โทรศัพท์/แท็บเลต

iphone 5

รุ่น
16 GB.

1,500

32 GB.

1,700

64 GB.

1,900

16 GB.
iPad Mini

iPad with Retina

ค่าเครื่อง
พร้อมแพ็กเกจ
รายเดือน
(บาท/เดือน)

1,000

โทรหา
กันใน
กลุม
่ ผู้
ร่วม
ค่าโทร
โครงการ (นาที) ข้อความ
ฟรีไม่
จากัด*
ฟรีไม่
จากัด*
ฟรีไม่
จากัด*
-

WiFi
3G+/EDGE/GPRS

(Auto
Login)

550

50

650

50

750

50

ไม่จากัด ** (Fair usage
2GB)
ไม่จากัด
ไม่จากัด ** (Fair usage
2GB)
ไม่จากัด
ไม่จากัด ** (Fair usage
2GB)
ไม่จากัด

-

ไม่จากัด ** (Fair usage
5GB)
ไม่จากัด

-

32 GB.

1,200

-

-

-

64 GB.

1,400

-

-

-

16 GB.

1,200

-

-

-

32 GB.

1,400

-

-

-

ไม่จากัด ** (Fair usage
5GB)
ไม่จากัด ** (Fair usage
5GB)
ไม่จากัด ** (Fair usage
5GB)
ไม่จากัด ** (Fair usage
5GB)

-

ไม่จากัด ** (Fair usage
5GB)
ไม่จากัด

64 GB.

1,600

-

-

ไม่จากัด
ไม่จากัด
ไม่จากัด
ไม่จากัด

โทรศัพท์/รุ่น

ค่าเครื่องพร้อม
แพ็กเกจราย
โทรหากัน
เดือน
ในกลุ่มผู้
(บาท/เดือน) ร่วมโครงการ

ค่าโทร
(นาที) ข้อความ

Galaxy Core

800

ฟรีไม่จากัด*

350

20

Galaxy Mega 5.8

900

ฟรีไม่จากัด*

400

30

1,000

ฟรีไม่จากัด*

400

30

Galaxy S4 mini

3G+/EDGE/GPRS
ไม่จากัด ** (Fair usage
1GB)
ไม่จากัด ** (Fair usage
1GB)
ไม่จากัด ** (Fair usage
1GB)

WiFi
ไม่จากัด
ไม่จากัด
ไม่จากัด

Galaxy Mega 6.3

1,200

ฟรีไม่จากัด*

450

50

Galaxy Zoom

1,200

ฟรีไม่จากัด*

450

50

Galaxy Tab3 10.1

1,200

-

-

-

Nokia Lumia 820

1,200

ฟรีไม่จากัด*

450

50

Galaxy Note 8

1,200

ฟรีไม่จากัด*

450

50

Galaxy S4

1,400

ฟรีไม่จากัด*

500

50

ไม่จากัด ** (Fair usage
2GB)
ไม่จากัด ** (Fair usage
2GB)
ไม่จากัด ** (Fair usage
5GB)
ไม่จากัด ** (Fair usage
2GB)
ไม่จากัด ** (Fair usage
2GB)
ไม่จากัด ** (Fair usage
2GB)

50

ไม่จากัด ** (Fair usage
2GB)

ไม่จากัด

-

ไม่จากัด ** (Fair usage
5 GB)

ไม่จากัด

Galaxy Note2
Galaxy Note10.1

1,400
1,400

ฟรีไม่จากัด*
-

550
-

ไม่จากัด
ไม่จากัด
ไม่จากัด
ไม่จากัด
ไม่จากัด
ไม่จากัด

(สาหรับ......ข้าพเจ้า)

หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน
เขียนที.่ .............................................
วันที่..................................................
เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตามที่สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบริษัท เรียล มูฟ จากัด ได้จัดทาโครงการสวัสดิการให้พนักงานใช้บริการ
Contract Phone โดยการให้ข้าราชการ /ข้าราชการบานาญของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งความประสงค์ให้บริษัท
เรียล มูฟ จากัด จัดหาเครื่องโทรศัพท์เ คลื่อนที่ตาม Package ที่นาเสนอ ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า เครื่อง ให้ข้าราชการ /ข้าราชการบานาญ
ของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครอบครองและใช้ประโยชน์ประกอบการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ ....................
ที่บริษัทเรียล มูฟ จากัด ให้บริการอยู่ นั้น
ข้าพเจ้า...............................................................................................อายุ.....................ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.............................
หมู่ท.ี่ ............ตรอก/ซอย...............................................ถนน.................................................ตาบล/แขวง.......................................................
อาเภอ/เขต.................................................. จังหวัด ..................................................... เป็นข้าราชการ/ข้าราชการบานาญ สังกัด (สานัก /
กอง/ศูนย์).............................................................ตาแหน่ง..................................................................มีความประสงค์ให้หน่วยงานต้นสังกัด
หักเงินและส่งเงินนั้นแก่บริษัท เรียล มูฟ จากัด ตามที่ข้าพเจ้าได้ยื่นสมัครใช้บริการ Contract Phone ข้างต้น จึงมีหนังสือให้ความยินยอม
ไว้กับหน่วยงานต้นสังกัด ดังนี้
1. ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของหน่วยงานต้นสังกัด หักเงินจากเงินเดือน เงินบานาญ หรือเงินอื่นใด ที่ข้าพเจ้า
พึงได้รับจากหน่วยงาน และส่งเงินจานวนนั้นแก่ บริษัท เรียล มูฟ จากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน เพื่อชาระหนี้ค่าบริการ Contract Phone
ตามจานวนที่บริษัท เรียล มูฟ จากัด ได้แจ้งแก่หน่วยงานในแต่ละเดือน
2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้รับเงินบาเหน็จ บานาญ หรือเงิน
อื่นใด ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของหน่วยงาน หักเงินจากเงินบาเหน็จ หรือเงินบานาญ หรือเงินอื่นใด ที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจาก
หน่วยงานและส่งเงินจานวนนั้นแก่ บริษัท เรียลมูฟ จากัด แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง เพื่อชาระหนี้ในส่วนค่าอุปกรณ์ ตามราคาตลาด ณ วันที่
ข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามจานวนที่บริษัท เรียล มูฟ จากัด ได้แจ้งแก่หน่วยงาน
ต้นสังกัด ทั้งนี้ โดยไม่จาเป็นต้องบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้าก่อน
3. การหักเงินเดือน เงินบานาญ หรือเงินบาเหน็จ หรือเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด เมื่อได้หักชาระหนี้แก่ทางหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว
(ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าวส่งชาระหนี้ให้ บริษัท เรียล มูฟ จากัด
4. หนังสือยินยอมให้หักเงินฉบับนี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้คายินยอมไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พ้นจากภาระหนี้สินที่ข้าพเจ้ามีต่อบริษัท เรียล มูฟ จากัด เว้นแต่จะได้รับคายินยอมเป็นหนังสือจาก
บริษัท เรียล มูฟ จากัด เรียบร้อยแล้ว
หนังสือนี้ทำขึ้น 3 ฉบับ มีข้อความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไว้ที่ข้าพเจ้า ฉบับที่สองเก็บไว้ที่กองคลัง และฉบับที่สามให้ไว้กับ
บริษัท เรียล มูฟ จากัด ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อความในหนังสือนี้แล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน
ลงชื่อ.........................................................................ผู้ให้คายินยอม
(...........................................................................)
ลงชื่อ.........................................................................พยาน
(...........................................................................)
ลงชื่อ.........................................................................พยาน
(...........................................................................)

(สาหรับ บริษัท เรียล มูฟ จากัด)

หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน
เขียนที.่ .............................................
วันที่..................................................
เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตามที่สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบริษัท เรียล มูฟ จากัด ได้จัดทาโครงการสวัสดิการให้พนักงานใช้บริการ
Contract Phone โดยการให้ข้าราชการ /ข้าราชการบานาญของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งความประสงค์ให้บริษัท
เรียล มูฟ จากัด จัดหาเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ตาม Package ที่นาเสนอ ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่ า เครื่อง ให้ข้าราชการ /ข้าราชการบานาญ
ของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครอบครองและใช้ประโยชน์ประกอบการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ ....................
ที่บริษัทเรียล มูฟ จากัด ให้บริการอยู่ นั้น
ข้าพเจ้า...............................................................................................อายุ.....................ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.............................
หมู่ท.ี่ ............ตรอก/ซอย...............................................ถนน.................................................ตาบล/แขวง.......................................................
อาเภอ/เขต.................................................. จังหวัด ..................................................... เป็นข้าราชการ/ข้าราชการบานาญ สังกัด (สานัก /
กอง/ศูนย์).............................................................ตาแหน่ง..................................................................มีความประสงค์ให้หน่วยงานต้นสังกัด
หักเงินและส่งเงินนั้นแก่บริษัท เรียล มูฟ จากัด ตามที่ข้าพเจ้าได้ยื่นสมัครใช้บริการ Contract Phone ข้างต้น จึงมีหนังสือให้ความยินยอม
ไว้กับหน่วยงานต้นสังกัด ดังนี้
1. ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของหน่วยงานต้นสังกัด หักเงินจากเงินเดือน เงินบานาญ หรือเงินอื่นใด ที่ข้าพเจ้า
พึงได้รับจากหน่วยงาน และส่งเงินจานวนนั้นแก่ บริษัท เรียล มูฟ จากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน เพื่อชาระหนี้ค่าบริการ Contract Phone
ตามจานวนที่บริษัท เรียล มูฟ จากัด ได้แจ้งแก่หน่วยงานในแต่ละเดือน
2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้รับเงินบาเหน็จ บานาญ หรือเงิน
อื่นใด ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของหน่วยงาน หักเงินจากเงินบาเหน็จ หรือเงินบานาญ หรือเงินอื่นใด ที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจาก
หน่วยงานและส่งเงินจานวนนั้นแก่ บริษัท เรียลมูฟ จากัด แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง เพื่อชาระหนี้ในส่วนค่าอุปกรณ์ ตามราคาตลาด ณ วันที่
ข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามจานวนที่บริษัท เรียล มูฟ จากัด ได้แจ้งแก่หน่วยงาน
ต้นสังกัด ทั้งนี้ โดยไม่จาเป็นต้องบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้าก่อน
3. การหักเงินเดือน เงินบานาญ หรือเงินบาเหน็จ หรือเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด เมื่อได้หักชาระหนี้แก่ทางหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว
(ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าวส่งชาระหนี้ให้ บริษัท เรียล มูฟ จากัด
4. หนังสือยินยอมให้หักเงินฉบับนี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้คายินยอมไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่ วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พ้นจากภาระหนี้สินที่ข้าพเจ้ามีต่อบริษัท เรียล มูฟ จากัด เว้นแต่จะได้รับคายินยอมเป็นหนังสือจาก
บริษัท เรียล มูฟ จากัด เรียบร้อยแล้ว
หนังสือนี้ทำขึ้น 3 ฉบับ มีข้อความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไว้ที่ข้าพเจ้า ฉบับที่สองเก็บไว้ที่กองคลัง และฉบับที่สามให้ไว้กับ
บริษัท เรียล มูฟ จากัด ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อความในหนังสือนี้แล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน
ลงชื่อ.........................................................................ผู้ให้คายินยอม
(...........................................................................)
ลงชื่อ.........................................................................พยาน
(...........................................................................)
ลงชื่อ.........................................................................พยาน
(...........................................................................)

(สาหรับ กองคลัง)

หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน
เขียนที.่ .............................................
วันที่..................................................
เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตามที่สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบริษัท เรียล มูฟ จากัด ได้จัดทาโครงการสวัสดิการให้พนักงานใช้บริการ
Contract Phone โดยการให้ข้าราชการ /ข้าราชการบานาญของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งความประสงค์ให้บริษัท
เรียล มูฟ จากัด จัดหาเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ตาม Package ที่นาเสนอ ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า เครื่อง ให้ข้าราชการ /ข้าราชการบานาญ
ของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครอบครองและใช้ประโยชน์ประกอบการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ ....................
ที่บริษัทเรียล มูฟ จากัด ให้บริการอยู่ นั้น
ข้าพเจ้า...............................................................................................อายุ.....................ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.............................
หมู่ท.ี่ ............ตรอก/ซอย...............................................ถนน.................................................ตาบล/แขวง.......................................................
อาเภอ/เขต.................................................. จังหวัด ..................................................... เป็นข้าราชการ/ข้าราชการบานาญ สังกัด (สานัก /
กอง/ศูนย์).............................................................ตาแหน่ง..................................................................มีความประสงค์ให้หน่วยงานต้นสังกัด
หักเงินและส่งเงินนั้นแก่บริษัท เรียล มูฟ จากัด ตามที่ข้าพเจ้าได้ยื่นสมัครใช้บริการ Contract Phone ข้างต้น จึงมีหนังสือให้ความยินยอม
ไว้กับหน่วยงานต้นสังกัด ดังนี้
1. ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของหน่วยงานต้นสังกัด หักเงินจากเงินเดือน เงินบานาญ หรือเงินอื่นใด ที่ข้าพเจ้า
พึงได้รับจากหน่วยงาน และส่งเงินจานวนนั้นแก่ บริษัท เรียล มูฟ จากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน เพื่อชาระหนี้ค่าบริการ Contract Phone
ตามจานวนที่บริษัท เรียล มูฟ จากัด ได้แจ้งแก่หน่วยงานในแต่ละเดือน
2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้รับเงินบาเหน็จ บานาญ หรือเงิน
อื่นใด ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของหน่วยงาน หักเงินจากเงินบาเหน็จ หรือเ งินบานาญ หรือเงินอื่นใด ที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจาก
หน่วยงานและส่งเงินจานวนนั้นแก่ บริษัท เรียลมูฟ จากัด แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง เพื่อชาระหนี้ในส่วนค่าอุปกรณ์ ตามราคาตลาด ณ วันที่
ข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามจานวนที่บริษัท เรีย ล มูฟ จากัด ได้แจ้งแก่หน่วยงาน
ต้นสังกัด ทั้งนี้ โดยไม่จาเป็นต้องบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้าก่อน
3. การหักเงินเดือน เงินบานาญ หรือเงินบาเหน็จ หรือเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด เมื่อได้หักชาระหนี้แก่ทางหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว
(ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าวส่งชาระหนี้ให้ บริษัท เรียล มูฟ จากัด
4. หนังสือยินยอมให้หักเงินฉบับนี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้คายินยอมไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พ้นจากภาระหนี้สินที่ข้าพเจ้ามีต่อบริษัท เรียล มูฟ จากัด เว้นแต่จะได้รั บคายินยอมเป็นหนังสือจาก
บริษัท เรียล มูฟ จากัด เรียบร้อยแล้ว
หนังสือนี้ทำขึ้น 3 ฉบับ มีข้อความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไว้ที่ข้าพเจ้า ฉบับที่สองเก็บไว้ที่กองคลัง และฉบับที่สามให้ไว้กับ
บริษัท เรียล มูฟ จากัด ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อความในหนังสือนี้แล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน
ลงชื่อ.........................................................................ผู้ให้คายินยอม
(...........................................................................)
ลงชื่อ.........................................................................พยาน
(...........................................................................)
ลงชื่อ.........................................................................พยาน
(...........................................................................)

หนังสือค้าประกัน
หนังสือนี้ทาขึ้นที่..........................................................................เมื่อวันที.่ ...........................................
ข้าพเจ้า.....................................................................................อายุ..................ปี อยู่บ้านเลขที.่ .................................
ตรอก/ซอย....................................................................ถนน........................................................................................
แขวง/ตาบล..................................................................อาเภอ/เขต..............................................................................
จังหวัด..........................................................................สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สานัก/กอง/ศูนย์/
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด)..........................................................................................................
ตาแหน่ง..........................................................................................ถือบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรข้าราชการเลขที่
....................................................................ออกให้โดย......................................................ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ค้าประกัน” ตกลงทา
หนังสือนี้ให้ไว้แก่ นาย/นาง/นางสาว...............................................................ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า
“ลูกหนี”้ เพื่อเป็นหลักฐานว่า
ข้อ 1. ตามที่นาย/นาง/นางสาว.......................................................................ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “เจ้าหนี”้
ได้ทาสัญญา.........................................โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสัญญา....................................ฉบับลงวันที.่ .........
เดือน...............................พ.ศ..................................ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “สัญญา” ซึ่งผู้ค้าประกันได้ทราบและเข้าใจสัญญาเป็นอย่างดี
แล้วนั้น
ผู้ค้าประกันตกลงผูกพันเข้าค้าประกันลูกหนี้ต่อเจ้าหนี้ โดยขอสัญญาว่า ถ้าลูกหนี้ปฏิบัติผิดนัดผิดข้อตกลงตามสัญญา หรือ
มีหนี้สินค้างชาระต่อเจ้าหนี้หรือทาให้เจ้าหนี้เสียหายไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ผู้ค้าประกันตกลงยินยอมชาระหนี้หรือค่าเสียหายบรรดา
ที่เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องกับลูกหนี้ก่อน และผู้ค้าประกันตกลงร่วมรับผิดในฐานะลูกหนี้ร่วมกับลูกหนี้ตลอดไป จนกว่าเจ้าหนี้จะได้รบั
ชาระหนี้สินแล้ว
ข้อ 2. หากเจ้าหนี้ผ่อนผันหรือผ่อนเวลาใด ๆ ให้แก่ลูกหนี้ ผู้ค้าประกันตกลงยินยอมรับการผ่อนผัน ผ่อนเวลานั้นด้วย โดย
เจ้าหนี้ไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ผู้ค้าประกันทราบ และผู้ค้าประกันจะไม่ถือการผ่อนผัน ผ่อนเวลา เป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของตน
เป็นอันขาด
ข้อ 3. ผู้ค้าประกันตกลงจะไม่ถอนค้าประกันตามสัญญานี้ จนกว่าลูกหนี้จะหลุดพ้นความผูกพันความรับผิดกับเจ้าหนี้
ข้อ 4. ในกรณีที่เจ้าหนี้กับลูกหนี้ได้กาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเป็นประการใด ไม่ว่าคราวหนึ่งคราวใด
ผู้ค้าประกันยังคงมีความผูกพันในฐานะผู้ค้าประกันต่อเจ้าหนี้ และจะไม่ยกเหตุดังกล่าวมาปฏิเสธความรับผิดตามหนังสือนี้อย่าง
เด็ดขาด
ข้อ 5. ผู้ค้าประกันตกลงสละสิทธิที่จะยกเอาบรรดาข้อต่อสู้ต่าง ๆ ที่ลูกหนี้มีอยู่กับเจ้าหนี้มาเพื่อปฏิเสธความรับผิดของตน
ตามหนังสือนี้อย่างเด็ดขาด
ข้อ 6. การบอกกล่าวทวงถาม หรือส่งเอกสารใดไปยังผู้ค้าประกันตามภูมิลาเนาที่ปรากฎในหนังสือนี้ ให้ถือเป็นการส่งโดย
ชอบ และผู้ค้าประกันได้ทราบนับแต่วันที่คาบอกกล่าวหรือเอกสารพึงไปถึงตามปกติ
หนังสือนี้ทาขึ้นหนึ่งฉบับ ผู้ค้าประกันได้ทราบและเข้าใจข้อความในหนังสือนี้โดยตลอดเป็นอย่างดีแล้ว เห็นว่าตรงกับ
เจตนาของตน จึงลงลายมือชือไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานและมอบให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้
ลงชื่อ............................................................ผู้ค้าประกัน
(.....................................................................)
ลงชื่อ............................................................พยาน
(....................................................................)
ลงชื่อ............................................................พยาน
(....................................................................)

หนังสือรับสิทธิ
ตามที่ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดย คณะกรรมการสวัสดิการ (“หนวยงาน”) และบริษั ท เรียล มูฟ จํากัด (“ทรูมู ฟ
เอช”)ไดจัดทําโครงการทรูมูฟ เอช ในการใชบริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา ทรูมูฟ เอช เพื่อใชรวมกับเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ และอุป กรณเ สริม (ซึ่ง ตอ ไปนี้จ ะ
เรียกวา “เครื่อง”) ใหแกขาราชการประจํา ของหนวยงาน นั้น
ขาพเจา .................................................................................................... อายุ............ ป ปจจุบันอยูบานเลขที่..................หมูที่..............
ตรอก/ซอย.................................... ถนน............................................. ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต............................................
จังหวัด...................................... เปน......................................... สังกัด .....................................................................ตําแหนง.......................................
ภายใตการบังคับบัญชาของ ............................................................. ขอทําหนังสือฉบับนี้ไวใหแกทรูมูฟ เอช เพื่อรับรองวา
1. ในวันที่ทําหนังสือฉบับนี้ ขาพเจาตกลงขอรับสิทธิในฐานะ ”ผูใชที่แทจริง” ในบริการวิทยุคมนาคม ระบบเซลลูลา จากทรูมูฟ เอช ในระบบเติมเงิน (เติมเงิน
อัตโนมัติผานระบบ แบบรายเดือน) ในนามหนวยงาน พรอมซิมการด และเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ ยี่หอ ............... รุน ................ หมายเลข IMEI ……………….
จํานวน ....... เครื่อง (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “เครื่อง”) เพื่อใชรวมกับหมายเลขโทรศัพท............................. ในรายการสงเสริมการขายที่แนบพรอมกับหนังสือรับสิทธิ
ฉบับนี้ มีกําหนดระยะเวลา xx เดือน ตอเนื่องกัน
2. ขาพเจาไดรับมอบซิมการด พรอมเครื่องใหม จากทรูมูฟ เอช ในสภาพสมบูรณ พรอมใชงานเปนที่เรียบรอยแลวในวันทําหนังสือรับสิทธิฉบับนี้
3. ขาพเจาตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขในหนังสือรับสิทธิฉบับนี้
และขอกําหนดและเงื่อนไขของรายการสงเสริมการขาย
และการใช บริก าร
โทรศัพทเคลื่อนที่ตามที่ทรูมูฟ เอชกําหนด โดยใหถือเปนสวนหนึ่งของหนังสือรับสิทธิฉบับนี้
4. ในระหวางกําหนดระยะเวลาตามขอ 1. เครื่องจะยังคงเปนกรรมสิทธิ์ของทรูมูฟ เอชตลอดเวลา จนกวาขาพเจาจะไดชําระคาใชบริการและหรือคาใชจายอื่นใด ตาม
เงื่อนไขและระยะเวลาที่ระบุไวในรายการสงเสริมการขาย ตลอดจนปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือรับสิทธินี้ ถูกตองและครบถวนแลว
5. ขาพเจาเปนผูรองขอใหทรูมูฟ เอช จัดสงใบแจงหนีม้ ูลคาการเติมเงินอัตโนมัติผา นระบบ แบบรายเดือน ขั้นต่ํา ไปยังกลุมสวัสดิการและเจาหนาที่สัมพันธ กองการเจาหนาที่
เพื่อใหกองคลัง หักเมูลคาการเติมเงินอัตโนมัติผานระบบแบบรายเดือน ขั้นต่ํา จากเงินเดือนของขาพเจา เปนประจําทุกเดือน นับตั้งแตเดือน (รอบบิล) ที่จดทะเบียนเปดใชบริการเปนตน
ไป โดยมีกําหนดระยะเวลาไมนอยกวา 24 เดือน ตอเนื่องกัน และตอเนื่องออกไปอีก จนกวาหนวยงานจะไดดําเนินการแจงความประสงคยกเลิกการใชบริการตอทรูมูฟ เอช เวนแตคาใช
บริการสวนเกิน ขาพเจาสามารถทําการเติมเงินตามวิธีการและชองทางที่เรียล มูฟ กําหนด
อนึ่ง ขาพเจารับบทราบและตกลงวา การจัดสงใบแจงหนี้ไปยังกลุมสวัสดิการและเจาหนาที่สัมพันธ กองการเจาหนาที่ เพื่อใหกองคลังหักมูลคาการเติมเงิน
อัตโนมัติผานระบบ แบบรายเดือน ขั้นต่ํา จากเงินเดือนของขาพเจา เปนประจําทุกเดือน ถือวาทรูมูฟ เอช ชวยอํานวยความสะดวกเทานั้น โดยขาพเจายินดีและตกลงรับภาระในหนี้
มูลคาการเติมเงินอัตโนมัติผานระบบ แบบรายเดือน ขั้นต่ํา และ/หรือคาใชจายอื่นใดในสิทธิที่ขาพเจาขอรับตามขอ 1. โดยไมมีขอโตแยงใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ อันเนื่องมาจากขาพเจาเปนผูใช
ที่แทจริง
6. ขาพเจารับทราบและตกลงชําระคาบริการตามสัญญาสวนที่เหลือทั้งหมด ใหกับทรูมูฟ เอช กรณีขาพเจา ลาออก โอน/ยาย โดยจะแจงใหทรู มูฟ เอช และ
หนวยงาน (กลุมสวัสดิการและเจาหนาที่สัมพันธ กองการเจาหนาที)่ ทราบภายใน 1 เดือน กอนที่จะพนสภาพการเปนพนักงานของหนวยงาน
7. ขาพเจารับทราบและตกลงวา ทรูมูฟ เอช มีสิทธิระงับ หรือยกเลิกการใหบริการ หากขาพเจาปฏิบัติผิดเงื่อนไข หรือผิดนัดชําระคาบริการ และ/หรือคาใชจายอื่นใด
เกินกวาระยะเวลาที่กําหนดไวในใบแจงหนี้คาใชบริการสองคราวติดกัน และทรูมูฟ เอชไดทําการแจงเตือนลวงหนาตามวิธีปฏิบัติโดยทั่วไปของทรูมูฟ เอช แลว โดยตกลงใหหนี้
คาใชบริการ และ/หรือคาใชจายอื่นใดที่คางชําระ และคาใชบริการ และ/หรือคาใชจายอื่นใดตามสวนที่เหลือจนกวาจะสิ้นสุดระยะเวลาตามขอ 1 ถึงกําหนดชําระทันที และ
ใหสิทธิตามหนังสือรับสิทธิฉบับนี้สิ้นสุดลงทันทีทที่ รูมูฟ เอชไดทําการแจงตามวิธีปฏิบัติโดยทั่วไปของทรูมูฟ เอช แลว
8. ขาพเจารับทราบและตกลงวา ตราบเทาที่กรรมสิทธิ์ในเครื่องยังคงเปนของทรูมูฟ เอช ขาพเจาตกลงใชเครื่องดวยความระมัดระวังและดูแลรักษาเครื่องใน
ลักษณะที่วิญูชนพึงดูแลรักษาทรัพยสินของตน โดยตกลงจะใชเครื่องและบริการเพื่อประโยชนเฉพาะบุคคลเทานั้น และจะไมใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชในการ
ดําเนินการใดๆที่เปนการผิดวัตถุประสงคแหงหนังสือรับสิทธิฉบับนี้ หรือทุจริต หรือผิดกฎหมายหรือใชเพื่อการดําเนินการใดที่ไมเหมาะสมหรือกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่น
หากเกิดกรณีดังกลาวทรูมูฟ เอชสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการใหสิทธิตามหนังสือรับสิทธิฉบับนี้ไดทันที
9. หลังจากทีข่ าพเจาไดรับมอบเครื่องจากทรูมูฟ เอชตามที่ระบุไวในขอ 2. แลว ขาพเจาตกลงเปนผูรับผิดชอบในความสูญหาย ชํารุดบกพรอง หรือ
ความเสียหายใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นกับเครื่องเองทั้งสิ้น เวนแตความชํารุดบกพรองอันเกิดกับเครื่องภายใตเงื่อนไขการรับประกันเครื่อง
10. ขาพเจารับทราบและตกลงไมจําหนาย จาย โอน ใหใช หรือ กอภาระผูกพันใดกับเครื่อง แกบุคคลหรือนิตบิ ุคคล เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนลายลักษณ
อักษรจากทรูมูฟ เอช กอน
11. ทรูมูฟ เอช สงวนสิทธิในการแกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขใด ๆ ของหนังสือรับสิทธิฉบับนี้ หรือที่เกี่ยวของกับหนังสือรับสิทธิฉบับนี้ โดย
จะแจงใหขาพเจาทราบลวงหนา
หนังสือนี้ทําขึ้น 2 ฉบับ มีขอความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไวที่ทรูมูฟ เอช ฉบับที่สองเก็บไวกับขาพเจา โดยขาพเจาไดตรวจสอบขอความในหนังสือรับสิทธินี้
แลว ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
ลงชื่อ............................................................ผูใหคํายินยอม
(...........................................................)
หนังสือรับสิทธิ สําหรับขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ จดทะเบียนในนามนิติบุคคล
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ขอกําหนดและเงื่อนไขของรายการสงเสริมการขาย

1. รายการสงเสริมการขายนี้สําหรับพนักงานที่ประสงคสมัครใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ทรูมูฟเอช ของบริษัท เรียลมูฟ จํากัด
(“เรียลมูฟ”) ในระบบเติมเงิน (เติมเงินอัตโนมัติผานระบบแบบรายเดือน ขั้นต่ํา) ในนามนิติบุคคล
2. อัตราคาบริการ มีรายละเอียดตามตารางดานลางนี้
ตารางรายละเอี ยดแพคเกจที่นําเสนอสําหรับโครงการสวัสดิการขาราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
As of Jun 13
เพื่อ แนบทายบันทึกขอตกลง

ลําดับที่

อุ ปกรณ

รุน

ราคาเครื่องรวม
ระยะเวลา
คาบริการ
ของสัญญา
(บาท/เดือน)

โทรหากัน
ในกลุมผู
รวม
โครงการ

คาโทร
(นาที)

ขอความ

3G+/EDGE/GPRS

WiFi
(Auto Login)

1,500

24

ฟรีไ มจํากัด*

550

50

1,700

24

ฟรีไ มจํากัด*

650

50

64 GB.

1,900

24

ฟรีไ มจํากัด*

750

50

16 GB.

1,000

24

-

-

-

32 GB.

1,200

24

-

-

-

64 GB.

1,400

24

-

-

-

16 GB.

1,200

24

-

-

-

32 GB.

1,400

24

-

-

-

64 GB.

1,600

24

-

-

-

Nokia Lumia 820

1,200

24

ฟรีไ มจํากัด*

450

50

Galaxy S4

1,400

24

ฟรีไ มจํากัด*

500

50

12

Galaxy S3 MiNi

900

24

ฟรีไ มจํากัด*

400

30

13

Galaxy Note 2

1,500

24

ฟรีไ มจํากัด*

550

50

14

Galaxy Note 10.1

1,400

24

-

-

-

(Fair usage
2GB)/128K
(Fair usage
2GB)/128K
(Fair usage
2GB)/128K
(Fair usage
5GB)/128K
(Fair usage
5GB)/128K
(Fair usage
5GB)/128K
(Fair usage
5GB)/128K
(Fair usage
5GB)/128K
(Fair usage
5GB)/128K
(Fair usage
2GB)/128K
ไมจํากัด **
(Fair usage 2GB)
(Fair usage
1GB)/128K
(Fair usage
2GB)/128K
(Fair usage
5GB)/128K

999

12

15

(Sim Only) Smart 999
สวนลดรายเดือ น 50% 6
เดือนแรก

300

ไมจํากัด **
(Fair usage
2GB)/128K

ไมจํากัด

999

16

(Sim Only) NET 999
สวนลดรายเดือ น 50% 6
เดือนแรก

-

ไมจํากัด **
(Fair usage
5GB)/128K

ไมจํากัด

1
2

16 GB.
iphone 5

3
4
5

iPad Mini

6
7
8
9
10
11

The New
iPad

32 GB.

ฟรีไ มจํากัด*

500

12
-

-

ไมจํากัด
ไมจํากัด
ไมจํากัด
ไมจํากัด
ไมจํากัด
ไมจํากัด
ไมจํากัด
ไมจํากัด
ไมจํากัด
ไมจํากัด
ไมจํากัด
ไมจํากัด
ไมจํากัด
ไมจํากัด

หมายเหตุ : * โทรในกลุม หมายถึง โทรออกไปยังเลขหมายภายในกลุม ซึ่งเปนเลขหมายภายในเครือขายเรียล มูฟที่จด
ทะเบียนเปดใชบริการภายใตชื่อการจดทะเบียนเดียวกัน ไดไมจํากัดจํานวนครั้ง ตราบเทาที่พนักงานยังคงใชบริการ
เรียลมูฟในรายการสงเสริมการขายนี้และในเลขหมายที่ลงทะเบียนไวครั้งแรก
3. สิทธิที่ผูใชบริการไดรับจากมูลคาการเติมเงินอัตโนมัติผานระบบแบบรายเดือนตามขอ 2 หากใชไมหมดจะไมสามารถทบ
ยอดไปใชในเดือนถัดไปได และสิทธิใด ๆ ตามที่ระบุขางตนนี้ไมสามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเปนเงินสด หรือบริการอื่น
ใดได รวมตลอดทั้งไมสามารถโอนสิทธิดังกลาวไปใหแกบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดไดดวย
4. ผูใชบริการรับทราบและตกลงวา ในกรณีผูใชบริการประสงคจะใชบริการเพิ่มเติมจากจํานวนบริการ หรือประเภท
ของบริการ ที่ผูใชบริการไดรับสิทธิจากมูลคาการเติมเงินอัตโนมัติผานระบบแบบรายเดือน ผูใชบริการสามารถทําการ
หนังสือรับสิทธิ สําหรับขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ จดทะเบียนในนามนิติบุคคล
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5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.

เติมเงินตามวิธีการและชองทางที่เรียลมูฟกําหนดตามอัตราที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้ (ถามี) หรือในอัตราปกติตาม
จริงสําหรับผูใชบริการทั่วไปของเรียลมูฟ
ผูใ ชบ ริก ารตอ งชํา ระมูล คา การเติม เงิน อัต โนมัติผา นระบบ แบบรายเดือ น ขั ้น ต่ํา ตามจํ า นวนขา งตน ใหแ ก
เรียลมูฟลวงหนา ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาที่เรียลมูฟกําหนด
มูลคาการเติมเงินอัตโนมัติผานระบบแบบรายเดือนและอัตราคาบริการสวนเกิน ในขอ 2 ใชสําหรับการใชบริการตามที่
ระบุไวเทานั้น ไมรวมถึงคาใชบริการโทรออกไปยังเลขหมายพิเศษ, บริการเสริมอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไวในขอ
2, บริการรับสง ขอมูล (Data Transfer), บริการข อมูล (Information Service), สง ขอความสั้นระหวางประเทศ
(SMS), ค าโทรทางไกลตางประเทศทุ กประเภท, คาใชบ ริการโทรศั พท ขามแดนระหว างประเทศ (International
Roaming) และใช บริก าร BlackBerry หรือ บริก ารอื่ นใดนอกเหนือ จากที่ระบุไ วในขอ 2. ทั้ งนี้ จนกวา จะมี การ
เปลี่ยนแปลง
พนักงานจะสามารถใชบริการโทรออกครบตามมูลคาการเติมเงินอัตโนมัติผานระบบ แบบรายเดือน ขั้นต่ํา ไดตราบเทา
เลขหมายโทรศัพทเคลื่อนที่ที่พนักงานไดใชอยูไ มตกอยูในชวงระงับการใชบริการชั่วคราวหรือถาวร
อัตราคาบริการดังกลาวขางตนทั้งหมดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
ระบบ 3G+/EDGE/GPRS เปนการใชงานผานทางซิมการดของพนักงาน ซึ่งสามารถเขาสูระบบอินเทอรเน็ต ดวย
โทรศัพทเคลื่อนที่ที่รองรับระบบ 3G+/EDGE/GPRS หรือเขาสูระบบโดยผานคอมพิวเตอรโนตบุคที่มีโมเด็ม/อุปกรณ
3G+/EDGE/GPRS รองรับการใชงานได
คุณภาพของการใชบริการขอมูลผานทางระบบ 3G+/EDGE/GPRS ของเรียลมูฟอาจลดลงหรือไมสามารถใหบริการ
ไดหากพนักงานใชบริการในสถานที่ซึ่งโดยปกติไมเหมาะสมแกการรับสัญญาณ
การเชื่อมตอระบบ 3G+/EDGE/GPRS ของเรี ยลมู ฟจะต องมี การตั้งคาและติดตั้งระบบกอนใชงาน พนักงานสามารถสอบถาม
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาและการติดตั้งระบบไดจากผูผลิตหรือศึกษาจากคูมือการใชอุปกรณ
เรียลมูฟจะใชความระมัดระวังตามสมควรเพื่อรักษาความปลอดภัยสําหรับระบบ 3G+/EDGE/GPRS ของเรียลมูฟ
อยางไรก็ตามพนักงานตองใชความระมัดระวังหรือใชมาตรการรักษาความปลอดภัยสวนบุคคลเพื่อความปลอดภัย
ของคอมพิวเตอร หรือโนตบุคของพนักงาน หรืออุปกรณไรสายอื่น ๆ จากผูลักลอบ หรือจากไวรัส (ทั้งนี้ หากเปนไปได
ควรติดตั้งระบบ Firewall และระบบปองกันไวรัส)
เรีย ลมูฟ ขอสงวนสิท ธิที ่จ ะไมรับ ผิด ชอบตอ ความสูญ เสีย หรือ เสีย หาย หรือ การสูญ หายของขอ มูล อัน
เนื่องมาจากความลาชาหรือเหตุขัดของของการใหบริการขอมูล หรือการลมเหลวของการเขาสูระบบ การดาวนโ หลด
ขอมูลหรือเนื้อหาที่เปนอันตรายจากอินเทอรเน็ต ทั้ง นี้ พนักงานจะตอ งรับ ผิด ชอบเองแตเพียงผูเดียว และจะตอง
แนใจวาเนื้อหาหรือขอมูลที่ดาวนโหลดนั้นมาจากแหลงขอมูลที่เชื่อถือได
วัตถุประสงคแหงสัญญา : พนักงานตกลงวาจะใชบริการตามรายการสงเสริมการขายนี้อันมีวัตถุประสงคเพื่อการ
สื่อสารปกติตามวิธีการใชบริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลทั่วไปที่จะพึงกระทําเทานั้น มิใชเพื่อประโยชน หรือสิ่ง
อื่นใดที่อาจถือเอาประโยชนได โดยมิไดเปนไปเฉกเชนบุคคลทั่วไปจะปฏิบัติกันภายใตวัตถุประสงคของบุคคลนั้น ๆ
เทานั้น ไมวาจะทําเพื่อตนเอง, บุคคลอื่น หรือนิติบุคคล อีกทั้งจะไมใช นํามาใช ดัดแปลง หรือกระทําการใด ๆ ใน
เทคโนโลยีหรือระบบ หรือสิ่งอื่นใด เพื่อเชื่อมตอ หรือเกี่ยวของกับการใชบริการดังกลาว และจะไมกระทํ าการ หรือ
ละเวน กระทํ าการใด ๆ อันมีลักษณะหรือคาดหมายได หรือ เชื่อไดวาจะกอใหเกิด การผิด ศีลธรรม หรือเกิ ดความ
เสียหาย หรือความไมเปนธรรมตอเรียลมูฟ หรือบุคคลอื่นใดไมวาในทางใด ๆ ทั้งในทางตรงและทางออม หรือเปน
การรบกวน หรื อ กอ ความไมสะดวก หรื อ เป นอั น ตรายตอ เครื อ ขา ย หรื อทํ า ให ป ระสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บัติ ง านของ
เครือขาย หรือสวนใด ๆ ของเครือขายเกิดความขัดของไมเปนไปตามปกติ ทั้งนี้ ไมวาโดยวิธีการใด ๆ ก็ตาม
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หากพนักงานกระทําอยางใดอยางหนึ่งตามวรรคกอนใหถือเปนการทําผิดวัตถุประสงคแหงสัญญา เรียลมูฟขอสงวน
สิ ท ธิ ใ นการยกเลิ ก การให บ ริ ก ารตามสั ญญาได ทั น ที หากปรากฏเหตุ อั น ควรเชื่ อ หรื อน าจะเชื่ อได ว าพนั ก งานมี
พฤติกรรมในการใชหรือนําบริการไปใช ในการดําเนินการในลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
14.1. ใชบริการโดยฝาฝนตอสัญญา หรือขอหามในสัญญา หรือทําผิดวัตถุประสงคแหงสัญญา หรือมีเจตนาไมสุจริตต อ
การใชบริการ หรือกระทําการใด ๆ ใหเกิด หรือคาดหมาย หรือเชื่อไดวาจะเกิดความเสียหายแกเรียลมูฟไมวาในทาง
ใด ๆ หรือ
14.2. ใชบริการโดยมีพฤติกรรมฉอฉล หรือ
14.3. ใชบริการโดยมิชอบดวยกฎหมาย
15. เรียลมูฟขอสงวนสิทธิที่จะระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการใชบริการตามรายการสงเสริมการขายนี้ โดยไมต อง
แจงใหทราบลวงหนา หากเรียลมูฟพิจารณาเห็นวามีการทุจริต หรือมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับขอเสนอรายการ
สงเสริ มการขายนี้ หรื อนํ าสิท ธิป ระโยชน ไปใชใ นทางที่ผิด กฎหมาย หรื อกระทํา การใดที่ผิดกฎหมาย หรือ การไม
ดําเนินการใด ๆ ตามที่ระบุไวในเงื่อนไขในรายการสงเสริมการขายนี้ หรือการดําเนิ นการใด ๆ ที่ไมเหมาะสม หรือ
กอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่น
16. เรียลมูฟขอสงวนสิทธิที่จะแกไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกการใชบริการตามรายการสงเสริมการขายนี้ โดยไม
ตองแจงใหทราบลวงหนา หากมีขอกําหนด คําสั่ง หรือนโยบายของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกําหนดใหมีการแกไข
เปลี่ย นแปลง ระงับ หรือ ยกเลิ กเงื่อ นไขของบริ การนี้ หรื อคํ าสั่ งดั งกลา วเปน การเพิ่ม ภาระในการดํ าเนิน การของ
เรียลมูฟ
17. เว น แต จ ะได ระบุไ ว โ ดยชั ดแจ ง เป น อยา งอื่ น เรีย ลมู ฟขอสงวนสิ ทธิ ใ นการแก ไ ข เปลี่ ยนแปลง ระงั บ หรื อ ยกเลิ ก
ขอ กํ า หนดนี้ ไ ด ต ามความเหมาะสมโดยจะแจ ง ให ท ราบล ว งหน า อย า งน อ ย 30 วั น ผ า นทางช อ งทางที่ เ รี ย ลมู ฟ
พิจารณาเห็นสมควร

ลงชื่อ............................................................ผูใหคํายินยอม
(...........................................................)
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เอกสารประกอบการสมัครใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
1. ใบจองสินค้า จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 2 ฉบับ
3. หนังสือรายละเอียดการจ่ายเงินเดือน-ค่าจ้างประจาและเงินอื่น เดือนล่าสุด
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ ทั้งนี้สืบค้นได้จาก “ระบบเงินเดือนค่าจ้าง”
4. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน จานวน 3 ฉบับ
5. หนังสือรับสิทธิ จานวน 2 ฉบับ
6. หนังสือสัญญาค้าประกัน พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้ค้าประกัน
จานวนอย่างละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

หลักเกณฑ์พิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการ
1. ขอสงวนสิทธิ์สาหรับเฉพาะข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และสานักงานรัฐมนตรี เท่านั้น
2. มีเงินเดือนคงเหลือเพียงพอในการหักชาระค่าบริการรายเดือนโดยหักผ่านบัญชี
เงินเดือนของข้าราชการของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สิทธิที่ผู้ใช้บริการควรทราบ/ข้อตกลง
1. แพ็กเกจนี้สงวนสิทธิ์สาหรับการจดทะเบียนและทาสัญญา/ข้อตกลง(MOU) ในนาม
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. แพ็กเกจนี้สงวนสิทธิ์สาหรับเฉพาะข้าราชการ เท่านั้น
3. อัตราค่าบริการรายเดือนโดยหักผ่านบัญชีเงินเดือนของข้าราชการ สป.กษ.
4. อัตราค่าบริการรายเดือนนี้รวมราคาตัวเครื่อง+ซิมโทรศัพท์+แพ็คเกจรายเดือนและ
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
5. ผู้ใช้บริการต้องใช้ให้ครบระยะเวลาสัญญา 24 เดือน ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง
รายการส่งเสริมการขายได้ก่อนครบกาหนดสัญญา
6. ภายในระยะเวลาในสัญญาตัวเครื่องจะเป็นกรรมสิทธิ์ของทรูมูฟ เอช จนกว่าผู้รับบริการ
จะได้ชาระค่าบริการครบกาหนดสัญญา ถูกต้องและครบถ้วน
7. ค่าใช้บริการส่วนเกินกว่าโปรโมชั่น ผู้ใช้สามารถทาการเติมเงินอัตโนมัติผ่านระบบเพื่อใช้
บริการต่อได้
8. กรณีผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะลาออก โอน/ย้าย โดยจะต้องทาการแจ้งให้
กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่และทรูมูฟ เอช ทราบภายใน 1 เดือน ก่อนที่จะพ้น
สภาพการเป็นเจ้าหน้าที่ของสป.กษ. และผู้ใช้บริการจะต้องชาระค่าบริการคงเหลือทั้งหมดให้ครบระยะเวลา
สัญญา 24 เดือน
แผนการดาเนินการ รอบที่1
1 – 17 ก.ย.56
เปิดรับจองโทรศัพท์ปิดรับการจอง(หลังจากวันที่ 17)จะเป็นรอบที่ 2
18 ก.ย.56
ตรวจสอบเอกสารผู้สมัครตามหลักเกณฑ์และสรุปการสั่งจองพร้อม
รวบรวมเอกสารการจองทั้งพร้อม พร้อมรายงานสรุปรายงานให้บริษัท เรียลมูฟ จากัด
1 – 4 ตุลาคม
ส่งมอบสินค้าพร้อมซิมให้กับสมาชิก ที่สานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์(ส่วนกลาง)
หมายเหตุ กรณีภูมิภาคที่ไม่สามารถมารับด้วยตนเอง สามารถทาเป็นหนังสื อมอบฉันทะให้ผู้อื่นรับแทน
ตนได้

