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ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขรำยกำรสง่เสรมิกำรขำย Business Super Buffet 

1. รายการสง่เสรมิการขายนีส้ าหรับผูส้มัครใชบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที ่ทรมูฟู เอช ของ บรษัิท ทรมูฟู เอช ยนูเิวอรแ์ซล คอมมวินเิคชัน่ จ ากัด
(“บรษัิท”) ระบบรายเดอืน ในนามนติบิคุคล ตัง้แต ่วันที ่15 พฤศจกิายน 2562 ถงึ 30 มกราคม 2563

2. รายการสง่เสรมิการขาย : มรีายละเอยีดดังนี้

รำยกำรสง่เสรมิกำรขำย Business Super Buffet 1390
สทิธติำมแพ็กเกจปกต:ิ 
 อัตราคา่ใชบ้รกิารเหมาจ่ายขัน้ต ่ารายเดอืนในอัตราเดอืน (รอบบลิ) ละ 899 บาท หลังหักส่วนลด 491 บาท นาน 12 เดอืน 

      รับสทิธใิชบ้รกิารดังนี ้ 
(1) โทรออกทกุเครอืขา่ยฟร ี60 นาทแีรก โดยเริม่ใชง้านไดตั้ง้แตเ่วลาเทีย่งคนื – กอ่น 2 ทุม่ (00:00-19:59 น.) สามารถโทร

ไดไ้ม่จ ากัดจ านวนครัง้ หลังจากนัน้ ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งวางสาย เพือ่โทรออกใหมอ่กีครัง้  ในกรณีผูใ้ชบ้รกิารใชง้านตดิต่อกัน
ไมว่างสายตัง้แตน่าททีี ่61 เป็นตน้ไป คดิคา่บรกิารนาทลีะ 0.99 บาท เศษของนาทคีดิเป็นหนึง่นาที

(2) โทรหากันภายในกลุ่มไดไ้ม่จ ากัด (ภายในกลุ่มหมายถงึ ผูส้มัครรายการส่งเสรมิการขาย Business Super Buffet ที่จด
ทะเบยีนในนามนติบิคุคลเดยีวกัน )

(3) บรกิาร 4G ทีค่วามเร็วสูงสุด 300 เมกะบติตอ่วนิาท ี(Mbps) และบรกิาร 3G/EDGE/GPRS ทีค่วามเร็วสงูสดุ 42 เมกะบติ
ตอ่วนิาท ี(Mbps) เป็นจ านวน 30 กกิะไบต ์(GB) หลังจากนัน้ จะใชไ้ดไ้ม่จ ากัดปรมิาณทีค่วามเร็วสงูสุดไม่เกนิ 384 กโิลบติ
ตอ่วนิาท ี(Kbps)

(4) บรกิาร Wi-Fi ทีค่วามเร็วสงูสดุ 200 เมกะไบตต์อ่วนิาท ี(Mbps) ไมจ่ ากัดปรมิาณการใชง้าน
สทิธพิเิศษเพิม่เตมิ: 
บรกิาร 4G/3G/EDGE/GPRS ในปรมิาณทีเ่พิม่จากปรมิาณปกตใินแพ็กเกจอกี 20 กกิะไบต ์(GB) รวมกับการใชง้านตามแพ็กเกจ
ปกตเิป็นจ านวน 50 กกิะไบต ์(GB) ตัง้แตร่อบบลิที ่1 ถงึ รอบบลิที ่12 รวม 12 เดอืน (รอบบลิ) หลังจากนัน้ไดรั้บสทิธติามแพ็กเกจปกต ิ

Fair Usage Policy:  บรษัิท สงวนสทิธใินการจัดการบรหิารเครอืขา่ยตามความเหมาะสมเพือ่รักษามาตรฐานคณุภาพของบรกิาร และเพือ่
ชว่ยใหผู้ใ้ชบ้รกิารโดยรวมสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เชน่ จ ากัด หรอื ลดความเร็วหรอืด าเนนิการใดๆ ในการรับสง่ขอ้มลูตา่งๆ 
การใชง้าน Bit Torrent, การแชรเ์น็ตผา่น Hotspot, การดาวนโ์หลดและ/หรอื อัพโหลดไฟลข์นาดใหญ,่ หรอื การใชง้านใดทีม่กีารรับส่ง
ขอ้มลูในปรมิาณมากอยา่งตอ่เนือ่ง หรอืทีม่ผีลตอ่การใชบ้รกิารหรอืเกดิความไมเ่ป็นธรรม กอ่หรอือาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ผูใ้ชบ้รกิาร
อืน่ และ/หรอืตอ่เครอืขา่ย หรอืการใหบ้รกิารโดยรวมของบรษัิท 

3. คา่บรกิารสว่นเกนิ คดิเพิม่เตมิจากคา่ใชบ้รกิารเหมาจ่ายขัน้ต ่ารายเดอืนในอัตรา ดังนี้
3.1    โทรทกุเครอืขา่ย นาทลีะ 0.99 บาท เศษของนาทคีดิเป็นหนึง่นาที
3.2    บรกิารสง่ขอ้ความสัน้ (SMS) ระหวา่งโทรศัพทเ์คลือ่นทีท่ีใ่ชแ้ละจดทะเบยีนภายในประเทศ ขอ้ความละ 2 บาท
3.3    บรกิารสง่ขอ้ความมัลตมิเีดยี (MMS) ระหวา่งโทรศัพทเ์คลือ่นทีท่ีใ่ชแ้ละจดทะเบยีนภายในประเทศ ครัง้ละ 5 บาท

4. อัตราคา่ใชบ้รกิารในขอ้ 2 และขอ้ 3 ทัง้หมดครอบคลมุเฉพาะคา่บรกิารโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพทเ์คลือ่นทีห่รอืโทรศัพทพ์ืน้ฐานทีใ่ช ้

และจดทะเบยีนภายในประเทศ คา่บรกิาร 4G/3G/EDGE/GPRS และคา่บรกิารเสรมิตามประเภทและอัตราตามทีร่ะบไุวเ้ทา่นัน้ ไมร่วมถงึ
คา่บรกิารอืน่ๆ เชน่ บรกิารดาวนโ์หลดขอ้มลูเนือ้หาตา่งๆ, ค่าบรกิารข่าวสารขอ้มลู, คา่บรกิารโทรศัพทร์ะหวา่งประเทศ, คา่โทรศัพทข์า้มแดน

และบรกิารเสรมิอืน่ๆ

5. อัตราคา่ใชบ้รกิารขา้งตน้ทัง้หมดยังไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่

6. บรษัิทมสีทิธใินการจ ากัดการใชง้าน 4G ไมจ่ ากัดปรมิาณการใชง้าน ตามรายการสง่เสรมิการขายทีผู่ใ้ชบ้รกิารไดส้มัครใชบ้รกิารควบคูไ่ปกับเลข
หมายโทรศัพทเ์คลือ่นที ่หากบรษัิทตรวจพบ หรอืมกีารแจง้มายัง บรษัิท วา่ผูใ้ชบ้รกิาร มกีารใชง้านในลักษณะของการกระจายสัญญาณโมบาย
อนิเตอรเ์น็ตใหก้ับโทรศัพทเ์คลือ่นที ่และ/หรอือปุกรณ์อืน่เพือ่รว่มใชง้านดว้ย และ/หรอืการกระท าอืน่ๆ ในลักษณะเดยีวกัน หรอืคลา้ยคลงึกัน
ทกุกรณี

7. บรษัิทมสีทิธใินการจัดการบรหิารเครอืขา่ยตามความเหมาะสมเพือ่รักษามาตรฐานคณุภาพของบรกิาร และเพือ่ชว่ยใหผู้ใ้ชบ้รกิารโดยรวม
สามารถใชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยการจ ากัดปรมิาณการใชง้านของผูใ้ชบ้รกิารและความเร็วของโมบายอนิเตอรเ์น็ตตามความเหมาะสม
ในรอบบลิถัดไป ในกรณีทีบ่รษัิทพบหรอืสันนษิฐานไดว้า่ผูใ้ชบ้รกิารมกีารดาวนโ์หลด และ/หรอื อัพโหลดไฟลข์นาดใหญ่ หรอื การใชง้านใดๆ
ทีม่กีารรับสง่ขอ้มลูในปรมิาณสงูมากอยา่งตอ่เนือ่ง ในลักษณะไมเ่ป็นปกตดัิงเชน่บคุคลทั่วไปพงึใชง้าน หรอืผูใ้ชบ้รกิารมพีฤฒกิรรมการใชง้านที่
มผีลตอ่การใชบ้รกิารหรอืเกดิความไมเ่ป็นธรรม กอ่หรอือาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย หรอืกระทบ หรอือาจจะกระทบตอ่การใชบ้รกิารผูใ้ชบ้รกิาร
รายอืน่ และ/หรอืตอ่เครอืขา่ย หรอืการใหบ้รกิารโดยรวมของบรษัิท ทัง้นีก้ารลดความเร็วอาจลดต ่ากว่าทีร่ะบใุนแพ็กเกจได ้

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

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

10. เงือ่นไขการใชบ้รกิาร Wi-Fi by TrueMove H
10.1   ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งเลอืกใชบ้รกิารผา่น .@ truemoveH เทา่นัน้ 

10.2 ผูใ้ชบ้รกิารสามารถใชเ้ลขหมายโทรศัพทเ์คลือ่นที ่ทรูมูฟ เอช ของผูใ้ชบ้รกิารเป็นชือ่ Username (09XXXXXXXX) และขอรับ 

Password เพือ่ใชบ้รกิารผา่นหมายเลข USSD *871*4# โทรออก (ฟร)ี และทางระบบจะจัดสง่ Password ผา่นทาง SMS 

10.3 ผูใ้ชบ้รกิารจะไดรั้บ Username และ Password ของ Wi-Fi by TrueMove H ของบรษัิทหลังจากที่ไดเ้ริม่ใชบ้รกิาร ภายใน 1 

ชัว่โมงโดยอัตโนมัต ิ 

10.4 หากผูใ้ชบ้รกิารลมื Password ของ Wi-Fi by TrueMove H สามารถขอรับ Password ใหม่ได ้โดยตดิต่อ ทรูมฟู เอช แคร ์1242 

หรอืผา่นชอ่งทางทีบ่รษัิทก าหนดให ้

http://www.truewifi.net/
http://www.truemove-h.com/4G


 

หน้า 2 จาก 2 
 

10.5 ในระหวา่งการใหบ้รกิาร Wi-Fi by TrueMove H ผูใ้หบ้รกิารมคีวามจ าเป็นตอ้งตัดระบบการเชือ่มต่ออนิเทอรเ์น็ต (Session Time 

Out) ทุก ๆ 90 นาที เพื่อตรวจสอบ และบันทึกปรมิาณการใชง้าน หลังจากการตัดการใชง้านนี้แลว้หากตอ้งการใชง้านต่อ 

ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งปิด และเปิดการเชือ่มตอ่สัญญาณใหมอ่กีครัง้ 

10.6 ในกรณีทีผู่ใ้ชบ้รกิาร Wi-Fi by TrueMove H ลมื Log Out หรอืไม่ไดใ้ชบ้รกิารตดิต่อกันเกนิ 10 นาท ีระบบจะท าการ Log 

Out ใหโ้ดยอัตโนมัต ิ

10.7 Concurrent ในการเชือ่มตอ่สัญญาณ Wi-Fi จะมผีูใ้ชง้านเพยีง 1 คนตอ่การใชง้านอนิเทอรเ์น็ตหรอื Wi-Fi ตอ่ครัง้เทา่นัน้ 

 

11. สทิธใิด ๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการส่งเสรมิการขายนี้ไม่สามารถแลก คนื หรอืเปลีย่นเป็นเงนิสด หรอืของอืน่ใดได ้ รวมตลอดทัง้ไม่สามารถทบ
ยอดคงเหลอืไปใชใ้นเดอืนถัดไปได ้หรอืโอนไปใหบ้คุคลหรอืนติบิคุคลอืน่ใดไดด้ว้ย 
 

12. ผูใ้ชบ้รกิารจะไมส่ามารถใชบ้รกิาร โทรออกไปยังหมายเลขพเิศษ เชน่ 1900 หรอืสง่ขอ้ความสัน้ (SMS) ทีม่กีารคดิเงนิในเชงิพาณชิย ์จนกวา่จะ
มกีารแจง้เปลีย่นแปลง 

 
13. หากผูใ้ชบ้รกิารกระท าการอันเป็นการอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังตอ่ไปนี ้บรษัิท ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการใหบ้รกิารตามสัญญาไดท้ันท ี 

13.1 กระท าการฝ่าฝืนขอ้หา้มในสัญญา: หากผูใ้ชบ้รกิารกระท าผดิวัตถุประสงคแ์ห่งสัญญา ใหถ้อืเป็นการฝ่าฝืนขอ้หา้มใน
สัญญา “วัตถปุระสงคแ์หง่สัญญา” : ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้ง  
(ก.) ใชบ้รกิารตามรายการสง่เสรมิการขายนี้เพือ่การสือ่สารเฉพาะตนโดยมเีจตนาสุจรติตามวธิกีารใช ้บรกิาร

เยีย่งปกตปิระเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปทีจ่ะพงึกระท าเท่านัน้ มใิชเ่พือ่ประโยชน์ หรอืสิง่อืน่ใดที่
อาจถอืเอาประโยชนไ์ด ้และจะไมน่ าบรกิารไปใชใ้นเชงิพาณชิยห์รอืใหบ้รกิารตอ่ 

(ข.) ไม่ใช ้ไม่น าบรกิารมาใช ้ไม่ดัดแปลง หรอืไม่กระท าการใดๆ ในเทคโนโลยหีรอืระบบหรอืสิง่อืน่ใดเพือ่
เชือ่มต่อหรอืเกีย่วขอ้งกับการใชบ้รกิารดังกล่าว รวมทัง้ไม่กระท าการ อันมลัีกษณะหรอืคาดหมายได ้
หรอื เชือ่ไดว้่าจะก่อใหเ้กดิการผดิศลีธรรมหรอืเกดิความเสยีหายหรอืเกดิความไม่เป็นธรรมต่อบรษัิท 
หรอืบุคคลอืน่ใด ทัง้ในทางตรงและทางออ้ม หรอืไม่ท าการรบกวน หรอืก่อความไม่สะดวก หรอืเป็น
อันตรายตอ่เครอืขา่ย หรอืท าใหป้ระสทิธภิาพการปฏบัิตงิานของเครอืข่ายหรอืสว่นใด ๆ ของเครอืข่าย 
เกดิความขัดขอ้งไมเ่ป็นไปตามปกต ิ 

13.2 กระท าการที่มเีหตุผลอันเชือ่ไดว้่าผูใ้ชบ้รกิารทุจรติหรอืมกีารปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใชห้รอืรับขอ้เสนอของ
บรกิารหรอืมพีฤตกิรรมฉอ้ฉลในการใชบ้รกิารหรอืน าบรกิารไปใชโ้ดยผดิกฎหมาย 

14. บรษัิทมสีทิธทิีจ่ะแกไ้ข เปลีย่นแปลง ระงับ หรอืยกเลกิไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หากมขีอ้ก าหนด ค าสั่ง หรอืนโยบายของหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวขอ้งก าหนดใหม้ีการแกไ้ข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรอืยกเลกิเงื่อนไขของบรกิารนี้หรอืค าสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการ
ด าเนนิการของบรษัิท 

15. เวน้แต่จะไดร้ะบุไวโ้ดยชัดแจง้เป็นอย่างอืน่ บรษัิทมสีทิธใินการแกไ้ขเปลีย่นแปลง ระงับหรอืยกเลกิขอ้ก าหนดนี้ไดต้ามความเหมาะสมโดย
จะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันผา่นชอ่งทางทีบ่รษัิทพจิารณาเห็นสมควร 
 

16. รายการสง่เสรมิการขายนีม้รีะยะเวลา 12 เดอืน นับตัง้แตวั่นทีจ่ดทะเบยีนเปิดใชบ้รกิารตามรายการสง่เสรมิการขายนี ้


