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เงือ่นไขการใช้บริการ FINN MOBILE 

1. ส ำหรบัผูใ้ชบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีระบบจดทะเบียนรำยเดือนรำยใหม่และรำยปัจจบุนั ประเภทบคุคลธรรมดำ และ
ผูใ้ชบ้รกิำรเปล่ียนเครือข่ำยใชเ้บอรเ์ดิม สำมำรถสมคัรบรกิำร FINN MOBILE นี ้ไดต้ัง้แต่วนันีเ้ป็นตน้ไป หรือจนกว่ำจะมี
กำรเปล่ียนแปลงเป็นอยำ่งอื่น 

2. บรกิำร FINN MOBILE เป็นบรกิำรในรูปแบบดจิิทลัที่ผูใ้ชบ้รกิำรสำมำรถเลือกซือ้แพ็กเกจไดอ้ย่ำงสะดวกดว้ยตนเอง โดย
ผูใ้ชบ้รกิำรจะตอ้งท ำกำรลงทะเบยีน ผ่ำนระบบออนไลนท์ี่เว็บไซต ์finnmobile.io  

3. เมื่อผูใ้ชบ้รกิำรเลือกแพ็กเกจแลว้ จะตอ้งช ำระคำ่บรกิำรในครัง้แรกทนัทีที่ไดร้บักำรแจง้ยอดค่ำบรกิำรส ำหรบักำรใชง้ำน
ในครัง้แรก ส่วนค่ำบรกิำรในเดือนถดัไปผูใ้หบ้รกิำรจะแจง้รำยกำรกำรใชบ้รกิำร และยอดคำ่บรกิำรในแต่ละรอบกำรใช้
บรกิำรใหผู้ใ้ชบ้รกิำรทรำบล่วงหนำ้เป็นระยะเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 15 วนัก่อนวนัครบก ำหนดช ำระค่ำบรกิำร 

3.1. ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้รกิำรช ำระคำ่บรกิำรหลงัวนัครบก ำหนดช ำระค่ำบรกิำร บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรระงบักำร
ใหบ้รกิำรชั่วครำว และยกเลิกรำยกำรส่งเสรมิกำรขำยต่ำงๆ เช่น ส่วนลดอตัรำคำ่บรกิำรแพ็กเกจ FINN MOBILE 
เป็นตน้ และอำจท ำกำรปิดสญัญำณบรกิำรตำมรำยละเอยีดดำ้นล่ำง โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

4. อตัรำคำ่บรกิำรแพ็กเกจ FINN MOBILE (ไม่รวมภำษีมลูคำ่เพิม่ 7%) ตำมรำยละเอียดเงื่อนไขดงันี ้
4.1. ส ำหรบัผูใ้ชบ้รกิำรระบบจดทะเบยีนแบบรำยเดือน 

• แพ็กเกจ ‘FINN LITE’ ไดร้บัสิทธิพิเศษในแต่ละ รอบบิล 
• ค่ำบรกิำร 399 บำท ต่อรอบเดือน 
• โทรฟรีทกุเครือข่ำยจ ำนวน 0 นำที ต่อเดือน 
• ใชบ้รกิำรขอ้มลูที่ควำมเรว็สงูสดุ 100 Mbps เป็นจ ำนวน 5 GB 
• ใชบ้รกิำรขอ้มลูไดไ้ม่จ ำกดัที่ควำมเรว็ 10 Mbps 
• ส่งขอ้ควำม SMS ไดไ้ม่จ ำกดั 

• แพ็กเกจ ‘FINN MAX’ ไดร้บัสิทธิพิเศษในแต่ละ รอบบิล 
• ค่ำบรกิำร 1099 บำท ต่อเดือน 
• โทรฟรีทกุเครือข่ำยจ ำนวน 300 นำที ต่อเดือน 
• ใชบ้รกิำรขอ้มลูที่ควำมเรว็สงูสดุ 100 Mbps เป็นจ ำนวน 80 GB 
• ใชบ้รกิำรขอ้มลูไดไ้ม่จ ำกดัที่ควำมเรว็ 10 Mbps 
• ส่งขอ้ควำม SMS ไดไ้ม่จ ำกดั 

• แพ็กเกจ ‘Unlimited’ ไดร้บัสิทธิพิเศษในแต่ละ รอบบิล 
• ค่ำบรกิำร 1,999 บำท ต่อเดือน 
• โทรฟรีทกุเครือข่ำยไมจ่ ำกดันำที ต่อเดือน 
• ใชบ้รกิำรขอ้มลูที่ควำมเรว็สงูสดุ 100 Mbps ไดไ้ม่จ ำกดั 
• ส่งขอ้ควำม SMS ไดไ้ม่จ ำกดั 
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4.2. ผูใ้ชบ้รกิำรจะไดร้บัสิทธิพิเศษในกำรใช ้Line Messenger, Line calls, Line VDO Chat  และสำมำรถรบัชม LINE TV 
ในประเทศฟรีโดยไมต่ดัปรมิำณกำรใชง้ำนและคิดคำ่บรกิำรในแพก็เกจ ทัง้นีไ้ม่รวมถึงกำรใชบ้รกิำรในต่ำงประเทศ 

4.3. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรบัเปล่ียนรำยละเอียดแพก็เกจโปรโมชั่น และ/หรือส่วนลดต่ำงๆ ไดต้ำมควำมเหมำะสม 
4.4. อตัรำคำ่โทรส่วนเกินคดิคำ่บรกิำรนำทีละ 0.99 บำท (ไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิม่) 
4.5. ผูใ้ชบ้รกิำรสำมำรถซือ้แพก็เกจเสรมิ (Topping) กำรใชข้อ้มลู ดงันี ้

• Topping ครัง้ละ 120 บำท – สำมำรถใชบ้รกิำรขอ้มลูที่ควำมเรว็สงูสดุ 100 Mbps เป็นจ ำนวน 1 GB 
จนกวำ่จะหมดรอบบิล 

4.6. ไม่มีบรกิำร MMS ส ำหรบัแพ็กเกจ FINN MOBILE 
4.7. ประเภทบรกิำรที่ผูใ้ชง้ำน FINN MOBILE ไม่สำมำรถใชง้ำนได ้ดงันี ้ 

• ไม่สำมำรถสมคัรใชง้ำนบรกิำรเสรมิประเภท SMS/USSD ที่สมคัรรบัข่ำวสำร ควำมบนัเทิงและส่วนลดต่ำงๆ  

• ไม่สำมำรถใชบ้รกิำร SMS/USSD เพื่อกำรโหวต หรือบรจิำคเพื่อกำรกศุลได ้

• ไม่สำมำรถใชบ้รกิำรเลขหมำยสว่นท่ีมีกำรใหบ้รกิำรดำ้นขอ้มลูขำ่วสำรหรือบรกิำรอื่นๆ เพิ่มเติม ดงัเช่นเลข
หมำยประเภท 1900XXX XXX 

4.8. กรณีผูใ้ชบ้รกิำรแนะน ำใหผู้อ้ื่นสมคัรเขำ้ใชบ้รกิำร FINN MOBILE ดว้ยกำรส่งรหสัที่ไดร้บัจำกแอพพลิเคชั่น FINN 
MOBILE จำกเครื่องโทรศพัทเ์คลือ่นท่ีของผูใ้ชบ้รกิำร หรือผ่ำนช่องทำงที่ก ำหนดบนเว็บไซต ์FINN MOBILE เพื่อให้
ผูส้มคัรใหม่ใชป้ระกอบกบักำรสมคัรบรกิำร FINN MOBILE ทัง้ผูใ้ชบ้รกิำรและผูส้มคัรใหมจ่ะไดร้บัส่วนลดพิเศษค่ำใช้
บรกิำรรำยเดือนเป็นจ ำนวน 10 บำทต่อกำรสมคัรใชบ้รกิำร โดยจะรบัสิทธิไดใ้นรอบบิลถดัไป และสิทธิในกำรไดร้บั
ส่วนลดจะสิน้สดุลงเมื่อผูส้มคัร ถกูระงบับรกิำรชั่วครำว หรือท ำกำรยกเลิกกำรใชบ้รกิำร FINN MOBILE ทัง้นี ้
ผูใ้ชบ้รกิำรจะไดร้บัสิทธิสงูสดุเทำ่กบัค่ำบรกิำรรำยเดือนในแพ็กเกจที่ใชง้ำนอยู่เทำ่นัน้ และไม่สำมำรถเปลี่ยนเป็นเงิน
สด น ำไปใชเ้ป็นส่วนลดในรอบบิลถดัไป หรือน ำไปเป็นส่วนลดของผูอ้ื่นได ้ 

5. จ ำนวนสิทธก์ำรโทรไม่รวมค่ำบรกิำรเลขหมำยพเิศษ โดยไม่สำมำรถยกไปใชใ้นรอบบิลถดัไปได ้และไม่สำมำรถแลกหรือ
ขอคืนเป็นเงินได ้

6. ส ำหรบัผูใ้ชบ้ริกำรท่ีสมคัรหรือยกเลิกรำยกำรส่งเสรมิกำรขำยนีร้ะหว่ำงรอบบิล บรษิัทฯ จะเรียกเกบ็ค่ำบรกิำรเหมำจำ่ย 
และค่ำบรกิำรส่วนเกินตำมอตัรำค่ำบรกิำรของรำยกำรส่งเสรมิกำรขำยนี ้

7. บรษิัทฯ จะเริ่มนบัรอบบิลทนัทีเมื่อกำรส่งซมิเป็นอนัเสรจ็สมบรูณแ์ลว้ 
8. รำยกำรส่งเสรมิกำรขำย FINN MOBILE จ ำกดักำรมีและถือครองไดไ้ม่เกิน 5 เลขหมำยต่อ 1 คน/ บตัรประจ ำตวั

ประชำชน 
8.1. ผูใ้ชบ้รกิำรจะไดร้บัซิมกำรด์น ำเขำ้จำกประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจีน โดย บรษิัท ดีแท็ค ไตรเน็ต จ ำกดั ที่อยู่ 319 

อำคำรจตัรุสัจำมจรุี ชัน้ 38 ถนนพญำไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 (ส ำนกังำนใหญ่) 
จ ำนวน 1 ชิน้ต่อ 1 เลขหมำย (ฟรี) 

8.2. ผูใ้ชบ้รกิำรสำมำรถติดต่อท ำเรื่องขอซิมกำรด์ใหม่ไดใ้นกรณีที่มีกำรสญูหำยหรือช ำรุด โดยติดต่อผ่ำน FINN MOBILE 
Application หรือตดิต่อสอบถำมขอ้มลูเพิ่มเติมไดท้ี่ 02 202 8585 (ฟรี) 
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8.3. ผูใ้ชบ้รกิำรจะตอ้งท ำกำรยืนยนัตวัตนผ่ำนเว็บ finnmobile.io/activate เมื่อไดร้บัซมิกำรด์ใหม่ 
9. กำรใหบ้รกิำร internet ของ FINN MOBILE เป็นกำรใหบ้รกิำรเสรมิรบัส่งขอ้มลูดว้ยเทคโนโลยี EDGE/3G/4G ที่ผู้

ใหบ้รกิำรน ำมำใหบ้รกิำรภำยใตก้ำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิำรในโครงขำ่ย ซึง่อำจมีขอ้จ ำกดัในบำงสถำนท่ี 
บำงชว่งเวลำ โดยควำมเรว็กำรใชง้ำนบนเทคโนโลยี 3G/4G ขึน้อยู่กบัพืน้ท่ีกำรใหบ้รกิำร จ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำร อปุกรณก์ำร
เชื่อมต่อ และกำรตัง้คำ่ของเครื่องอปุกรณ ์ซึ่งมีควำมหมำยวำ่ในกำรใชบ้รกิำรในแต่ละครัง้มิไดเ้ป็นกำรใหบ้รกิำรดว้ย
ควำมเรว็สงูสดุอยำ่งต่อเนื่อง อีกทัง้ กำรเคลื่อนที่ของอปุกรณก์ำรเชื่อมต่อ ในระหว่ำงกำรใชบ้รกิำร อำจมีผลต่อกำรรบัส่ง
ขอ้มลูชั่วครำว และกำรเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีในกำรรบัส่งขอ้มลูได ้ซึ่งผูใ้ชบ้รกิำรควรศกึษำขอ้มลูรำยละเอียดกำรใช้
บรกิำรใหค้รบถว้น 

10. บรกิำร FINN MOBILE เป็นกำรใหบ้รกิำรส ำหรบักำรใชง้ำนส่วนบคุคลตำมปกตเิท่ำนัน้ ไม่สำมำรถน ำไปใชใ้นเชงิพำณิชย ์
เช่นน ำไปใหบ้รกิำรในรำ้นอินเทอรเ์น็ต หรือ รำ้นเกมส ์หรือขำยต่อ หรือใหเ้ช่ำช่วงกำรใชง้ำนท่ีแสวงหำก ำไร กำรใชง้ำน
แบบคอลเซ็นเตอร ์หรือใชเ้ป็นคู่สำย หรือ มีกำรใชง้ำนรบัส่งขอ้มลูปรมิำณมำกที่อำจส่งผลกระทบตอ่ผูใ้ชบ้รกิำรรำยอื่น 
เช่นกำรใชง้ำนบิททอรเ์รนต ์หรือใชง้ำนกบัเครื่องหรืออปุกรณอ์ิเลคทรอนิคสท์ี่ตอ้งมีกำรเชื่อมต่อขอ้มลูปรมิำณมำก
ตลอดเวลำ หำกบรษิัทฯ ตรวจพบกำรใชง้ำน บิททอรเ์รนต ์จะด ำเนินกำรระงบักำรใชง้ำน บิททอรเ์รนต ์โดยอตัโนมตัิ 

11. ในกรณีที่บรษิัทตรวจพบหรือมขีอ้สนันิษฐำนว่ำผูใ้ชบ้รกิำรมีกำรดำวนโ์หลด และ/หรือ อพัโหลดไฟลข์นำดใหญ่ หรือ กำร
ใชง้ำนใดๆ ที่มีกำรรบัส่งขอ้มลูในปรมิำณสงูมำกอย่ำงต่อเนื่อง ในลกัษณะไม่เป็นปกติดงัเช่นบคุคลทั่วไปพึงใชง้ำน หรือ
ผูใ้ชบ้รกิำรมีพฤตกิรรมกำรใชง้ำนท่ีมีผลต่อกำรใชบ้รกิำรหรือเกิดควำมไม่เป็นธรรม ก่อหรืออำจก่อใหเ้กดิควำมเสียหำย 
หรือกระทบ หรืออำจจะกระทบตอ่กำรใชบ้รกิำรผูใ้ชบ้รกิำรรำยอื่น และ/หรือต่อเครือข่ำย หรือกำรใหบ้รกิำรโดยรวมของ
บรษิัท บรษิัทมีสิทธิในกำรจดักำรบรหิำรเครือขำ่ยตำมควำมเหมำะสมเพื่อรกัษำมำตรฐำนคณุภำพของบรกิำร และเพื่อ
ช่วยใหผู้ใ้ชบ้รกิำรโดยรวมสำมำรถใชง้ำนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยบรษิัทสำมำรถเปล่ียนแปลงแพ็กเกจ หรือท ำกำร
จ ำกดัปรมิำณกำรใชง้ำนของผูใ้ชบ้รกิำรและควำมเรว็ของโมบำยอนิเตอรเ์น็ตตำมควำมเหมำะสม ทัง้นีก้ำรลดควำมเรว็
อำจลดต ่ำกว่ำที่ระบใุนแพ็กเกจ 

12. ผูใ้หบ้รกิำรไม่สนบัสนนุหรือมีส่วนรว่มในกำรใหผู้ใ้ชบ้รกิำรใชป้ระโยชนจ์ำกบรกิำร FINN MOBILE อนัเขำ้ข่ำยละเมดิต่อ
กฎหมำย หรือเงื่อนไขกำรใหบ้รกิำรในทกุรูปแบบ หำกตรวจสอบพบขอ้เท็จจรงิ หรือมีผูร้อ้งเรียน ผูใ้หบ้รกิำรขอสงวนสิทธ์ิ
ในกำรยตุิกำรใชบ้รกิำรท่ีเป็นกำรกระท ำละเมดิดงักล่ำวทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

13. อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วขำ้งตน้เฉพำะกำรใชง้ำนภำยในประเทศเทำ่นัน้ ไม่รวมคำ่บรกิำรโทรศพัทร์ะหว่ำงประเทศ (IDD) 
ค่ำบรกิำรขำ้มแดนอตัโนมตัิ (Roaming)  บรกิำร audio text บรกิำรเลขหมำยพิเศษ คำ่บรกิำรเสรมิอื่นๆ ค่ำธรรมเนียม
ต่ำง ๆ  คำ่เปล่ียนแพก็เกจ  ค่ำบรกิำรดำวนโ์หลดผ่ำนผูใ้หบ้รกิำรแต่ละรำย หำกผูใ้ชบ้รกิำรตอ้งกำรสมคัรใชบ้รกิำรเสรมิ 
หรือบรกิำรดำวนโ์หลดอื่น ๆ ผูใ้ชต้อ้งศกึษำเงื่อนไขกำรใชบ้รกิำรของผูใ้หบ้รกิำรแต่ละรำยใหช้ดัเจนก่อนใชบ้รกิำร  

14. อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วขำ้งตน้ไม่รวมภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% 
15. ผูใ้ชบ้รกิำรปัจจบุนัท่ีตอ้งกำรสมคัรรำยกำรส่งเสรมิกำรขำยนีจ้ะตอ้งมีสถำนะปกติ ไม่อยูใ่นสถำนะระงบักำรใชบ้รกิำร

ชั่วครำว 
16. ผูใ้ชบ้รกิำรควรศกึษำขอ้ก ำหนด เงื่อนไขกำรใชบ้รกิำร อตัรำคำ่บรกิำร วิธีกำรตัง้คำ่กำรใชง้ำน พืน้ที่กำรใหบ้รกิำร เพื่อ

ควำมสะดวกในกำรใชบ้รกิำร ทัง้นีค้วำมเรว็ของกำรใชง้ำนผ่ำนกำรเชื่อมต่อระบบบรกิำร FINN MOBILE internet ขึน้อยู่



 

Sensitivity: Internal 

กบัช่วงระยะเวลำของกำรใชง้ำน ควำมหนำแน่นของผูใ้ชบ้รกิำร รวมถึงคณุภำพในกำรรบั-ส่งสญัญำณของอปุกรณข์อง
ผูใ้ชบ้รกิำร และในกรณีที่ผูใ้ชบ้รกิำรตอ้งกำรใชบ้รกิำร data roaming อตัรำคำ่บรกิำรจะขึน้อยู่กบัผูใ้หบ้รกิำรของประทศ
ปลำยทำงนัน้ๆ 

17. SMS ที่เป็นภำษำไทยหรือที่มีทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษรวม 70 ตวัอกัษร คิดเป็น 1 ขอ้ควำม SMS ภำษำองักฤษ 160 
ตวัอกัษรคิดเป็น 1 ขอ้ควำม ซึ่งในกรณีขอ้ควำมตอ่เนื่องที่มีจ ำนวนเกินกว่ำที่ก ำหนดดงักลำ่ว จ ำนวนขอ้ควำมที่เกินจะถกู
คิดคำ่บรกิำรเป็นขอ้ควำมใหม่ โดยผูร้บัปลำยทำงอำจไดร้บัขอ้ควำมรวมกนัในครำวเดยีวกนั หรือไดร้บัขอ้ควำมแยกกนั
ตำมจ ำนวนครัง้ที่ส่ง ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัควำมสำมำรถของเครื่องโทรศพัทเ์คลื่อนที่ปลำยทำง กำรนบัจ ำนวนตวัอกัษรในกรณีที่
มีเครื่องหมำยหรือสญัลกัษณอ์ื่นใด จะท ำใหก้ำรค ำนวณจ ำนวนตวัอกัษรต่อขอ้ควำมจะมีควำมแตกตำ่งกนัซึ่งเป็นไปตำม
ขอ้จ ำกดัทำงเทคนคิของระบบ 

18. แพ็กเกจ/รำยกำรส่งเสรมิกำรขำยนีอ้ยู่ภำยใตเ้งื่อนไขกำรใหบ้รกิำรที่ผูใ้หบ้รกิำรก ำหนด ผูใ้ชบ้รกิำรสำมำรถศกึษำขอ้มลู
เพิม่เติมก่อนเลือกใชบ้รกิำรไดท้ี่ finnmobile.io ทัง้นี ้ ผูใ้หบ้รกิำรขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิก และ/หรือเปล่ียนแปลง
รำยละเอียดเงื่อนไขไดต้ำมที่เห็นสมควร โดยจะแจง้ใหท้รำบหำกมีกำรเปล่ียนแปลง 

19. สิทธิพิเศษส ำหรบัแพก็เกจนีจ้  ำกดัเฉพำะกำรตดิต่อส่ือสำรส่วนบคุคลเท่ำนัน้ และหำ้มน ำไปใชใ้นธุรกิจเพื่อกำรแสวงหำ
ก ำไรในรูปแบบตำ่ง ๆ ที่ขดัต่อกฎหมำย และรวมถึงกำรน ำไปใชเ้พื่อใหบ้รกิำร Voice over IP (VoIP) ตำ่ง ๆ หำกปรำกฏ
ขอ้เท็จจรงิวำ่มีกำรน ำไปแสวงหำผลประโยชนท์ำงธุรกจิ หรือกำรติดต่อสื่อสำรกบับคุคลภำยนอกในเชิงกำรคำ้ หรือเขำ้สู่
บรกิำรอินเตอรเ์น็ตซึง่มีลกัษณะที่ขดัต่อกฎหมำย หรือขดัต่อควำมสงบเรียบรอ้ย และศีลธรรมอนัดีต่อประชำชน ผู้
ใหบ้รกิำรขอสงวนสิทธ์ิในกำรระงบัหรือยกเลิกกำรใหบ้รกิำร และยกเลิกสิทธ์ิพิเศษตำมรำยกำรส่งเสรมิกำรขำยนี ้ โดยผู้
ใหบ้รกิำรจะเรียกเก็บค่ำใชบ้รกิำรในอตัรำปกติตำมจ ำนวนกำรใชง้ำน 

20. เมื่อผูใ้ชบ้รกิำรตกลงเลือกใชแ้พ็กเกจ FINN MOBILE ผูใ้ชบ้รกิำรยอมรบัและเขำ้ใจเป็นอยำ่งดีวำ่บรกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี
นีใ้หบ้รกิำรโดย บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ำกดั  

21. ผูใ้ชบ้รกิำร FINN MOBILE ตกลงยอมรบัควำมผกูพนัตำมสญัญำกำรใชบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนที่ที่ท  ำขึน้ระหวำ่ง
ผูใ้ชบ้รกิำรและบรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ำกดั 

22. ผูใ้ชบ้รกิำร FINN MOBILE ตกลงยอมรบัที่จะช ำระค่ำบรกิำรตำมช่องทำงกำรช ำระเงินแบบดจิิทลัที่บรษิัทฯ จดัเตรียมไว้
ไดแ้ก่ กำรช ำระเงินผ่ำน Credit/Debit card, Rabbit Line Pay, Internet/Mobile Banking  

23. ผูใ้ชบ้รกิำร FINN MOBILE สำมำรถศกึษำ ตรวจสอบ หรือบรหิำรจดักำรอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งไดด้ว้ยตนเองผำ่น FINN 
MOBILE Application หรือติดตอ่สอบถำมขอ้มลูเพิ่มเติมไดท้ี่ 02 202 8585 (ฟรี) 

24. ใหบ้รกิำรโดย บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ำกดั 319 อำคำรจตัรุสัจำมจรุี ชัน้ 38 ถนนพญำไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหำนคร 10330 เลขที่ประจ ำตวัผูเ้สียภำษี 0105549034548 

 

 


