
Lot No : Q3-2561_RO10-M_01072561

......................................

เลขที่ใบคำขอใชบริการ

(Request Order Form)

เลขที่ใบสมัครใชบริการ

......................................

ประเภทลูกคา (Type of Customer) บุคคลธรรมดา (Individual) นิติบุคคล (Juristic Person)

ช่ือนิติบุคคล (Juristic Person’s Name)................................................................................................................................................................................................

ผูรับมอบอำนาจ (Authorized Person).................................................................................................................................................................................................

ประเภทบริการ
(Service Type) (Service No. or Account No.)

อินเทอรเน็ต (Internet) หมายเลขบริการหรือรหัสลูกคา...................................................................................................................

โทรศัพท (Telephone)

อ่ืนๆ โปรดระบุ (If Other, Please Specify)....................................................................................................................................................

ชื่อ-นามสกุล (First Name - Last Name)...........................................................................................................................................................................................

เลขที่ (Number)..........................อาคาร (Building).......................................................หมู (Moo)......................หมูบาน (Village)..................................................................

ซอย (Soi).........................................ถนน (Street)....................................................ตำบล/แขวง (Sub-District)................................อำเภอ/เขต (District)..................................

จังหวัด (Province)...........................................รหัสไปรษณีย (Post Code)                            โทร.(Tel.).................................................Email..........................................................

6. ทะเบียนผูใชบริการ (Information)
    เปลี่ยนขอมูลสวนตัวผูใชบริการ พรอมแนบหลักฐาน
    (Change Information with Required Document)

คำนำหนา/ยศ (Title)..........................................................................
ชื่อ/นามสกุล (First Name/Last Name)
..........................................................................................................
ชื่อนิติบุคคล (Business Registration Name)
..........................................................................................................

7. เปลี่ยนเลขที่บาน (Change Address No.)

8. เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได (Change Contact No.)

......................................................................................................................

......................................................................................................................

หมายเลขโทรศัพทบาน (Tel. No.)

หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile. No.)

9. เปลี่ยนวิธีการชำระเงิน (Change Payment Method)*

10. อื่นๆ (Others)..........................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

สมัครใหม (Subscribe) ยกเลิก (Terminate)

หักผานบัญชีธนาคาร (Direct Debit)
หักผานบัตรเครดิต (Credit Card)

รายละเอียด (Detail)............................................................................
*กรณีสมัครใหม ใหกรอกหนังสือยินยอมใหหักผานบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิต พรอมแนบหลักฐาน

โปรดทำเคร่ืองหมาย      ลงในชองท่ีทานตองการเลือก (Please select the item by marking     )

แบบคำขอเพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลงบริการ

1. เปลี่ยนแปลงความเร็วในการใชงาน (Change Internet Speed)

2. บริการเสริม (Additional Service)

5. ขอเปลี่ยนคูสัญญา(โอน)ใหผูขอใชบริการรายใหม
    (Transfer Contract to New User)

เพิ่มความเร็ว (Up Speed) ลดความเร็ว (Down Speed)

แพ็กเกจ VDSL แพ็กเกจ Fiber

ยายตางเลขท่ีบาน (กรุณาระบุสถานท่ียายและเขียนแผนท่ีสังเขปดานหลัง)
นับสัญญาใหม 12 เดือน (Move to different location, Please identify
new address in the back page)

ยายภายในอาคารเดียวกัน ซึ่งมีแผงจุดรวมเคเบิลที่ติดตั้งภายใน
อาคารน้ันๆ (Move to different point in the same building)
ยายตางอาคาร เลขที่บานเดียวกัน
(Move to different building in the same location)

4. ขอยายสถานที่ติดตั้ง (Change Installing Location)

Location Code...............................ช่ือชุมสาย.............................................

ละติจูด (Latitude)..............................ลองจิจูด (Longitude)..........................

(                                        )

ลงชื่อ(Signature)....................................................(ผูใชบริการใหม)
(Applicant)

(                                        )

ลงชื่อ(Signature)....................................................(ผูใชปจจุบัน)
(Customer)

3BB IPTV 3BB Cloud Box 3BB CloudTV
3BB Movie 3BB Voice

อื่นๆ โปรดระบ ุ(Other, Please Specify)...............................................

สมัครใหม (Subscribe) ยกเลิก (Terminate)

เปลี่ยนแพ็กเกจเปน (Change Package To)

เปล่ียนจาก (Change Speed From).....................Mbps/.....................Mbps

เปน (To).....................................................Mbps/.........................Mbps
Fixed IP จำนวน................IP

ผูใชบริการเขาใจและตกลงปฏิบัติตามเง่ือนไขซ่ึงกำหนดไวสำหรับการใชบริการแพ็กเกจใหม
และใหเร่ิมนับระยะเวลาใชบริการ ต้ังแตวันท่ีเร่ิมใชแพ็กเกจใหม (Subscriber understand
and agree to comply with all terms and conditions of new service packages, and
the beginning of promotion period validating since new packages have been signed)

3. การรับขอมูลแจงคาบริการ (Billing Information)

ผานแอพพลิเคชัน 3BB Member (3BB Member Mobile Application)

ผานเว็บไซต www.3bb.co.th/member (Website www.3bb.co.th/member)

ผาน SMS เลขหมาย (Via SMS No.).............................................................

ผาน Web alert แจงเตือนผานหนา Website (Web Alert)

ผาน E-mail (E-mail Address).......................................................................

สามารถเลือกชองทางการรับขอมูลแจงคาบริการไดมากกวา 1 ชองทาง
Receiving Channel (Select all that apply)

สามารถเปลี่ยนชองทางรับขอมูลแจงคาบริการไดที่ www.3bb.co.th/member
(Receiving channel can be changed at www.3bb.co.th/member)

ลายมือชื่อ
ผูสมัคร(.........................................................)

Signature of
the Applicant

.........................................................

วันที่สมัคร (Date)................/................../.........................

กรณีนิติบุคคล
ประทับตรานิติบุคคล
Seal of Juristic Person

ลายมือชื่อผูใหบริการ............................................................................................



สถานท่ียายและแผนท่ีสังเขป
(New Location & Map)

เลขหมายโทรศัพท.....................................................................................................   Service Order.........................................................................................................

เลขท่ีคำขอ..................................................................................................................   ผูรับคำขอ................................................................................................................

สำหรับเจาหนาที่ (Staff Only)

เลขที่ (Number)..............................อาคาร (Building)....................................................................................หมู (Moo).................................................

หมูบาน (Village)........................................................ซอย (Soi)...........................................................ถนน (Street).....................................................

ตำบล/แขวง (Sub-District)...........................................................................อำเภอ/เขต (District).................................................................................

จังหวัด (Province).............................................รหัสไปรษณีย (Post Code)

โทรศัพทติดตอ (Tel.No or Mobile No.).........................................................................................

หลักฐานการขอใชบริการ (Required Document)
บุคคลธรรมดา (Individual) -  สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง
      (Copy of Customer’s ID Card or Passport)

นิติบุคคล ( Juristic Person) -  สำเนาหนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลท่ีมีกำหนดไมเกิน 90 วัน (Copy of Certificate of Juristic Person Issued within 90 Days)
   -  สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผูมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล 
      (Copy of ID Card or Passport of the Authorized Signatory)
   -  ตราประทับนิติบุคคล (Seal of Juristic Person)

สถานที่ยาย (Please Identify New Location)

Location Code

ละติจูด (Latitude)

ชื่อชุมสาย

ลองจิจูด (Longitude)

บริษัท ทริปเปลที อินเทอรเน็ต จำกัด (Triple T Internet Company Limited)
เลขที่ 200 หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท 0 2100 2100 โทรสาร 0 2100 2121
200 Moo 4, Chaengwattana Road, Pakkret Sub-district, Pakkret, Nonthaburi 11120 Tel. +66 2100 2100 Fax +66 2100 2121 Lot No : Q3-2561_RO10-M_01072561


