ข้ อกำหนดและเงื่อนไข “แพ็กเกจ เอสเอ็มอี สปี ด บูส”
สิทธิพิเศษ แพ็กเกจ เอสเอ็มอี สปี ด บูส ให้ บริการโดย บริ ษัท ทรู อินเทอร์ เน็ต คอร์ ปอเรชั่น จากัด (“ทรู อินเทอร์ เน็ต คอร์ ปอเรชัน่ ”) เรียกว่า “บริษัทฯ” สาหรับ
ผู้ใช้ บริการทีส่ มัครใช้ บริการตังแต่
้ วนั ที่ 21 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ข้ อกำหนดและเงื่อนไขสิทธิพิเศษ “แพ็กเกจ เอสเอ็มอี สปี ด บูส” (สำหรั บบริ กำรอินเทอร์ เน็ตทรู ซูเปอร์ ไฟเบอร์ )
1. เงื่อนไขกำรรับสิทธิ :
1.1 ผู้ใช้ บริการต้ องจดทะเบียนใช้ บริการในนามบุคคลธรรมดา หรือในนามนิติบคุ คล ประเภท 1 (หนึ่ง) บัญชี/BAN ต่อ 1 (หนึ่ง) ผู้ใช้ บริการ/Subscriber) โดย
ผู้ใช้ บริการรับทราบและตกลงปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขนี ้ทุกประการ
1.2 ผู้ใช้ บริการลงนามในคาขอ/สัญญาใช้ บริการในกลุม่ ทรู เพื่อขอรับสิทธิพิเศษ “แพ็กเกจ เอสเอ็มอี สปี ด บูส” และตกลงใช้ บริการเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน
ติดต่อกัน นับตังแต่
้ วนั ที่ติดตังบริ
้ การของบริ ษัทฯ เรียบร้ อย ซึ่งรายละเอียดของสิทธิในการใช้ บริ การเป็ นไปตามตารางด้ านล่างนี ้
ค่ ำบริกำรเหมำจ่ ำย บริกำรอินเทอร์ เน็ต บริกำรอินเทอร์ เน็ต
บริกำรโทรศัพท์
แพ็กเกจ
ขัน้ ต่ำรำยเดือน ดำวน์ โหลด/อัพโหลด ดำวน์ โหลด/อัพโหลด พืน้ ฐำนของบริ ษัทฯ
(บำท/เดือน)
(กลำงวัน)*
(กลำงคืน)**
(บำท/เดือน)
(6.00 น. – 18.00 น.) (18.00 น. – 6.00 น.)
แพ็กเกจ เอสเอ็มอี สปี ด บูส
ความเร็วสูงสุด
ความเร็วสูงสุด
799
600
799
100/100 Mbps
30/30 Mbps
แพ็กเกจ เอสเอ็มอี สปี ด บูส
ความเร็วสูงสุด
ความเร็วสูงสุด
1,199
750
1,199
200/200 Mbps
50/50 Mbps
แพ็กเกจ เอสเอ็มอี สปี ด บูส
ความเร็วสูงสุด
ความเร็วสูงสุด
1,999
750
1,999
300/300 Mbps
100/100 Mbps
*สาหรับการปรับเพิ่มสปี ดในช่วงเวลากลางวัน ขึ ้นอยูก่ บั พื ้นที่ให้ บริการ และเทคโนโลยี และเป็ นไปตามที่บริษัทฯ กาหนด
**สิทธิพิเศษสาหรับผู้ใช้ บริการทีส่ มัครใช้ บริการภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ผู้ใช้ บริการจะได้ รับความเร็วสูงสุดในการดาวน์โหลด/อัพโหลดในช่วงเวลากลางคืน
เท่ากับความเร็วสูงสุดในช่วงเวลากลางวันตามแพ็กเกจที่สมัคร นับตังแต่
้ วนั ที่เริ่มใช้ บริการเป็ นต้ นไปจนครบกาหนดระยะเวลาสิทธิพิเศษถึง 30 มิถนุ ายน 2561
1.3 แพ็กเกจ เอสเอ็มอี สปี ด บูส แบ่งเป็ น 3 แพ็กเกจ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.3.1 แพ็กเกจ เอสเอ็มอี สปี ด บูส 799 คิดค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือน 799 บาท/เดือน
(1) บริการอินเทอร์ เน็ต (กลางวัน) ความเร็วสูงสุด (ดาวน์โหลด/อัพโหลด) 100/100 Mbps.
(2) บริการอินเทอร์ เน็ต (กลางคืน) ความเร็วสูงสุด (ดาวน์โหลด/อัพโหลด) 30/30 Mbps.
(3) รับสิทธิ์ใช้ บริการโทรศัพท์พื ้นฐานของบริษัทฯ จานวน 1 เลขหมาย โดยรับฟรีคา่ โทรมูลค่า 600 บาท/เดือน
(อัตราค่าบริการโทรศัพท์พื ้นฐานเป็ นไปตามเงื่อนไข ข้ อ 3.2)
1.3.2 แพ็กเกจ เอสเอ็มอี สปี ด บูส 1,199 คิดค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือน 1,199 บาท/เดือน
(1) บริการอินเทอร์ เน็ต (กลางวัน) ความเร็วสูงสุด (ดาวน์โหลด/อัพโหลด) 200/200 Mbps.
(2) บริการอินเทอร์ เน็ต (กลางคืน) ความเร็วสูงสุด (ดาวน์โหลด/อัพโหลด) 50/50 Mbps.
(3) รับสิทธิ์ใช้ บริการโทรศัพท์พื ้นฐานของบริษัทฯ จานวน 1 เลขหมาย โดยรับฟรีคา่ โทรมูลค่า 750 บาท/เดือน
(อัตราค่าบริการโทรศัพท์พื ้นฐานเป็ นไปตามเงื่อนไขข้ อ 3.2)
1.3.3 แพ็กเกจ เอสเอ็มอี สปี ด บูส 1,999 คิดค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือน 1,999 บาท/เดือน
(1) บริการอินเทอร์ เน็ต (กลางวัน) ความเร็วสูงสุด (ดาวน์โหลด/อัพโหลด) 300/300 Mbps.
(2) บริการอินเทอร์ เน็ต (กลางคืน) ความเร็วสูงสุด (ดาวน์โหลด/อัพโหลด) 70/70 Mbps.
(3) รับสิทธิ์ใช้ บริการโทรศัพท์พื ้นฐานของบริษัทฯ จานวน 1 เลขหมาย โดยรับฟรีคา่ โทรมูลค่า 750 บาท/เดือน
(อัตราค่าบริการโทรศัพท์พื ้นฐานเป็ นไปตามเงื่อนไข ข้ อ 3.2)
2.สิทธิพิเศษเมื่อสมัคร ทรู ซูเปอร์ ไฟเบอร์ สาหรับแพ็กเกจ เอสเอ็มอี สปี ด บูส เมื่อผู้ใช้ บริการตกลงใช้ บริการในแพ็กเกจที่กาหนดและใช้ บริการต่อเนื่องไม่น้อยกว่า
ระยะเวลาใช้ บริการขันต
้ า่ 12 เดือน ผู้ใช้ บริการจะได้ รับสิทธิพิเศษดังนี ้
2.1 ยกเว้ นค่าธรรมเนียมแรกเข้ า 2,140 บาท สาหรับกรณีสมัครในนามนิตบิ คุ คล และค่าธรรมเนียมแรกเข้ าอัตราพิเศษ 650 บาท สาหรับกรณีสมัครในนามบุคคล
ธรรมดา (รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
2.2 ยกเว้ นค่าติดตังอุ
้ ปกรณ์และเดินสายบริการอินเทอร์ เน็ตในพื ้นที่ Fiber to the Home (FTTH) เป็ นเงิน 2,600 บาท
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2.3 กรณีดารงสถานภาพการเป็ นสมาชิกน้ อยกว่าหรื อไม่ครบระยะเวลาใช้ บริ การขันต
้ ่า บริษัทฯ มีสิทธิ์การเรี ยกเก็บค่าติดตังอุ
้ ปกรณ์และค่าเดินสายบริการ
อินเทอร์ เน็ต และค่าธรรมเนียมแรกเข้ าบริการอินเทอร์ เน็ตตามข้ อ 2.1 และ 2.2 โดยบริษัทฯ จะคานวณเงินที่บริษัทฯ ได้ ยกเว้ น และลดให้ โดยจะคิดเฉลี่ยให้
ตามสัดส่วนจานวนเดือนที่เหลือจนถึงเดือนที่ครบอายุสญ
ั ญา
2.4 ผู้ใช้ บริการรับทราบและตกลงคืนอุปกรณ์ Router ในสภาพที่สมบูรณ์ให้ แก่ผ้ ใู ห้ บริการหลังสิ ้นสุดสัญญาทุกกรณี หากชารุดสูญหาย หรือไม่สง่ คืน ผู้ใช้ บริการ
รับทราบและตกลงชดใช้ ราคาค่าอุปกรณ์ ONT FTTH WiFi Router มูลค่า 3,900 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
2.5 กรณีอปุ กรณ์ที่ยืมชารุด หรือไม่สามารถใช้ งานได้ ด้ วยเหตุจากผู้ผลิต หรือเกิดจากการใช้ งานตามปกติ ผู้ใช้ บริการต้ องนาอุปกรณ์ที่ยืมมาคืน ณ สานักงาน ภายใน 7 วัน
นับจากวันที่ได้ รับอุปกรณ์ที่ยืมหรือนับจากวันนัดติดตัง้ และช่างผู้ตดิ ตังได้
้ ออกเอกสารยืนยันให้ นาอุปกรณ์ที่ยืมส่งคืน
2.6 บริษัทฯ มีสทิ ธิในการเปลีย่ นอุปกรณ์ทดแทนให้ สาหรับกรณีตามข้ อ 2.5 ภายในช่วงระยะเวลาสัญญารับสิทธิยืม และมีสิทธิในการเรียกเก็บคืนอุปกรณ์ชดุ ที่ไม่สามารถใช้
งานได้
2.7 ผู้ใช้ บริการตกลงนาอุปกรณ์ที่ยืมไปใช้ กบั บริการตามสัญญานี ้เท่านัน้
2.8 อุปกรณ์นี ้เป็ นทรัพย์สินของบริษัทฯ และเนื่องจากผู้ยืมได้ สมัครใช้ บริการฯ ตามสัญญานี ้ บริษัทฯ จึงนาอุปกรณ์ที่ยืมดังกล่าวข้ างต้ นออกให้ ผ้ ใู ช้ บริการยืมตามสัญญานี ้
และผู้ใช้ บริการไม่สามารถโอนสิทธิให้ กบั บุคคลอืน่ ได้ และต้ องส่งคืนบริษัทฯ เมื่อยกเลิกบริการ
2.9 บริษัทฯ มีสิทธิที่จะบอกเลิก/ระงับการให้ ยืมได้ ทนั ที หากมีการนาอุปกรณ์ที่ยืมไปใช้ งานในทางที่ไม่ถกู ต้ อง หรือขัดต่อกฎหมาย หรือเป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหายต่อ
ชื่อเสียงของบริ ษัทฯ หรือมีการเคลื่อนย้ าย ดัดแปลง แก้ ไข หรือนาอุปกรณ์อื่นมาเชื่อมต่อ หรือผู้ใช้ บริการผิดสัญญาข้ อหนึ่งข้ อใด
2.10 กรณีที่อปุ กรณ์ตามข้ อ 2.4 ที่ยืมไปเสียหายหรือสูญหาย ผู้ใช้ บริการตกลงชาระค่าซ่อมหรือชดใช้ ราคาอุปกรณ์ที่ยืมไปตามมูลค่าทีบ่ ริษัทฯ กาหนดหรือตามมูลค่าทีร่ ะบุไว้
และบริษัทฯ จะดาเนินการซ่อมหรือจัดหาอุปกรณ์ที่ยืมทีส่ ามารถใช้ งานทดแทนกันได้ (ซึง่ อาจเป็ นรุ่นเดียวกันหรือไม่ก็ได้ ) เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริการได้ ใช้ บริการต่อจนครบกาหนด
ระยะเวลาขันต
้ ่าที่กาหนดไว้ ในข้ อตกลงและเงื่อนไขนี ้
3. เงื่อนไขกำรใช้ บริกำรโทรศัพท์ พืน้ ฐำนของบริ ษัทฯ :
3.1 ผู้ใช้ บริ การรับสิทธิ์ใช้ บริการโทรศัพท์พื ้นฐานของบริ ษัทฯ จานวน 1 เลขหมายต่อแพ็กเกจโดยรับฟรีคา่ โทรตามมูลค่าที่กาหนดในตารางเอสเอ็มอี สปี ด บูส ต่อ
เดือน ตลอดอายุสญ
ั ญา 12 เดือน หลังจากนันคิ
้ ดอัตราค่าบริการตามอัตราที่ระบุไว้ ในข้ อ 3.2
3.2 อัตราค่าบริการโทรศัพท์พื ้นฐานของบริษัทฯ ดังนี ้
โทรไปยังเบอร์ โทรศัพท์พื ้นฐานของบริ ษัทฯ ในจังหวัดเดียวกัน 3 บาทต่อครัง้ , เบอร์ โทรศัพท์พื ้นฐานต่างจังหวัด 3 บาทต่อนาที, เบอร์ มือถือทุกโครงข่าย 3 บาท
ต่อนาที (ค่าโทรในแพ็กเกจ ไม่รวมค่าโทรทางไกลระหว่างประเทศ และเลขหมายพิเศษ) อัตราค่าบริการไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม
4. ข้ อกำหนดและเงื่อนไขกำรให้ บริ กำร ทรู ซูเปอร์ ไฟเบอร์
4.1 ทรู ซูเปอร์ ไฟเบอร์ ในพื ้นที่ FTTH ให้ บริการที่ความเร็วดาวน์โหลดสูงสุด 1,000 Mbps. โปรดตรวจสอบพื ้นที่ให้ บริการ
4.2 กรณีผ้ ใู ช้ บริการแจ้ งความประสงค์ขอระงับการใช้ งานชัว่ คราวเกินกว่า 2 เดือนหรือยกเลิกใช้ บริการอินเทอร์ เน็ต สิทธิพิเศษที่ได้ รับจะสิ ้นสุดลงทันที
4.3 รายการส่งเสริมการขายนี ้ ไม่สามารถใช้ ร่วมกับรายการส่งเสริมการตลาดอื่นๆ และส่วนลดต่างๆ ได้ ทังนี
้ ้บริษัทฯ มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยจะ
แจ้ งให้ ทราบล่วงหนาตามช่องทางที่เห็นสมควร
4.4 สิทธิ์การโทรไปทุกโครงข่าย สาหรับบริ การโทรศัพท์พื ้นฐานของบริษัทฯ หมายถึง สิทธิ์การโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์พื ้นฐาน และ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้
และจดทะเบียนภายในประเทศทุกเครือข่าย
4.5 ผู้ใช้ บริการรับทราบและตกลงว่า ผู้ใช้ บริการจะสามารถแจ้ งเปลี่ยนความเร็วของบริการอินเทอรเน็ตให้ สงู ขึ ้นได้ แต่ระยะเวลาใช้ บริการขันต
้ ่าจะถูกนับใหม่ตาม
แพ็คเกจที่ผ้ ใู ช้ บริการสมัครรับสิทธิ์
4.6 กรณีที่ผ้ ใู ช้ บริการแจ้ งลดความเร็วอินเทอร์ เน็ตลง สิทธิพิเศษตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขนี ้ถือเป็ นอันสิ ้นสุดลงทันที
4.7 หากบริการอินเทอร์ เน็ตถูกระงับ ถูกยกเลิกบริการ หรือผู้ใช้ ระงับ หรือยกเลิกบริการ ผู้ใช้ บริการตกลงให้ บริการโทรศัพท์บ้านทรู ระงับ หรือ ยกเลิกบริการพร้ อม
กันด้ วย
4.8 กรณีผ้ ใู ช้ บริการเป็ นชาวต่างชาติ ผู้ใช้ บริการรับทราบและตกลงชาระค่าบริการแบบเหมาจ่ายไว้ ก่อนกาหนดจานวน 6 เดือน หรือ 12 เดือน (รอบบิล)
ตามที่บริษัทฯ พิจารณาในแต่ละกรณี
(1) หากมีการแจ้ งยกเลิก, ย้ าย, เปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์, โอนเปลี่ยนชื่อผู้เช่าเลขหมายโทรศัพท์ หรือเลขหมายโทรศัพท์ที่ใช้ บริการอินเทอร์ เน็ต
ถูกรือ้ ถอน สิทธิพิเศษข้ างต้ นนี ้จะถือว่าสิ ้นสุดลงทันที
(2) หากผู้ใช้ บริการไม่ประสงค์จะชาระค่าบริการล่วงหนาแบบเหมาจ่ายต่อไป ผู้ใช้ บริการจะแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ า
ไม่น้อยกว่า 1 เดือน มิเช่นนันให้
้ ถือว่าผู้ใช้ บริการตกลงจะชาระค่าบริการล่วงหนาแบบเหมาจ่ายตามแพ็กเกจข้ างต้ นต่อไป จนกว่าจะบอกเลิก
ตามเงื่อนไขข้ างต้ น
(3) ผู้ใช้ บริการ ตกลงไม่ขอระงับการใช้ บริการอินเทอร์ เน็ตชัว่ คราว และไม่ใช้ สทิ ธิพิเศษข้ างต้ นรวมกับบริการเสริม (VAS) ทุกประเภท
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4.9 สิทธิพิเศษใดๆ ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขข้ างต้ นนี ้ ไม่สามารถแลก คืน หรือ เปลี่ยนเป็ นเงินสด หรือ ของอื่นใดได้
4.10 ผู้ใช้ บริการตกลงรับทราบและจะปฏิบตั ิตามขอกาหนดและเงื่อนไขที่กาหนดในแต่ละบริการ
4.11 หากผู้ใช้ บริการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือถูกระงับ ยกเลิก หรือถูกยกเลิกบริการใดๆ, ย้ ายที่อยูก่ ารติดตัง/ใบแจ้
้
งค่าใช้ บริการ, ถูกรือ้ ถอนอุปกรณ์หรือสิทธิการ
ใช้ บริการใดๆ, เปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์, โอน หรื อเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ บริ การ, เปลี่ยนแปลง รายการส่งเสริมการขายหรือแพ็กเกจการใช้ บริการใดๆ หรือไม่ปฏิบตั ิ
หรือปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขข้ อหนึ่งข้ อใด ซึง่ ไม่ตรงตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของสิทธิพิเศษข้ างต้ น โดยเหตุดงั กล่าวเกิดขึ ้นก่อนครบระยะเวลาใช้ บริการขันต
้ ่า ผู้ใช้
บริการตกลงให้ สิทธิพิเศษตามทีผ่ ้ ใู ช้ บริการได้ รับสิ ้นสุดลงทันที และผู้ใช้ บริการตกลงชาระค่าใช้ จา่ ยทังหมดจากสิ
้
ทธิพิเศษทีผ่ ้ ใู ช้ บริการได้ รับ สิทธิยกเว้ น
การเรียกเก็บ, ได้ รับสิทธิยืม, และได้ รับสิทธิสว่ นลดต่างๆ (หากมี) คืนให้ แก่บริษัทฯ
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