เงือ่ นไขการใช้บริการ FINN MOBILE
1. สำหรับผูใ้ ช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบจดทะเบียนรำยเดือนรำยใหม่และรำยปั จจุบนั ประเภทบุคคลธรรมดำ และ
ผูใ้ ช้บริกำรเปลี่ยนเครือข่ำยใช้เบอร์เดิม สำมำรถสมัครบริกำร FINN MOBILE นี ้ ได้ตงั้ แต่วนั นีเ้ ป็ นต้นไป หรือจนกว่ำจะมี
กำรเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่ำงอื่น
2. บริกำร FINN MOBILE เป็ นบริกำรในรูปแบบดิจิทลั ที่ผใู้ ช้บริกำรสำมำรถเลือกซือ้ แพ็กเกจได้อย่ำงสะดวกด้วยตนเอง โดย
ผูใ้ ช้บริกำรจะต้องทำกำรลงทะเบียน ผ่ำนระบบออนไลน์ท่เี ว็บไซต์ finnmobile.io
3. เมื่อผูใ้ ช้บริกำรเลือกแพ็กเกจแล้ว จะต้องชำระค่ำบริกำรในครัง้ แรกทันทีท่ไี ด้รบั กำรแจ้งยอดค่ำบริกำรสำหรับกำรใช้งำน
ในครัง้ แรก ส่วนค่ำบริกำรในเดือนถัดไปผูใ้ ห้บริกำรจะแจ้งรำยกำรกำรใช้บริกำร และยอดค่ำบริกำรในแต่ละรอบกำรใช้
บริกำรให้ผใู้ ช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำเป็ นระยะเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 15 วันก่อนวันครบกำหนดชำระค่ำบริกำร
3.1. ในกรณีท่ผี ใู้ ช้บริกำรชำระค่ำบริกำรหลังวันครบกำหนดชำระค่ำบริกำร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรระงับกำร
ให้บริกำรชั่วครำว และยกเลิกรำยกำรส่งเสริมกำรขำยต่ำงๆ เช่น ส่วนลดอัตรำค่ำบริกำรแพ็กเกจ FINN MOBILE
เป็ นต้น และอำจทำกำรปิ ดสัญญำณบริกำรตำมรำยละเอียดด้ำนล่ำง โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
4. อัตรำค่ำบริกำรแพ็กเกจ FINN MOBILE (ไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิม่ 7%) ตำมรำยละเอียดเงื่อนไขดังนี ้
4.1. สำหรับผูใ้ ช้บริกำรระบบจดทะเบียนแบบรำยเดือน
• แพ็กเกจ ‘FINN LITE’ ได้รบั สิทธิพิเศษในแต่ละ รอบบิล
•
ค่ำบริกำร 399 บำท ต่อรอบเดือน
•
โทรฟรีทกุ เครือข่ำยจำนวน 0 นำที ต่อเดือน
•
ใช้บริกำรข้อมูลที่ควำมเร็วสูงสุด 100 Mbps เป็ นจำนวน 5 GB
•
ใช้บริกำรข้อมูลได้ไม่จำกัดที่ควำมเร็ว 10 Mbps
•
ส่งข้อควำม SMS ได้ไม่จำกัด
• แพ็กเกจ ‘FINN MAX’ ได้รบั สิทธิพิเศษในแต่ละ รอบบิล
•
ค่ำบริกำร 1099 บำท ต่อเดือน
•
โทรฟรีทกุ เครือข่ำยจำนวน 300 นำที ต่อเดือน
•
ใช้บริกำรข้อมูลที่ควำมเร็วสูงสุด 100 Mbps เป็ นจำนวน 80 GB
•
ใช้บริกำรข้อมูลได้ไม่จำกัดที่ควำมเร็ว 10 Mbps
•
ส่งข้อควำม SMS ได้ไม่จำกัด
• แพ็กเกจ ‘Unlimited’ ได้รบั สิทธิพิเศษในแต่ละ รอบบิล
•
ค่ำบริกำร 1,999 บำท ต่อเดือน
•
โทรฟรีทกุ เครือข่ำยไม่จำกัดนำที ต่อเดือน
•
ใช้บริกำรข้อมูลที่ควำมเร็วสูงสุด 100 Mbps ได้ไม่จำกัด
•
ส่งข้อควำม SMS ได้ไม่จำกัด

Sensitivity: Internal

4.2. ผู้ใช้บริกำรจะได้รับสิทธิพิเศษในกำรใช้ Line Messenger, Line calls, Line VDO Chat ในประเทศฟรี โดยไม่ตดั
ปริมำณกำรใช้งำนและคิดค่ำบริกำรในแพ็กเกจ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการใช้บริการในต่างประเทศ
4.3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนรำยละเอียดแพ็กเกจโปรโมชั่น และ/หรือส่วนลดต่ำงๆ ได้ตำมควำมเหมำะสม
4.4. อัตรำค่ำโทรส่วนเกินคิดค่ำบริกำรนำทีละ 0.99 บำท (ไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิม่ )
4.5. ผูใ้ ช้บริกำรสำมำรถซือ้ แพ็กเกจเสริม (Topping) กำรใช้ขอ้ มูล ดังนี ้
•
Topping ครัง้ ละ 120 บำท – สำมำรถใช้บริกำรข้อมูลที่ควำมเร็วสูงสุด 100 Mbps เป็ นจำนวน 1 GB
จนกว่ำจะหมดรอบบิล
4.6. ไม่มีบริกำร MMS สำหรับแพ็กเกจ FINN MOBILE
4.7. ประเภทบริกำรที่ผใู้ ช้งำน FINN MOBILE ไม่สำมำรถใช้งำนได้ ดังนี ้
• ไม่สำมำรถสมัครใช้งำนบริกำรเสริมประเภท SMS/USSD ที่สมัครรับข่ำวสำร ควำมบันเทิงและส่วนลดต่ำงๆ
• ไม่สำมำรถใช้บริกำร SMS/USSD เพื่อกำรโหวต หรือบริจำคเพื่อกำรกุศลได้
• ไม่สำมำรถใช้บริกำรเลขหมำยส่วนที่มีกำรให้บริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำรหรือบริกำรอื่นๆ เพิ่มเติม ดังเช่นเลข
หมำยประเภท 1900XXX XXX
4.8. กรณีผใู้ ช้บริกำรแนะนำให้ผอู้ ื่นสมัครเข้ำใช้บริกำร FINN MOBILE ด้วยกำรส่งรหัสที่ได้รบั จำกแอพพลิเคชั่น FINN
MOBILE จำกเครื่องโทรศัพท์เคลือ่ นที่ของผูใ้ ช้บริกำร หรือผ่ำนช่องทำงที่กำหนดบนเว็บไซต์ FINN MOBILE เพื่อให้
ผูส้ มัครใหม่ใช้ประกอบกับกำรสมัครบริกำร FINN MOBILE ทัง้ ผูใ้ ช้บริกำรและผูส้ มัครใหม่จะได้รบั ส่วนลดพิเศษค่ำใช้
บริกำรรำยเดือนเป็ นจำนวน 10 บำทต่อกำรสมัครใช้บริกำร โดยจะรับสิทธิได้ในรอบบิลถัดไป และสิทธิในกำรได้รบั
ส่วนลดจะสิน้ สุดลงเมื่อผูส้ มัคร ถูกระงับบริกำรชั่วครำว หรือทำกำรยกเลิกกำรใช้บริกำร FINN MOBILE ทัง้ นี ้
ผูใ้ ช้บริกำรจะได้รบั สิทธิสงู สุดเท่ำกับค่ำบริกำรรำยเดือนในแพ็กเกจที่ใช้งำนอยู่เท่ำนัน้ และไม่สำมำรถเปลี่ยนเป็ นเงิน
สด นำไปใช้เป็ นส่วนลดในรอบบิลถัดไป หรือนำไปเป็ นส่วนลดของผูอ้ ื่นได้
5. จำนวนสิทธ์กำรโทรไม่รวมค่ำบริกำรเลขหมำยพิเศษ โดยไม่สำมำรถยกไปใช้ในรอบบิลถัดไปได้ และไม่สำมำรถแลกหรือ
ขอคืนเป็ นเงินได้
6. สำหรับผูใ้ ช้บริกำรที่สมัครหรือยกเลิกรำยกำรส่งเสริมกำรขำยนีร้ ะหว่ำงรอบบิล บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่ำบริกำรเหมำจ่ำย
และค่ำบริกำรส่วนเกินตำมอัตรำค่ำบริกำรของรำยกำรส่งเสริมกำรขำยนี ้
7. บริษัทฯ จะเริ่มนับรอบบิลทันทีเมื่อกำรส่งซิมเป็ นอันเสร็จสมบูรณ์แล้ว
8. รำยกำรส่งเสริมกำรขำย FINN MOBILE จำกัดกำรมีและถือครองได้ไม่เกิน 5 เลขหมำยต่อ 1 คน/ บัตรประจำตัว
ประชำชน
8.1. ผูใ้ ช้บริกำรจะได้รบั ซิมกำร์ดนำเข้ำจำกประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน โดย บริษัท ดีแท็ค ไตรเน็ต จำกัด ที่อยู่ 319
อำคำรจัตรุ สั จำมจุรี ชัน้ 38 ถนนพญำไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 (สำนักงำนใหญ่)
จำนวน 1 ชิน้ ต่อ 1 เลขหมำย (ฟรี)
8.2. ผูใ้ ช้บริกำรสำมำรถติดต่อทำเรื่องขอซิมกำร์ดใหม่ได้ในกรณีท่มี ีกำรสูญหำยหรือชำรุด โดยติดต่อผ่ำน FINN MOBILE
Application หรือติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี 02 202 8585 (ฟรี)

Sensitivity: Internal

8.3. ผูใ้ ช้บริกำรจะต้องทำกำรยืนยันตัวตนผ่ำนเว็บ finnmobile.io/activate เมื่อได้รบั ซิมกำร์ดใหม่
9. กำรให้บริกำร internet ของ FINN MOBILE เป็ นกำรให้บริกำรเสริมรับส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยี EDGE/3G/4G ที่ผู้
ให้บริกำรนำมำให้บริกำรภำยใต้กำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผใู้ ช้บริกำรในโครงข่ำย ซึง่ อำจมีขอ้ จำกัดในบำงสถำนที่
บำงช่วงเวลำ โดยควำมเร็วกำรใช้งำนบนเทคโนโลยี 3G/4G ขึน้ อยู่กบั พืน้ ที่กำรให้บริกำร จำนวนผูใ้ ช้บริกำร อุปกรณ์กำร
เชื่อมต่อ และกำรตัง้ ค่ำของเครื่องอุปกรณ์ ซึ่งมีควำมหมำยว่ำในกำรใช้บริกำรในแต่ละครัง้ มิได้เป็ นกำรให้บริกำรด้วย
ควำมเร็วสูงสุดอย่ำงต่อเนื่อง อีกทัง้ กำรเคลื่อนที่ของอุปกรณ์กำรเชื่อมต่อ ในระหว่ำงกำรใช้บริกำร อำจมีผลต่อกำรรับส่ง
ข้อมูลชั่วครำว และกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในกำรรับส่งข้อมูลได้ ซึ่งผูใ้ ช้บริกำรควรศึกษำข้อมูลรำยละเอียดกำรใช้
บริกำรให้ครบถ้วน
10. บริกำร FINN MOBILE เป็ นกำรให้บริกำรสำหรับกำรใช้งำนส่วนบุคคลตำมปกติเท่ำนัน้ ไม่สำมำรถนำไปใช้ในเชิงพำณิชย์
เช่นนำไปให้บริกำรในร้ำนอินเทอร์เน็ต หรือ ร้ำนเกมส์ หรือขำยต่อ หรือให้เช่ำช่วงกำรใช้งำนที่แสวงหำกำไร กำรใช้งำน
แบบคอลเซ็นเตอร์ หรือใช้เป็ นคู่สำย หรือ มีกำรใช้งำนรับส่งข้อมูลปริมำณมำกที่อำจส่งผลกระทบต่อผูใ้ ช้บริกำรรำยอื่น
เช่นกำรใช้งำนบิททอร์เรนต์ หรือใช้งำนกับเครื่องหรืออุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ท่ตี อ้ งมีกำรเชื่อมต่อข้อมูลปริมำณมำก
ตลอดเวลำ หำกบริษัทฯ ตรวจพบกำรใช้งำน บิททอร์เรนต์ จะดำเนินกำรระงับกำรใช้งำน บิททอร์เรนต์ โดยอัตโนมัติ
11. ในกรณีท่บี ริษัทตรวจพบหรือมีขอ้ สันนิษฐำนว่ำผูใ้ ช้บริกำรมีกำรดำวน์โหลด และ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนำดใหญ่ หรือ กำร
ใช้งำนใดๆ ที่มีกำรรับส่งข้อมูลในปริมำณสูงมำกอย่ำงต่อเนื่อง ในลักษณะไม่เป็ นปกติดงั เช่นบุคคลทั่วไปพึงใช้งำน หรือ
ผูใ้ ช้บริกำรมีพฤติกรรมกำรใช้งำนที่มีผลต่อกำรใช้บริกำรหรือเกิดควำมไม่เป็ นธรรม ก่อหรืออำจก่อให้เกิดควำมเสียหำย
หรือกระทบ หรืออำจจะกระทบต่อกำรใช้บริกำรผูใ้ ช้บริกำรรำยอื่น และ/หรือต่อเครือข่ำย หรือกำรให้บริกำรโดยรวมของ
บริษัท บริษัทมีสิทธิในกำรจัดกำรบริหำรเครือข่ำยตำมควำมเหมำะสมเพื่อรักษำมำตรฐำนคุณภำพของบริกำร และเพื่อ
ช่วยให้ผใู้ ช้บริกำรโดยรวมสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยบริษัทสำมำรถเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจ หรือทำกำร
จำกัดปริมำณกำรใช้งำนของผูใ้ ช้บริกำรและควำมเร็วของโมบำยอินเตอร์เน็ตตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นีก้ ำรลดควำมเร็ว
อำจลดต่ำกว่ำที่ระบุในแพ็กเกจ
12. ผูใ้ ห้บริกำรไม่สนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในกำรให้ผใู้ ช้บริกำรใช้ประโยชน์จำกบริกำร FINN MOBILE อันเข้ำข่ำยละเมิดต่อ
กฎหมำย หรือเงื่อนไขกำรให้บริกำรในทุกรูปแบบ หำกตรวจสอบพบข้อเท็จจริง หรือมีผรู้ อ้ งเรียน ผูใ้ ห้บริกำรขอสงวนสิทธิ์
ในกำรยุติกำรใช้บริกำรที่เป็ นกำรกระทำละเมิดดังกล่ำวทันทีโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
13. อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเฉพำะกำรใช้งำนภำยในประเทศเท่ำนัน้ ไม่รวมค่ำบริกำรโทรศัพท์ระหว่ำงประเทศ (IDD)
ค่ำบริกำรข้ำมแดนอัตโนมัติ (Roaming) บริกำร audio text บริกำรเลขหมำยพิเศษ ค่ำบริกำรเสริมอื่นๆ ค่ำธรรมเนียม
ต่ำง ๆ ค่ำเปลี่ยนแพ็กเกจ ค่ำบริกำรดำวน์โหลดผ่ำนผูใ้ ห้บริกำรแต่ละรำย หำกผูใ้ ช้บริกำรต้องกำรสมัครใช้บริกำรเสริม
หรือบริกำรดำวน์โหลดอื่น ๆ ผูใ้ ช้ตอ้ งศึกษำเงื่อนไขกำรใช้บริกำรของผูใ้ ห้บริกำรแต่ละรำยให้ชดั เจนก่อนใช้บริกำร
14. อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวข้ำงต้นไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิม่ 7%
15. ผูใ้ ช้บริกำรปัจจุบนั ที่ตอ้ งกำรสมัครรำยกำรส่งเสริมกำรขำยนีจ้ ะต้องมีสถำนะปกติ ไม่อยูใ่ นสถำนะระงับกำรใช้บริกำร
ชั่วครำว
16. ผูใ้ ช้บริกำรควรศึกษำข้อกำหนด เงื่อนไขกำรใช้บริกำร อัตรำค่ำบริกำร วิธีกำรตัง้ ค่ำกำรใช้งำน พืน้ ที่กำรให้บริกำร เพื่อ
ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำร ทัง้ นีค้ วำมเร็วของกำรใช้งำนผ่ำนกำรเชื่อมต่อระบบบริกำร FINN MOBILE internet ขึน้ อยู่

Sensitivity: Internal

17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.

Sensitivity: Internal

กับช่วงระยะเวลำของกำรใช้งำน ควำมหนำแน่นของผูใ้ ช้บริกำร รวมถึงคุณภำพในกำรรับ-ส่งสัญญำณของอุปกรณ์ของ
ผูใ้ ช้บริกำร และในกรณีท่ผี ใู้ ช้บริกำรต้องกำรใช้บริกำร data roaming อัตรำค่ำบริกำรจะขึน้ อยู่กบั ผูใ้ ห้บริกำรของประทศ
ปลำยทำงนัน้ ๆ
SMS ที่เป็ นภำษำไทยหรือที่มีทงั้ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษรวม 70 ตัวอักษร คิดเป็ น 1 ข้อควำม SMS ภำษำอังกฤษ 160
ตัวอักษรคิดเป็ น 1 ข้อควำม ซึ่งในกรณีขอ้ ควำมต่อเนื่องที่มีจำนวนเกินกว่ำที่กำหนดดังกล่ำว จำนวนข้อควำมที่เกินจะถูก
คิดค่ำบริกำรเป็ นข้อควำมใหม่ โดยผูร้ บั ปลำยทำงอำจได้รบั ข้อควำมรวมกันในครำวเดียวกัน หรือได้รบั ข้อควำมแยกกัน
ตำมจำนวนครัง้ ที่ส่ง ทัง้ นีข้ นึ ้ อยูก่ บั ควำมสำมำรถของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ปลำยทำง กำรนับจำนวนตัวอักษรในกรณีท่ี
มีเครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์อื่นใด จะทำให้กำรคำนวณจำนวนตัวอักษรต่อข้อควำมจะมีควำมแตกต่ำงกันซึ่งเป็ นไปตำม
ข้อจำกัดทำงเทคนิคของระบบ
แพ็กเกจ/รำยกำรส่งเสริมกำรขำยนีอ้ ยู่ภำยใต้เงื่อนไขกำรให้บริกำรที่ผใู้ ห้บริกำรกำหนด ผูใ้ ช้บริกำรสำมำรถศึกษำข้อมูล
เพิม่ เติมก่อนเลือกใช้บริกำรได้ท่ี finnmobile.io ทัง้ นี ้ ผูใ้ ห้บริกำรขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลง
รำยละเอียดเงื่อนไขได้ตำมที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทรำบหำกมีกำรเปลี่ยนแปลง
สิทธิพิเศษสำหรับแพ็กเกจนีจ้ ำกัดเฉพำะกำรติดต่อสื่อสำรส่วนบุคคลเท่ำนัน้ และห้ำมนำไปใช้ในธุรกิจเพื่อกำรแสวงหำ
กำไรในรูปแบบต่ำง ๆ ที่ขดั ต่อกฎหมำย และรวมถึงกำรนำไปใช้เพื่อให้บริกำร Voice over IP (VoIP) ต่ำง ๆ หำกปรำกฏ
ข้อเท็จจริงว่ำมีกำรนำไปแสวงหำผลประโยชน์ทำงธุรกิจ หรือกำรติดต่อสื่อสำรกับบุคคลภำยนอกในเชิงกำรค้ำ หรือเข้ำสู่
บริกำรอินเตอร์เน็ตซึง่ มีลกั ษณะที่ขดั ต่อกฎหมำย หรือขัดต่อควำมสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีต่อประชำชน ผู้
ให้บริกำรขอสงวนสิทธิใ์ นกำรระงับหรือยกเลิกกำรให้บริกำร และยกเลิกสิทธิ์พิเศษตำมรำยกำรส่งเสริมกำรขำยนี ้ โดยผู้
ให้บริกำรจะเรียกเก็บค่ำใช้บริกำรในอัตรำปกติตำมจำนวนกำรใช้งำน
เมื่อผูใ้ ช้บริกำรตกลงเลือกใช้แพ็กเกจ FINN MOBILE ผูใ้ ช้บริกำรยอมรับและเข้ำใจเป็ นอย่ำงดีวำ่ บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่
นีใ้ ห้บริกำรโดย บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
ผูใ้ ช้บริกำร FINN MOBILE ตกลงยอมรับควำมผูกพันตำมสัญญำกำรใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ท่ที ำขึน้ ระหว่ำง
ผูใ้ ช้บริกำรและบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
ผูใ้ ช้บริกำร FINN MOBILE ตกลงยอมรับที่จะชำระค่ำบริกำรตำมช่องทำงกำรชำระเงินแบบดิจิทลั ที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้
ได้แก่ กำรชำระเงินผ่ำน Credit/Debit card, Rabbit Line Pay, Internet/Mobile Banking
ผูใ้ ช้บริกำร FINN MOBILE สำมำรถศึกษำ ตรวจสอบ หรือบริหำรจัดกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดว้ ยตนเองผ่ำน FINN
MOBILE Application หรือติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี 02 202 8585 (ฟรี)
ให้บริกำรโดย บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 319 อำคำรจัตรุ สั จำมจุรี ชัน้ 38 ถนนพญำไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหำนคร 10330 เลขที่ประจำตัวผูเ้ สียภำษี 0105549034548

