For terms and conditions in English, please contact our call center at 02-700-9100
ขอกําหนดและเงือ่ นไข “แพ็กเกจ เอสเอ็มอี สปด บูส”
สิทธิพิเศษ แพ็กเกจ เอสเอ็มอี สปด บูส ใหบริการโดย บริษัท ทรู อิน เทอรเน็ต คอรปอเรชั่น จํา กัด (“ทรู อิน เทอรเน็ต คอรปอเรชั่น”) เรียกวา “บริษทั ฯ” สําหรับ
ผูใชบริการที่สมัครใชบริการตัง้ แตวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 หรือจนกวาจะมีการเปลีย่ นแปลง
ขอกําหนดและเงือ่ นไขสิทธิพิเศษ “แพ็กเกจ เอสเอ็มอี สปด บูส” (สําหรับบริการอินเทอรเน็ตทรู ซูเปอรสปด ไฟเบอร)
1. เงื่อนไขการรับสิทธิ :
1.1 ผูใชบริการตองจดทะเบียนใชบริการในนามบุคคลธรรมดา หรือในนามนิตบิ ุคคล ประเภท 1 (หนึ่ง) บัญชี/BAN ตอ 1 (หนึ่ง) ผูใชบริการ/Subscriber) โดย
ผูใชบริการรับทราบและตกลงปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขนี้ทกุ ประการ
1.2 ผูใชบริการลงนามในคําขอ/สัญญาใชบริการในกลุม ทรู เพื่อขอรับสิทธิพิเศษ “แพ็กเกจ เอสเอ็มอี สปด บูส” และตกลงใชบริการเปนระยะเวลาไมนอยกวา 12 เดือน
ติดตอกัน นับตั้งแตวันที่ติดตั้งบริการของบริษัทฯ เรียบรอย ซึ่งรายละเอียดของสิทธิในการใชบริการเปนไปตามตารางดานลางนี้
คาบริการเหมาจาย บริการอินเทอรเน็ต บริการอินเทอรเน็ต
บริการโทรศัพท
แพ็กเกจ
ขั้นต่าํ รายเดือน ดาวนโหลด/อัพโหลด ดาวนโหลด/อัพโหลด พื้นฐานของบริษทั ฯ
(บาท/เดือน)
(กลางวัน)*
(กลางคืน)**
(บาท/เดือน)
(6.00 น. – 18.00 น.) (18.00 น. – 6.00 น.)
แพ็กเกจ เอสเอ็มอี สปด บูส
ความเร็วสูงสุด
ความเร็วสูงสุด7
799
600
799
100/100 Mbps
30/30 Mbps
แพ็กเกจ เอสเอ็มอี สปด บูส
ความเร็วสูงสุด
ความเร็วสูงสุด
1,199
750
1,199
200/200 Mbps
50/50 Mbps
แพ็กเกจ เอสเอ็มอี สปด บูส
ความเร็วสูงสุด
ความเร็วสูงสุด
1,999
750
1,999
300/300 Mbps
100/100 Mbps
*สําหรับการปรับเพิ่มสปดในชวงเวลากลางวัน ขึ้นอยูก ับพื้นที่ใหบริการ และเทคโนโลยี และเปนไปตามที่บริษทั ฯ กําหนด
**สิทธิพิเศษสําหรับผูใ ชบริการทีส่ มัครใชบริการภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 ผูใชบริการจะไดรับความเร็วสูงสุดในการดาวนโหลด/อัพโหลดในชวงเวลากลางคืน
เทากับความเร็วสูงสุดในชวงเวลากลางวันตามแพ็กเกจทีส่ มัคร นานสูงสุด 3 เดือน นับตั้งแตวันที่เริ่มใชบริการเปนตนไปจนครบกําหนดระยะเวลาสิทธิพิเศษถึง 30
เมษายน 2561
1.3 แพ็กเกจ เอสเอ็มอี สปด บูส แบงเปน 3 แพ็กเกจ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.3.1 แพ็กเกจ เอสเอ็มอี สปด บูส 799 คิดคาบริการเหมาจายรายเดือน 799 บาท/เดือน
(1) บริการอินเทอรเน็ต (กลางวัน) ความเร็วสูงสุด (ดาวนโหลด/อัพโหลด) 100/100 Mbps.
(2) บริการอินเทอรเน็ต (กลางคืน) ความเร็วสูงสุด (ดาวนโหลด/อัพโหลด) 30/30 Mbps.
(3) รับสิทธิ์ใชบริการโทรศัพทพนื้ ฐานของบริษทั ฯ จํานวน 1 เลขหมาย โดยรับฟรีคา โทรมูลคา 600 บาท/เดือน
(อัตราคาบริการโทรศัพทพนื้ ฐานเปนไปตามเงื่อนไข ขอ 3.2)
1.3.2 แพ็กเกจ เอสเอ็มอี สปด บูส 1,199 คิดคาบริการเหมาจายรายเดือน 1,199 บาท/เดือน
(1) บริการอินเทอรเน็ต (กลางวัน) ความเร็วสูงสุด (ดาวนโหลด/อัพโหลด) 200/200 Mbps.
(2) บริการอินเทอรเน็ต (กลางคืน) ความเร็วสูงสุด (ดาวนโหลด/อัพโหลด) 50/50 Mbps.
(3) รับสิทธิ์ใชบริการโทรศัพทพนื้ ฐานของบริษทั ฯ จํานวน 1 เลขหมาย โดยรับฟรีคา โทรมูลคา 750 บาท/เดือน
(อัตราคาบริการโทรศัพทพื้นฐานเปนไปตามเงื่อนไขขอ 3.2)
1.3.3 แพ็กเกจ เอสเอ็มอี สปด บูส 1,999 คิดคาบริการเหมาจายรายเดือน 1,999 บาท/เดือน
(1) บริการอินเทอรเน็ต (กลางวัน) ความเร็วสูงสุด (ดาวนโหลด/อัพโหลด) 300/300 Mbps.
(2) บริการอินเทอรเน็ต (กลางคืน) ความเร็วสูงสุด (ดาวนโหลด/อัพโหลด) 70/70 Mbps.
(3) รับสิทธิ์ใชบริการโทรศัพทพนื้ ฐานของบริษทั ฯ จํานวน 1 เลขหมาย โดยรับฟรีคา โทรมูลคา 750 บาท/เดือน
(อัตราคาบริการโทรศัพทพนื้ ฐานเปนไปตามเงื่อนไข ขอ 3.2)
2.สิทธิพิเศษเมื่อสมัคร ทรู ซูเปอรสปด ไฟเบอร สําหรับแพ็กเกจ เอสเอ็มอี สปด บูส เมื่อผูใชบริการตกลงใชบริการในแพ็กเกจทีก่ าํ หนดและใชบริการตอเนื่องไม
นอยกวาระยะเวลาใชบริการขั้นต่าํ 12 เดือน ผูใชบริการจะไดรับสิทธิพิเศษดังนี้
a. ยกเวนคาธรรมเนียมแรกเขา 2,000 บาท สําหรับกรณีสมัครในนามนิติบุคคล และคาธรรมเนียมแรกเขาอัตราพิเศษ 650 บาท สําหรับกรณีสมัครในนามบุคคล
ธรรมดา (รวมภาษีมลู คาเพิ่ม)
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b.ยกเวนคาติดตัง้ อุปกรณและเดินสายบริการอินเทอรเน็ตในพืน้ ที่ Fiber to the Home Curb (FTTC) และ Fiber to the Home (FTTH) เปนเงิน 2,600 บาท/ ใน
พื้นที่ VDSL เปนเงิน 3,350 บาท (เฉพาะมีการติดตัง้ เลขหมายโทรศัพทพื้นฐานของบริษทั ฯ เลขหมายใหม)
c. กรณีดํารงสถานภาพการเปนสมาชิกนอยกวาหรือไมครบระยะเวลาใชบริการขัน้ ต่ํา บริษทั ฯ มีสิทธิก์ ารเรียกเก็บคาติดตั้งอุปกรณและคาเดินสายบริการ
อินเทอรเน็ต และคาธรรมเนียมแรกเขาบริการอินเทอรเน็ตตามขอ 2.1 และ 2.2 โดยบริษทั ฯ จะคํานวณเงินที่บริษทั ฯ ไดยกเวน และลดให โดยจะคิดเฉลีย่ ให
ตามสัดสวนจํานวนเดือนที่เหลือจนถึงเดือนที่ครบอายุสญ
ั ญา
d.ผูใชบริการรับทราบและตกลงคืนอุปกรณ Router ในสภาพทีส่ มบูรณใหแกผูใหบริการหลังสิน้ สุดสัญญาทุกกรณี หากชํารุดสูญหาย หรือไมสงคืน ผูใชบริการ
รับทราบและตกลงชดใชราคาคาอุปกรณ Router ตามมูลคาทีผ่ ูใหบริการเรียกเก็บ
i.
กรณี Docsis 3.0 WiFi Router ใหยืมอุปกรณมลู คา 3,200 บาท (ราคายังไมรวมภาษีมลู คาเพิ่ม)
ii.
กรณี ONT FTTH WiFi Router ใหยืมอุปกรณมลู คา 3,900 บาท (ราคายังไมรวมภาษีมลู คาเพิ่ม)
iii.
กรณี VDSL WiFi Router
ใหยืมอุปกรณมลู คา 1,500 บาท (ราคายังไมรวมภาษีมลู คาเพิ่ม)
e. กรณีอุปกรณทยี่ ืมชํารุด หรือไมสามารถใชงานได ดวยเหตุจากผูผลิต หรือเกิดจากการใชงานตามปกติ ผูใชบริการตองนําอุปกรณทยี่ ืมมาคืน ณ สํานักงาน ภายใน 7 วัน นับ
จากวันที่ไดรับอุปกรณทยี่ ืมหรือนับจากวันนัดติดตั้ง และชางผูติดตั้งไดออกเอกสารยืนยันใหนาํ อุปกรณทยี่ ืมสงคืน
f. บริษัทฯ มีสิทธิในการเปลี่ยนอุปกรณทดแทนให สําหรับกรณีตามขอ 2.5 ภายในชวงระยะเวลาสัญญารับสิทธิยืม และมีสิทธิในการเรียกเก็บคืนอุปกรณชุดที่ไมสามารถใช
งานได
g. ผูใชบริการตกลงนําอุปกรณทยี่ ืมไปใชกับบริการตามสัญญานี้เทานั้น
h. อุปกรณนี้เปนทรัพยสินของบริษัทฯ และเนื่องจากผูย ืมไดสมัครใชบริการฯ ตามสัญญานี้ บริษทั ฯ จึงนําอุปกรณทยี่ ืมดังกลาวขางตนออกใหผูใชบริการยืมตามสัญญานี้
และผูใชบริการไมสามารถโอนสิทธิใหกับบุคคลอื่นได และตองสงคืนบริษัทฯ เมือ่ ยกเลิกบริการ
i. บริษัทฯ มีสิทธิที่จะบอกเลิก/ระงับการใหยืมไดทันที หากมีการนําอุปกรณทยี่ ืมไปใชงานในทางที่ไมถูกตอง หรือขัดตอกฎหมาย หรือเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอ
ชื่อเสียงของบริษทั ฯ หรือมีการเคลื่อนยาย ดัดแปลง แกไข หรือนําอุปกรณอื่นมาเชื่อมตอ หรือผูใ ชบริการผิดสัญญาขอหนึ่งขอใด
j. กรณีที่อุปกรณตามขอ 2.4 ที่ยืมไปเสียหายหรือสูญหาย ผูใชบริการตกลงชําระคาซอมหรือชดใชราคาอุปกรณทยี่ ืมไปตามมูลคาที่บริษัทฯ กําหนดหรือตามมูลคาที่ระบุไว
และบริษัทฯ จะดําเนินการซอมหรือจัดหาอุปกรณทยี่ ืมที่สามารถใชงานทดแทนกันได (ซึ่งอาจเปนรุนเดียวกันหรือไมก็ได) เพื่อใหผูใชบริการไดใชบริการตอจนครบกําหนด
ระยะเวลาขั้นต่ําทีก่ ําหนดไวในขอตกลงและเงื่อนไขนี้
3. เงื่อนไขการใชบริการโทรศัพทพนื้ ฐานของบริษทั ฯ :
3.1 ผูใชบริการรับสิทธิ์ใชบริการโทรศัพทพื้นฐานของบริษัทฯ จํานวน 1 เลขหมายตอแพ็กเกจโดยรับฟรีคาโทรตามมูลคาทีก่ าํ หนดในตาราง เอสเอ็มอี สปด บูส ตอ
เดือน ตลอดอายุสัญญา 12 เดือน หลังจากนั้นคิดอัตราคาบริการตามอัตราทีร่ ะบุไวในขอ 3.2
3.2 อัตราคาบริการโทรศัพทพนื้ ฐานของบริษทั ฯ ดังนี้
โทรไปยังเบอรโทรศัพทพนื้ ฐานของบริษทั ฯ ในจังหวัดเดียวกัน 3 บาทตอครั้ง, เบอรโทรศัพทพื้นฐานตางจังหวัด 3 บาทตอนาที, เบอรมือถือทุกโครงขาย 3 บาท
ตอนาที (คาโทรในแพ็กเกจ ไมรวมคาโทรทางไกลระหวางประเทศ และเลขหมายพิเศษ) อัตราคาบริการไมรวมภาษีมลู คาเพิ่ม
4. ขอกําหนดและเงื่อนไขการใหบริการ ทรู ซูเปอรสปด ไฟเบอร
4.1 ทรู ซูเปอรสปดไฟเบอรในพืน้ ที่ VDSL ใหบริการที่ความเร็วดาวนโหลดสูงสุด 50 Mbps./ในพื้นที่ FTTC ใหบริการที่ความเร็วดาวนโหลด
สูงสุด 200 Mbps. และในพื้นที่ FTTH ใหบริการที่ความเร็วดาวนโหลดสูงสุด 1,000 Mbps. โปรดตรวจสอบพื้นที่ใหบริการ
4.2 กรณีผใู ชบริการแจงความประสงคขอระงับการใชงานชั่วคราวเกินกวา 2 เดือนหรือยกเลิกใชบริการอินเทอรเน็ต สิทธิพิเศษที่ไดรับจะสิน้ สุดลงทันที
4.3 รายการสงเสริมการขายนี้ ไมสามารถใชรวมกับรายการสงเสริมการตลาดอื่นๆ และสวนลดตางๆ ได ทั้งนี้บริษทั ฯ มีสทิ ธิในการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขโดยจะ
แจงใหทราบลวงหนาตามชองทางที่เห็นสมควร
4.4 สิทธิก์ ารโทรไปทุกโครงขาย สําหรับบริการโทรศัพทพื้นฐานของบริษทั ฯ หมายถึง สิทธิก์ ารโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพทพื้นฐาน และ โทรศัพทเคลื่อนที่ ที่ใช
และจดทะเบียนภายในประเทศทุกเครือขาย
4.5 ผูใชบริการรับทราบและตกลงวา ผูใชบริการจะสามารถแจงเปลี่ยนความเร็วของบริการอินเทอรเน็ตใหสงู ขึ้นได แตระยะเวลาใชบริการขัน้ ต่าํ จะถูกนับใหมตาม
แพ็คเกจทีผ่ ใู ชบริการสมัครรับสิทธิ์
4.6 กรณีทผี่ ใู ชบริการแจงลดความเร็วอินเทอรเน็ตลง สิทธิพิเศษตามขอกําหนดและเงื่อนไขนีถ้ ือเปนอันสิน้ สุดลงทันที
4.7 หากบริการอินเทอรเน็ตถูกระงับ ถูกยกเลิกบริการ หรือผูใ ชระงับ หรือยกเลิกบริการ ผูใชบริการตกลงใหบริการโทรศัพทบานทรู ระงับ หรือ ยกเลิกบริการพรอม
กันดวย
4.8 กรณีผใู ชบริการเปนชาวตางชาติ ผูใชบริการรับทราบและตกลงชําระคาบริการแบบเหมาจายไวกอนกําหนดจํานวน 6 เดือน หรือ 12 เดือน (รอบบิล)
ตามที่บริษัทฯ พิจารณาในแตละกรณี
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(1) หากมีการแจงยกเลิก, ยาย, เปลีย่ นเลขหมายโทรศัพท, โอนเปลี่ยนชื่อผูเชาเลขหมายโทรศัพท หรือเลขหมายโทรศัพทที่ใชบริการอินเทอรเน็ต
ถูกรื้อถอน สิทธิพิเศษขางตนนี้จะถือวาสิน้ สุดลงทันที
(2) หากผูใชบริการไมประสงคจะชําระคาบริการลวงหนาแบบเหมาจายตอไป ผูใชบริการจะแจงใหบริษทั ฯ ทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนา
ไมนอยกวา 1 เดือน มิเชนนัน้ ใหถือวาผูใชบริการตกลงจะชําระคาบริการลวงหนาแบบเหมาจายตามแพ็กเกจขางตนตอไป จนกวาจะบอกเลิก
ตามเงื่อนไขขางตน
(3) ผูใชบริการ ตกลงไมขอระงับการใชบริการอินเทอรเน็ตชัว่ คราว และไมใชสทิ ธิพิเศษขางตนรวมกับบริการเสริม (VAS) ทุกประเภท
4.9 สิทธิพิเศษใดๆ ตามขอกําหนดและเงื่อนไขขางตนนี้ ไมสามารถแลก คืน หรือ เปลีย่ นเปนเงินสด หรือ ของอื่นใดได
4.10 ผูใชบริการตกลงรับทราบและจะปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขทีก่ าํ หนดในแตละบริการ
4.11 หากผูใชบริการเปลีย่ นแปลง ระงับ หรือถูกระงับ ยกเลิก หรือถูกยกเลิกบริการใดๆ, ยายที่อยูการติดตัง้ /ใบแจงคาใชบริการ, ถูกรื้อถอนอุปกรณหรือสิทธิการ
ใชบริการใดๆ, เปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท, โอน หรือเปลีย่ นชื่อผูใชบริการ, เปลี่ยนแปลง รายการสงเสริมการขายหรือแพ็กเกจการใชบริการใดๆ หรือไมปฏิบัติ
หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขขอหนึ่งขอใด ซึ่งไมตรงตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสิทธิพิเศษขางตน โดยเหตุดังกลาวเกิดขึน้ กอนครบระยะเวลาใชบริการขัน้ ต่าํ ผูใช
บริการตกลงใหสทิ ธิพิเศษตามที่ผใู ชบริการไดรับสิน้ สุดลงทันที และผูใชบริการตกลงชําระคาใชจายทัง้ หมดจากสิทธิพิเศษทีผ่ ูใชบริการไดรับ สิทธิยกเวน
การเรียกเก็บ, ไดรับสิทธิยมื , และไดรับสิทธิสวนลดตางๆ (หากมี) คืนใหแกบริษัทฯ
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