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ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขรำยกำรสง่เสรมิกำรขำยทีเ่ขำ้รว่ม (Business Super Talk) 

1. รายการสง่เสรมิการขายนีส้ าหรับผูส้มัครใชบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที ่ทรมูฟู เอช ของบรษัิท ทรมูฟู เอช ยนูเิวอรแ์ซล คอมมวินเิคชัน่ จ ากัด
(“บรษัิท”) ระบบรายเดอืน ในนามนติบิคุคล ตัง้แต ่วันที ่15 พฤศจกิายน 2562 ถงึ 31 มกราคม 2563

2. รายการสง่เสรมิการขาย : มรีายละเอยีดดังนี้
รำยกำรสง่เสรมิกำรขำย Business Super Talk 799

 สทิธติำมแพ็กเกจปกต:ิ 
 อัตราคา่ใชบ้รกิารเหมาจ่ายขัน้ต ่ารายเดอืนในอัตราเดอืน (รอบบลิ) ละ 699 บาท หลังหักสว่นลด 100 บาท นาน 12 เดอืน 
 รับสทิธใิชบ้รกิารดังนี ้ 

(1) โทรออกทกุเครอืขา่ย จ านวน 1750 นาทตีอ่เดอืน เศษของนาทคีดิเป็นหนึง่นาท ีคดิทกุครัง้ทีโ่ทร
(2) โทรหากันภายในกลุม่ไดไ้มจ่ ากัด
(3) บรกิาร4G ที่ความเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวนิาที (Mbps) บรกิาร 3G ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบติต่อวนิาที (Mbps) และบรกิาร

/EDGE/GPRS รวมกันจ านวน 1 กกิะไบต ์(GB) หลังจากนัน้ ใชไ้ดอ้ยา่งตอ่เนือ่งทีค่วามเร็วสงูสดุ
ไมเ่กนิ 384 กโิลบติตอ่วนิาท ี(Kbps) ภายใตเ้งือ่นไข Fair Usage Policy

(4) บรกิาร Wi-Fi ทีค่วามเร็วสงูสดุ 200 เมกกะบติตอ่วนิาท ี(Mbps.) ไมจ่ ากัดปรมิาณการใชง้าน
 สทิธพิเิศษเพิม่เตมิ: 

บรกิาร 4G/3G/EDGE/GPRS ในปรมิาณทีเ่พิม่จากปรมิาณปกตใินแพ็กเกจอกี 20 กกิะไบต ์(GB) รวมกับการใชง้านตาม
แพ็กเกจปกตเิป็นจ านวน 21 กกิะไบต ์(GB) ตัง้แตร่อบบลิที ่1 ถงึ รอบบลิที ่12 รวม 12 เดอืน (รอบบลิ) หลังจากนัน้ไดรั้บสทิธิ
ตามแพ็กเกจปกต ิ

Fair Usage Policy: บรษัิท มสีทิธใินการจัดการบรหิารเครอืข่ายตามความเหมาะสมเพือ่รักษามาตรฐานคุณภาพของบรกิาร และเพือ่ช่วยให ้
ผูใ้ชบ้รกิารโดยรวมสามารถใชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เช่น จ ากัด หรอื ลดความเร็วหรอืดาเนินการใดๆ ในการรับส่งขอ้มูลต่างๆ การใชง้าน 
Bit Torrent, การดาวน์โหลดและ/หรอื อัพโหลดไฟลข์นาดใหญ่, หรอื การใชง้านใดทีม่กีารรับส่งขอ้มูลในปรมิาณมากอย่างต่อเนื่อง หรอืทีม่ี
ผลต่อการใชบ้รกิารหรอืเกดิความไม่เป็นธรรม ก่อหรอือาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อผูใ้ชบ้รกิารอืน่ และ/หรอืต่อเครอืข่าย หรอืการใหบ้รกิาร
โดยรวมของ บรษัิท ทัง้นี้ การลดความเร็ว อาจลดต ่ากว่าทีร่ะบุในแพ็กเกจตามแต่ลักษณะการใชง้าน 

3. ค่าบรกิารส่วนเกนิ คดิเพิม่เตมิจากค่าใชบ้รกิารเหมาจ่ายขัน้ต ่ารายเดอืนในอัตรา ดังนี้
3.1    โทรทุกเครอืข่าย นาทลีะ 0.99 บาท เศษของนาทคีดิเป็นหนึ่งนาที คดิทุกครัง้ทีโ่ทร 
3.2    บรกิารส่งขอ้ความสัน้ (SMS) ระหว่างโทรศัพทเ์คลือ่นทีท่ีใ่ชแ้ละจดทะเบยีนภายในประเทศ ขอ้ความละ 2 บาท 
3.3     บรกิารส่งขอ้ความมัลตมิเีดยี (MMS) ระหว่างโทรศัพทเ์คลือ่นทีท่ีใ่ชแ้ละจดทะเบยีนภายในประเทศ ครัง้ละ 5 บาท 

4. ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งช าระค่าบรกิารส่วนเกนิจากอัตราค่าใชบ้รกิารเหมาจ่ายขัน้ต ่ารายเดอืนขา้งตน้ตลอดจนค่าบรกิารเสรมิ และค่าบรกิารอืน่ใด
นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2 และขอ้ 3 ในอัตราปกตติามจรงิ (ถา้ม)ี

5. อัตราค่าใชบ้รกิารในขอ้ 2 และขอ้ 3 ทัง้หมดครอบคลุมเฉพาะค่าบรกิารโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรอืโทรศัพท์พื้นฐานที่ใชแ้ละจดทะเบียน
ภายในประเทศ ค่าบรกิาร 4G/3G/EDGE/GPRS และค่าบรกิารเสรมิตามประเภทและอัตราตามทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ ไม่รวมถงึค่าบรกิารอืน่  ๆเช่น บรกิารดาวน์โหลดขอ้มูล
เนือ้หาตา่งๆ , คา่บรกิารขา่วสารขอ้มูล, คา่บรกิารโทรศัพทร์ะหว่างประเทศ, คา่โทรศัพทข์า้มแดนและบรกิารเสรมิอืน่  ๆ

6. อัตราค่าใชบ้รกิารขา้งตน้ทัง้หมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่

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

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

9. เงือ่นไขการใชบ้รกิาร Wi-Fi by TrueMove H
9.1. ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งเลอืกใชบ้รกิารผ่าน .@ truemoveH เท่านัน้

9.2. ผูใ้ชบ้รกิารสามารถใชเ้ลขหมายโทรศัพทเ์คลือ่นที ่ทรูม ูฟ เอช ของผูใ้ชบ้รกิารเป็นชือ่ Username (09XXXXXXXX) และขอรับ

Password เพือ่ใชบ้รกิารผ่านหมายเลข USSD *871*4# โทรออก (ฟร)ี และทางระบบจะจัดส่ง Password ใหผู้ใ้ชบ้รกิารผ่านทาง 

SMS 

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

(“ทรู อนิเทอรเ์น็ต”) หลังจากทีไ่ดเ้ริม่ใชบ้รกิาร ภายใน 1 ชั่วโมงโดยอัตโนมัต ิ

9.4. หากผูใ้ชบ้รกิารลมื Password ของ Wi-Fi by TrueMove H สามารถขอรับ Password ใหม่ได ้โดยตดิต่อ ทรูมูฟ เอช แคร ์1242 หรอื

ผ่านชอ่งทางทีท่ยีูซ ีก าหนดให ้

9.5. ในระหว่างการใหบ้รกิาร Wi-Fi by TrueMove H ทรู อนิเทอรเ์น็ต มคีวามจ าเป็นตอ้งตัดระบบการเชือ่มต่ออนิเทอรเ์น็ต (Session Time 

Out) ทุก ๆ 90 นาท ีเพือ่ตรวจสอบ และบันทกึปรมิาณการใชง้าน หลังจากการตัดการใชง้านนี้แลว้หากตอ้งการใชง้านต่อ ผูใ้ชบ้รกิาร

จะตอ้งปิด และเปิดการเชือ่มต่อสัญญาณใหม่อกีครัง้ 

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

โดยอัตโนมัต ิ

9.7. Concurrent ในการเชือ่มต่อสัญญาณ Wi-Fi จะมผีูใ้ชง้านเพยีง 1 คนต่อการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตหรอื Wi-Fi ต่อครัง้เท่านัน้ 

10. สทิธใิด ๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการสง่เสรมิการขายนีไ้มส่ามารถแลก คนื หรอืเปลีย่นเป็นเงนิสด หรอืของอืน่ใดได ้ รวมตลอดทัง้
ไมส่ามารถทบยอดคงเหลอืไปใชใ้นเดอืนถัดไปได ้หรอืโอนไปใหบ้คุคลหรอืนติบิคุคลอืน่ใดไดด้ว้ย

11. ผูใ้ชบ้รกิารจะไมส่ามารถใชบ้รกิาร โทรออกไปยังหมายเลขพเิศษ เชน่ 1900 หรอืสง่ขอ้ความสัน้ (SMS) ทีม่กีารคดิเงนิในเชงิ

http://www.truemove-h.com/4G
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 พาณชิย,์ ใชบ้รกิารเสรมิ BlackBerry ทัง้นี ้จนกวา่จะมกีารแจง้เปลีย่นแปลง 
 

12.  หากผูใ้ชบ้รกิารกระท าการอันเป็นการอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังตอ่ไปนี ้บรษัิท มสีทิธใินการยกเลกิการใหบ้รกิารตามสัญญา   
 ไดท้ันท ี 

12.1 กระท าการอันมลีักษณะหรอืคาดหมายไดห้รอืเชือ่ไดว้่าจะกอ่ใหเ้กดิการผดิศลีธรรมหรอืเกดิความเสยีหายหรอืเกดิความไม่
เป็นธรรมตอ่บรษัิทหรอืบคุคลอืน่ใด ทัง้ในทางตรงและทางออ้ม หรอืท าการรบกวน หรอืก่อความไมส่ะดวกหรอืเป็นอันตราย
ต่อเครอืข่าย หรอืท าใหป้ระสทิธภิาพการปฏบัิตงิานของเครอืข่ายหรอืส่วนใด ๆ ของเครอืข่าย เกดิความขัดขอ้งไม่เป็นไป
ตามปกต ิ

12.2 กระท าการทีม่เีหตผุลอันเชือ่ไดว้า่ผูใ้ชบ้รกิารทุจรติหรอืมกีารปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใชห้รอืรับขอ้เสนอของบรกิาร
หรอืมพีฤตกิรรมฉอ้ฉลในการใชบ้รกิารหรอืน าบรกิารไปใชโ้ดยผดิกฎหมาย 
 

13. บรษัิท มสีิทธิที่จะแกไ้ข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หากมีขอ้ก าหนด ค าสั่ง หรอืนโยบายของ
หน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดใหม้กีารแกไ้ข เปลีย่นแปลง ระงับ หรอืยกเลกิเงือ่นไขของบรกิารนี้หรอืค าสั่งดังกล่าวเป็นการเพิม่ภาระใน
การด าเนนิการของบรษัิท 
 

14. เวน้แต่จะไดร้ะบุไวโ้ดยชัดแจง้เป็นอย่างอืน่ บรษัิท มสีทิธใินการแกไ้ขเปลีย่นแปลง ระงับหรอืยกเลกิขอ้ก าหนดนี้ไดต้ามความเหมาะสมโดย
จะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันผา่นชอ่งทางทีบ่รษัิทพจิารณาเห็นสมควร 

15. รายการสง่เสรมิการขายนีม้รีะยะเวลา 12 เดอืน นับตัง้แตวั่นทีจ่ดทะเบยีนเปิดใชบ้รกิารตามรายการสง่เสรมิการขายนี ้


