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สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่
สหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ จากัด
جمعية األمانة التكافلية
เพื่อชีวิต ... ที่ใกล้ชิดหลักการ

คาขอใช้ บริการ
สิ นเชื่ อประเภทต่ างๆ

วันที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ
............./................/..................

ข้ อแนะนาสาหรับสมาชิกผู้ขอใช้ บริการ ;1. โปรดศึกษาและทาความเข้าใจในรายละเอียดหรื อเงื่อนไขของการใช้บริ การสิ นเชื่อและซื้อสิ นค้าของสหกรณ์ฯ ให้เข้าใจเสี ยก่อนที่จะใช้บริ การ
เพื่อสิ ทธิประโยชน์ของตัวท่านเอง หากมีขอ้ สงสัยประการใดโปรดสอบถามเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
2. โปรดกรอกข้อความในช่องว่างให้สมบูรณ์และตรงตามความเป็ นจริ งด้วยตัวบรรจง เพื่อความสะดวกของตัวท่านเองและสหกรณ์ฯ

ข้ อมูลสมำชิกผู้ขอใช้ บริ กำร
วันที่..................เดือน........................................พ.ศ...........................
เรี ยน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ จากัด
ข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................................นามสกุล.................................................
เกิดเมื่อวันที่............/......................./..................... อายุ................ปี สถานภาพ  โสด  สมรส  หย่าร้าง  อื่นๆ (ระบุ)...........................
ที่อยูป่ ัจจุบนั สาหรับการติดต่อ เลขที่....................หมู่ที่................ซอย.............................................ถนน.............................................................
ตาบล/แขวง.................................................อาเภอ/เขต..................................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณี ย.์ .........................
โทรศัพท์....................................อีเมล............................................................................
มีความประสงค์ขอใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อ
ซื้อสิ นค้า (มุรอบาฮะฮฺ)
ร่ วมลงทุน (มุฎอรอบะฮฺ) จานวนเงิน......................................... บาท

วัตถุประสงค์ ของกำรใช้ สินเชื่อ
1. …………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………....
3. …………………………………………………………………………………………………………………………
สิ นค้าที่ตอ้ งการซื้อ / โครงการที่ตอ้ งการดาเนินการ กรุ ณาระบุ
รายการ
ราคา (บาท)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
รวมวงเงินสิ นเชื่อที่ตอ้ งการขอใช้บริ การ
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สถำนภำพทำงกำรเงิน
1. อาชีพปัจจุบนั .......................................................................................... ตาแหน่ง...............................................................................................
ชื่อหน่วยงาน........................................................................................... อายุงาน............... ปี
ที่อยูท่ ี่ทางาน / สถานที่ต้งั กิจการ เลขที่....................หมู่ที่..............ซอย...................................................ถนน.........................................................
ตาบล/แขวง..............................................อาเภอ/เขต..................................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณี ย.์ .........................
โทรศัพท์................................................... อีเมล....................................................................
2. จานวนบุตรและบุคคลที่อยูใ่ นความดูแล จานวน............. คน
3. รายได้ประจาเดือนละ............................................................................................ บาท
รายได้คู่สมรสเดือนละ........................................................................................... บาท
รายได้อื่นๆ (ถ้ามี) เดือนละ................................................................................... บาท ระบุที่มา.............................................................................
รวมรายได้ท้งั สิ้นเดือนละ...................................................................................... บาท
4. ปัจจุบนั มีภาระผ่อนชาระ ได้แก่.........................................................................................................รวมทั้งสิ้นเดือนละ ................................ บาท
5. มีภาระหนี้สินอื่นๆ ทั้งสิ้น จานวน.................................................................. บาท
6. มีภาระค้ าประกันบุคคลอื่น (ทั้งกับสหกรณ์ฯและสถาบันหรื อบุคคลอื่น) รวมทั้งสิ้น...................................................... บาท
7. มีเงินเก็บออมเดือนละ........................................................................... บาท

แผนกำรชำระคืนสินเชื่อ
ข้าพเจ้าประสงค์ที่จะชาระคืนสิ นเชื่อกับทางสหกรณ์ฯ ดังนี้
ผ่อนชาระคืนเป็ นรายเดือน จานวน.....................งวด (เดือน) ๆ ละ.............................................บาท
ชาระคืนครั้งเดียวเมื่อเมื่อครบกาหนดสัญญา

กำรค้ำประกัน
หุ้นสหกรณ์ฯ เลขที่บญั ชี.............................................................. จานวนเงิน...................................... บาท
เงินฝาก รักษาทรัพย์ (วาดีอะฮฺ)
เลขที่บญั ชี........................................................ จานวนเงิน...........................บาท
เพื่อการลงทุน (มุฎอรอบะฮฺ) เลขที่บญั ชี........................................................ จานวนเงิน...........................บาท
บุคคล ชื่อ (นาย/นาง/น.ส.) ................................................................ นามสกุล......................................................................................
อาชีพ..............................................มีความสัมพันธ์เป็ น....................................................... โทร............................................................
สิ นทรัพย์อื่นได้แก่....................................................................................................................................................................................
มูลค่าสิ นทรัพย์.....................................................................................บาท

เอกสำรประกอบกำรยื่นขอสินเชื่อ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ผูข้ อใช้สินเชื่อ
สาเนาทะเบียนบ้าน ผูข้ อใช้สินเชื่อ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน คู่สมรสผูข้ อใช้สินเชื่อ
สาเนาทะเบียนบ้าน คู่สมรสผูข้ อใช้สินเชื่อ
สาเนาทะเบียนสมรส
สาเนารายการเดินบัญชีหุ้นสมาชิก
เอกสารแสดงที่มาของรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน, ใบรับรองรายได้, Bank Statement, เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับรายได้ ฯลฯ
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ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการ และข้าพเจ้ายินยอมให้ทางสหกรณ์ฯ ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆข้างต้น
และอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้จากตัวข้าพเจ้าและบุคคลใกล้ชิดข้าพเจ้า หากสหกรณ์ฯตรวจพบภายหลังว่าข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งเป็ นเท็จ สหกรณ์สงวน
สิ ทธิในการไม่พิจารณาสัญญาพร้อมจะเรี ยกเงินคืนโดยทันทีถึงแม้ได้ใช้บริ การแล้วก็ตาม
ข้าพเจ้าขอให้สัญญาว่า จะชาระสิ นเชื่ออย่างครบถ้วนตรงตามเวลาที่ได้ทาสัญญาไว้กบั สหกรณ์ฯ
ลงชื่อ.........................................................ผูข้ อใช้สินเชื่อ
(.........................................................)
ลงชื่อ........................................................คู่สมรส
( ...................................................... )
ลงชื่อ........................................................พยาน
( ...................................................... )

สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่
ประเภทสิ นเชื่ อที่ใช้ บริการ
เพื่อชีวิตประจาวัน (มุรอบาฮะฮฺทวั่ ไป)
เพื่อซื้ออสังหาริ มทรัพย์

เพื่อธุรกิจระยะสั้น (มุรอบาฮะฮฺพิเศษ)
เพื่อโครงการชาวยเหลือสมาชิก

เพื่อธุรกิจระยะยาว
ร่ วมลงทุน (มุฎอรอบะฮฺ)

ข้ อมูลประกอบคาขอใช้ บริการสินเชื่ อ / ซื้อสินค้าของสมาชิกผู้ขอใช้ บริการ
1. ระยะเวลาการเป็ นสมาชิก................ปี ................เดือนและมีหุ้นสมาชิก จานวน................................................ บาท
2. การเข้าอบรมสมาชิก
ผ่านการอบรมแล้ว
ยังไม่ผา่ นการอบรม
3. ประวัติการใช้บริ การ
ยังไม่เคยใช้บริ การ
เคยใช้บริ การแล้วจานวน.................ครั้ง
กรณี ที่เคยใช้บริ การมาแล้ว การผ่อนชาระอยูใ่ นเกณฑ์
ดีมาก
ดี
พอใช้
ไม่ดี
4. สมาชิกสามารถผ่อนชาระสูงสุดเดือนละ....................................... บาท
5. อัตราการผ่อนชาระเมื่อเทียบกับรายได้..................... %
ความเห็นของเจ้ าหน้ าที่
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................................เจ้าหน้าที่สหกรณ์
(
)
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กำรพิจำรณำอนุมัติ
อนุมตั ิ

ไม่ อนุมัติ

ขอข้ อมูลเพิม่ เติม

วงเงินที่อนุมัติ ................................................................บาท
ระยะเวลาผ่อนชาระ...........ปี ........... เดือน อัตรากาไร ............ %
คณะกรรมการพิจารณาสิ นเชื่อ

ต่อเดือน

ต่อปี รวมอัตรกาไรทั้งสิ้ น.............%
อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

1.
2.
3.
4.
5.
ความเห็นเพิม่ เติมของคณะกรรมการพิจารณาฯ
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

ผ่านการตรวจสอบตามหลักชะรีอะฮฺ

ลงนาม.................................................กรรมการชะรี อะฮฺ
(
)
ลงนาม................................................. ผูจ้ ดั การ
(
)
วันที่อนุมตั ิ .............../................/......................
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