
หน้า 1 จาก 3 

ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขรายการสง่เสรมิการขายทีเ่ขา้รว่ม  (Business Super Talk) 

1. รายการสง่เสรมิการขายนีส้ าหรับผูส้มัครใชบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที ่ทรมูฟู เอช ของบรษัิท เรยีล มฟู จ ากัด (“เรยีลมฟู”) หรอื บรษัิท ทรมูฟู
เอช ยนูเิวอรแ์ซล คอมมวินเิคชัน่ จ ากัด (“ทยีซู”ี) (รวมเรยีกวา่ “บรษัิท”) ระบบรายเดอืน ในนามนติบิคุคล ตัง้แต่
วันที ่1 มนีาคม 2562 ถงึ 31 พฤษภาคม 2562

2. รายการสง่เสรมิการขาย : มรีายละเอยีดดงันี้

ตารางรายละเอยีดรายการสง่เสรมิการขาย Business Super Talk 

รายการสง่เสรมิ
การขาย 

คา่บรกิารเหมาจา่ย
ข ัน้ต า่รายเดอืน  

(บาท) 

บรกิารทีไ่ดร้บั

สทิธพิเิศษ
นาน 12 
เดอืน 

โทรทกุ
เครอืขา่ย 

(นาท)ี 

โทรภายใน
กลุม่* 

4G/3G/EDGE/GPRS** 
WiFi 4G|3G 

Super Talk 299 299 400 
750 MB 

(Limited Data) 
- - 

Super Talk 499 499 950 

ไมจ่ ากดั 

1 GB  
(จากนัน้ใชไ้ดต้อ่เนือ่งที่

ความเร็วสงูสดุ 384 Kbps.) 

ไมจ่ ากดัปรมิาณ
การใชง้าน 

3 GB Super Talk 799 799 1750 

1 GB  
(จากนัน้ใชไ้ดต้อ่เนือ่งที่

ความเร็วสงูสดุ 384 Kbps.) 

Super Talk 1299 1299 3250 

1 GB  
(จากนัน้ใชไ้ดต้อ่เนือ่งที่

ความเร็วสงูสดุ 384 Kbps.) 

* โทรภายในกลุม่หมายถงึ โทรหากันระหวา่งเลขหมายทีใ่ชร้ายการสง่เสรมิการขาย Super Talk เทา่นัน้
** ภายใตเ้งือ่นไข Fair Usage Policy

    2.1 รายการสง่เสรมิการขาย  Business Super Talk 299 

สทิธติามแพ็กเกจปกต :ิ 
 อตัราคา่ใชบ้รกิารเหมาจา่ยขัน้ต า่รายเดอืนในอตัราเดอืน (รอบบลิ) ละ 299 บาท รับสทิธใิชบ้รกิารดงันี ้

(1) โทรออกทกุเครอืขา่ย จ านวน 400 นาทตีอ่เดอืน เศษของนาทคีดิเป็นหนึง่นาท ีคดิทกุครัง้ทีโ่ทร
(2) โทรหากนัภายในกลุม่ไดไ้มจ่ ากดั (ภายในกลุม่หมายถงึ ผูส้มัครรายการสง่เสรมิการขาย Smart SME Talk ทีจ่ด

ทะเบยีนในนามนติบิคุคลเดยีวกนั)

(3) รับสทิธใิชบ้รกิาร 4G และบรกิาร 3G/EDGE/GPRS เป็นจ านวน 750 เมกกะไบต ์( MB) ตอ่เดอืน ทัง้นี ้คา่ใช ้

บรกิารสว่นทีเ่กนิ จะคดิเพิม่เตมิจากคา่ใชบ้รกิารเหมาจา่ยขัน้ต า่รายเดอืน กโิลไบต ์(KB) ละ 0.001 บาท เศษของ

กโิลไบต ์คดิเป็นหนึง่กโิลไบต ์ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัพืน้ทีใ่หบ้รกิารและอปุกรณ์ทีร่องรับ สามารถตรวจสอบไดท้ี่
www.truemove-h.com/4G

    2.2   รายการสง่เสรมิการขาย Business Super Talk 499 
 สทิธติามแพ็กเกจปกต :ิ 

 อตัราคา่ใชบ้รกิารเหมาจา่ยขัน้ต า่รายเดอืนในอตัราเดอืน (รอบบลิ) ละ 499 บาท รับสทิธใิชบ้รกิารดงันี ้
(1) โทรออกทกุเครอืขา่ย จ านวน 950 นาทตีอ่เดอืน เศษของนาทคีดิเป็นหนึง่นาท ีคดิทกุครัง้ทีโ่ทร

(2) โทรหากนัภายในกลุม่ไดไ้มจ่ ากดั

(3) บรกิาร4G ทีค่วามเร็วสงูสดุ 300 เมกะบติตอ่วนิาท ี(Mbps) บรกิาร 3G ทีค่วามเร็วสงูสดุ 42 เมกกะบติตอ่วนิาท ี(Mbps)
และบรกิาร /EDGE/GPRS รวมกนัจ านวน 1 กกิะไบต ์(GB) หลงัจากนัน้ ใชไ้ดอ้ยา่งตอ่เนือ่งทีค่วามเร็วสงูสดุ

ไมเ่กนิ 384 กโิลบติตอ่วนิาท ี(Kbps) ภายใตเ้งือ่นไข Fair Usage Policy
(4) บรกิาร Wi-Fi ทีค่วามเร็วสงูสดุ 200 เมกกะบติตอ่วนิาท ี(Mbps.) ไมจ่ ากดัปรมิาณการใชง้าน

 สทิธพิเิศษเพิม่เตมิ: 

(1) บรกิาร 4G/3G/EDGE/GPRS ในปรมิาณทีเ่พิม่จากปรมิาณปกตใินแพ็กเกจอกี 3 กกิะไบต ์ (GB) รวมกบัการ

ใชง้านตาม แพ็กเกจปกตเิป็นจ านวน 4 กกิะไบต์  (GB) ตัง้แตร่อบบลิที ่1 ถงึ รอบบลิที ่12 รวม 12 เดอืน (รอบบลิ)

For terms and conditions in English, please contact our call center at 02-700-9100
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     2.3  รายการสง่เสรมิการขาย Business Super Talk 799 

 สทิธติามแพ็กเกจปกต :ิ 

 อตัราคา่ใชบ้รกิารเหมาจา่ยขัน้ต า่รายเดอืนในอตัราเดอืน (รอบบลิ) ละ 799 บาท รับสทิธใิชบ้รกิารดงันี ้ 
(1)     โทรออกทกุเครอืขา่ย จ านวน 1750 นาทตีอ่เดอืน เศษของนาทคีดิเป็นหนึง่นาท ีคดิทกุครัง้ทีโ่ทร 

(2)     โทรหากนัภายในกลุม่ไดไ้มจ่ ากดั 
(3)     บรกิาร4G ทีค่วามเร็วสงูสดุ 300 เมกะบติตอ่วนิาท ี(Mbps) บรกิาร 3G ทีค่วามเร็วสงูสดุ 42 เมกกะบติตอ่วนิาท ี(Mbps) 

และบรกิาร /EDGE/GPRS รวมกนัจ านวน 1 กกิะไบต ์(GB) หลงัจากนัน้ ใชไ้ดอ้ยา่งตอ่เนือ่งทีค่วามเร็วสงูสดุ 
ไมเ่กนิ 384 กโิลบติตอ่วนิาท ี(Kbps) ภายใตเ้งือ่นไข Fair Usage Policy 

(4)     บรกิาร Wi-Fi ทีค่วามเร็วสงูสดุ 200 เมกกะบติตอ่วนิาท ี(Mbps.) ไมจ่ ากดัปรมิาณการใชง้าน 

 
 สทิธพิเิศษเพิม่เตมิ: 

(1)     บรกิาร 4G/3G/EDGE/GPRS ในปรมิาณทีเ่พิม่จากปรมิาณปกตใินแพ็กเกจอกี 3 กกิะไบต ์ (GB) รวมกบัการ
ใชง้านตาม แพ็กเกจปกตเิป็นจ านวน 4 กกิะไบต์  (GB) ตัง้แตร่อบบลิที ่1 ถงึ รอบบลิที ่12 รวม 12 เดอืน (รอบบลิ) 

หลงัจากนัน้ไดรั้บสทิธติามแพ็กเกจปกติ 

 
     2.5  รายการสง่เสรมิการขาย Super Talk 1299 

 สทิธติามแพ็กเกจปกต :ิ 
 อตัราคา่ใชบ้รกิารเหมาจา่ยขัน้ต า่รายเดอืนในอตัราเดอืน (รอบบลิ) ละ 1299 บาท รับสทิธใิชบ้รกิารดงันี ้ 

(1)     โทรออกทกุเครอืขา่ย จ านวน 3250 นาทตีอ่เดอืน เศษของนาทคีดิเป็นหนึง่นาท ีคดิทกุครัง้ทีโ่ทร 
(2)     โทรหากนัภายในกลุม่ไดไ้มจ่ ากดั 

(3)     บรกิาร4G ทีค่วามเร็วสงูสดุ 300 เมกะบติตอ่วนิาท ี(Mbps) บรกิาร 3G ทีค่วามเร็วสงูสดุ 42 เมกกะบติตอ่วนิาท ี(Mbps) 

และบรกิาร /EDGE/GPRS รวมกนัจ านวน 1 กกิะไบต ์(GB) หลงัจากนัน้ ใชไ้ดอ้ยา่งตอ่เนือ่งทีค่วามเร็วสงูสดุ 
ไมเ่กนิ 384 กโิลบติตอ่วนิาท ี(Kbps) ภายใตเ้งือ่นไข Fair Usage Policy 

(4)     บรกิาร Wi-Fi ทีค่วามเร็วสงูสดุ 200 เมกกะบติตอ่วนิาท ี(Mbps.) ไมจ่ ากดัปรมิาณการใชง้าน 
 

 สทิธพิเิศษเพิม่เตมิ: 

(1)     บรกิาร 4G/3G/EDGE/GPRS ในปรมิาณทีเ่พิม่จากปรมิาณปกตใินแพ็กเกจอกี 3 กกิะไบต ์ (GB) รวมกบัการ
ใชง้านตาม แพ็กเกจปกตเิป็นจ านวน 4 กกิะไบต์  (GB) ตัง้แตร่อบบลิที ่1 ถงึ รอบบลิที ่12 รวม 12 เดอืน (รอบบลิ)  

 

Fair Usage Policy: เรยีลมฟู  มสีทิธใินการจัดการบรหิารเครอืขา่ยตามความเหมาะสมเพือ่รักษามาตรฐานคณุภาพของบรกิาร  

และเพือ่ชว่ยใหผู้ใ้ชบ้รกิารโดยรวมสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  เชน่ จ ากดั หรอื ลดความเร็วหรอืดาเนนิการใดๆ  ในการ
รับสง่ขอ้มลูตา่งๆ  การใชง้าน  Bit Torrent, การดาวนโ์หลดและ /หรอื  อพัโหลดไฟลข์นาดใหญ่ , หรอื  การใชง้านใดทีม่กีารรับสง่

ขอ้มลูในปรมิาณมากอยา่งตอ่เนือ่ง  หรอืทีม่ผีลตอ่การใชบ้รกิารหรอืเกดิความไมเ่ป็นธรรม  กอ่หรอือาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่
ผูใ้ชบ้รกิารอืน่  และ /หรอืตอ่เครอืขา่ย  หรอืการใหบ้รกิารโดยรวมของ  เรยีลมฟู  ทัง้นี้  การลดความเร็ว  อาจลดต า่กวา่ทีร่ะบใุน

แพ็กเกจตามแตล่กัษณะการใชง้าน  

 
3. คา่บรกิารสว่นเกนิ คดิเพิม่เตมิจากคา่ใชบ้รกิารเหมาจา่ยขัน้ต า่รายเดอืนในอตัรา ดงันี ้

3.1    โทรทกุเครอืขา่ย นาทลีะ 0.99 บาท เศษของนาทคีดิเป็นหนึง่นาท ีคดิทกุครัง้ทีโ่ทร 
3.2    บรกิารสง่ขอ้ความสัน้ (SMS) ระหวา่งโทรศพัทเ์คลือ่นทีท่ีใ่ชแ้ละจดทะเบยีนภายในประเทศ ขอ้ความละ 2 บาท 

3.3    บรกิารสง่ขอ้ความมัลตมิเีดยี (MMS) ระหวา่งโทรศพัทเ์คลือ่นทีท่ีใ่ชแ้ละจดทะเบยีนภายในประเทศ ครัง้ละ 5 บาท 
  

4. ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งช าระคา่บรกิารสว่นเกนิจากอตัราคา่ใชบ้รกิารเหมาจา่ยขัน้ต า่รายเดอืนขา้งตน้ตลอดจนคา่บรกิารเสรมิ และ

คา่บรกิารอืน่ใดนอกเหนอืจากทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 2 และขอ้ 3 ในอตัราปกตติามจรงิ (ถา้ม)ี  
 

5. อตัราคา่ใชบ้รกิารในขอ้ 2 และขอ้ 3 ทัง้หมดครอบคลมุเฉพาะคา่บรกิารโทรออกไปยังเลขหมายโทรศพัทเ์คลือ่นทีห่รอืโทรศพัทพ์ืน้ฐานทีใ่ชแ้ละ
จดทะเบยีนภายในประเทศ คา่บรกิาร 4G/3G/EDGE/GPRS และคา่บรกิารเสรมิตามประเภทและอตัราตามทีร่ะบไุวเ้ทา่นัน้ ไมร่วมถงึคา่บรกิารอืน่ๆ 

เชน่ บรกิารดาวนโ์หลดขอ้มลูเนือ้หาตา่งๆ, คา่บรกิารขา่วสารขอ้มลู, คา่บรกิารโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ, คา่โทรศพัทข์า้มแดนและบรกิารเสรมิอืน่ๆ 

 
6. อตัราคา่ใชบ้รกิารขา้งตน้ทัง้หมดยังไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่  

 
7. ผูใ้ชบ้รกิารสามารถตรวจสอบพืน้ทีก่ารใหบ้รกิารของ WiFi by TrueMove H ไดท้ี ่www.truewifi.net 

 
8. ผูใ้ชบ้รกิารสามารถตรวจสอบพืน้ทีก่ารใหบ้รกิาร 4G และอปุกรณ์ทีร่องรับไดท้ี ่ www.truemove-h.com/4G    

 

9. เงือ่นไขการใชบ้รกิาร Wi-Fi by TrueMove H 
9.1. ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งเลอืกใชบ้รกิารผา่น .@ truemoveH เทา่นัน้ 

9.2. ผูใ้ชบ้รกิารสามารถใชเ้ลขหมายโทรศพัทเ์คลือ่นที ่ทรูมฟู เอช ของผูใ้ชบ้รกิารเป็นชือ่ Username (09XXXXXXXX) และ

ขอรับ Password เพือ่ใชบ้รกิารผา่นหมายเลข USSD *871*4# โทรออก (ฟร)ี และทางระบบจะจัดสง่ Password ให ้

ผูใ้ชบ้รกิารผา่นทาง  SMS 

9.3. ผูใ้ชบ้รกิารจะไดรั้บ Username และ Password ของ Wi-Fi by TrueMove H ของบรษัิท ทรู อนิเทอรเ์น็ต  จ ากดั  

http://www.truemove-h.com/4G
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(“ทรู อนิเทอรเ์น็ต”) หลงัจากทีไ่ดเ้ริม่ใชบ้รกิาร ภายใน  1 ชัว่โมงโดยอตัโนมัติ   

9.4. หากผูใ้ชบ้รกิารลมื Password ของ Wi-Fi by TrueMove H สามารถขอรับ Password ใหมไ่ด ้โดยตดิตอ่ ทรูมฟู เอช แคร ์

1242 หรอืผา่นชอ่งทางทีท่ยีซู ีก าหนดให ้  

9.5. ในระหวา่งการใหบ้รกิาร Wi-Fi by TrueMove H ทรู อนิเทอรเ์น็ต  มคีวามจ าเป็นตอ้งตดัระบบการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต 

(Session Time Out) ทกุ ๆ 90 นาที เพือ่ตรวจสอบ  และบนัทกึปรมิาณการใชง้าน  หลงัจากการตดัการใชง้านนีแ้ลว้หาก

ตอ้งการใชง้านตอ่  ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งปิด  และเปิดการเชือ่มตอ่สญัญาณใหมอ่กีครัง้  

9.6. ในกรณีทีผู่ใ้ชบ้รกิาร Wi-Fi by TrueMove H ลมื Log Out หรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตดิตอ่กนัเกนิ 10 นาท ีระบบจะท าการ 

Log Out ใหโ้ดยอตัโนมัติ 

9.7. Concurrent ในการเชือ่มตอ่สญัญาณ Wi-Fi จะมผีูใ้ชง้านเพยีง 1 คนตอ่การใชง้านอนิเทอรเ์น็ตหรอื Wi-Fi ตอ่ครัง้เทา่นัน้  

 

 

10. สทิธใิด ๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการสง่เสรมิการขายนีไ้มส่ามารถแลก คนื หรอืเปลีย่นเป็นเงนิสด หรอืของอืน่ใดได ้ รวมตลอดทัง้  
 ไมส่ามารถทบยอดคงเหลอืไปใชใ้นเดอืนถัดไปได ้หรอืโอนไปใหบ้คุคลหรอืนติบิคุคลอืน่ใดไดด้ว้ย 

 
11.  ผูใ้ชบ้รกิารจะไมส่ามารถใชบ้รกิาร โทรออกไปยังหมายเลขพเิศษ เชน่ 1900 หรอืสง่ขอ้ความสัน้ (SMS) ทีม่กีารคดิเงนิในเชงิ   

 พาณชิย,์ ใชบ้รกิารเสรมิ BlackBerry ทัง้นี ้จนกวา่จะมกีารแจง้เปลีย่นแปลง 
 

12.  หากผูใ้ชบ้รกิารกระท าการอนัเป็นการอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้เรยีลมฟู มสีทิธใินการยกเลกิการใหบ้รกิารตามสญัญา   

 ไดท้นัท ี 
12.1 กระท าการอนัมลีกัษณะหรอืคาดหมายไดห้รอืเชือ่ไดว้า่จะกอ่ใหเ้กดิการผดิศลีธรรมหรอืเกดิความเสยีหายหรอื

เกดิความไมเ่ป็นธรรมตอ่เรยีลมฟูหรอืบคุคลอืน่ใด ทัง้ในทางตรงและทางออ้ม หรอืท าการรบกวน หรอืกอ่ความ
ไมส่ะดวกหรอืเป็นอนัตรายตอ่เครอืขา่ย หรอืท าใหป้ระสทิธภิาพการปฏบิตังิานของเครอืขา่ยหรอืสว่นใด ๆ ของ

เครอืขา่ย เกดิความขดัขอ้งไมเ่ป็นไปตามปกต ิ

12.2 กระท าการทีม่เีหตผุลอนัเชือ่ไดว้า่ผูใ้ชบ้รกิารทจุรติหรอืมกีารปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใชห้รอืรับ
ขอ้เสนอของบรกิารหรอืมพีฤตกิรรมฉอ้ฉลในการใชบ้รกิารหรอืน าบรกิารไปใชโ้ดยผดิกฎหมาย 

 
13. เรยีลมฟู  มสีทิธทิีจ่ะแกไ้ข เปลีย่นแปลง ระงับ หรอืยกเลกิไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หากมขีอ้ก าหนด ค าสัง่ หรอื

นโยบายของหน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดใหม้กีารแกไ้ข เปลีย่นแปลง ระงับ หรอืยกเลกิเงือ่นไขของบรกิารนีห้รอืค าสัง่

ดงักลา่วเป็นการเพิม่ภาระในการด าเนนิการของเรยีลมฟู 
 

14. เวน้แตจ่ะไดร้ะบไุวโ้ดยชดัแจง้เป็นอยา่งอืน่ เรยีลมฟู  มสีทิธใินการแกไ้ขเปลีย่นแปลง ระงับหรอืยกเลกิขอ้ก าหนดนีไ้ดต้ามความ
เหมาะสมโดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัผา่นชอ่งทางทีเ่รยีลมฟูพจิารณาเห็นสมควร 

15. รายการสง่เสรมิการขายนีม้รีะยะเวลา 12 เดอืน นับตัง้แตว่นัทีจ่ดทะเบยีนเปิดใชบ้รกิารตามรายการสง่เสรมิการขายนี ้


