าน Push to talk 
ดว้ยเบอรโ์ทรศัพทข์องคณุ หรอืลงทะเบยีนดว้ย Email, สามารถคน้หากลุม่จาก ID หรอืชอื สามารถเขา้ร่วมกลุม่ สรา้งกลุ่มใหม่ และ
เพมิผูต้ดิตอ่ได ้
 




