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เงอืนไขการใช้บริการ FINN MOBILE 

1. สาํหรบัผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลือนทรีะบบจดทะเบียนรายเดือนรายใหม่และรายปัจจบุนั ประเภทบคุคลธรรมดา และ

ผูใ้ชบ้รกิารเปลียนเครือข่ายใชเ้บอรเ์ดิม สามารถสมคัรบรกิาร FINN MOBILE น ีไดต้งัแต่วนันเีป็นตน้ไป หรอืจนกว่าจะมี

การเปลียนแปลงเป็นอยา่งอืน 

2. บรกิาร FINN MOBILE เป็นบรกิารในรูปแบบดิจิทลัทีผูใ้ชบ้รกิารสามารถเลือกซอืแพ็กเกจไดอ้ย่างสะดวกดว้ยตนเอง โดย

ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งทาํการลงทะเบียน ผ่านระบบออนไลนท์ีเว็บไซต ์finnmobile.io  

3. เมอืผูใ้ชบ้รกิารเลือกแพ็กเกจแลว้ จะตอ้งชาํระค่าบรกิารในครงัแรกทนัทีทีไดร้บัการแจง้ยอดค่าบรกิารสาํหรบัการใชง้าน

ในครงัแรก ส่วนค่าบรกิารในเดือนถดัไปผูใ้หบ้รกิารจะแจง้รายการการใชบ้รกิาร และยอดค่าบรกิารในแต่ละรอบการใช้

บรกิารใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบล่วงหนา้เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 15 วนัก่อนวนัครบกาํหนดชาํระค่าบรกิาร 

3.1. ในกรณีทีผูใ้ชบ้รกิารชาํระค่าบรกิารหลงัวนัครบกาํหนดชาํระค่าบรกิาร บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในการระงบัการ

ใหบ้รกิารชวัคราว และยกเลิกรายการส่งเสรมิการขายต่างๆ เช่น ส่วนลดอตัราคา่บรกิารแพ็กเกจ FINN MOBILE 

เป็นตน้ และอาจทาํการปิดสญัญาณบรกิารตามรายละเอยีดดา้นล่าง โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. อตัราค่าบรกิารแพก็เกจ FINN MOBILE (ไม่รวมภาษีมลูคา่เพมิ 7%) ตามรายละเอียดเงือนไขดงัน ี

4.1. สาํหรบัผูใ้ชบ้รกิารระบบจดทะเบยีนแบบรายเดือน 

 แพ็กเกจ ‘FINN LITE’ ไดร้บัสิทธิพิเศษในแต่ละ รอบบิล 

 ค่าบรกิาร 399 บาท ต่อรอบเดือน 

 โทรฟรีทกุเครือข่ายจาํนวน 0 นาที ต่อเดือน 

 ใชบ้รกิารขอ้มลูทคีวามเรว็สงูสดุ 100 Mbps เป็นจาํนวน 5 GB 

 ใชบ้รกิารขอ้มลูไดไ้ม่จาํกดัทคีวามเรว็ 10 Mbps 

 ส่งขอ้ความ SMS ไดไ้ม่จาํกดั 

 แพ็กเกจ ‘FINN MAX’ ไดร้บัสิทธิพิเศษในแต่ละ รอบบิล 

 ค่าบรกิาร 1099 บาท ต่อเดือน 

 โทรฟรีทกุเครือข่ายจาํนวน 300 นาที ต่อเดือน 

 ใชบ้รกิารขอ้มลูทคีวามเรว็สงูสดุ 100 Mbps เป็นจาํนวน 80 GB 

 ใชบ้รกิารขอ้มลูไดไ้ม่จาํกดัทคีวามเรว็ 10 Mbps 

 ส่งขอ้ความ SMS ไดไ้ม่จาํกดั 

 แพ็กเกจ ‘Unlimited’ ไดร้บัสิทธิพิเศษในแต่ละ รอบบิล 

 ค่าบรกิาร 1,999 บาท ต่อเดือน 

 โทรฟรีทกุเครือข่ายไมจ่าํกดันาที ต่อเดือน 

 ใชบ้รกิารขอ้มลูทคีวามเรว็สงูสดุ 100 Mbps ไดไ้ม่จาํกดั 

 ส่งขอ้ความ SMS ไดไ้ม่จาํกดั 
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4.2. ผูใ้ชบ้รกิารจะไดร้บัสิทธิพิเศษในการใช ้Line Messenger, Line calls, Line VDO Chat  และสามารถรบัชม LINE TV 

ในประเทศฟรีโดยไมต่ดัปรมิาณการใชง้านและคิดคา่บรกิารในแพก็เกจ ทงันไีม่รวมถงึการใชบ้รกิารในต่างประเทศ 

4.3. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลียนรายละเอยีดแพก็เกจโปรโมชนั และ/หรือส่วนลดต่างๆ ไดต้ามความเหมาะสม 

4.4. อตัราค่าโทรส่วนเกินคิดคา่บรกิารนาทีละ 0.99 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพมิ) 

4.5. ผูใ้ชบ้รกิารสามารถซอืแพก็เกจเสรมิ (Topping) การใชข้อ้มลู ดงัน ี

 Topping ครงัละ 120 บาท – สามารถใชบ้รกิารขอ้มลูทีความเรว็สงูสดุ 100 Mbps เป็นจาํนวน 1 GB 

จนกวา่จะหมดรอบบิล 

4.6. ไม่มีบรกิาร MMS สาํหรบัแพ็กเกจ FINN MOBILE 

4.7. ประเภทบรกิารทผีูใ้ชง้าน FINN MOBILE ไม่สามารถใชง้านได ้ดงันี  

 ไม่สามารถสมคัรใชง้านบรกิารเสรมิประเภท SMS/USSD ทสีมคัรรบัข่าวสาร ความบนัเทิงและส่วนลดต่างๆ  

 ไม่สามารถใชบ้รกิาร SMS/USSD เพอืการโหวต หรือบรจิาคเพือการกศุลได ้

 ไม่สามารถใชบ้รกิารเลขหมายส่วนทีมีการใหบ้รกิารดา้นขอ้มลูขา่วสารหรือบรกิารอืนๆ เพิมเติม ดงัเช่นเลข

หมายประเภท 1900XXX XXX 

4.8. กรณีผูใ้ชบ้รกิารแนะนาํใหผู้อื้นสมคัรเขา้ใชบ้รกิาร FINN MOBILE ดว้ยการส่งรหสัทีไดร้บัจากแอพพลิเคชนั FINN 

MOBILE จากเครืองโทรศพัทเ์คลือนทขีองผูใ้ชบ้รกิาร หรอืผ่านช่องทางทีกาํหนดบนเว็บไซต ์FINN MOBILE เพอืให้

ผูส้มคัรใหม่ใชป้ระกอบกับการสมคัรบรกิาร FINN MOBILE ทงัผูใ้ชบ้รกิารและผูส้มคัรใหมจ่ะไดร้บัส่วนลดพิเศษค่าใช้

บรกิารรายเดือนเป็นจาํนวน  บาทต่อการสมคัรใชบ้รกิาร โดยจะรบัสิทธิไดใ้นรอบบิลถดัไป และสิทธิในการไดร้บั

ส่วนลดจะสินสดุลงเมอืผูส้มคัร ถกูระงบับรกิารชวัคราว หรือทาํการยกเลิกการใชบ้รกิาร FINN MOBILE ทงัน ี

ผูใ้ชบ้รกิารจะไดร้บัสิทธิสงูสดุเท่ากบัค่าบรกิารรายเดือนในแพ็กเกจทีใชง้านอยู่เทา่นนั และไม่สามารถเปลียนเป็นเงิน

สด นาํไปใชเ้ป็นส่วนลดในรอบบลิถัดไป หรือนาํไปเป็นส่วนลดของผูอ้ืนได ้ 

5. จาํนวนสิทธก์ารโทรไม่รวมค่าบรกิารเลขหมายพเิศษ โดยไม่สามารถยกไปใชใ้นรอบบิลถดัไปได ้และไม่สามารถแลกหรือ

ขอคืนเป็นเงินได ้

6. สาํหรบัผูใ้ชบ้รกิารทีสมคัรหรอืยกเลิกรายการส่งเสรมิการขายนีระหว่างรอบบิล บรษิัทฯ จะเรียกเกบ็ค่าบรกิารเหมาจา่ย 

และค่าบรกิารส่วนเกินตามอตัราค่าบรกิารของรายการส่งเสรมิการขายน ี

7. บรษิัทฯ จะเรมินบัรอบบิลทนัทีเมอืการส่งซมิเป็นอนัเสรจ็สมบรูณแ์ลว้ 

8. รายการส่งเสรมิการขาย FINN MOBILE จาํกดัการมีและถือครองไดไ้ม่เกิน 5 เลขหมายต่อ 1 คน/ บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

8.1. ผูใ้ชบ้รกิารจะไดร้บัซิมการด์นาํเขา้จากประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน โดย บรษิัท ดีแท็ค ไตรเน็ต จาํกดั ทอียู่  

อาคารจตัรุสัจามจรีุ ชนั  ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  (สาํนกังานใหญ่) 

จาํนวน 1 ชนิต่อ 1 เลขหมาย (ฟร)ี 

8.2. ผูใ้ชบ้รกิารสามารถติดต่อทาํเรอืงขอซิมการด์ใหม่ไดใ้นกรณีทีมีการสญูหายหรือชาํรุด โดยติดต่อผ่าน FINN MOBILE 

Application หรือตดิต่อสอบถามขอ้มลูเพิมเติมไดท้ี    (ฟรี) 
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8.3. ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งทาํการยืนยนัตวัตนผ่านเว็บ finnmobile.io/activate เมอืไดร้บัซมิการด์ใหม ่

9. การใหบ้รกิาร internet ของ FINN MOBILE เป็นการใหบ้รกิารเสรมิรบัส่งขอ้มลูดว้ยเทคโนโลยี EDGE/3G/4G ทผีู้

ใหบ้รกิารนาํมาใหบ้รกิารภายใตก้ารอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารในโครงขา่ย ซงึอาจมีขอ้จาํกดัในบางสถานที 

บางชว่งเวลา โดยความเรว็การใชง้านบนเทคโนโลยี 3G/4G ขึนอยู่กบัพนืทกีารใหบ้รกิาร จาํนวนผูใ้ชบ้รกิาร อปุกรณก์าร

เชอืมต่อ และการตงัคา่ของเครืองอปุกรณ ์ซงึมีความหมายวา่ในการใชบ้รกิารในแต่ละครงัมิไดเ้ป็นการใหบ้รกิารดว้ย

ความเรว็สงูสดุอยา่งต่อเนือง อีกทงั การเคลือนทขีองอปุกรณก์ารเชือมต่อ ในระหว่างการใชบ้รกิาร อาจมีผลต่อการรบัส่ง

ขอ้มลูชวัคราว และการเปลียนแปลงเทคโนโลยีในการรบัส่งขอ้มลูได ้ซึงผูใ้ชบ้รกิารควรศึกษาขอ้มลูรายละเอียดการใช้

บรกิารใหค้รบถว้น 

10. บรกิาร FINN MOBILE เป็นการใหบ้รกิารสาํหรบัการใชง้านส่วนบุคคลตามปกติเท่านนั ไม่สามารถนาํไปใชใ้นเชงิพาณิชย ์

เช่นนาํไปใหบ้รกิารในรา้นอินเทอรเ์น็ต หรือ รา้นเกมส ์หรือขายต่อ หรือใหเ้ช่าช่วงการใชง้านทีแสวงหากาํไร การใชง้าน

แบบคอลเซ็นเตอร ์หรือใชเ้ป็นคู่สาย หรือ มกีารใชง้านรบัส่งขอ้มลูปรมิาณมากทีอาจส่งผลกระทบต่อผูใ้ชบ้รกิารรายอืน 

เช่นการใชง้านบิททอรเ์รนต ์หรอืใชง้านกับเครืองหรืออปุกรณอิ์เลคทรอนิคสท์ีตอ้งมีการเชือมต่อขอ้มลูปรมิาณมาก

ตลอดเวลา หากบรษิัทฯ ตรวจพบการใชง้าน บิททอรเ์รนต ์จะดาํเนินการระงบัการใชง้าน บิททอรเ์รนต ์โดยอตัโนมตัิ 

11. ในกรณีทีบรษิัทตรวจพบหรือมขีอ้สนันิษฐานว่าผูใ้ชบ้รกิารมีการดาวนโ์หลด และ/หรือ อพัโหลดไฟลข์นาดใหญ่ หรอื การ

ใชง้านใดๆ ทีมีการรบัส่งขอ้มลูในปรมิาณสงูมากอย่างต่อเนือง ในลกัษณะไม่เป็นปกติดงัเช่นบุคคลทวัไปพึงใชง้าน หรอื

ผูใ้ชบ้รกิารมีพฤตกิรรมการใชง้านทีมีผลต่อการใชบ้รกิารหรือเกิดความไม่เป็นธรรม ก่อหรืออาจก่อใหเ้กดิความเสียหาย 

หรือกระทบ หรืออาจจะกระทบต่อการใชบ้รกิารผูใ้ชบ้รกิารรายอืน และ/หรอืต่อเครือข่าย หรือการใหบ้รกิารโดยรวมของ

บรษิัท บรษิัทมีสิทธิในการจดัการบรหิารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพือรกัษามาตรฐานคณุภาพของบรกิาร และเพือ

ช่วยใหผู้ใ้ชบ้รกิารโดยรวมสามารถใชง้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยบรษิัทสามารถเปลียนแปลงแพก็เกจ หรือทาํการ

จาํกดัปรมิาณการใชง้านของผูใ้ชบ้รกิารและความเรว็ของโมบายอนิเตอรเ์น็ตตามความเหมาะสม ทังนกีารลดความเรว็

อาจลดตาํกว่าทีระบใุนแพ็กเกจ 

12. ผูใ้หบ้รกิารไม่สนบัสนนุหรอืมีส่วนรว่มในการใหผู้ใ้ชบ้รกิารใชป้ระโยชนจ์ากบรกิาร FINN MOBILE อนัเขา้ข่ายละเมดิต่อ

กฎหมาย หรือเงือนไขการใหบ้รกิารในทกุรูปแบบ หากตรวจสอบพบขอ้เท็จจรงิ หรือมีผูร้อ้งเรยีน ผูใ้หบ้รกิารขอสงวนสิทธิ

ในการยตุิการใชบ้รกิารทีเป็นการกระทาํละเมดิดงักล่าวทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

13. อตัราค่าบรกิารดงักลา่วขา้งตน้เฉพาะการใชง้านภายในประเทศเท่านนั ไม่รวมคา่บรกิารโทรศพัทร์ะหว่างประเทศ (IDD) 

ค่าบรกิารขา้มแดนอตัโนมตัิ (Roaming)  บรกิาร audio text บรกิารเลขหมายพเิศษ คา่บรกิารเสรมิอืนๆ ค่าธรรมเนียม

ต่าง ๆ  คา่เปลียนแพก็เกจ  ค่าบรกิารดาวนโ์หลดผ่านผูใ้หบ้รกิารแต่ละราย หากผูใ้ชบ้รกิารตอ้งการสมคัรใชบ้รกิารเสรมิ 

หรือบรกิารดาวนโ์หลดอืน ๆ ผูใ้ชต้อ้งศกึษาเงือนไขการใชบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารแต่ละรายใหช้ดัเจนก่อนใชบ้รกิาร  

14. อตัราค่าบรกิารดงักลา่วขา้งตน้ไม่รวมภาษีมลูคา่เพมิ 7% 

15. ผูใ้ชบ้รกิารปัจจบุนัทีตอ้งการสมคัรรายการส่งเสรมิการขายนีจะตอ้งมีสถานะปกติ ไม่อยูใ่นสถานะระงบัการใชบ้รกิาร

ชวัคราว 

16. ผูใ้ชบ้รกิารควรศกึษาขอ้กาํหนด เงือนไขการใชบ้รกิาร อตัราค่าบรกิาร วิธีการตงัคา่การใชง้าน พนืทกีารใหบ้รกิาร เพือ

ความสะดวกในการใชบ้รกิาร ทงันีความเรว็ของการใชง้านผ่านการเชือมต่อระบบบรกิาร FINN MOBILE internet ขึนอยู่



 

Sensitivity: Internal 

กบัช่วงระยะเวลาของการใชง้าน ความหนาแน่นของผูใ้ชบ้รกิาร รวมถึงคุณภาพในการรบั-ส่งสญัญาณของอปุกรณข์อง

ผูใ้ชบ้รกิาร และในกรณีทีผูใ้ชบ้รกิารตอ้งการใชบ้รกิาร data roaming อตัราค่าบรกิารจะขึนอยู่กบัผูใ้หบ้รกิารของประทศ

ปลายทางนนัๆ 

17. SMS ทเีป็นภาษาไทยหรือทีมีทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษรวม 70 ตวัอกัษร คิดเป็น 1 ขอ้ความ SMS ภาษาองักฤษ 160 

ตวัอกัษรคิดเป็น 1 ขอ้ความ ซงึในกรณีขอ้ความตอ่เนืองทีมีจาํนวนเกินกว่าทีกาํหนดดงักลา่ว จาํนวนขอ้ความทเีกินจะถูก

คิดค่าบรกิารเป็นขอ้ความใหม่ โดยผูร้บัปลายทางอาจไดร้บัขอ้ความรวมกนัในคราวเดยีวกนั หรือไดร้บัขอ้ความแยกกนั

ตามจาํนวนครงัทส่ีง ทงันขีึนอยูก่บัความสามารถของเครืองโทรศพัทเ์คลือนทปีลายทาง การนบัจาํนวนตวัอกัษรในกรณีที

มีเครืองหมายหรือสญัลกัษณอื์นใด จะทาํใหก้ารคาํนวณจาํนวนตวัอกัษรต่อขอ้ความจะมีความแตกตา่งกนัซึงเป็นไปตาม

ขอ้จาํกดัทางเทคนคิของระบบ 

18. แพ็กเกจ/รายการส่งเสรมิการขายนีอยู่ภายใตเ้งือนไขการใหบ้รกิารทผีูใ้หบ้รกิารกาํหนด ผูใ้ชบ้รกิารสามารถศกึษาขอ้มลู

เพมิเติมก่อนเลือกใชบ้รกิารไดท้ ี finnmobile.io ทงัน ี ผูใ้หบ้รกิารขอสงวนสิทธิในการยกเลิก และ/หรอืเปลียนแปลง

รายละเอยีดเงือนไขไดต้ามทีเห็นสมควร โดยจะแจง้ใหท้ราบหากมีการเปลียนแปลง 

19. สิทธิพิเศษสาํหรบัแพก็เกจนจีาํกดัเฉพาะการตดิต่อสือสารส่วนบคุคลเท่านนั และหา้มนาํไปใชใ้นธุรกิจเพือการแสวงหา

กาํไรในรูปแบบต่าง ๆ ทีขดัต่อกฎหมาย และรวมถึงการนาํไปใชเ้พือใหบ้รกิาร Voice over IP (VoIP) ตา่ง ๆ หากปรากฏ

ขอ้เท็จจรงิว่ามีการนาํไปแสวงหาผลประโยชนท์างธุรกจิ หรือการติดต่อสือสารกบับคุคลภายนอกในเชิงการคา้ หรอืเขา้สู่

บรกิารอินเตอรเ์น็ตซงึมีลกัษณะทีขดัต่อกฎหมาย หรือขดัต่อความสงบเรียบรอ้ย และศีลธรรมอนัดีต่อประชาชน ผู้

ใหบ้รกิารขอสงวนสิทธิในการระงบัหรือยกเลิกการใหบ้รกิาร และยกเลิกสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสรมิการขายนี โดยผู้

ใหบ้รกิารจะเรียกเก็บค่าใชบ้รกิารในอตัราปกติตามจาํนวนการใชง้าน 

20. เมอืผูใ้ชบ้รกิารตกลงเลือกใชแ้พ็กเกจ FINN MOBILE ผูใ้ชบ้รกิารยอมรบัและเขา้ใจเป็นอยา่งดีวา่บรกิารโทรศพัทเ์คลือนที

นใีหบ้รกิารโดย บรษัิท ดีแทค ไตรเน็ต จาํกดั  

21. ผูใ้ชบ้รกิาร FINN MOBILE ตกลงยอมรบัความผกูพนัตามสญัญาการใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลือนททีทีาํขึนระหวา่ง

ผูใ้ชบ้รกิารและบรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จาํกัด 

22. ผูใ้ชบ้รกิาร FINN MOBILE ตกลงยอมรบัทจีะชาํระค่าบริการตามช่องทางการชาํระเงินแบบดจิิทลัทบีรษิัทฯ จดัเตรียมไว้

ไดแ้ก่ การชาํระเงินผ่าน Credit/Debit card, Rabbit Line Pay, Internet/Mobile Banking  

23. ผูใ้ชบ้รกิาร FINN MOBILE สามารถศึกษา ตรวจสอบ หรือบรหิารจดัการอนืๆ ทีเกียวขอ้งไดด้ว้ยตนเองผ่าน FINN 

MOBILE Application หรือติดต่อสอบถามขอ้มลูเพิมเติมไดท้ี    (ฟรี) 

24. ใหบ้รกิารโดย บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จาํกัด  อาคารจตัรุสัจามจรีุ ชนั  ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 

กรุงเทพมหานคร  เลขทีประจาํตวัผูเ้สียภาษี  

 

 

 


