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ช าระ และถา้ต่อไป หากสหกรณ์ประสงคจ์ะเพิ่มอตัราดอกเบ้ีย ขา้พเจา้ยนิยอมให้เพิ่มอตัราดอกเบ้ียเงินกูน้ี้ไดใ้นอตัราท่ี
ไม่เกินกฎหมายก าหนด และใหมี้ผลบงัคบัทนัที นบัแต่วนัท่ีสหกรณ์ประกาศไวใ้นระเบียบวา่ดว้ยเร่ืองน้ี 
               2.  ขา้พเจา้สัญญาวา่จะส่งคืนเงินพร้อมดอกเบ้ียเป็นงวด จ านวน.................................................................งวด 
ภายในระยะเวลา....................... เดือน / ปี โดยก าหนดช าระคืนตน้เงินดงัน้ี 
งวดท่ี 1 ภายในวนัท่ี .......................................................................จ  านวนเงิน......................................................... บาท  
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และงวดสุดทา้ยภายในวนัท่ี................................................................... 
               3. หากขา้พเจา้ไม่ช าระตน้เงินพร้อมดอกเบ้ียตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 2 หรือกรณีใด ๆ ดงักล่าวในระเบียบ หรือ
ขอ้บงัคบัของสหกรณ์วา่ดว้ยเร่ืองน้ี ขา้พเจา้ยินยอมใหเ้รียกช าระตน้เงินพร้อมดอกเบ้ียคา้งช าระทั้งหมดคืนในทนัที โดยมิ
พกัค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีให้ไว ้
               4.  หากขา้พเจา้ผิดขอ้ตกลงขอ้ใดขอ้หน่ึงแห่งสัญญาน้ี  ขา้พเจา้ยินยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายบรรดาท่ี
สหกรณ์จะพึงไดรั้บ   อนัเน่ืองมาจากการผิดขอ้ตกลงดงักล่าว รวมทั้งค่าใชจ่้ายในการเตือน ทวงถามให้ช าระหน้ี
ตลอดจนค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ  และค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดีใหช้ าระหน้ีตามสัญญาน้ีใหแ้ก่สหกรณ์ดว้ย 
               5.  ขา้พเจา้ยนิยอมใหบ้รรดาทรัพยสิ์น  สิทธ์ิ  และประโยชน์อ่ืนใดของขา้พเจา้เป็นประกนัเงินกูร้ายน้ี จนกวา่
สหกรณ์จะไดรั้บช าระหน้ีตามสัญญาน้ีจนครบจ านวน 
                6.การบอกกล่าวทวงถามหรือส่งเอกสารใดไปยงัภูมิล าเนาของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงตามท่ีปรากฏ 
ในสัญญาน้ี  ใหถื้อวา่เป็นการส่งโดยชอบและอีกฝ่ายหน่ึงไดรั้บทราบแลว้นบัแต่วนัท่ีค าบอกกล่าว หรือ 
เอกสารนั้นพึงไปถึงตามปกติ   
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