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

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

โปรดทำเคร่ืองหมาย      ลงในชองท่ีทานตองการเลือก (Please select the item by marking     )

แบบคำขอเพ��มเติม/เปล่ียนแปลงบร�การ

1. ประเภทบริการที่ตองการ (Type of Services)

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

      เอกสารนี้ถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาใหบริการอินเทอรเน็ตที่ผูใชบริการไดลงนามหรือ
ทำความตกลงไวกับบริษัท หากมีขอความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแยงกับขอความในสัญญา
ใหบริการอินเทอรเน็ต ใหใชขอความในเอกสารนี้แทน

อินเทอรเน็ต (Broadband Internet Service)

อินเทอรเน็ตและทีวีบอกรับสมาชิก* (Broadband Internet and
Subscription TV Services)

โปรโมชั่น (Promotion)

ประเภทอุปกรณ Router (Router Equipment Type).................................
ประเภทอุปกรณ Set Top Box..................................................................

ยืม (Rental)
ซื้อ (Purchase).............บาท (Baht) ไมรับ (None)

รับสิทธิตามโปรโมช่ัน ชำระคาธรรมเนียมแรกเขาจำนวน...............บาท
(ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) จากปกติ...............บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) และ
ยกเวนคาติดต้ังอินเทอรเน็ต.........................จำนวน...............บาทและ
ตกลงใชบริการจนครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญา

ชำระคาธรรมเนียมแรกเขาจำนวน...............บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม)
และรับสิทธิตามโปรโมช่ันยกเวนคาติดต้ังอินเทอรเน็ตจำนวน...............บาท
(รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) และตกลงใชบริการจนครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญา

ไมรับสิทธิตามโปรโมช่ันและชำระคาธรรมเนียมแรกเขาและ/หรือคาติดต้ัง
จำนวน.......................บาท
โปรโมชั่นพิเศษ (Special Promotion)
โปรดระบุ (Please Specify)....................................................

ยกเลิกกอนครบกำหนดสัญญาชำระคืนคาธรรมเนียมแรกเขาที่ลดให
ณ วันสมัครและ/หรือคาติดตั้งขางตนตามสัดสวนระยะเวลา

อุปกรณ Router (Router Equipment)/Set Top Box

แพ็กเกจ....................................... .............................Mbps.

แพ็กเกจ VDSL แพ็กเกจ Fiber แพ็กเกจ 3BB GIGA Sim

อัตราคาบริการ (Service Charge)........................บาท/เดือน
(Baht/Month) (ไมรวม VAT)
*แพ็กเกจรวม 2 บริการ/บริการทีวีบอกรับสมาชิกใหบริการโดยบริษัท ทรี บีบี ทีวี จำกัด
*Bundle package for 2 services/Subscription TV package by Three BB TV Co.,Ltd.

แพ็กเกจ 3BB GIGA Fiber .............................Mbps.

12 เดือน (Months) 18 เดือน (Months) 24 เดือน (Months)
อื่นๆ (Others) โปรดระบุ................เดือน(Months)

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

ยายภายในอาคารเดียวกัน ซึ่งมีแผงจุดรวมเคเบิลที่ติดตั้งภายในอาคารนั้นๆ
(Move to different point in the same building)
ยายตางอาคาร เลขท่ีบานเดียวกัน (Move to different building in the same location)

4. ขอยายสถานที่ติดตั้ง (Change Installing Location)

Location Code...............................ช่ือชุมสาย..............................................
ละติจูด (Latitude)..............................ลองจิจูด (Longitude)............................

2. บริการเสริม (Additional Service)

3BB Voice อื่นๆ โปรดระบุ (Other, Please Specify).........................
สมัครใหม (Subscribe) ยกเลิก (Terminate)

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/แทน (......................................................)

Signature of

the Applicant

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

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

กรณีนิติบุคคล
ประทับตรานิติบุคคล
Seal of Juristic Person

ความเกี่ยวของ ...................................................

เลขที่ 200 หมู� 4 ถนนแจ�งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร� 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

บร�ษัท ทร�ปเป�ลที บรอดแบนด� จำกัด (มหาชน) (Triple T Broadband PCL.) บร�ษัท ทร� บีบี ทีว� จำกัด (Three BB TV Company Limited)
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5. ขอเปลี่ยนผูใชบริการ (Transfer Contract to New User/Applicant)
ผูใชบริการเดิมตกลงยินยอมโอนสิทธิการใชบริการ หน้ีสิน หนาท่ี ความรับผิดท้ังหมด และเงินประกันอุปกรณ
ตางๆ ท่ีเก่ียวของตามแพ็กเกจ/โปรโมช่ันท่ีระบุสัญญาใหบริการอินเทอรเน็ตและ/หรือสัญญาอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ
กับสัญญาดังกลาว (รวมเรียกวา ”สัญญา”) ท้ังหมดท่ีมีอยูกอนและ/หรือท่ีจะปรากฏตอไปซ่ึงผูใชบริการเดิม
ไดผูกพันไวกับผูใหบริการใหแกผูใชบริการใหม นับแตวันที่ทำแบบคำขอนี้ ผูใชบริการใหมตกลงรับโอนสิทธิ
การใชบริการ หน้ีสิน หนาท่ี ความรับผิดท้ังหมด และเงินประกันอุปกรณตางๆ ท่ีเก่ียวของตามแพ็กเกจ/โปรโมช่ัน
ท่ีระบุในสัญญาท่ีมีอยูกอนและ/หรือท่ีจะปรากฏตอไป ซ่ึงผูใชบริการเดิมไดผูกพันไวกับผูใหบริการ ซ่ึงรวมถึง
แตไมจำกัดเพียงขอกำหนดและเงื่อนไข ดังนี้
   (1) ผูใชบริการใหมตกลงใชบริการแพ็กเกจ........................จนครบกำหนดสัญญา (วันท่ี.........................)
       หากสัญญาส้ินสุดกอนครบกำหนดสัญญา ผูใชบริการใหมตกลงชำระคาธรรมเนียมแรกเขาท่ีผูใชบริการเดิม
       ไดรับสวนลดจำนวน..............บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว) และ/หรือคาติดตั้งที่ผูใชบริการเดิม
       ไดรับสิทธิยกเวนจำนวน..............บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว) โดยคำนวณตามสัดสวนนับแต
       วันสิ้นสุดจนถึงวันครบกำหนดสัญญา
   (2) หากการใชบริการส้ินสุดลงไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ผูใชบริการใหมตองนำอุปกรณรวมท้ังอุปกรณประกอบ
       อื่นๆ อันไดแก
       1. .................................................................................... มูลคา......................บาท
       2. .................................................................................... มูลคา......................บาท
       3. .................................................................................... มูลคา......................บาท
       ซ่ึงผูใชบริการเดิมไดรับจากผูใหบริการมาคืนใหแกผูใหบริการ ณ ศูนยบริการของผูใหบริการในสภาพใชงานไดดี
       ภายใน 30 วันนับแตการใชบริการส้ินสุดลง หากผูใชบริการใหมไมสามารถคืนอุปกรณดังกลาวไดหรืออุปกรณ
       ท่ีนำมาคืนชำรุดบกพรองเสียหายไมอยูในสภาพใชงานไดดี เวนแตความชำรุดบกพรองเกิดข้ึนจากการใชงาน
       ตามปกติ ผูใหบริการสงวนสิทธิท่ีจะไมรับคืนอุปกรณดังกลาว และผูใชบริการใหมตกลงชำระคาอุปกรณคืนให
       กับผูใหบริการตามมูลคาอุปกรณที่กำหนดขางตน กรณีมีเงินประกันอุปกรณ ผูใหบริการจะคืนเงิน
       อุปกรณใหแกผูใชบริการใหมหากอุปกรณที่นำมาคืนนั้นอยูในสภาพใชงานไดดี
   (3) แบบคำขอนี้ถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาดวยและผูใชบริการใหมรับทราบและตกลงผูกพันปฏิบัติตาม
       ขอตกลงและเงื่อนไขอื่นที่ระบุไวในสัญญาซึ่งผูใชบริการเดิมไดผูกพันไวกับผูใหบริการทุกประการ

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)

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

6. ทะเบียนผูใชบริการ (Information) เปลี่ยนขอมูลสวนตัวผูใชบริการ พรอมแนบ
   หลักฐาน (Change Information with Required Document)

คำนำหนา/ยศ (Title).............................................................................................................

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

ชื่อนิติบุคคล (Business Registration Name).......................................................................

หักผานบัญชีธนาคาร (Direct Debit) หักผานบัตรเครดิต (Credit Card)

ลงชื่อ (Signature) ………………………………….. ผูใชบริการใหม (New User/Applicant)
     (           )
ลงชื่อ (Signature) ………………………………….. ผูใชบริการเดิม (Old User/Applicant)
     (           )



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)

เลขที่ 200 หมู� 4 ถนนแจ�งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร� 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

บร�ษัท ทร�ปเป�ลที บรอดแบนด� จำกัด (มหาชน) (Triple T Broadband PCL.) บร�ษัท ทร� บีบี ทีว� จำกัด (Three BB TV Company Limited)
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