
เง ื�อนไขการใชบ้รกิาร FINN MOBILE

1. สําหรับผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื�อนที�ระบบจดทะเบยีนรายเดอืนรายใหมแ่ละราย
ปัจจบุนั ประเภทบคุคลธรรมดา และผูใ้ชบ้รกิารเปลี�ยนเครอืขา่ยใชเ้บอรเ์ดมิ สามารถ
สมคัรบรกิาร FINN MOBILE นี� ไดต้ั �งแตว่นันี�เป็นตน้ไป หรอืจนกวา่จะมกีาร
เปลี�ยนแปลงเป็นอยา่งอื�น

2. บรกิาร FINN MOBILE เป็นบรกิารในรปูแบบดจิทิลัที�ผูใ้ชบ้รกิารสามารถเลอืกซื�อ
แพ็กเกจไดอ้ยา่งสะดวกดว้ยตนเอง โดยผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งทําการลงทะเบยีน ผา่น
ระบบออนไลนท์ี�เว็บไซต ์finnmobile.io

3. เมื�อผูใ้ชบ้รกิารเลอืกแพ็กเกจแลว้ จะตอ้งชาํระคา่บรกิารในครั �งแรกทนัททีี�ไดรั้บการ
แจง้ยอดคา่บรกิารสําหรับการใชง้านในครั�งแรก สว่นคา่บรกิารในเดอืนถดัไปผูใ้ห ้
บรกิารจะแจง้รายการการใชบ้รกิาร และยอดคา่บรกิารในแตล่ะรอบการใชบ้รกิารใหผู้ ้
ใชบ้รกิารทราบลว่งหนา้เป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 15 วนักอ่นวนัครบกําหนดชาํระคา่
บรกิาร

3.1. ในกรณีที�ผูใ้ชบ้รกิารชาํระคา่บรกิารหลงัวนัครบกําหนดชาํระคา่บรกิาร บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธิ�ในการระงับการใหบ้รกิารชั�วคราว และยกเลกิรายการสง่เสรมิการ
ขายตา่งๆ เชน่ สว่นลดอตัราคา่บรกิารแพ็กเกจ FINN MOBILE เป็นตน้ และ
อาจทําการปิดสญัญาณบรกิารตามรายละเอยีดดา้นลา่ง โดยไมต่อ้งแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้

4. อตัราคา่บรกิารแพ็กเกจ FINN MOBILE (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ�ม 7%) ตามราย
ละเอยีดเงื�อนไขดงันี�

4.1. สําหรับผูใ้ชบ้รกิารระบบจดทะเบยีนแบบรายเดอืน

● แพ็กเกจ ‘FINN NET’ ไดรั้บสทิธพิเิศษในแตล่ะ รอบบลิ
○ คา่บรกิาร 199 บาท ตอ่รอบเดอืน
○ โทรฟรทีกุเครอืขา่ยจํานวน 0 นาท ีตอ่เดอืน
○ ใชบ้รกิารขอ้มลูที�ความเร็วสงูสดุ 100 Mbps เป็นจํานวน 10 GB
○ ใชบ้รกิารขอ้มลูไดไ้มจํ่ากดัที�ความเร็ว 20 Mbps
○ สง่ขอ้ความ SMS ไดไ้มจํ่ากดั

● แพ็กเกจ ‘FINN EXTREME’ ไดรั้บสทิธพิเิศษในแตล่ะ รอบบลิ
○ คา่บรกิาร 329 บาท ตอ่เดอืน
○ โทรฟรทีกุเครอืขา่ยจํานวน 600 นาท ีตอ่เดอืน
○ ใชบ้รกิารขอ้มลูที�ความเร็วสงูสดุ 100 Mbps เป็นจํานวน 60 GB



○ ใชบ้รกิารขอ้มลูไดไ้มจํ่ากดัที�ความเร็ว 20 Mbps
○ สง่ขอ้ความ SMS ไดไ้มจํ่ากดั

● แพ็กเกจ ‘FINN INFINITE’ ไดรั้บสทิธพิเิศษในแตล่ะ รอบบลิ
○ คา่บรกิาร 749 บาท ตอ่เดอืน
○ โทรฟรทีกุเครอืขา่ยไมจํ่ากดันาท ีตอ่เดอืน
○ ใชบ้รกิารขอ้มลูที�ความเร็วสงูสดุ 100 Mbps ไดไ้มจํ่ากดั
○ สง่ขอ้ความ SMS ไดไ้มจํ่ากดั

4.2. ผูใ้ชบ้รกิารจะไดรั้บสทิธพิเิศษในการใช ้Line Messenger, Line calls, Line
VDO Chat ในประเทศฟรโีดยไมต่ดัปรมิาณการใชง้านและคดิคา่บรกิารใน
แพ็กเกจ ทั �งนี�ไมร่วมถงึการใชบ้รกิารในตา่งประเทศ

4.3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนรายละเอยีดแพ็กเกจโปรโมชั�น และ/
หรอืสว่นลดตา่งๆ ไดต้ามความเหมาะสม

4.4. อตัราคา่โทรสว่นเกนิคดิคา่บรกิารนาทลีะ 0.99 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ�ม)

4.5. ผูใ้ชบ้รกิารสามารถซื�อแพ็กเกจเสรมิ (Topping) การใชข้อ้มลู ดงันี�

● แพ็กเกจเสรมิอนิเทอรเ์น็ต
○ คา่บรกิาร 40 บาท สามารถใชบ้รกิารขอ้มลูที�ความเร็วสงูสดุ

100 Mbps เป็นจํานวน 5 GB จนกวา่จะหมดรอบบลิ
○ คา่บรกิาร 60 บาท สามารถใชบ้รกิารขอ้มลูที�ความเร็วสงูสดุ

100 Mbps เป็นจํานวน 10 GB จนกวา่จะหมดรอบบลิ
○ คา่บรกิาร 100 บาท สามารถใชบ้รกิารขอ้มลูที�ความเร็วสงูสดุ

100 Mbps เป็นจํานวน 20 GB จนกวา่จะหมดรอบบลิ

● แพ็กเกจเสรมิโทรฟรทีกุเครอืขา่ย
○ คา่บรกิาร 60 บาท สามารถใชบ้รกิารโทรฟรทีกุเครอืขา่ยจํานวน

100 นาท ีจนกวา่จะหมดรอบบลิ
○ คา่บรกิาร 150 บาท สามารถใชบ้รกิารโทรฟรทีกุเครอืขา่ย

จํานวน 300 นาท ีจนกวา่จะหมดรอบบลิ
○ คา่บรกิาร 220 บาท สามารถใชบ้รกิารโทรฟรทีกุเครอืขา่ย

จํานวน 600 นาท ีจนกวา่จะหมดรอบบลิ

4.6. ไมม่บีรกิาร MMS สําหรับแพ็กเกจ FINN MOBILE

4.7. ประเภทบรกิารที�ผูใ้ชง้าน FINN MOBILE ไมส่ามารถใชง้านได ้ดงันี�

● ไมส่ามารถสมคัรใชง้านบรกิารเสรมิประเภท SMS/USSD ที�สมคัรรับ
ขา่วสาร ความบนัเทงิและสว่นลดตา่งๆ



● ไมส่ามารถใชบ้รกิาร SMS/USSD เพื�อการโหวต หรอืบรจิาคเพื�อการ
กศุลได ้

● ไมส่ามารถใชบ้รกิารเลขหมายสว่นที�มกีารใหบ้รกิารดา้นขอ้มลูขา่วสาร
หรอืบรกิารอื�นๆ เพิ�มเตมิ ดงัเชน่เลขหมายประเภท 1900XXX XXX

4.8. กรณีผูใ้ชบ้รกิารแนะนําใหผู้อ้ ื�นสมคัรเขา้ใชบ้รกิาร FINN MOBILE ดว้ยการสง่
รหสัที�ไดรั้บจากแอพพลเิคชั�น FINN MOBILE จากเครื�องโทรศพัทเ์คลื�อนที�
ของผูใ้ชบ้รกิาร หรอืผา่นชอ่งทางที�กําหนดบนเว็บไซต ์FINN MOBILE
เพื�อใหผู้ส้มคัรใหมใ่ชป้ระกอบกบัการสมคัรบรกิาร FINN MOBILE ทั �งผูใ้ช ้
บรกิารและผูส้มคัรใหมจ่ะไดรั้บสว่นลดพเิศษคา่ใชบ้รกิารรายเดอืนเป็นจํานวน
10 บาทตอ่การสมคัรใชบ้รกิาร โดยจะรับสทิธไิดใ้นรอบบลิถดัไป และสทิธใิน
การไดรั้บสว่นลดจะสิ�นสดุลงเมื�อผูส้มคัร ถกูระงับบรกิารชั�วคราว หรอืทําการ
ยกเลกิการใชบ้รกิาร FINN MOBILE ทั �งนี� ผูใ้ชบ้รกิารจะไดรั้บสทิธสิงูสดุ
เทา่กบัคา่บรกิารรายเดอืนในแพ็กเกจที�ใชง้านอยูเ่ทา่นั�น และไมส่ามารถ
เปลี�ยนเป็นเงนิสด นําไปใชเ้ป็นสว่นลดในรอบบลิถดัไป หรอืนําไปเป็นสว่นลด
ของผูอ้ื�นได ้

5. จํานวนสทิธก์ารโทรไมร่วมคา่บรกิารเลขหมายพเิศษ โดยไมส่ามารถยกไปใชใ้นรอบ
บลิถดัไปได ้และไมส่ามารถแลกหรอืขอคนืเป็นเงนิได ้

6. สําหรับผูใ้ชบ้รกิารที�สมคัรหรอืยกเลกิรายการสง่เสรมิการขายนี�ระหวา่งรอบบลิ บรษัิท
ฯ จะเรยีกเกบ็คา่บรกิารเหมาจา่ยและคา่บรกิารสว่นเกนิตามอตัราคา่บรกิารของ
รายการสง่เสรมิการขายนี�

7. บรษัิทฯ จะเริ�มนับรอบบลิทนัทเีมื�อการสง่ซมิเป็นอนัเสร็จสมบรูณแ์ลว้

8. รายการสง่เสรมิการขาย FINN MOBILE จํากดัการมแีละถอืครองไดไ้มเ่กนิ 5
เลขหมายตอ่ 1 คน/ บตัรประจําตวัประชาชน

8.1. ผูใ้ชบ้รกิารจะไดรั้บซมิการด์นําเขา้จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี โดย
บรษัิท ดแีท็ค ไตรเน็ต จํากดั ที�อยู ่319 อาคารจัตรัุสจามจรุ ีชั �น 38 ถนน
พญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร 10330 (สํานักงานใหญ)่
จํานวน 1 ชิ�นตอ่ 1 เลขหมาย (ฟร)ี

8.2. ผูใ้ชบ้รกิารสามารถตดิตอ่ทําเรื�องขอซมิการด์ใหมไ่ดใ้นกรณีที�มกีารสญูหาย
หรอืชาํรดุ โดยตดิตอ่ผา่น FINN MOBILE Application หรอืตดิตอ่สอบถาม
ขอ้มลูเพิ�มเตมิไดท้ี� 02 202 8585 (ฟร)ี

8.3. ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งทําการยนืยนัตวัตนผา่นเว็บ finnmobile.io/activate เมื�อได ้
รับซมิการด์ใหม่



9. การใหบ้รกิาร internet ของ FINN MOBILE เป็นการใหบ้รกิารเสรมิรับสง่ขอ้มลูดว้ย
เทคโนโลย ีEDGE/3G/4G ที�ผูใ้หบ้รกิารนํามาใหบ้รกิารภายใตก้ารอํานวยความ
สะดวกใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิารในโครงขา่ย ซึ�งอาจมขีอ้จํากดัในบางสถานที� บางชว่งเวลา
โดยความเร็วการใชง้านบนเทคโนโลย ี3G/4G ขึ�นอยูก่บัพื�นที�การใหบ้รกิาร จํานวนผู ้
ใชบ้รกิาร อปุกรณก์ารเชื�อมตอ่ และการตั �งคา่ของเครื�องอปุกรณ ์ซึ�งมคีวามหมายวา่
ในการใชบ้รกิารในแตล่ะครั �งมไิดเ้ป็นการใหบ้รกิารดว้ยความเร็วสงูสดุอยา่งตอ่เนื�อง
อกีทั �ง การเคลื�อนที�ของอปุกรณก์ารเชื�อมตอ่ ในระหวา่งการใชบ้รกิาร อาจมผีลตอ่
การรับสง่ขอ้มลูชั�วคราว และการเปลี�ยนแปลงเทคโนโลยใีนการรับสง่ขอ้มลูได ้ซึ�งผู ้
ใชบ้รกิารควรศกึษาขอ้มลูรายละเอยีดการใชบ้รกิารใหค้รบถว้น

10. บรกิาร FINN MOBILE เป็นการใหบ้รกิารสําหรับการใชง้านสว่นบคุคลตามปกติ
เทา่นั�น ไมส่ามารถนาไปใชใ้นเชงิพาณชิย ์เชน่นําไปใหบ้รกิารในรา้นอนิเทอรเ์น็ต
หรอื รา้นเกมส ์หรอืขายตอ่ หรอืใหเ้ชา่ชว่งการใชง้านที�แสวงหากําไร การใชง้านแบบ
คอลเซน็เตอร ์หรอืใชเ้ป็นคูส่าย หรอื มกีารใชง้านรับสง่ขอ้มลูปรมิาณมากที�อาจสง่
ผลกระทบตอ่ผูใ้ชบ้รกิารรายอื�น เชน่การใชง้านบทิทอรเ์รนต ์หรอืใชง้านกบัเครื�อง
หรอือปุกรณอ์เิลคทรอนคิสท์ี�ตอ้งมกีารเชื�อมตอ่ขอ้มลูปรมิาณมากตลอดเวลา หาก
บรษัิทฯ ตรวจพบการใชง้าน บทิทอรเ์รนต ์จะดาเนนิการระงับการใชง้าน บทิทอรเ์รนต์
โดยอตัโนมตัิ

11. ในกรณีที�บรษัิทตรวจพบหรอืมขีอ้สนันษิฐานวา่ผูใ้ชบ้รกิารมกีารดาวนโ์หลด และ/หรอื
อพัโหลดไฟลข์นาดใหญ ่หรอื การใชง้านใดๆ ที�มกีารรับสง่ขอ้มลูในปรมิาณสงูมาก
อยา่งตอ่เนื�อง ในลกัษณะไมเ่ป็นปกตดิงัเชน่บคุคลทั�วไปพงึใชง้าน หรอืผูใ้ชบ้รกิารมี
พฤตกิรรมการใชง้านที�มผีลตอ่การใชบ้รกิารหรอืเกดิความไมเ่ป็นธรรม กอ่หรอือาจกอ่
ใหเ้กดิความเสยีหาย หรอืกระทบ หรอือาจจะกระทบตอ่การใชบ้รกิารผูใ้ชบ้รกิารราย
อื�น และ/หรอืตอ่เครอืขา่ย หรอืการใหบ้รกิารโดยรวมของบรษัิท บรษัิทมสีทิธใินการ
จัดการบรหิารเครอืขา่ยตามความเหมาะสมเพื�อรักษามาตรฐานคณุภาพของบรกิาร
และเพื�อชว่ยใหผู้ใ้ชบ้รกิารโดยรวมสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยบรษัิท
สามารถเปลี�ยนแปลงแพ็กเกจ หรอืทาการจากดัปรมิาณการใชง้านของผูใ้ชบ้รกิาร
และความเร็วของโมบายอนิเตอรเ์น็ตตามความเหมาะสม ทั �งนี�การลดความเร็วอาจลด
ตํ�ากวา่ที�ระบใุนแพ็กเกจ

12. ผูใ้หบ้รกิารไมส่นับสนุนหรอืมสีว่นรว่มในการใหผู้ใ้ชบ้รกิารใชป้ระโยชนจ์ากบรกิาร
FINN MOBILE อนัเขา้ขา่ยละเมดิตอ่กฎหมาย หรอืเงื�อนไขการใหบ้รกิารในทกุรปู
แบบ หากตรวจสอบพบขอ้เท็จจรงิ หรอืมผีูร้อ้งเรยีน ผูใ้หบ้รกิารขอสงวนสทิธิ�ในการ
ยตุกิารใชบ้รกิารที�เป็นการกระทําละเมดิดงักลา่วทนัทโีดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้

13. อตัราคา่บรกิารดงักลา่วขา้งตน้เฉพาะการใชง้านภายในประเทศเทา่นั�น ไมร่วมคา่
บรกิารโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ (IDD) คา่บรกิารขา้มแดนอตัโนมตั ิ(Roaming)



บรกิาร audio text บรกิารเลขหมายพเิศษ คา่บรกิารเสรมิอื�นๆ คา่ธรรมเนยีมตา่ง ๆ คา่
เปลี�ยนแพ็กเกจ คา่บรกิารดาวนโ์หลดผา่นผูใ้หบ้รกิารแตล่ะราย หากผูใ้ชบ้รกิาร
ตอ้งการสมคัรใชบ้รกิารเสรมิ หรอืบรกิารดาวนโ์หลดอื�น ๆ ผูใ้ชต้อ้งศกึษาเงื�อนไขการ
ใชบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารแตล่ะรายใหช้ดัเจนกอ่นใชบ้รกิาร

14. อตัราคา่บรกิารดงักลา่วขา้งตน้ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ�ม 7%

15. ผูใ้ชบ้รกิารปัจจบุนัที�ตอ้งการสมคัรรายการสง่เสรมิการขายนี�จะตอ้งมสีถานะปกต ิไม่
อยูใ่นสถานะระงับการใชบ้รกิารชั�วคราว

16. ผูใ้ชบ้รกิารควรศกึษาขอ้กําหนด เงื�อนไขการใชบ้รกิาร อตัราคา่บรกิาร วธิกีารตั �งคา่
การใชง้าน พื�นที�การใหบ้รกิาร เพื�อความสะดวกในการใชบ้รกิาร ทั �งนี�ความเร็วของ
การใชง้านผา่นการเชื�อมตอ่ระบบบรกิาร FINN MOBILE internet ขึ�นอยูก่บัชว่งระยะ
เวลาของการใชง้าน ความหนาแน่นของผูใ้ชบ้รกิาร รวมถงึคณุภาพในการรับ-สง่
สญัญาณของอปุกรณข์องผูใ้ชบ้รกิาร และในกรณีที�ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งการใชบ้รกิาร
data roaming อตัราคา่บรกิารจะขึ�นอยูก่บัผูใ้หบ้รกิารของประทศปลายทางนั�นๆ

17. SMS ที�เป็นภาษาไทยหรอืที�มทีั �งภาษาไทยและภาษาองักฤษรวม 70 ตวัอกัษร คดิ
เป็น 1 ขอ้ความ SMS ภาษาองักฤษ 160 ตวัอกัษรคดิเป็น 1 ขอ้ความ ซึ�งในกรณี
ขอ้ความตอ่เนื�องที�มจํีานวนเกนิกวา่ที�กําหนดดงักลา่ว จํานวนขอ้ความที�เกนิจะถกูคดิ
คา่บรกิารเป็นขอ้ความใหม ่โดยผูรั้บปลายทางอาจไดรั้บขอ้ความรวมกนัในคราว
เดยีวกนั หรอืไดรั้บขอ้ความแยกกนัตามจํานวนครั�งที�สง่ ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัความสามารถ
ของเครื�องโทรศพัทเ์คลื�อนที�ปลายทาง การนับจํานวนตวัอกัษรในกรณีที�มี
เครื�องหมายหรอืสญัลกัษณอ์ื�นใด จะทําใหก้ารคํานวณจํานวนตวัอกัษรตอ่ขอ้ความจะ
มคีวามแตกตา่งกนัซึ�งเป็นไปตามขอ้จํากดัทางเทคนคิของระบบ

18. แพ็กเกจ/รายการสง่เสรมิการขายนี�อยูภ่ายใตเ้งื�อนไขการใหบ้รกิารที�ผูใ้หบ้รกิาร
กําหนด ผูใ้ชบ้รกิารสามารถศกึษาขอ้มลูเพิ�มเตมิกอ่นเลอืกใชบ้รกิารไดท้ี�
finnmobile.io ทั �งนี� ผูใ้หบ้รกิารขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิ และ/หรอืเปลี�ยนแปลง
รายละเอยีดเงื�อนไขไดต้ามที�เห็นสมควร โดยจะแจง้ใหท้ราบหากมกีารเปลี�ยนแปลง

19. สทิธพิเิศษสําหรับแพ็กเกจนี�จํากดัเฉพาะการตดิตอ่สื�อสารสว่นบคุคลเทา่นั�น และหา้ม
นําไปใชใ้นธรุกจิเพื�อการแสวงหากําไรในรปูแบบตา่ง ๆ ที�ขดัตอ่กฎหมาย และรวมถงึ
การนําไปใชเ้พื�อใหบ้รกิาร Voice over IP (VoIP) ตา่ง ๆ หากปรากฏขอ้เท็จจรงิวา่มี
การนาไปแสวงหาผลประโยชนท์างธรุกจิ หรอืการตดิตอ่สื�อสารกบับคุคลภายนอกใน
เชงิการคา้ หรอืเขา้สูบ่รกิารอนิเตอรเ์น็ตซึ�งมลีกัษณะที�ขดัตอ่กฎหมาย หรอืขดัตอ่
ความสงบเรยีบรอ้ย และศลีธรรมอนัดตีอ่ประชาชน ผูใ้หบ้รกิารขอสงวนสทิธิ�ในการ
ระงับหรอืยกเลกิการใหบ้รกิาร และยกเลกิสทิธิ�พเิศษตามรายการสง่เสรมิการขายนี�
โดยผูใ้หบ้รกิารจะเรยีกเกบ็คา่ใชบ้รกิารในอตัราปกตติามจานวนการใชง้าน



20. เมื�อผูใ้ชบ้รกิารตกลงเลอืกใชแ้พ็กเกจ FINN MOBILE ผูใ้ชบ้รกิารยอมรับและเขา้ใจ
เป็นอยา่งดวีา่บรกิารโทรศพัทเ์คลื�อนที�นี�ใหบ้รกิารโดย บรษัิท ดแีทค ไตรเน็ต จํากดั

21. ผูใ้ชบ้รกิาร FINN MOBILE ตกลงยอมรับความผกูพันตามสญัญาการใชบ้รกิาร
โทรศพัทเ์คลื�อนที�ที�ทําขึ�นระหวา่งผูใ้ชบ้รกิารและบรษัิท ดแีทค ไตรเน็ต จํากดั

22. ผูใ้ชบ้รกิาร FINN MOBILE ตกลงยอมรับที�จะชาํระคา่บรกิารตามชอ่งทางการชาํระ
เงนิแบบดจิทิลัที�บรษัิทฯ จัดเตรยีมไวไ้ดแ้ก ่การชาํระเงนิผา่น Credit/Debit card,
Rabbit Line Pay, Internet/Mobile Banking

23. ผูใ้ชบ้รกิาร FINN MOBILE สามารถศกึษา ตรวจสอบ หรอืบรหิารจัดการอื�นๆ ที�
เกี�ยวขอ้งไดด้ว้ยตนเองผา่น FINN MOBILE Application หรอืตดิตอ่สอบถามขอ้มลู
เพิ�มเตมิไดท้ี� 02 202 8585 (ฟร)ี

24. ใหบ้รกิารโดย บรษัิท ดแีทค ไตรเน็ต จํากดั 319 อาคารจัตรัุสจามจรุ ีชั �น 38 ถนน
พญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร 10330 เลขที�ประจําตวัผูเ้สยี
ภาษี 0105549034548


