ใบสมัครขอสิ นเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loan) ไอทีทีพี จำกัด
ประวัติส่วนตัวผูส้ มัคร
เลขที่บตั รประชำชน (13หลัก)
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................นามสกุล......................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด
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(อายุไม่ต่ากว่า 20 ปี บริบรู ณ์)
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน
บ้านเลขที.่ .......................หมู่บา้ น............................................................หมู่ท.่ี ..............ตรอก/ซอย..................................................
ถนน.............................................. แขวง/ตาบล .................................................... เขต/อาเภอ........................................................
จังหวัด......................................................................รหัสไปรษณีย.์ ...................................โทรศัพท์.................................................
ที่อยูป่ ัจจุบนั
บ้านเลขที.่ .........................หมู่บา้ น/อาคาร............................................................... เลขทีห่ อ้ งพัก ...................... ชัน้ .......................
หมู่ท.่ี ...............ตรอก/ซอย...............................................ถนน.......................................แขวง/ตาบล.................................................
เขต/อาเภอ......................................................จังหวัด.......................................................................รหัสไปรษณีย.์ ..........................
โทรศัพท์มอื ถือ..........................................โทรศัพท์..........................................ต่อ....................(อาศัยมานาน..............ปี .........เดือน)
ประเภทที่อยู่อำศัย
บ้านเดีย่ ว
ทาวน์เฮาส์
คอนโดมิเนียม
อพาร์ตเม้นท์
สถำนะกำรพักอำศัย
บ้านของตนเอง
บ้านบิดา/มารดา/ญาติ
บ้านพักสวัสดิการ
เช่า ผ่อนชาระ....................บาท/เดือน
วุฒิกำรศึกษำ
ต่ากว่ามัธยมปลาย/ปวช.เทียบเท่า
อนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่า
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
สถำนภำพ
โสด
สมรสจดทะเบียน
สมรสไม่จดทะเบียน
หย่า
หม้าย
อื่นๆ........................................
ข้อมูลคูส่ มรส (กรุณำระบุเฉพำะสมรสจดทะเบียน)
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................นามสกุล.................................................................................
เลขทีบ่ ตั รประชาชน(13หลัก)
ชื่อสถานทีท่ างาน.....................................................................อาชีพ..............................................ตาแหน่ง.....................................
โทรศัพท์มอื ถือ………………………โทรศัพท์............................................ต่อ.................รายได้...................................บาท/ต่อเดือน
บุคคลที่อนุญำตให้ติดต่อได้ จำนวน 2 ท่ำน (ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าได้รบั อนุญาตจากเจ้าของชือ่ แล้วในการใช้อ้างอิ งนี้ )
1. ( เฉพำะ บิ ดำ มำรดำ สำมี ภรรยำ หรือทำยำท ผูส้ ืบสำยโลหิ ตเท่ำนัน้ )
ชื่อ-นามสกุล......................................................................................................โทรศัพท์มอื ถือ........................................................
ความสัมพันธ์
บิดา มารดา
สามี/ภรรยา
อืน่ ๆโปรดระบุ..............................................................................
2. (ญำติ หรือเพื่อนร่วมงำน)
ชื่อ-นามสกุล......................................................................................................โทรศัพท์มอื ถือ.........................................................
ความสัมพันธ์
ญาติ
เพื่อนร่วมงาน
อื่นๆโปรดระบุ..........................................................................................
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ข้อมูลอำชีพและรำยได้ (ผูส้ มัครสิ นเชื่อ)
ประเภทธุรกิ จ
รับราชการ
รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจก่อสร้าง
ธุรกิจการเงิน
ธุรกิจการเกษตร
ธุรกิจอุตสาหกรรม
ธุรกิจการพาณิชย์
ธุรกิจให้บริการ
ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจการศึกษา
ห้างสรรพสินค้า / ซูเปอร์มาร์เก็ต / ร้านค้าปลีก
อาหาร / เครื่องดืม่ / ภัตตตาคาร
สถานเสริมความงาม / สุขภาพ
อื่นๆ(ระบุ).................................................
อำชีพ
ครู/อาจารย์
ตารวจ/ทหาร
แพทย์
พยาบาล
ธุรการ
พนักงานสายการผลิต
พนักงานบุคคล
พนักงานบัญชี/การเงิน
รักษาความปลอดภัย
แม่บา้ น
เจ้าของกิจการ(จดทะเบียนนิตบิ ุคคล)
เจ้าของกิจการ/ร้านค้า(ไม่จดทะเบียนนิตบิ ุคคล)
พ่อค้า/แม่คา้
พนักงานขาย
ขับแท็กซี่
วินมอเตอร์ไซด์
อาชีพอื่นๆ(โปรดระบุ).........................
สถำนะกำรจ้ำงงำน
พนักงานประจา

พนักงานชัวคราว
่

พนักงานรายวัน

ที่อยู่สถำนที่ทำงำน
ชื่อสถานทีท่ างาน..............................................................................หมู่บา้ น/อาคาร.........................................................................
เลขที.่ .................หมู่ท.่ี ..............ตรอก/ซอย.................................ถนน....................................แขวง/ตาบล.........................................
เขต/อาเภอ.................................................... จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย.์ ..........................................
โทรศัพท์สานักงานใหญ่…………............................ฝ่ ายบุคคลต่อ....................วันเริม่ งาน………….…..อายุงาน............ปี ..........เดือน
ตาแหน่ง.........................................แผนก/ฝ่ าย............................................โทรศัพท์แผนก/ฝ่ าย....................................ต่อ..............
รายได้ประจา..........................................................บาท/เดือน
รายได้อ่นื ๆ...............................................................บาท/เดือน
แหล่งที่มำของรำยได้อื่นๆ
วิ ธีรบั เงิ นเดือน

ค่าล่วงเวลา

โอนผ่านธนาคาร

คอมมิชชัน่

รับเป็ นเช็ค

โบนัส

อื่นๆโปรดระบุ .................................................

รับเป็ นเงินสด รับเงินเดือน เดือนละ..........ครัง้ วันทีร่ บั เงินเดือน.............

ข้อมูลในกำรติ ดต่อและกำรตลำด
สถำนที่จดั ส่งเอกสำรใบแจ้งยอดและข้อมูลสิ ทธิ ประโยชน์ อื่นๆ
ทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั
ทีอ่ ยูท่ ท่ี างาน
ตามทะเบียนบ้าน
ข้อมูลทำงอิ เล็กทรอนิ กส์ และ โซเชียลมีเดีย(Social Media)
ID LINE: .................................................................................. Facebook: ...................................................................................
E-Mail: ..................................................................................
ข้อมูลอื่นๆ .................................................................................
ประสงค์ขอรับข่ำวสำร หรือ สิ ทธิ ประโยชน์ ผ่ำนช่องทำง (เลือกได้มำกกว่ำ 1 ช่องทำง)
Line
ไปรษณีย์
ท่ำนรู้จกั บริ ษทั ฯ จำกสื่อใด
สาขา

ป้ ายโฆษณา

E-mail

SMS

ใบปลิว

Website

เพื่อนแนะนา

อื่นๆ........................................

วัตถุประสงค์ในกำรขอสิ นเชื่อ
เพื่อซือ้ สินค้าอุปโภค บริโภคอื่นๆ
อื่นๆระบุ...................................................................
กูฉ้ ุกเฉิน ระบุเหตุผลการนาไปใช้.....................................................................................................................
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รำยละเอียดกำรขอสิ นเชื่อ
สิ นเชื่อส่วนบุคคล ประเภทสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit) ผ่อนชาระคืนด้วยเงินสด หรือเช็ค คืนตามจานวนขัน้ ต่าไม่น้อยกว่า 5 %
(ของยอดสินเชื่อคงค้างตามใบแจ้งยอดบัญชี)
ไอทีทีพี แคช อีซี่ ( ITTP Cash Easy )

สาหรับพนักงานประจารายได้ ต่ากว่า 30,000บาท

ไอทีทีพี แคช เอ็กซ์ตร้ำ ( ITTP Cash Extra ) สาหรับพนักงานประจารายได้ มากกว่า 30,000บาท ขึน้ ไป
ไอทีทีพี สต๊ำฟ แคช ( ITTP Staff Cash )
สาหรับพนักงานบริษทั คู่คา้ ของบริษทั ไอทีทพี ี จากัด

กรุณำระบุวงเงิ น และจำนวนเงิ นที่สำมำรถผ่อนชำระได้ต่อเดือน
วงเงินทีต่ อ้ งการ......................................บาท

จานวนเงินทีส่ ามารถผ่อนชาระได้.................................บาท ต่อ/เดือน

ควำมประสงค์ในกำรขอเบิ กใช้วงเงิ น (โดยวิธโี อนเข้าบัญชีเงินฝากเมื่อสินเชื่อได้รบั การอนุมตั )ิ
ขอเปิ ดวงเงิน แต่ยงั ไม่ประสงค์ขอเบิกใช้วงเงิน
ขอเปิ ดวงเงิน และประสงค์ขอเบิ กใช้วงเงิ น งวดแรก ระบุจำนวน.........................................บำท

ผูส้ มัครกรุณำเลือกวันที่สะดวกชำระเงิ น
10

15

ณวันสิ้นเดือน(ตำมใบแจ้งยอดบัญชี)

20

ช่องทำงกำรรับเงิ น ( กรุณำเลือกรับโอนแบบใดแบบหนึ่ ง)
โอนเงินแบบพร้อมเพย์

เลขประจาตัวประชาชน

โอนเข้ำบัญชีธนำคำร

ธ.กรุงเทพ

เบอร์มอื ถือ(ระบุ)............................................................

ธ.กสิกรไทย

ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บญ
ั ชี

อื่นๆ(ระบุ).......................................

สาขา ...........................................................

ชื่อเจ้ำของบัญชี...........................................................................................................ประเภทบัญชี..............................................................

1

ลายมือชื่อผูส้ มัครสินเชื่อ......................................................................................................................................................
(......................................................................................................................วันที่สมัคร................./................./................

องทำงกำรรับใบสมัคร (สำหรับเจ้ำหน้ ำที่สำขำ/ตัวแทน/Sale/ผูแ้ นะนำ)
................................) วันที.่ช่................./................./................
1.

กรณี ลกู ค้ำนำส่งใบสมัครผ่ำนเจ้ำหน้ ำที่ (ประทับตรำ)
สำนักงำนใหญ่
สำขำ
ตัวแทนขำย/Sale

Code: ………………...………………...……
Code: ………………...………………...……

ผู้แนะนำ

Code: ………………...………………...……

ลงชื่อเจ้ำหน้ ำที่ .......................................................................................
2.

กรณี ลกู ค้ำนำส่งเอกสำรด้วยวิ ธี

ไปรษณีย์

อื่นๆระบุ……………………..........................……

(เจ้ำหน้ ำที่ สำขำ/ตัวแทน/Sale ตรวจควำมครบถ้วนของเอกสำร รับรองข้อมูลและกำรสมัครสิ นเชื่อของผู้สมัคร)
เอกสำรและข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ลูกค้ำมีตวั ตนและสมัครจริ ง
ลงชื่อเจ้าหน้าที.่ .....................................................................ตาแหน่ง ………………...............…………….วันที…
่ …….......................

สำหรับเจ้ำหน้ ำที่สำนักงำนใหญ่ (เจ้ำหน้ ำที่ผรู้ บั เอกสำร และตรวจควำมครบถ้วนของเอกสำร)
ลงชื่อเจ้าหน้าที.่ .....................................................................ตาแหน่ง ………………...............…………….วันที…
่ …….......................
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ข้อตกลงกำรสมัครสิ นเชื่อส่วนบุคคล บริ ษทั ไอทีทีพี จำกัด
โดยการลงลายมือชื่อข้างล่างนี้ขา้ พเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลและรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็ นความจริงและถูกต้อง ทุก
ประการรวมถึงยินยอมผูกพันและให้ความยินยอมต่อ บริษทั ไอทีทพี ี จากัด (ไอทีทพี )ี ดังนี้
1. ข้าพเจ้าได้รบั ทราบและเข้าใจข้อกาหนดและเงื่อนไขสินเชื่อส่วนบุคคล รวมถึงข้อตกลงอื่นใดทีเ่ กี่ยวเนื่องกับสินเชื่อส่วนบุคคลเป็ นอย่ างดีแล้ว
และยินยอมให้ไอทีทพี ใี ช้ขอ้ มูลของข้าพเจ้าในใบสมัครนี้เพื่อวัตถุประสงค์ของธุรกรรมเกี่ยวกับสินเชื่อและวัตถุประสงค์อ่นื ใด โดยข้ าพเจ้าจะแจ้ง
ให้บริษทั ทราบทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ทัง้ นี้ ในการดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมสินเชื่อรวมถึงการติดตามทวงถาม ให้
ชาระหนี้นนั ้ ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่าบริษทั ฯ จะทาการมอบหมายให้บุคคลอื่นดาเนินการแทน หรืออาจจะดาเนินการด้วยตนเองก็ได้ พร้อม
ทัง้ ยินยอมให้บริษทั ฯ และ/หรือตัวแทนของบริษทั เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สนิ ของข้าพเจ้า ให้กบั บุคคลต่างๆ
2. ข้าพเจ้ายินยอมให้ไอทีทพี จี ดั ส่งแจ้งข้อตกลงของสินเชื่อส่วนบุคคลให้แก่ขา้ พเจ้าในภายหลังทีไ่ ด้รบั อนุมตั เิ ป็ นครัง้ คราวไป ซึง่ ข้ าพเจ้าให้ถอื ว่า
เป็ นส่วนหนึ่งทุกประการของใบสมัครนี้ดว้ ย โดยข้าพเจ้าตกลงยินยอมผูกพันและปฎิบตั ติ ามข้อตกลงนัน้ รวมทัง้ ข้อตกลงอื่นใดผ่านช่องทางใดๆ ที่
ไอทีทีพกี าหนด ตลอดจนอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการใช้สนิ เชื่อส่วนบุคคล การ ใช้
บริการและ/หรือการทาธุรกรรมทางการเงินไม่ว่าจะปรากฏอยู่ในรูปแบบใดๆ ของไอทีทพี ที งั ้ ทีม่ อี ยู่หรือทีจ่ ะเพิม่ เติมและ/หรือเปลี่ยนแปลงต่ อไป
ในภายหน้าซึ่งไอทีทพี จี ะได้แจ้งให้ทราบ และข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบชาระค่าใช้จ่าย ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ หนี้อนั เกิดจากก ารใช้
สินเชื่อส่วนบุคคลทัง้ หมดการใช้บริการ และ/หรือการทาธุรกรรมทางการเงินให้แก่ไอทีทพี จี นครบถ้วน
3. ข้าพเจ้ายอมรับว่าการพิจารณาอนุ มตั สิ นิ เชื่อส่วนบุคคลและ/หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องถือเป็ นสิทธิของไอทีทพี ี โดยไอทีทพี ไี ม่จาเป็ นต้องคืนใบ
สมัคร และเอกสารประกอบต่างๆที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้แก่ไอทีทพี เี พื่อใช้ประกอบการสมัครนี้ รวมทัง้ ยินยอมให้ไอทีทีพเี ก็บรักษาใช้ และเปิ ดเผย
ข้อมูลใดๆ ของข้าพเจ้าให้แก่บุคคลอื่นได้ ทัง้ นี้ จนกว่าข้าพเจ้าจะมีการแจ้งความประสงค์ยกเลิกการให้ความยินยอม
4. ข้าพเจ้าตกลงให้ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้ อมูลของข้าพเจ้าทางสื่ออิเล็กทรอนิคส์ สื่อออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย (Social Media) รวมทัง้
ข้อมูลอื่นๆ ของข้าพเจ้าและข้อมูลที่อาจแก้ไขเพิม่ เติมให้แก่ ไอทีทพี ี ในการรับ -ส่งข้อมูล หรือนาเสนอสิทธิประโยชน์ ขอ้ เสนอพิเศษอื่นๆ ของ
ไอทีทพี ี ทัง้ นี้ จนกว่าข้าพเจ้าจะมีการแจ้งความประสงค์ยกเลิกการให้ความยินยอม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญำกำรใช้สินเชื่อของบริษทั ไอทีทีพี จำกัด (1/3)
ข้าพเจ้าผูซ้ ง่ึ ลงลายมือชื่อในคาขอใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลนี้ ("ผู้ก้"ู ) ตกลงขอรับสินเชื่อจาก ไอทีทพี ี (“บริ ษทั ”) ในวงเงินสินเชื่อตามที่
บริษทั จะอนุ มตั ิ และตกลงจะปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดและเงื่อนไขของบริการสินเชื่อส่วนบุคคลตามรายละเอียดทีป่ รากฏต่อไปนี้ รวมทัง้ ที่บริษั ทจะได้
กาหนดต่อไปหรือทีจ่ ะมีขน้ึ ใหม่ในภายหน้าทุกประการ
ข้อ 1. ผูก้ ตู้ กลงขอใช้สนิ เชื่อจากบริษทั ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคาขอนี้และบริษทั ตกลงให้สนิ เชื่อแก่ผกู้ ตู้ ามหลักเกณฑ์การอนุ มตั กิ ารให้สนิ เชื่อของ
บริษทั (“สิ นเชื่อ”) โดยบริษทั จะแจ้งผลการอนุมตั วิ งเงินสินเชื่อแก่ผกู้ ใู้ ห้ทราบผ่านทางช่องการติดต่อทีบ่ ริษทั กาหนดต่อไป
ข้อ 2. ผูก้ ตู้ กลงและรับทราบว่าสินเชื่อทีบ่ ริษทั อนุมตั ติ ามข้อ 1. เป็ นสินเชื่อประเภทสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit) ซึง่ ผูก้ มู้ สี ทิ ธิขอเบิกใช้วงเงิน
สินเชื่อ ดังกล่าวจากบริษทั ได้ตามเงื่อนไขทีบ่ ริษทั กาหนด ทัง้ นี้ ผูก้ ู้สามารถเบิกใช้สนิ เชื่อได้ในแต่ละคราว เมื่อรวมกับยอดสินเชื่อที่คา้ งชาระอยู่ใน
ขณะทีท่ าการเบิกใช้สนิ เชื่อคราวนัน้ ๆแล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินสินเชื่อทีบ่ ริษทั ได้พจิ ารณาอนุมตั ิ
ข้อ 3. ผูก้ ู้รบั ทราบและตกลงว่าบริษทั มีสทิ ธิในการทบทวน เพิม่ ลด ระงับ หรือเปลีย่ นแปลงวงเงินสินเชื่อได้ทุกเมื่อตามทีบ่ ริษทั พิจารณาเห็นสมควร
แม้วา่ จะได้มกี ารอนุมตั สิ นิ เชื่อดังกล่าวไปแล้ว ทัง้ นี้ ในกรณีทบ่ี ริษทั พิจารณาลดหรือระงับการให้สนิ เชื่อ ผูก้ ไู้ ม่มสี ทิ ธิเบิกถอนสินเชื่อดังกล่าวได้อกี ทัง้ นี้
ไม่กระทบถึงสินเชื่อทีผ่ กู้ ไู้ ด้เบิกถอนไปแล้ว และหน้าทีใ่ นการชาระคืนสินเชื่อ ต้นเงิน ดอกเบีย้ ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมใดๆทีเ่ กิดขึ้ นหรือเกีย่ วเนื่อง
กับการขอรับบริการสินเชื่อนี้ซง่ึ ผูก้ ู้มหี น้าทีต่ อ้ งชาระให้แก่บริษทั ไม่วา่ การชาระเงินดังกล่าวถึงกาหนดแล้วหรือไม่ และผูก้ ขู้ อสละสิทธิในการเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ ทีอ่ าจมีและ/หรือเกิดขึน้ จากการดังล่าว
ข้อ 4. ผูก้ ู้รบั ทราบและตกลงว่าเมื่อบริษทั ได้นาสินเชื่อทีไ่ ด้รบั การอนุ มตั เิ ข้าบัญชีของผูก้ หู้ รือส่งมอบให้ผกู้ ู้ตามวิธกี ารทีบ่ ริ ษทั กาหนดแล้ว ให้ถอื ว่าผูก้ ู้
ได้รบั เงินกูจ้ ากบริษทั เรียบร้อยแล้ว ไม่วา่ ผูก้ จู้ ะเบิกถอนเงินจากบัญชีธนาคารดังกล่าวแล้วหรือไม่กต็ าม
ข้อ 5. ผูก้ ู้ตกลงชาระดอกเบี้ยสาหรับหนี้สนิ เชื่อให้แก่บริษทั ในอัตรารวมสูงสุดของดอกเบี้ย (ในอัตราร้อยละ 28 ต่อปี (แบบ effective rate) รวมทัง้
ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนีย ม และค่าใช้จ่ายใดๆ ตามที่กาหนดไว้ในค าขอรับบริการสินเชื่อนี้ ทัง้ นี้ ผูก้ ู้ตกลงและทราบว่าอัตราดอกเบี้ย หรือ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ นัน้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามทีบ่ ริษทั จะกาหนดเป็ นคราวๆไป โดยบริษทั จะแจ้งให้ผกู้ ทู้ ราบเป็ นหนังสือล่วงหน้าเป็ นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่ในกรณีท่บี ริษทั มีเหตุทท่ี าให้ไม่สามารถแจ้งให้ผกู้ ู้ทราบล่วงหน้าตามระยะเวลาดังกล่าวได้ บริษทั จะแจ้งให้ผกู้ ู้ทราบโดย
วิธกี ารอื่นใดตามทีบ่ ริษทั พิจารณาเห็นสมควร โดยให้ถอื ว่าอัตราดอกเบีย้ หรืออัตราค่าธรรมเนียมทีม่ กี ารประกาศนัน้ มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่
4
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ครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น เป็ นต้นไป โดยบริษทั ขอสงวนสิทธิในการคืนค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยอื่นใดทีผ่ กู้ ชู้ าระให้แก่บริษทั แล้ว และผูก้ ู้
ขอสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายทีอ่ าจเกิดหรือมีขน้ึ จากการกระทาดังกล่าว
ข้อ 6. ในการชาระคืนสินเชื่อ ดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่ กิดขึน้ /หรือเกีย่ วเนื่องกับคาขอใช้บริการสินเชื่อนี้ ผู้ กู้ตกลงชาระคืนเป็ นราย
งวดต่อเดือนตามเวลาและวิธกี ารทีก่ าหนดไว้ในใบแจ้งยอดบัญชี โดยบริษทั จะส่งใบแจ้งยอดบัญชีให้แก่ผกู้ ลู้ ว่ งหน้าก่อนไม่น้อยกว่าสิบ (10) วันก่อนถึง
วันครบกาหนดชาระ
ข้อ 7. ในกรณีทผ่ี กู้ ชู้ าระสินเชื่อก่อนวันทีก่ าหนดในงวดใดๆ ผูก้ ตู้ กลงและยินยอมให้นาเงินค่างวดดังกล่าวหักเข้าบัญชีเพือ่ หักหนี้ค งค้างของผูก้ ู้ ณ วันที่
บริษทั ได้รบั ชาระเงินจากผูก้ ู้ นอกจากนี้ ในกรณีท่ผี กู้ ู้ไม่ได้รบั หรือได้รบั แต่เห็นว่าใบแจ้งยอดบัญชีทไ่ี ด้รบั ไม่ถูกต้องทัง้ หมดห รือบางส่วนไม่ว่าด้วย
ประการใด ผูก้ จู้ ะต้องแจ้งให้บริษทั ทราบภายใน 10 วันนับตัง้ แต่วนั ทีผ่ กู้ ไู้ ด้รบั ใบแจ้งยอดบัญชี หากผูก้ เู้ พิกเฉยไม่โต้แย้งให้ถอื ว่ารายการและยอดหนี้ท่ี
เรียกเก็บตามใบแจ้งยอดบัญชีนนั ้ ถูกต้อง
ข้อ 8. หากผูก้ ไู้ ม่ชาระหนี้สนิ เชื่อ ดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จา่ ย หรือเงินจานวนใดๆ ตามจานวน และ/หรือ ตามกาหนดเวลาทีร่ ะบุไว้ในใบแจ้งยอด
บัญชี และหรือคาขอรับบริการสินเชื่อนี้ และ/หรือ หากปรากฏว่าเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ทีผ่ กู้ มู้ อบให้แก่บริษทั มีขอ้ ความเท็จ หรือเป็ นเอกสารปลอม
หรือไม่มผี ลบังคับตามกฎหมาย ไม่ว่าทัง้ หมดหรือแต่เพียงบางส่วน และ/หรือหากหนี้สนิ อื่นใดของผูก้ ู้นอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ในสัญญานี้ ไม่มกี ารชาระ
เมื่อถึงกาหนด หรือเป็ นอันต้องชาระก่อนถึงกาหนด หรือเจ้าหนี้ของผูก้ ู้มสี ทิ ธิเรียกให้ผกู้ ชู้ าระหนี้ก่อนกาหนด และ/หรือ เมื่อผูก้ ู้ ถูกฟ้ องร้องดาเนินคดี
หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์อ่นื ใดทีบ่ ริษทั เห็นว่าการให้สนิ เชื่อแก่ผกู้ ู้อาจทาให้บริษทั เสียหาย หรือผูก้ ู้ ไม่สามารถหรือน่าจะไม่สามารถชาระหนี้ให้บริษทั ได้
ครบถ้วน รวมทัง้ ในกรณีทบ่ี ริษทั เห็นสมควรระงับ และ/หรือ ยกเลิกวงเงินสินเชื่อของผูก้ ไู้ ม่วา่ ด้วยเหตุใดๆ ทัง้ สิน้ และ/หรือ เมื่อผู้ กตู้ กเป็ นผูม้ หี นี้สนิ ล้น
พ้นตัว หรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ หรือถูกเจ้าพนักงานยึดทรัพย์ห รืออายัดทรัพย์ หรือกระทาการใดอันอาจเป็ นเหตุให้ถูกฟ้ องล้มละลาย หรือถูกร้องขอให้
ล้มละลายหรือกระทาการประนอมหนี้ (ไม่วา่ กรณีใดกรณีหนึ่งหรือทุกกรณีดงั กล่าว) และ/หรือ หากผูก้ ไู้ ม่ปฏิบตั ิ หรือปฏิบตั ผิ ดิ เงื่อนไขใดๆ ทีร่ ะบุไว้ใน
คาขอบริการสินเชื่อนี้หรือเอกสารอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้องกับคาขอบริการสินเชื่อนี้ และ/หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์อ่นื ใดทีบ่ ริษทั เห็นว่าการให้สนิ เชื่อแก่ผกู้ ู้อาจทา
ให้บริษทั เสียหาย หรือผูก้ ู้ไม่สามารถหรือน่ าจะไม่สามารถชาระหนี้ให้แก่บริษทั ได้ ผูก้ ู้ตกลงให้ถอื ว่าผูก้ ู้ตกเป็ นผู้ผดิ นัดหรือผิด เงื่อนไขตามค าขอ
ให้บริการสินเชื่อนี้ทนั ที
ข้อ 9. ในกรณีทผ่ี กู้ ู้ตกเป็ นผูผ้ ดิ นัดหรือผิดเงื่อนไขดังกล่าวในข้อ 8. ข้างต้น และบริษทั ได้แจ้งเป็ นหนังสือไปยังผูก้ ู้เพื่อให้ผกู้ ู้ดาเนินการแก้ไขการผิด
สัญญาหรือผิดเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว แต่ผกู้ ู้ไม่ดาเนินการหรือไม่สามารถดาเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าว
บริษทั มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้ทนั ที และให้ถอื ว่าเป็ นการผิดนัดในจานวนหนี้ทงั ้ หมดโดยให้บรรดาหนี้สนิ ทัง้ หลายตามสัญญานี้เป็ นอันถึงกาหนดชาระ
และผูก้ ตู้ กลงชาระหนี้สนิ ทัง้ หลายตามสัญญานี้ให้แก่บริษทั ทันที รวมทัง้ ยินยอมชาระดอกเบีย้ ในต้นเงินทีค่ า้ งชาระในอัตราสูงสุด ตลอดจนยินยอมชาระ
ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าบริการต่างๆ และ/หรือ เงินใดๆ ที่ผกู้ ู้จะต้องชาระให้แก่บริษทั ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของ คาขอบริการสินเชื่อนี้จน
ครบถ้วน
ข้อ 10. ในกรณีทผ่ี กู้ ขู้ อเบิกถอนวงเงินสินเชื่อ โดยขอให้บริษทั โอนเงินกูท้ ข่ี อเบิกใช้ดงั กล่าวเข้าบัญชีรบั โอนเงินกู้ตามจานวนและรายละเอียดทีก่ าหนด
ไว้ในคาขอนี้ ผูก้ ู้ตกลงและยอมรับว่า เมื่อบริษทั ได้ดาเนินการตามความประสงค์ของผูก้ ู้ดงั กล่าวแล้วให้ถอื ว่าผูก้ ู้ ได้เบิกถอนวงเงินสินเชื่อ และได้รบั
เงินกู้จานวนดังกล่าวไปจากบริษทั ครบถ้วนถูกต้อง (แม้ว่าผูก้ ู้จะยังมิได้เบิกถอนเงินจากบัญชีรบั โอนเงินกู้ก็ตาม) นอกจากนี้ ผูก้ ู้ต กลงยอมรับที่จะ
ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธกี ารในการโอนเงินไปยังบัญชีรบั โอนเงินกูต้ ามทีบ่ ริษทั กาหนดทุกประการ
ข้อ 11. ผูก้ ู้ตกลงและยินยอมให้บริษทั ซึง่ เป็ นสมาชิกของบริษทั ข้อมูลเครดิต นาข้อมูลของผูก้ ู้ทไ่ี ด้รบั จากบริษทั ข้อมูลเครดิตเฉพาะส่วนที่ ไม่สามารถ
ระบุตวั ตน เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุว่าเป็ นผูก้ ู้ไปใช้เป็ นปั จจัยหนึ่งในการจัดทาแบบจาลองด้าน
เครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตกาหนดไว้เท่านัน้ และให้บรรดาคูฉ่ บับ สาเนา ภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารที่
ได้ทาสาเนาขึน้ จากคาขอบริการสินเชื่อนี้ไม่วา่ ในรูปแบบใดๆ ให้ถอื เป็ นหลักฐานในการให้ความยินยอมของผูก้ เู้ ช่นเดียวกัน
ข้อ 12. ผูก้ ไู้ ม่มสี ทิ ธิในการปรับโครงสร้างสัญญาเงินกู้ (Loan Restructuring) สินเชื่อตามทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ติ ามคาขอบริการสินเชื่อนี้ เว้นแต่ได้รบั ความ
ยินยอมเป็ นลายลักษณ์ลว่ งหน้าจากบริษทั
ข้อ 13. บริษทั ตกลงและรับทราบว่าผูก้ มู้ สี ทิ ธิขอเพิม่ วงเงินสินเชื่อเพิม่ เติมจากวงเงินสินเชื่อทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ติ ามคาขอบริการสินเชื่อ นี้ (“วงเงินสินเชื่อ
เพิม่ เติม”) โดยแจ้งความประสงค์ไปยังบริษทั ตามสานักงานของบริษทั หรือวิธกี ารอื่นใดตามทีบ่ ริษทั กาหนด ทัง้ นี้ การอนุ มตั เิ พิม่ วงเงินสินเชื่อนัน้ เป็ น
ดุลพินิจของบริษทั แต่เพียงผูเ้ ดียว
ในการนี้ บริษทั และผูก้ รู้ บั ทราบและตกลงว่าการขอวงเงินสินเชื่อเพิม่ เติมตามข้อ 13. ข้างต้นนัน้ ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขสัญญา
การให้สนิ เชื่อนี้ และในกรณีทม่ี ขี อ้ ตกลงหรือเอกสารอื่นใดทีเ่ กิดขึน้ หรือเกี่ยวเนื่องกับการขอเพิม่ วงเงินสินเชื่อนัน้ ให้ถอื เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อกาหนดและ
เงื่อนไขสัญญาการให้สนิ เชื่อนี้
ข้อ 14. ผูก้ ยู้ อมรับว่าในการจัดส่งข้อมูลให้แก่บริษทั ในรูปของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทาธุรกรรมใดๆ ระหว่างผูก้ แู้ ละบริษทั หรือระหว่างผู้
กู้กบั บุคคลทีบ่ ริษทั กาหนด (แล้วแต่กรณี) โดยใช้วธิ กี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรสาร โทรเลข หรือโทรพิมพ์ เป็ นต้น นัน้ ให้มผี ลผู กพันและมีผล
บังคับใช้ได้ตามกฎหมาย
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ข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญำกำรใช้สินเชื่อของบริษทั ไอทีทีพี จำกัด (3/3)
ข้อ 15. ผูก้ ตู้ กลงยินยอมให้บริษทั โอนสิทธิและ/หรือหน้าทีต่ ามสัญญานี้ ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือแต่เพียงบางส่วนให้แก่บุคคลอื่นใดตามทีบ่ ริษทั เห็นสมควรได้
โดยเพียงบริษทั จะแจ้งการโอนเป็ นหนังสือให้ผกู้ ู้ทราบล่วงหน้าเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งงวดของการชาระหนี้เท่านัน้ หรือ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่
ทางบริษทั กาหนด
ข้อ 16. หากข้อสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง และ/หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญานี้ตกเป็ นโมฆะ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆแล้ว ให้ขอ้ สัญญาข้ออื่นๆ และ/หรือ ส่ วน
อื่นๆ ของสัญญานี้ยงั คงสมบูรณ์และผูกพันผูก้ ู้ตอ่ ไปทุกประการ และผูก้ ยู้ อมรับว่า บริษทั มีสทิ ธิแก้
์ ไข เปลีย่ นแปลงเพิม่ เติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดใดๆ
เกีย่ วกับวงเงินสินเชื่อไม่วา่ ตามสัญญานี้ หรือข้อตกลงอื่นใดได้เสมอโดยเพียงแต่แจ้งให้ผกู้ ทู้ ราบเท่านัน้

อัตราดอกเบีย้ ค่าธรรมเนี ยม และค่าใช้จ่ายต่างๆ
ประกาศใช้ตงั ้ แต่ วันที่ 4 มกราคม 2560
สิ นเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ (Personal Loan)
อัตราดอกเบีย้ ต่อปี ไม่เกิ น 28 %
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายต่างๆ

บาท : หน่ วย

1.ค่าใช้จา่ ยในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต

100

2.ค่าใช้จา่ ยในการติดตามทวงถามหนี้

100 : เดือน

3.ค่าอากรแสตมป์ (ของวงเงินทีอ่ นุ มตั )ิ

1 : 1,000

4.ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินคดี

ตามค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง

หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะเปลีย่ นแปลงได้ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ประเมินรำยได้และภำระหนี้ ณ ปัจจุบนั

รำยได้ ณ ปัจจุบนั

ภำระหนี้ ณ ปัจจุบนั

ฐานเงินเดือน.............................................................บาท/เดือน
OT + เงินพิเศษอื่นๆ..................................................บาท/เดือน
โบนัสต่อปี .......................................................................บาท/ปี
รายได้เสริมอื่นๆ (ระบุ..............................................................)
จานวนเงิน................................................................บาท/เดือน
รายได้เสริมอื่นๆ (ระบุ..............................................................)
จานวนเงิน................................................................บาท/เดือน

ผ่อนรถ………....…........แห่ง
ผ่อนบ้าน........................แห่ง
บัตรเครดิต.....................แห่ง
สินเชือ่ ส่วนบุคคล............แห่ง

รวมรำยได้.............................................................บำท/เดือน

รวมผ่อนภำระหนี้ ............แห่ง รวมผ่อน...........................บำท/เดือน

2\\\

รวมผ่อน.............................บาท/เดือน
รวมผ่อน.............................บาท/เดือน
รวมผ่อน.............................บาท/เดือน
รวมผ่อน.............................บาท/เดือน

ลายมือชื่อผูส้ มัครสินเชื่อ.............................................................................................................................................
(.............................................................................................................วันทีส่ มัคร................./................./................

................................) วันที.่ ................./................./................
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คุณสมบัติผสู้ มัคร
• อายุ 20-60 ปี
• รายได้รวมไม่ต่ากว่า 12,000 บาท
• อายุการทางานไม่ต่ากว่า 6 เดือนขึน้ ไป
• มีโทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อได้ทท่ี างาน และทีบ่ า้ น

เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรสมัคร สำหรับบุคคลธรรมดำผูม้ ีรำยได้ประจำ / พนักงำนบริษทั / ข้ำรำชกำร
เพื่อให้ใบสมัครของท่านได้รบั การพิจารณาอย่างรวดเร็วกรุณากรอกใบสมัครให้ครบถ้วนเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา
ตามรายการ ข้างล่างนี้พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
• เอกสารแสดงรายได้เช่นหนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือนตัวจริง(ไม่เกิน 2 เดือน) หนังสือรับรองการหักภาษี ณ
ทีจ่ า่ ยทวิ 50 เป็ นต้น
• สาเนาบัญชีธนาคารทีเ่ ป็ นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดทีร่ ะบุช่อื -เลขทีบ่ ญ
ั ชี
• สาเนาเอกสารแสดงการเดินบัญชี (Bank Statement) ย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดทีร่ ะบุช่อื -เลขทีบ่ ญ
ั ชี
บริษทั ฯจะพิจำรณำเฉพำะใบสมัครและเอกสำรประกอบกำรสมัครครบถ้วนสมบูรณ์เท่ำนัน้ และขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนใบ
สมัคร และเอกสำรประกอบกำรสมัคร ไม่ว่ำกรณี ใดๆทัง้ สิ้น ทัง้ นี้ กำรพิ จำรณำอนุมตั ิ สินเชื่อถือเป็ นสิ ทธิ์ ของบริ ษทั ฯแต่ผ้ ู
เดียว

ช่องทำงกำรติ ดต่อ บริ ษทั ไอทีทีพี จำกัด
หำกท่ำนสนใจสมัครสิ นเชื่อ หรื อ สอบถำมวิ ธี กำรเตรี ย มใบสมั ค ร ติ ดต่ อ
ลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ 02-539-5553 หรื อ โทร 097-240-2251
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติ ม
ID Line: @ittp
Website: http://www.ittp.co.th
Facebook: http://www.facebook.com/ittpLending
สำขำของไอทีทีพี
1. สานักงานใหญ่: ซอยลาดพร้าว 71 โทร. 02-5303542
2. สาขาลาดกระบัง : ไอเพลส ลาดกระบัง ชัน้ 1 (ใกล้แมคโดนัลด์) โทร. 092-3308686
3. สาขาชลบุรี อมตะนคร: อมตะพลาซ่า โทร. 063-8516622
ส่งเอกสำรใบสมัครทำงไปรษณี ยท์ ี่
บริษทั ไอทีทพี ี จากัด 183 ซอยลาดพร้าว71 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
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หนังสือให้ควำมยิ นยอมในกำรเปิ ดเผยข้อมูล
ทาทีบ่ ริษทั ไอทีทพี ี จากัด

วันทีใ่ ห้ความยินยอม...........................................................
บุคคลธรรมดา
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..........................................................นามสกุล................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด(พ.ศ.).............................................
บัตรประจาตัวประชาชน เลขที่

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติจากัด(บริษทั ) เปิ ดเผยหรือให้ขอ้ มูลของข้าพเจ้าแก่บริษทั ไอทีทพี ี
จากัด (ไอทีทพี )ี ซึง่ เป็ นสมาชิกหรือผูใ้ ช้บริการของบริษทั เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สนิ เชื่อ/การออกสินเชื่อส่วน
บุคคล ตามคาขอสินเชื่อ/ขอออกสินเชื่อส่วนบุคคลของข้าพเจ้า
ทีใ่ ห้ไว้กบั ไอทีทพี ดี งั กล่าวข้างต้นรวมทัง้ เพื่อ
ประโยชน์ในการทบทวนสินเชื่อ ต่ออายุสญ
ั ญาสินเชื่อส่วนบุคคล การบริหารและป้ องกันความเสีย่ งตามข้อกาหนด
ของธนาคารแห่งประเทศไทย และให้ถอื ว่าคู่ฉบับและบรรดาสาเนา ภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารที่
ทาสาเนาขึน้ จากหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้โดยการถ่ายสาเนา ถ่ายภาพหรือบันทึกไว้ ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ เป็ น
หลักฐานในการให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน

ผูใ้ ห้ความยินยอม
(...............................................................................)
โปรดเขียนชื่อสกุลตัวบรรจง
พยาน-เจ้าหน้าที่
(...............................................................................)
โปรดเขียนชื่อสกุลตัวบรรจง

หมายเหตุ: ข้อมูลทีบ่ ริษทั เปิ ดเผยให้แก่สมาชิกหรือผูใ้ ช้บริการเป็ นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน แต่การ
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็ นสิทธิของเจ้
าของข้อมูลทีจ่ ะให้ความยินยอมหรือไม่กไ็ ด้
์
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