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หมายเหต:ุ * รับสทิธิโ์ทรออกในเครอืขา่ยทรมูฟูและทรมูฟูเอช 60 นาทแีรกนับตัง้แตโ่ทรออกในแตล่ะครัง้ เฉพาะในชว่งเวลา 00.00-17.59 น. ไมจ่ ากดัจ านวนครัง้

หลงัจากนัน้ ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งวางสาย เพือ่โทรออกใหมอ่กีครัง้  หรอืกรณีผูใ้ชบ้รกิารไมว่างสาย  ตัง้แตน่าททีี ่61 เป็นตน้ไป และโทรในเครอืขา่ยนอกชว่งเวลา คดิ

คา่บรกิารเพิม่เตมิจากคา่ใชบ้รกิารเหมาจา่ยขัน้ต า่รายเดอืน นาทลีะ 1.25 บาท  

ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขรายการสง่เสรมิการขาย: SME Buffet (On-net) - 399 

1. รายการสง่เสรมิการขายนีส้ าหรับผูส้มคัรใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลือ่นที ่ทรมูฟูเอช ของบรษัิท เรยีลมฟู จ ากดั(“เรยีลมฟู”) ในระบบรายเดอืน ในนามนติบิคุคลที่
มคีณุสมบตัแิละเงือ่นไขตามทีเ่รยีล มฟู ก าหนด  โดยสมคัรใชบ้รกิารไดต้ัง้แตว่นัที ่ 1 พฤษภาคม 2560 ถงึ  31 พฤษภาคม 2562 หรอืจนกวา่จะมกีาร
เปลีย่นแปลง

2. มอีตัราคา่ใชบ้รกิารเหมาจา่ยขัน้ต า่รายเดอืนในอตัราเดอืน (รอบบลิ)ละ 399 บาท รับสทิธใิชบ้รกิารดงันี้
2.1 รับสทิธิโ์ทรออกภายในเครอืขา่ยทรมูฟู และ ทรมูฟูเอช 60 นาทแีรกนับตัง้แตโ่ทรออกในแตล่ะครัง้เฉพาะในชว่ง เวลา 00.00  ถงึ 1 7.59 นาฬกิา ได ้

ไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ หลงัจากนัน้ ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งวางสาย เพือ่โทรออกใหมอ่กีครัง้  หรอืกรณีผูใ้ชบ้รกิารไมว่างสาย  ตัง้แตน่าททีี ่61 เป็นตน้ไปและ
โทรในเครอืขา่ยนอกชว่งเวลา คดิคา่บรกิารเพิม่เตมิจากคา่ใชบ้รกิารเหมาจา่ยขัน้ต า่รายเดอืน นาทลีะ 1.25 บาท  

2.2 รับสทิธิโ์ทรออกนอกเครอืขา่ยทรมูฟู และทรมูฟู เอช ตลอด 24 ชัว่โมง จ านวน 200 นาทตีอ่เดอืน ทัง้นี ้คา่ใชบ้รกิาร  สว่นทเีกนิจะคดิเพิม่เตมิจากคา่

ใชบ้รกิารเหมาจา่ยขัน้ต า่รายเดอืน อตัรานาทลีะ 1.25 บาท ตลอด 24 ชัว่โมง คดิตามจรงิเป็นนาท ีเศษของนาทคีดิเป็นหนึง่นาท ี

2.3 บรกิาร 3G/EDGE/GPRS ได ้ไมจ่ ากดัปรมิาณการใชง้าน ตามนโยบายการใชง้านรับสง่ขอ้มลูอยา่งเหมาะสม ของเรยีลมฟู (Fair Usage Policy) โดย

ผูใ้ชบ้รกิารจะไดร้ับสทิธใิช ้3G/EDGE/GPRS ความเร็วสงูสดุ 42 เมกกะบติตอ่วนิาท ี(Mbps.) ดงันี ้

2.3.1 เป็นจ านวน 2 กกิกะไบต ์(2GB) ตอ่เดอืน (รอบบลิ) 

หลงัจากนัน้ใชไ้ดโ้ดยไมจ่ ากดัปรมิาณการใชง้านทีค่วามเร็วสงูสดุ 384 กโิลบติตอ่วนิาท ี( Kbps.) ทัง้นี ้เรยีลมฟูขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข 

เปลีย่นแปลง ระงับ หรอื ยกเลกิสทิธกิารใชบ้รกิาร 3G/EDGE/GPRS ในระยะเวลาใด ๆ ไดท้นัท ีตามความเหมาะสม โดยจะแจง้ใหท้ราบผา่นชอ่งทาง

ทีเ่รยีลมฟูพจิารณาเห็นสมควรใชบ้รกิารบรกิาร       

2.4 บรกิาร Wi-Fi ทีค่วามเร็วสงูสดุ 200 เมกกะบติตอ่วนิาท ี(Mbps.) ไมจ่ ากดัปรมิาณการใชง้าน ผูใ้ชบ้รกิารสามารถตรวจสอบพืน้ทีก่ารใหบ้รกิารของ WiFi 

by TrueMove H ไดท้ี ่www.truewifi.net 

3. คา่บรกิารสว่นเกนิเหมาจา่ย คดิเพิม่เตมิจากคา่ใชบ้รกิารเหมาจา่ยขัน้ต า่รายเดอืนในอตัรา ดงันี้
3.1 บรกิารสง่ขอ้ความสัน้ (SMS) ระหวา่งโทรศพัทเ์คลือ่นทีท่ีใ่ชแ้ละจดทะเบยีนภายในประเทศ ขอ้ความละ 1.25 บาท ทีร่าคาตลาด ณ.ปัจจบุนั ซึง่ราคา

อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามราคาตลาด ณ. ขณะนัน้ 
3.2 บรกิารสง่ขอ้ความมลัตมิเีดยี (MMS) ระหวา่งโทรศพัทเ์คลือ่นททีีใ่ชแ้ละจดทะเบยีน ภายในประเทศ ครัง้ละ 5.00 บาท ทีร่าคาตลาด ณ .ปัจจบุนั ซึง่

ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามราคาตลาด ณ. ขณะนัน้ 
4. สทิธทิีผู่ใ้ชบ้รกิารไดร้ับจากอตัราคา่ใชบ้รกิารเหมาจา่ยขัน้ต า่รายเดอืนตามขอ้ 2 หากใชไ้มห่มดจะไมส่ามารถทบยอดไปใชใ้นเดอืนถดัไปได ้และไมส่ามารถ

แลก คนื หรอืเปลีย่นเป็นเงนิสด หรอืบรกิารอืน่ใดได ้รวมตลอดทัง้ไมส่ามารถโอนสทิธดิงักลา่วไปใหแ้กบ่คุคล หรอืนติบิคุคลอืน่ใดไดด้ว้ย 
5. ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งช าระคา่ใชบ้รกิารเหมาจา่ยขัน้ต า่รายเดอืนและคา่บรกิารสว่นเกนิจากคา่ใชบ้รกิารเหมาจา่ยในขอ้ 2  และ 3 ตลอดจนคา่บรกิารเสรมิ หรอื

บรกิารอืน่ใดนอกเหนอืจากทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 2 และ 3 ในอตัราปกตติามจรงิ (ถา้ม)ี

6. อตัราคา่บรกิารในขอ้ 2 และ 3ใชส้ าหรับการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศพัทเ์คลือ่นที ่หรอืโทรศพัทพ์ืน้ฐานทีใ่ช ้และจดทะเบยีนภายในประเทศ  ตลอดจน
บรกิารเสรมิตามประเภทและอตัราทีร่ะบไุวเ้ทา่นัน้  ไมร่วมถงึคา่ใชบ้รกิารโทรออกไปยังเลขหมายพเิศษ, บรกิารเสรมิอืน่ใดนอกเหนอืจากทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 2
และ 3,  บรกิารรับสง่ขอ้มลู (Data Transfer), บรกิารขอ้มลู (Information Service), สง่ขอ้ความสัน้ระหวา่งประเทศ (SMS), คา่โทรทางไกลตา่งประเทศ
ทกุประเภท, คา่ใชบ้รกิารโทรศพัทข์า้มแดนระหวา่งประเทศ (International Roaming) และใชบ้รกิาร BlackBerry  ทัง้นี ้จนกวา่จะมกีารเปลีย่นแปลง

7. อตัราคา่บรกิารดงักลา่วขา้งตน้ทัง้หมดยังไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่
8. เงือ่นไขการใชบ้รกิาร Wi-Fi by TrueMove H

8.1 ผูใ้ชบ้รกิารสามารถใชเ้ลขหมายโทรศพัทเ์คลือ่นทีท่รมูฟู เอช ของผูใ้ชบ้รกิารเป็นชือ่ username และสามารถขอรับ Password เพือ่ใชบ้รกิารผา่น
หมายเลขดว่นพเิศษ (USSD) *871*4# โทรออก (ฟร)ี หรอืชอ่งทางทีเ่รยีลมฟูก าหนดให ้
8.2 หากผูใ้ชบ้รกิารลมื Password ของ WiFi by TrueMove H สามารถขอรับ Password ใหมไ่ดโ้ดยตดิตอ่ทรมูฟู เอช แคร ์1331 หรอืผา่นหมายเลขดว่น
พเิศษ  *871*4# โทรออก (ฟร)ี หรอืชอ่งทางทีเ่รยีลมฟูก าหนดให ้

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

http://www.truewifi.net/


 
8.3 การเชือ่มตอ่โดยใช ้User name และ password ผา่นหนา้จอส าหรับ Login บนหนา้ตา่งอนิเทอรเ์น็ต (Internet Browser) สามารถใชไ้ดก้บัเครอืขา่ย
สญัญาณ WiFi (SSID) " .@TRUEWIFI" หรอื @TRUEWIFI " 
8.4 การเชือ่มตอ่อตัโนมตั ิ( Auto Login) แบบใช ้ User name และ Password เพือ่ท าการตดิตัง้บรกิารในครัง้แรกผูใ้ชบ้รกิารตอ้งเลอืกผา่นเครอืขา่ย
สญัญาณ WIFI (SSID)".@truemoveH" เทา่นัน้ในระหวา่งการใหบ้รกิาร WiFi by TrueMove H  ทร ูอนิเทอรเ์น็ต  มคีวามจ าเป็นตอ้งตดัระบบการเชือ่มตอ่
อนิเทอรเ์น็ต ( Session time out) ทกุๆ 90 นาทเีพือ่ตรวจสอบและบนัทกึปรมิาณการใชง้านหลงัจากการตดัการใชง้านนีแ้ลว้หากตอ้งการใชง้านตอ่
ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งปิดและเปิดการเชือ่มตอ่สญัญาณใหมอ่กีครัง้ 

9. ในกรณีทีผู่ใ้ชบ้รกิาร WiFi by TrueMove H ลมื Log out หรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตดิตอ่กนัเกนิ 10 นาท ีระบบจะท าการ Log Out ใหโ้ดยอตัโนมตั ิ
10. Concurrentในการเชือ่มตอ่สญัญาณ WiFi จะมกีารใชง้านผา่นชือ่ผูใ้ชง้านเดยีวกนัเพยีง 1 คนตอ่การใชง้านอนิเทอรเ์น็ตหรอื WiFi ตอ่ครัง้เทา่นัน้ 
11. ระบบ 3G/EDGE/GPRS เป็นการใชง้านผา่นทางซมิการด์ของผูใ้ชบ้รกิาร ซึง่สามารถเขา้สูร่ะบบอนิเทอรเ์น็ต ดว้ยโทรศพัทเ์คลือ่นทีท่ีร่องรับระบบ 

3G/EDGE/GPRS หรอืเขา้สูร่ะบบโดยผา่นคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุค๊ทีม่โีมเด็ม/อปุกรณ3์G/EDGE/GPRS รองรับการใชง้านได ้
12. คณุภาพของการใชบ้รกิารขอ้มลูผา่นทางระบบ 3G/EDGE/GPRS ของเรยีลมฟูอาจลดลงหรอืไมส่ามารถใหบ้รกิารได ้หากผูใ้ชบ้รกิารใชบ้รกิารในสถานทีซ่ ึง่

โดยปกตไิมเ่หมาะสมแกก่ารรับสญัญาณ 

13. การเชือ่มตอ่ระบบ 3G/EDGE/GPRS ของเรยีลมฟูจะตอ้งมกีารตัง้คา่และตดิตัง้ระบบกอ่นใชง้าน ผูใ้ชบ้รกิารสามารถ  สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้

คา่และการตดิตัง้ระบบไดจ้ากผูผ้ลติหรอืศกึษาจากคูม่อืการใชอ้ปุกรณ์ 

14. เรยีลมฟูจะใชค้วามระมดัระวงัตามสมควรเพือ่รักษาความปลอดภัยส าหรับระบบ 3G/EDGE/GPRS ของเรยีลมฟู อยา่งไรก็ตามผูใ้ชบ้รกิารตอ้งใชค้วาม

ระมดัระวงัหรอืใชม้าตรการรักษาความปลอดภัยสว่นบคุคลเพือ่ความปลอดภัยของ คอมพวิเตอร ์หรอืโน๊ตบุค๊ของผูใ้ชบ้รกิาร หรอือปุกรณ์ไรส้ายอืน่ ๆ จากผู ้

ลกัลอบ หรอืจากไวรัส (ทัง้นี ้หากเป็นไปได ้ควรตดิตัง้ระบบ Firewall และระบบป้องกนัไวรัส) 

15. เรยีลมฟูขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมร่ับผดิชอบตอ่ความสญูเสยี หรอื เสยีหาย หรอื การสญูหายของขอ้มลู อนัเนือ่งมาจากความลา่ชา้หรอืเหตขุดัขอ้งของการ

ใหบ้รกิารขอ้มลู หรอืการลม้เหลวของการเขา้สูร่ะบบ การดาวนโ์หลดขอ้มลูหรอืเนือ้หาทีเ่ป็นอนัตรายจากอนิเทอรเ์น็ต ทัง้นีผู้ใ้ชบ้รกิารจะตอ้งรับผดิชอบเอง

แตเ่พยีงผูเ้ดยีว และจะตอ้งแน่ใจวา่เนือ้หา หรอืขอ้มลูทีด่าวนโ์หลดนัน้มาจากแหลง่ขอ้มลูทีเ่ชือ่ถอืได ้

16. วตัถปุระสงคแ์หง่สญัญา: ผูใ้ชบ้รกิารตกลงวา่จะใชบ้รกิารตามรายการสง่เสรมิการขายนีอ้นัมวีตัถปุระสงคเ์พือ่การสือ่สารธรุกจิปกตติามวธิกีารใชบ้รกิารเยีย่ง

ปกตปิระเพณีของนติบิคุคลทัว่ไปทีจ่ะพงึกระท าเทา่นัน้ มใิชเ่พือ่ประโยชน ์หรอืสิง่อืน่ใดทีอ่าจถอืเอาประโยชนไ์ด ้โดยมไิดเ้ป็นไปเฉกเชน่นติบิคุคลทัว่ไปจะ

ปฏบิตักินัภายใตว้ตัถปุระสงคข์องนติบิคุคลนัน้ๆ เทา่นัน้ ไมว่า่จะท าเพือ่ตนเอง , บคุคลอืน่ หรอืนติบิคุคล อกีทัง้จะไมใ่ช ้น ามาใช ้ดดัแปลง หรอืกระท าการ

ใดๆ ในเทคโนโลยหีรอืระบบ หรอืสิง่อืน่ใด เพือ่เชือ่มตอ่  หรอืเกีย่วขอ้งกบัการใชบ้รกิารดงักลา่ว และจะไมก่ระท าการ หรอืละเวน้กระท าการใด ๆ อนัมี

ลกัษณะหรอืคาดหมายได ้ หรอืเชือ่ไดว้า่จะกอ่ใหเ้กดิการผดิศลีธรรม หรอืเกดิความเสยีหาย หรอืความไมเ่ป็นธรรมตอ่เรยีลมฟู  หรอืบคุคลอืน่ใดไมว่า่

ในทางใด ๆ ทัง้ในทางตรงและทางออ้ม  หรอืเป็นการรบกวน หรอืกอ่ความไมส่ะดวก หรอืเป็นอนัตรายตอ่เครอืขา่ย หรอืท าใหป้ระสทิธภิาพการปฏบิตังิาน

ของเครอืขา่ย หรอืสว่นใด ๆ ของเครอืขา่ยเกดิความขดัขอ้งไมเ่ป็นไปตามปกต ิทัง้นี ้ไมว่า่โดยวธิกีารใด ๆ ก็ตา ม      หากผูใ้ชบ้รกิารกระท าอยา่งใดอยา่ง

หนึง่ตามวรรคกอ่นใหถ้อืเป็นการท าผดิวตัถปุระสงคแ์หง่สญัญา เรยีลมฟูขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการใหบ้รกิารตามสญัญาไดท้นัท ีหากปรากฏเหตอุนัควร

เชือ่หรอืน่าจะเชือ่ไดว้า่ผูใ้ชบ้รกิารมพีฤตกิรรมในการใชห้รอืน าบรกิารไปใชใ้นการด าเนนิการในลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

16.1 ใชบ้รกิารโดยฝ่าฝืนตอ่สญัญา หรอืขอ้หา้มในสญัญา หรอืท าผดิวตัถปุระสงคแ์หง่สญัญา หรอืมเีจตนาไมส่จุรติตอ่  การใชบ้รกิาร หรอืกระท าการใด ๆ 

ใหเ้กดิ หรอืคาดหมาย หรอืเชือ่ไดว้า่จะเกดิความเสยีหายแกเ่รยีลมฟูไมว่า่ในทางใดๆ หรอื 

16.2 ใชบ้รกิารโดยมพีฤตกิรรมฉอ้ฉล หรอื 

16.3 ใชบ้รกิารโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย 

17. เรยีลมฟูขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงับ เปลีย่นแปลง  หรอืยกเลกิการใชบ้รกิารตามรายการสง่เสรมิการขายนี ้โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หากเรยีลมฟู

พจิารณาเห็นวา่มกีารทจุรติ หรอืมกีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่รับขอ้เสนอรายการสง่เสรมิการขายนี ้หรอืน าสทิธปิระโยชนไ์ปใชใ้นทางทีผ่ดิกฎหมาย หรอื

กระท าการใดทีผ่ดิกฎหมาย หรอืการไมด่ าเนนิการใดๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นเงือ่นไขในรายการสง่เสรมิการขายนี ้หรอืการด าเนนิการใด ๆ ทีไ่มเ่หมาะสม หรอื

กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกบ่คุคลอืน่  

18. เรยีลมฟูขอสงวนสทิธทิีจ่ะแกไ้ข เปลีย่นแปลง ระงับ หรอืยกเลกิการใชบ้รกิารตามรายการสง่เสรมิการขายนี ้โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หากมี

ขอ้ก าหนด ค าสัง่ หรอืนโยบายของหน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดใหม้กีารแกไ้ข เปลีย่นแปลง ระงับ หรอืยกเลกิเงือ่นไขของบรกิารนี ้หรอืค าสัง่

ดงักลา่วเป็นการเพิม่ภาระในการด าเนนิการของเรยีลมฟู 

19. เวน้แตจ่ะไดร้ะบไุวโ้ดยชดัแจง้เป็นอยา่งอืน่ เรยีลมฟูขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เปลีย่นแปลง ระงับ หรอืยกเลกิขอ้ก าหนดนีไ้ดต้ามความเหมาะสมโดยจะแจง้

ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั ผา่นทางชอ่งทางทีเ่รยีลมฟูพจิารณาเห็นสมควร 

20. รายการสง่เสรมิการขายนีม้ ีระยะเวลา 12 เดอืน นับตัง้แตว่นัทีจ่ดทะเบยีนเปิดใชบ้รกิารตามรายการสง่เสรมิการขายนี ้

 

 


