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1. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………….... 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

          สินคา้ท่ีตอ้งการซ้ือ / โครงการท่ีตอ้งการด าเนินการ  กรุณาระบ ุ
รายการ ราคา (บาท) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   
รวมวงเงินสินเช่ือท่ีตอ้งการขอใชบ้ริการ  

 

 

 
สหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ จ ากดั 

    جمعية األمانة التكافلية
  เพื่อชีวิต ... ท่ีใกลชิ้ดหลกัการ 

 
ค าขอใช้บริการ 

สินเช่ือประเภทต่างๆ        

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

      วนัท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 

............./................/.................. 

ข้อแนะน าส าหรับสมาชิกผู้ขอใช้บริการ ;- 
     1. โปรดศึกษาและท าความเขา้ใจในรายละเอียดหรือเง่ือนไขของการใชบ้ริการสินเช่ือและซ้ือสินคา้ของสหกรณ์ฯ   ใหเ้ขา้ใจเสียก่อนท่ีจะใชบ้ริการ  

เพื่อสิทธิประโยชนข์องตวัท่านเอง   หากมีขอ้สงสัยประการใดโปรดสอบถามเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ฯ 
     2. โปรดกรอกขอ้ความในช่องว่างให้สมบูรณ์และตรงตามความเป็นจริงดว้ยตวับรรจง เพื่อความสะดวกของตวัท่านเองและสหกรณ์ฯ 
ข้อมูลสมำชิกผู้ขอใช้บริกำร  

 
วนัท่ี..................เดือน........................................พ.ศ........................... 

เรียน   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ  จ ากดั 
           ขา้พเจา้  นาย      นาง       นางสาว     อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................................นามสกุล.................................................
เกิดเม่ือวนัท่ี............/......................./..................... อาย.ุ...............ปี สถานภาพ    โสด   สมรส   หยา่ร้าง    อื่นๆ (ระบุ)........................... 
           ท่ีอยูปั่จจบุนัส าหรับการติดต่อ  เลขท่ี....................หมู่ท่ี................ซอย.............................................ถนน............................................................. 
ต าบล/แขวง.................................................อ าเภอ/เขต..................................................จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย.์.........................
โทรศพัท.์...................................อีเมล............................................................................ 
มีความประสงคข์อใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อ            ซ้ือสินคา้ (มุรอบาฮะฮฺ)           ร่วมลงทุน (มุฎอรอบะฮฺ)   จ านวนเงิน......................................... บาท 

วัตถุประสงค์ของกำรใช้สินเช่ือ  
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1. อาชีพปัจจบุนั..........................................................................................  ต าแหน่ง............................................................................................... 
ช่ือหน่วยงาน...........................................................................................  อายงุาน............... ปี 
ท่ีอยูท่ี่ท  างาน / สถานท่ีตั้งกิจการ เลขท่ี....................หมู่ท่ี..............ซอย...................................................ถนน......................................................... 
ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต..................................................จงัหวดั..................................รหสัไปรษณีย.์.........................
โทรศพัท.์.................................................. อีเมล.................................................................... 

2. จ านวนบุตรและบคุคลท่ีอยูใ่นความดูแล จ านวน............. คน 
3. รายไดป้ระจ าเดือนละ............................................................................................ บาท  

รายไดคู้่สมรสเดือนละ........................................................................................... บาท 
รายไดอ้ื่นๆ (ถา้มี) เดือนละ................................................................................... บาท ระบุท่ีมา............................................................................. 
รวมรายไดท้ั้งส้ินเดือนละ...................................................................................... บาท 

4. ปัจจุบนัมีภาระผอ่นช าระ ไดแ้ก่.........................................................................................................รวมทั้งส้ินเดือนละ ................................ บาท 
5. มีภาระหน้ีสินอ่ืนๆ ทั้งส้ิน จ านวน.................................................................. บาท 
6. มีภาระค ้าประกนับุคคลอ่ืน (ทั้งกบัสหกรณ์ฯและสถาบนัหรือบคุคลอ่ืน) รวมทั้งส้ิน...................................................... บาท 
7. มีเงินเกบ็ออมเดือนละ........................................................................... บาท 

 

ขา้พเจา้ประสงคท่ี์จะช าระคืนสินเช่ือกบัทางสหกรณ์ฯ   ดงัน้ี 

   ผอ่นช าระคืนเป็นรายเดือน จ านวน.....................งวด (เดือน) ๆ ละ.............................................บาท 

   ช าระคืนคร้ังเดียวเม่ือเม่ือครบก าหนดสัญญา 

 

  หุ้นสหกรณ์ฯ เลขท่ีบญัชี.............................................................. จ านวนเงิน...................................... บาท 
     เงินฝาก   รักษาทรัพย ์(วาดีอะฮฺ)          เลขท่ีบญัชี........................................................ จ านวนเงิน...........................บาท           
                        เพื่อการลงทุน (มุฎอรอบะฮฺ) เลขท่ีบญัชี........................................................ จ านวนเงิน...........................บาท           
   บุคคล ช่ือ (นาย/นาง/น.ส.) ................................................................ นามสกุล...................................................................................... 
        อาชีพ..............................................มีความสัมพนัธเ์ป็น....................................................... โทร............................................................ 
  สินทรัพยอ่ื์นไดแ้ก่.................................................................................................................................................................................... 
       มูลค่าสินทรัพย.์....................................................................................บาท 

          

                ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ผูข้อใชสิ้นเช่ือ 
                ส าเนาทะเบียนบา้น ผูข้อใชสิ้นเช่ือ 
                ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน คู่สมรสผูข้อใชสิ้นเช่ือ 
                ส าเนาทะเบียนบา้น คู่สมรสผูข้อใชสิ้นเช่ือ 
                ส าเนาทะเบียนสมรส 
                ส าเนารายการเดินบญัชีหุ้นสมาชิก 

   เอกสารแสดงท่ีมาของรายได ้เช่น สลิปเงินเดือน, ใบรับรองรายได,้ Bank Statement, เอกสารอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายได ้ฯลฯ 

สถำนภำพทำงกำรเงิน  

แผนกำรช ำระคืนสินเช่ือ  

กำรค ้ำประกนั  

เอกสำรประกอบกำรยื่นขอสินเช่ือ  
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     ขา้พเจา้ขอยืนยนัว่าขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ และขา้พเจา้ยินยอมให้ทางสหกรณ์ฯ ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆขา้งตน้  
และอื่นๆท่ีเก่ียวขอ้งไดจ้ากตวัขา้พเจา้และบคุคลใกลชิ้ดขา้พเจา้ หากสหกรณ์ฯตรวจพบภายหลงัว่าขอ้มูลส่วนใดส่วนหน่ึงเป็นเทจ็ สหกรณ์สงวน
สิทธิในการไม่พิจารณาสัญญาพร้อมจะเรียกเงินคืนโดยทนัทีถึงแมไ้ดใ้ชบ้ริการแลว้ก็ตาม 

           
            ขา้พเจา้ขอให้สัญญาว่า จะช าระสินเช่ืออยา่งครบถว้นตรงตามเวลาท่ีไดท้  าสัญญาไวก้บัสหกรณ์ฯ 

                                                                                                                            
                                                                                                                                ลงช่ือ.........................................................ผูข้อใชสิ้นเช่ือ 

                                                                                                              (.........................................................) 
 
                        ลงช่ือ........................................................คู่สมรส 
                   ( ...................................................... ) 
          
                        ลงช่ือ........................................................พยาน 
                   ( ...................................................... ) 
 

 

     ประเภทสินเช่ือท่ีใช้บริการ 
      เพื่อชีวิตประจ าวนั (มุรอบาฮะฮฺทัว่ไป)    เพื่อธุรกิจระยะสั้น (มุรอบาฮะฮฺพิเศษ)   เพื่อธุรกิจระยะยาว  
      เพื่อซ้ืออสังหาริมทรัพย ์                           เพื่อโครงการชาวยเหลือสมาชิก             ร่วมลงทุน (มุฎอรอบะฮฺ) 
                    
ข้อมูลประกอบค าขอใช้บริการสินเช่ือ / ซ้ือสินค้าของสมาชิกผู้ขอใช้บริการ 

1. ระยะเวลาการเป็นสมาชิก................ปี................เดือนและมีหุ้นสมาชิก จ านวน................................................ บาท 

2.  การเขา้อบรมสมาชิก          ผา่นการอบรมแลว้          ยงัไม่ผา่นการอบรม 

           3.  ประวติัการใชบ้ริการ          ยงัไม่เคยใชบ้ริการ            เคยใชบ้ริการแลว้จ านวน.................คร้ัง 
                กรณีท่ีเคยใชบ้ริการมาแลว้  การผอ่นช าระอยูใ่นเกณฑ์     ดีมาก     ดี      พอใช ้    ไม่ดี 

4. สมาชิกสามารถผ่อนช าระสงูสดุเดือนละ....................................... บาท 

5. อตัราการผ่อนช าระเมื่อเทยีบกบัรายได.้.................... % 

       ความเห็นของเจ้าหน้าที่
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................... 

     ............................................................................................................................................................................................................... 
                                                                                                                                   ลงช่ือ............................................................เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 

                                                                                                                                           (                                                               )         

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่  
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กำรพจิำรณำอนุมัต ิ  

 

  

                                   อนุมตัิ                   ไม่อนุมัต ิ               ขอข้อมูลเพิม่เติม 

 
วงเงินท่ีอนุมัติ ................................................................บาท 
 

ระยะเวลาผอ่นช าระ...........ปี ........... เดือน   อตัราก าไร ............ %    ต่อเดือน   ต่อปี  รวมอตัรก าไรทั้งส้ิน.............% 
  

คณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ อนุมติั ไม่อนุมติั 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.   
ความเห็นเพิม่เติมของคณะกรรมการพจิารณาฯ 
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................ 

 
ผ่านการตรวจสอบตามหลกัชะรีอะฮฺ                                      ลงนาม.................................................กรรมการชะรีอะฮฺ         
                                                                                                                 (                                                         )    
 
                                                                                                            ลงนาม................................................. ผูจ้ดัการ             
                                                                                                                (                                                            )                                                       
                                                               
                                                                                                            วนัท่ีอนุมติั .............../................/...................... 
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