
 

หน้า 1 จาก 2 
 

ขอ้กําหนดและเง ือ่นไขรายการสง่เสรมิการขาย 
 (Smart SME Buffet 1199, Smart SME Buffet 1399) 

 
1. รายการสง่เสรมิการขายนีสํ้าหรับผูส้มัครใชบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที ่ทรมูฟู เอช ของบรษัิท เรยีล มฟู จํากดั (“เรยีลมฟู”) และ/หรอื 

บรษัิท ทรูมฟู เอช ยนูเิวอรแ์ซล คอมมวินเิคชัน่ จํากัด (“ทยีซู”ี) (รวมเรยีกวา่ “บรษัิท”)ในระบบรายเดอืน ในนามนติบิคุคล ตัง้แต่
วนัที ่1 มนีาคม 2560 ถงึ 31 ธันวาคม 2560 หรอืจนกวา่จะมกีารเปลีย่นแปลง 

2. รายการสง่เสรมิการขาย : มรีายละเอยีดดังนี้   
 

ตารางรายละเอยีดรายการสง่เสรมิการขาย Smart SME Buffet 1199, Smart SME Buffet 1399 
 

รายการ
สง่เสรมิการ

ขาย 

คา่บรกิาร
เหมาจา่ย
ข ัน้ตํา่ราย

เดอืน  
(บาท) 

บรกิารทีไ่ดร้บั  
สทิธพิเิศษ 

4G/3G/EDGE/GPRS 

โทรทกุเครอืขา่ย  SMS 
โทร

ภายใน
กลุม่* 

4G/3G/EDGE/GPRS 
 (ไมจ่าํกดัปรมิาณการใชง้าน)** WiFi  

รบัเน็ตเพิม่ 
เดอืนที ่1-12 รวม 

Smart SME  
Buffet 1199 1199 

ไมจํ่ากดันาน 60 นาท ี
ในชว่งเวลา 

00:00-17:59 
100 

 
ไมจํ่ากดั 

5 GB 
(จากนัน้ใชไ้ดต้อ่เนือ่งที่

ความเร็วสงูสดุ 384 Kbps.) 

 
ไมจํ่ากดัปรมิาณ

การใชง้าน 

  
1 GB 

 
6 GB 

Smart SME  
Buffet 1399 1399 

ไมจํ่ากดันาน 60 นาท ี
ในชว่งเวลา 

00:00-19:59 
100 

 
ไมจํ่ากดั 

6 GB 
(จากนัน้ใชไ้ดต้อ่เนือ่งที่

ความเร็วสงูสดุ 384 Kbps.) 

 
ไมจํ่ากดัปรมิาณ

การใชง้าน 

  
2 GB 

 
8 GB 

* โทรภายในกลุม่หมายถงึ โทรหากนัระหวา่งเลขหมายทีใ่ชร้ายการสง่เสรมิการขาย Smart SME Buffet 1199 หรอื Smart SME Buffett 1399 
   ทีจ่ดทะเบยีนในนามนติบิคุคลเดยีวกนั 
** ภายใตเ้งือ่นไข Fair Usage Policy 
 

2.1 รายการสง่เสรมิการขาย  SMART SME Buffet 1199 
สทิธติามแพ็กเกจปกต:ิ 

       อัตราคา่ใชบ้รกิารเหมาจา่ยขัน้ตํ่ารายเดอืนในอตัราเดอืน (รอบบลิ) ละ 1,199 บาท รับสทิธใิชบ้รกิารดังนี ้ 
(1)  โทรออกทกุเครอืขา่ยฟร ี60 นาทแีรก นับตัง้แตโ่ทรออกในชว่งเวลาเทีย่งคนื – กอ่น 6 โมงเย็น (00:00-17:59)     

 ไดไ้มจํ่ากดัจํานวนครัง้ หลังจากนัน้ ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งวางสาย เพือ่โทรออกใหมอ่กีครัง้  หรอืกรณีผูใ้ชบ้รกิารไม ่ 
 วางสายตัง้แตน่าททีี ่61 เป็นตน้ไป คดิคา่บรกิารนาทลีะ 0.99 บาท คดิตามจรงิเป็นวนิาท ีคดิทกุครัง้ทีโ่ทร 

(2) โทรหากนัภายในกลุม่ไดไ้มจํ่ากดั 
(3) รับสทิธสิง่ขอ้ความสัน้ (SMS) จํานวน 100 ขอ้ความ (SMS) ตอ่เดอืน (รอบบลิ) คา่ใชบ้รกิารสว่นทีเ่กนิจะคดิ

เพิม่เตมิจากคา่ใชบ้รกิารเหมาจา่ยขัน้ตํา่รายเดอืน 
(4) บรกิาร 4G ทีค่วามเร็วสงูสดุ 100 เมกะบติตอ่วนิาท ี(Mbps) และบรกิาร 3G/EDGE/GPRS ทีค่วามเร็วสงูสดุ 42 

เมกกะบติตอ่วนิาท ี(Mbps) รวมกนัจํานวน 5 กกิะไบต ์(GB) หลังจากนัน้ ใชไ้ดอ้ยา่งตอ่เนือ่งทีค่วามเร็วสงูสดุ 
ไมเ่กนิ 384 กโิลบติตอ่วนิาท ี(Kbps) ภายใตเ้งือ่นไข Fair Usage Policy ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัพืน้ทีใ่หบ้รกิารและ
อปุกรณท์ีร่องรับ สามารถตรวจสอบไดท้ี ่www.truemove-h.com/4G 

(5) บรกิาร Wi-Fi ทีค่วามเร็วสงูสดุ 200 เมกกะบติตอ่วนิาท ี(Mbps.) ไมจํ่ากดัปรมิาณการใชง้าน 
สทิธพิเิศษเพิม่เตมิ: 

บรกิาร 4G/3G/EDGE/GPRS ในปรมิาณทีเ่พิม่จากปรมิาณปกตใินแพ็กเกจอกี 1 กกิะไบต ์(GB) รวมเป็น
จํานวน 6 กกิะไบต ์(GB) ตัง้แตร่อบบลิที ่1 ถงึ รอบบลิที ่12 รวม 12 เดอืน (รอบบลิ) หลังจากนัน้ไดรั้บสทิธติาม
แพ็กเกจปกต ิ

 
2.2 รายการสง่เสรมิการขาย  SMART SME Buffet 1399 

สทิธติามแพ็กเกจปกต:ิ 
อตัราคา่ใชบ้รกิารเหมาจา่ยขัน้ตํา่รายเดอืนในอตัราเดอืน (รอบบลิ) ละ 1,399 บาท รับสทิธใิชบ้รกิารดังนี ้ 

(1)  โทรออกทกุเครอืขา่ยฟร ี60 นาทแีรก นับตัง้แตโ่ทรออกในชว่งเวลาเทีย่งคนื – กอ่น 2 ทุม่ (00:00-19:59)     
 ไดไ้มจํ่ากดัจํานวนครัง้ หลังจากนัน้ ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งวางสาย เพือ่โทรออกใหมอ่กีครัง้  หรอืกรณีผูใ้ชบ้รกิารไม ่ 
 วางสายตัง้แตน่าททีี ่61 เป็นตน้ไป คดิคา่บรกิารนาทลีะ 0.99 บาท คดิตามจรงิเป็นวนิาท ีคดิทกุครัง้ทีโ่ทร 

(2) โทรหากนัภายในกลุม่ไดไ้มจํ่ากดั 
(3)  รับสทิธสิง่ขอ้ความสัน้ (SMS) จํานวน 100 ขอ้ความ (SMS) ตอ่เดอืน (รอบบลิ) คา่ใชบ้รกิารสว่นทีเ่กนิจะคดิ  

 เพิม่เตมิจากคา่ใชบ้รกิารเหมาจา่ยขัน้ตํา่รายเดอืน 
(4) บรกิาร 4G ทีค่วามเร็วสงูสดุ 100 เมกะบติตอ่วนิาท ี(Mbps) และบรกิาร 3G/EDGE/GPRS ทีค่วามเร็วสงูสดุ 42   

 เมกกะบติตอ่วนิาท ี(Mbps) รวมกนัจํานวน 6 กกิะไบต ์(GB) หลังจากนัน้ ใชไ้ดอ้ยา่งตอ่เนือ่งทีค่วามเร็วสงูสดุ 
 ไมเ่กนิ 384 กโิลบติตอ่วนิาท ี(Kbps) ภายใตเ้งือ่นไข Fair Usage Policy ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัพืน้ทีใ่หบ้รกิารและ 
 อปุกรณท์ีร่องรับ สามารถตรวจสอบไดท้ี ่www.truemove-h.com/4G 

(5) บรกิาร Wi-Fi ทีค่วามเร็วสงูสดุ 200 เมกกะบติตอ่วนิาท ี(Mbps.) ไมจํ่ากดัปรมิาณการใชง้าน 
สทิธพิเิศษเพิม่เตมิ: 

บรกิาร 4G/3G/EDGE/GPRS ในปรมิาณทีเ่พิม่จากปรมิาณปกตใินแพ็กเกจอกี 2 กกิะไบต ์(GB) รวมเป็น
จํานวน 8 กกิะไบต ์(GB) ตัง้แตร่อบบลิที ่1 ถงึ รอบบลิที ่12 รวม 12 เดอืน (รอบบลิ) หลังจากนัน้ไดรั้บสทิธติาม
แพ็กเกจปกต ิ



 

หน้า 2 จาก 2 
 

 
Fair Usage Policy: บรษัิท สงวนสทิธใินการจัดการบรหิารเครอืขา่ยตามความเหมาะสมเพือ่รักษามาตรฐานคณุภาพของบรกิาร 
และเพือ่ชว่ยใหผู้ใ้ชบ้รกิารโดยรวมสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เชน่ จํากดั หรอื ลดความเร็วหรอืดาเนนิการใดๆ ในการ
รับสง่ขอ้มลูตา่งๆ การใชง้าน Bit Torrent, การดาวนโ์หลดและ/หรอื อัพโหลดไฟลข์นาดใหญ,่ หรอื การใชง้านใดทีม่กีารรับสง่
ขอ้มลูในปรมิาณมากอยา่งตอ่เนื่อง หรอืทีม่ผีลตอ่การใชบ้รกิารหรอืเกดิความไมเ่ป็นธรรม กอ่หรอือาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายต่อ
ผูใ้ชบ้รกิารอืน่ และ/หรอืตอ่เครอืขา่ย หรอืการใหบ้รกิารโดยรวมของบรษัิท ทัง้นี้ การลดความเร็ว อาจลดตํ่ากวา่ทีร่ะบใุนแพ็กเกจ
ตามแตล่ักษณะการใชง้าน  

 
3. คา่บรกิารสว่นเกนิ คดิเพิม่เตมิจากคา่ใชบ้รกิารเหมาจา่ยขัน้ตํา่รายเดอืนในอัตรา ดังนี ้

3.1    โทรทกุเครอืขา่ย นาทลีะ 0.99 บาท คดิตามจรงิเป็นวนิาท ีคดิทกุครัง้ทีโ่ทร 
3.2    บรกิารสง่ขอ้ความสัน้ (SMS) ระหวา่งโทรศัพทเ์คลือ่นทีท่ีใ่ชแ้ละจดทะเบยีนภายในประเทศ ขอ้ความละ 2 บาท 
3.3    บรกิารสง่ขอ้ความมัลตมิเีดยี (MMS) ระหวา่งโทรศัพทเ์คลือ่นทีท่ีใ่ชแ้ละจดทะเบยีนภายในประเทศ ครัง้ละ 5 บาท 

4. ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งชําระค่าบรกิารสว่นเกนิจากอัตราค่าใชบ้รกิารเหมาจา่ยขัน้ตํ่ารายเดอืนขา้งตน้ตลอดจนค่าบรกิารเสรมิ และ
ค่าบรกิารอืน่ใดนอกเหนือจากทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 2 และขอ้ 3 ในอัตราปกตติามจรงิ (ถา้ม)ี 

5. อัตราคา่ใชบ้รกิารในขอ้ 2 และขอ้ 3 ทัง้หมดครอบคลมุเฉพาะคา่บรกิารโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพทเ์คลือ่นทีห่รอืโทรศัพท์
พืน้ฐานทีใ่ชแ้ละจดทะเบยีนภายในประเทศ คา่บรกิาร 4G/3G/EDGE/GPRS และคา่บรกิารเสรมิตามประเภทและอัตราตามทีร่ะบุ
ไวเ้ทา่นัน้ ไม่รวมถงึค่าบรกิารอืน่ๆ เชน่ บรกิารดาวนโ์หลดขอ้มูลเนื้อหาต่างๆ, ค่าบรกิารขา่วสารขอ้มูล, ค่าบรกิารโทรศัพท์
ระหวา่งประเทศ, ค่าโทรศัพทข์า้มแดนและบรกิารเสรมิอืน่ๆ 

6. อัตราค่าใชบ้รกิารขา้งตน้ทัง้หมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 
7. เงือ่นไขการใชบ้รกิาร Wi-Fi by TrueMove H 

7.1  ผูใ้ชบ้รกิารสามารถใชเ้ลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ของผูใ้ชบ้รกิารเป็นชือ่ Username ตามดว้ย
โดเมนเนม@truemoveH (08xxxxxxxx@truemoveH) และทางระบบจะจัดส่ง Password ใหผู้ใ้ชบ้รกิารผ่าน 
SMS ในการเชือ่มต่ออนิเทอร์เน็ต 

7.2  ผูใ้ชบ้รกิารจะไดรั้บ Username และ Password ของ Wi-Fi by TrueMove H หลังจากทีไ่ดเ้ริม่ใชง้าน สมารท์โฟน 
ซมิ ภายใน 1 ชั่วโมงโดยอัตโนมัต ิ 

7.3    หากผูใ้ชบ้ริการลืม Password ของ Wi-Fi by TrueMove H สามารถขอรับ Password ใหม่ไดโ้ดยตดิต่อ 
ทรูมูฟ เอช แคร์ 1331 หรือผ่านช่องทางที่ ทรูมูฟ เอช กําหนดให ้

7.4    ในระหว่างการใหบ้รกิาร Wi-Fi by TrueMove H ของบรษัิท ทรู อนิเทอร์เน็ต จํากัด (“ทรู อนิเทอร์เน็ต”) มีความ
จําเป็นตอ้งตัดระบบการเชือ่มต่ออนิเทอร์เน็ต (Session Time Out) ทุกๆ 90 นาที เพื่อตรวจสอบ และบันทกึ
ปรมิาณการใชง้าน หลังจากการตัดการใชง้านนี้แลว้หากตอ้งการใชง้านต่อ ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งปิด และเปิดการ
เชือ่มต่อสัญญาณใหม่อีกครัง้ 

7.5    ในกรณีที่ผูใ้ชบ้รกิาร Wi-Fi by TrueMove H ลืม Log Out หรือไม่ไดใ้ชบ้รกิารตดิต่อกันเกนิ 10 นาที ระบบจะ
ทําการ Log Out ใหโ้ดยอัตโนมัต ิ 

7.6    Concurrent ในการเชือ่มตอ่สญัญาณ Wi-Fi จะมผีูใ้ชง้านเพยีง 1 คนตอ่การใชง้านอนิเทอรเ์น็ตหรอื Wi-Fi ตอ่ครัง้เทา่นัน้ 
7.7    ผูใ้ชบ้รกิารสามารถตรวจสอบพืน้ทีก่ารใหบ้รกิารของ WiFi by TrueMove H ไดท้ี ่www.truewifi.net 

 
8.  สทิธใิด ๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการสง่เสรมิการขายนีไ้มส่ามารถแลก คนื หรอืเปลีย่นเป็นเงนิสด หรอืของอืน่ใดได ้ รวมตลอดทัง้  

 ไมส่ามารถทบยอดคงเหลอืไปใชใ้นเดอืนถัดไปได ้หรอืโอนไปใหบ้คุคลหรอืนติบิคุคลอืน่ใดไดด้ว้ย 
9.  ผูใ้ชบ้รกิารจะไมส่ามารถใชบ้รกิาร โทรออกไปยังหมายเลขพเิศษ เชน่ 1900 หรอืสง่ขอ้ความสัน้ (SMS) ทีม่กีารคดิเงนิในเชงิ   

 พาณชิย,์ ใชบ้รกิารเสรมิ BlackBerry ทัง้นี ้จนกวา่จะมกีารแจง้เปลีย่นแปลง 
10.  หากผูใ้ชบ้รกิารกระทําการอันเป็นการอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังตอ่ไปน้ี บรษัิท ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการใหบ้รกิารตามสญัญา   

 ไดทั้นท ี 
10.1 กระทําการอันมลัีกษณะหรอืคาดหมายไดห้รอืเชือ่ไดว้า่จะกอ่ใหเ้กดิการผดิศลีธรรมหรอืเกดิความเสยีหายหรอืเกดิความ     

ไมเ่ป็นธรรมตอ่บรษัิทหรอืบคุคลอืน่ใด ทัง้ในทางตรงและทางออ้ม หรอืทําการรบกวน หรอืกอ่ความไมส่ะดวกหรอืเป็น
อนัตรายตอ่เครอืขา่ย หรอืทําใหป้ระสทิธภิาพการปฏบิตังิานของเครอืขา่ยหรอืสว่นใด ๆ ของเครอืขา่ย เกดิความขดัขอ้ง 

         ไมเ่ป็นไปตามปกต ิ 
10.2   กระทําการที่มีเหตุผลอันเชือ่ไดว้่าผูใ้ชบ้รกิารทุจรติหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใชห้รือรับ

ขอ้เสนอของบรกิารหรอืมพีฤตกิรรมฉอ้ฉลในการใชบ้รกิารหรอืนําบรกิารไปใชโ้ดยผดิกฎหมาย 
11. บรษัิท ขอสงวนสทิธทิีจ่ะแกไ้ข เปลีย่นแปลง ระงับ หรอืยกเลกิไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หากมขีอ้กําหนด คําสัง่ หรอื

นโยบายของหน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้งกําหนดใหม้กีารแกไ้ข เปลีย่นแปลง ระงับ หรอืยกเลกิเงือ่นไขของบรกิารน้ีหรอืคําสั่ง
ดังกลา่วเป็นการเพิม่ภาระในการดําเนนิการของเรยีลมฟู 

12. เวน้แต่จะไดร้ะบไุวโ้ดยชัดแจง้เป็นอย่างอืน่ บรษัิทขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเปลีย่นแปลง ระงับหรอืยกเลกิขอ้กําหนดนี้ไดต้าม
ความเหมาะสมโดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัผา่นชอ่งทางทีเ่รยีลมฟูพจิารณาเห็นสมควร 

13. รายการสง่เสรมิการขายนีม้รีะยะเวลา 12 เดอืน นับตัง้แตว่นัทีจ่ดทะเบยีนเปิดใชบ้รกิารตามรายการสง่เสรมิการขายนี ้


