F-FIN-001 (REV.1-01012016)

วกนที่…...........เดือน................................พ.ศ………..………

เรียน ประธานกรรมการดาเนินการ/ผู้จัดการ

แบบคำขอเปิดบัญชีเงินฝำกสหกรณ์ฯ
ประเภท  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล
สานกงาาน สาขา.............................................................................
เลขทีบ่ กญชีเาินฝาง ---

ข้าพเจ้ามีความประสาค์ขอเปิดบกญชีเาินฝางและใช้บริงารขอาสหงรณ์ จึาขอให้รายละเอียดงกบสหงรณ์ดกาต่อไปนี้
(1) ประเภทบัญชีเงินฝาก
 เาินฝางวาดีอะห์ทก่วไป
 เาินฝางมูฎอรอบะฮฺยุวชน
 เาินฝางมูฎอรอบะฮฺฮกจญ์
 เาินฝางมูฎอรอบะฮฺทก่วไป ระยะเวลาลาทุน.....................เดือน
 เาินฝางมูฎอรอบะฮฺสลามกต ระยะเวลาลาทุน.....................ปี บกญชีคู่โอนเลขที่.........................................................................
 เาินฝางมูฎอรอบะฮฺชีวมวล ระยะเวลาลาทุน....................ปี บกญชีคู่โอนเลขที่..........................................................................
 อื่นๆ ........................................................................................................................................................................................
(2) ชื่อเจ้าของบัญชี-ชื่อบัญชี
ชื่อเจ้าของบัญชี  ด.ช.  ด.ญ.  นาย  นาาสาว  นาา  อื่นๆ (ระบุ).................................................................
 กรณีบุคคลธรรมดา ชื่อ-นามสงุล ........................................................................................................................................
( เพื่อ  โดย...........................................................................................................)
 กรณีนิติบุคคล
ชื่อหน่วยาาน ........................................................................................................................................
(โดย................................................................................................................................)
ชื่อบัญชี  ใช้ชื่อเจ้าขอาบกญชี (ชื่อ-นามสงุล ที่ระบุข้าาต้น)
 ใช้ชื่อเจ้าขอาบกญชี (ชื่อหน่วยาาน ที่ระบุข้าาต้น)
 ใช้ชื่อบกญชีอื่นๆ (โปรดระบุ).......................................................................................................................................
(3) เอกสารประกอบการขอเปิดบัญชี
 กรณีบุคคลธรรมดา
 กรณีนิติบุคคล
 สาเนาบกตรประจาตกวประชาชน
 ทะเบียนนิติบุคคล
 ทะเบียนพาณิชย์
เลขที่.................................................................................  ทะเบียนมกสยิด/มูลนิธิ  ใบอนุญาตจกดตก้าโราเรียน
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 อื่นๆ (ระบุ)...........................................................................
 บกตรอื่นๆ (ระบุ).................................................................. เลขที่..........................................................................................
เลขที่................................................................................. อองเมื่อวกนที่..............................................................................
(4) เงื่อนไขการสั่งจ่าย
 สกา่ จ่ายแต่เพียาผู้เดียว  คนใดคนหนึ่าสก่าจ่าย  สก่าจ่ายร่วมงกนทุงคน  สก่าจ่าย.......ใน.......คน  อื่นๆ (ระบุ).............
(5) จานวนเงินขอเปิดบัญชีครั้งแรก
 เงินสด
จานวน.......................................บาท (............................................................................................................)
 เช็ค/ดราฟต์ จานวน.......................................บาท (...........................................................................................................)
เลขที่........................................ ธนาคาร สาขา.............................................. สก่าจ่ายวกนที่...............................
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จานวน.......................................บาท (..........................................................................................................)
ข้าพเจ้าขอรกบรอาว่า ข้อความที่ร ะบุไ ว้ข้าาต้นนี้ เป็นความจริา ทุงประงาร และยินยอมผูง พกนตามข้อตงลาและเาื่อนไข
เงี่ยวงกบบกญชีเาินฝางประเภทที่ข้าพเจ้าขอใช้บริงารนี้ ทก้าที่มีอยู่ปัจจุบกนและที่อาจเปลี่ยนแปลาในอนาคตทุงประงาร
ลาชื่อ...............................................................................................................................................เจ้าขอาบกญชี ผู้มีอานาจลานาม
(.............................................................................................................................................)

สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จากัด
ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ สานักงานเลขที่ 1332 ถนนเพชรเกษม ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

ข้อตกลงการเปิดบัญชีเงินฝากและการใช้บริการทางการเงิน
ในการที่ข้าพเจ้าขอเปิดบัญชีเงินฝากกับ สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จากัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สหกรณ์” ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตาม
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1. การที่ข้าพเจ้าใช้บริการฝาก ถอน โอน (ถ้ามี) เงินในบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า หรือสอบถาม ขอข้อมูล หรือทารายการอื่นที่เกี่ยวกับ
บัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าผ่านช่องทางที่สหกรณ์ได้จัดไว้จากระบบงานใดๆ ของสหกรณ์ ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามข้อกาหนด
เงื่อนไข ระเบียบ และพิธีการที่สหกรณ์กาหนดในแต่ละบริการ ซึ่งสหกรณ์อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เป็นครั้งคราว
2. การที่ทางสหกรณ์ได้ส่งเอกสารหรือหนังสือใดๆ ไปยังที่อยู่ ที่ทางาน หรือสถานที่ติดต่อตามข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้แก่สหกรณ์ใน
การเปิ ด บั ญ ชีนั้ น ไม่ ว่า จะด้ วยวิธี ใดก็ ต าม ข้า พเจ้ า ยิ น ยอมให้ถื อว่ า สหกรณ์ไ ด้ ส่ งหรือแจ้ง แก่ ข้า พเจ้ า โดยชอบแล้ ว ในกรณี ท่ีข้ า พเจ้ า
เปลี่ ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุ ล อาชีพ ที่อยู่ ที่ทางาน สถานที่ติดต่อ หรือหมายเลขโทรศั พท์ ข้าพเจ้า จะแจ้งการเปลี่ ยนแปลงนั้นเป็น หนั งสือ ให้
สหกรณ์ทราบทันที หากไม่แจ้ง ข้าพเจ้าให้ถือว่าข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว
3. ข้าพเจ้าจะเก็บสมุดคูฝ่ ากไว้ในที่มั่นคงปลอดภัย หากข้าพเจ้าจงใจหรือประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้สมุดคู่ฝากไปและนา
ใบถอนเงินมาถอนเงินกับสหกรณ์ และสหกรณ์ได้จ่ายเงินไปตามใบถอนเงินนั้น ข้าพเจ้าตกลงว่าสหกรณ์ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่
เกิดขึน้ จากการกระทาดังกล่าว ในกรณีท่ีสมุดคู่ฝากถูกลักขโมย หรือสูญหายไม่ว่าโดยเหตุใด ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบทันที และนา
หลักฐานการแจ้งความจากสถานีตารวจมาแสดงกับสหกรณ์เพื่อขอออกสมุดคูฝ่ ากเล่มใหม่
4. ข้าพเจ้ายินยอมชาระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้หรือรักษาบัญชีเงินฝาก ตามที่ทางสหกรณ์
กาหนดทุกประการ
5. ข้าพเจ้าตกลงว่า สหกรณ์อาจปิดบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเมื่อใดก็ได้ตามที่สหกรณ์เห็นสมควร โดยที่สหกรณ์ไม่ต้ องแจ้งล่วงหน้า
และหากข้าพเจ้ามีเงินฝากคงเหลืออยู่ไม่ว่าจานวนเท่าใด ข้าพเจ้า ตกลงให้สหกรณ์ตั้งพักไว้ในบัญชีของสหกรณ์ หรือบัญชีเ งินฝากอื่นของ
ข้าพเจ้าตามที่สหกรณ์เห็นสมควร จนกว่าข้าพเจ้าจะนาหลักฐานมารับเงินคืน และข้าพเจ้าตกลงจะไม่เรียกร้องผลประโยชน์ใดๆ ของจานวน
เงินที่ตั้งพักไว้
6. ในกรณีที่ข้าพเจ้ามีหนีส้ ินใดๆ ที่ต้องชาระแก่สหกรณ์ ไม่ว่าหนี้นั้นจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม หรือมีหนี้อื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนี ยม
ค่าบริการ หรือค่าใช้จา่ ยต่างๆ อันเกี่ยวกับการใช้หรือรักษาบัญชีเงินฝาก ที่ข้าพเจ้ามีหน้าที่ต้องชาระให้แก่สหกรณ์ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์
ที่ทางสหกรณ์กาหนด หากปรากฏว่าข้าพเจ้าไม่ชาระหนี้ตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้แก่สหกรณ์ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หักเงิน
จากบัญชีเงินฝากทุกประเภทของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับสหกรณ์ เพื่อชาระหนี้ดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ข้า พเจ้ายินยอมให้ส หกรณ์เ ปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม และให้ความยินยอมนี้มีผ ลอยู่
ตลอดไป แม้จะได้มีการยกเลิกหรือปิดบัญชีแล้วก็ตาม
8. ในกรณีบัญชีรว่ ม เจ้าของบัญชีทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันและแทนกันต่อสหกรณ์
9. ในการที่ข้าพเจ้าขอให้สหกรณ์เปิดบัญชีเงินฝากโดยใช้ชื่อบัญชีซึ่งไม่ใช่ชื่ออันแท้จริงของข้าพเจ้า หรือนามแฝงในลักษณะใดๆ นั้น
หากมีความเสียหายหรือข้อพิพาทใดๆ เกิดขึน้ กับบุคคลภายนอก ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบและดาเนินการเอง โดยจะไม่เรียกร้องให้สหกรณ์ ต้อง
เข้ามามีส่วนร่วมในข้อพิพาท หรือรับผิดในความเสียหายดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น และหากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นกับสหกรณ์ ข้าพเจ้ า
ยินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ ดังกล่าวแก่สหกรณ์ทุกประการ
10. นอกเหนือจากข้อตกลงที่ปรากฏอยู่ในแบบคาขอนี้ และข้อกาหนดของสหกรณ์ที่ปรากฏในเอกสารแผ่นพับ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ
คาขอที่ข้าพเจ้าได้รับจากสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อกาหนดที่สหกรณ์ได้ประกาศไว้ในที่เปิดเผย หรือด้วยวิธีอื่นใด และข้าพเจ้ายินย อม
ผูกพั นตนตามข้อตกลงและข้อก าหนดดังกล่า ว รวมทั้งประเพณีปฏิบัติต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องของสหกรณ์ทุก ประการ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้
สหกรณ์แก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงในแบบคาขอนี้ ตลอดจนข้อกาหนดดังกล่า วข้างต้น โดยปิดประกาศไว้ท่ีส านักงานของสหกรณ์หรือแจ้งแก่
ข้าพเจ้าด้วยวิธีอื่นใด โดยข้าพเจ้าตกลงปฏิบัติตามข้อตกลงหรือข้อกาหนดที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นทุกประการ

ลงชื่อสมาชิก.........................................................................................................................................เจ้าของบัญชี/ผู้ขอเปิดบัญชี
(......................................................................................................................................)

F-FIN-002 (REV.1-01012016)

วันที…่ ...........เดือน................................พ.ศ………..………

ข้อมูลบุคคล
สำหรับผูข
้ อเปิดบัญชีเงินฝำกสหกรณ์ฯ
ประเภทบัญชี  วาดีอะห์  มูฎอรอบะฮฺ  อื่นๆ...................
เลขทีบ่ ัญชีเงินฝาก ---

สานักงาน/สาขา...............................................................
สถานะผู้เปิดบัญชี  ไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์  เป็นสมาชิกสหกรณ์ เลขที่สมาชิก --
ส่วนที่ (1) ประวัตสิ ่วนตัว /ทีอ่ ยู่

คานาหน้า  เด็กชาย  เด็กหญิง  นาย  นางสาว  นาง  อื่นๆ (โปรดระบุ)......................................................
ชื่อ-นามสกุล ..........................................................................................................................ชื่อเรียก.........................................
วัน/เดือน/ปีเกิด (พ.ศ.)
อายุ
เลขประจาตัวประชาชน
ศาสนา
-- .....................ปี ---- ...........................
ระดับการศึกษาสูงสุด  ไม่ได้ศึกษาในระบบ  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
 อนุปริญญา/ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท หรือสูงกว่า  อื่นๆ (ระบุ).......................................................................
สถานภาพการสมรส  โสด  สมรส (จดทะเบียน)  สมรส (ไม่จดทะเบียน)  หย่าร้าง  หม้าย  แยกกันอยู่
กรณีสมรส ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส................................................................................................... จานวนบุตร/ธิดา...............คน
ชื่อ-นามสกุล ผู้ปกครอง (กรณีเป็นผู้เยาว์)...................................................................................................................................
เกี่ยวข้องเป็น  บิดา  มารดา  ปู่/ย่า  ตา/ยาย  ญาติ  บุคคลอื่น (ระบุ)..........................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้) ชื่อหมู่บ้าน.............................................. เลขที่................ ซอย.................................................
ถนน................................................ หมู่ท.ี่ ................ ตาบล........................................... อาเภอ.....................................................
จังหวัด................................................ รหัสไปรษณีย์............................ โทรศัพท์...........................................................................
E-mail: ....................................................... Line ID: .................................................. FB. ID: .....................................................
สถานะที่อยู่  เป็นของตนเอง/คู่สมรส  เป็นของบิดา/มารดา  อาศัยอยูก่ ับผู้อื่น  เช่าอยู่  อื่นๆ (ระบุ)...................
ส่วนที่ (2) อาชีพ /สถานที่ทางาน /รายได้
อาชีพ  ไม่ได้ทางาน  เกษียณ  นักเรียน/นักศึกษา  แม่บ้าน  เกษตรกร  พนักงานบริษัท/หน่วยงานเอกชน
 เจ้าของกิจการ  ธุรกิจส่วนตัว  ลูกจ้าง  รับจ้างทั่วไป  ข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  วิชาชีพอิสระ
 นักการเมือง  ครูสอนศาสนา  อื่นๆ (ระบุ).....................................................................................................................
ชื่อกิจการ/หน่วยงาน ................................................................................................ ตาแหน่ง....................................................
ที่อยู่ทที่ างาน เลขที่............... ซอย................................ ถนน..................................... หมู่ที่............. ตาบล..................................
อาเภอ..................................... จังหวัด......................................... รหัสไปรษณีย์...................... โทรศัพท์.......................................
โทรสาร...................................................... E-mail: .................................................. Line ID: .....................................................
FB. ID: .................................................................... Website: www.............................................................................................
รายได้ต่อเดือน  ต่ากว่า 10,000 บาท  10,000-30,000 บาท  30,001-50,000 บาท  มากกว่า 50,000 บาท
ส่วนที่ (3) รายละเอียดอื่นๆ
วัตถุประสงค์การเปิดบัญชี  บัญชีออมเงิน/เก็บเงินมีเป้าหมาย  บัญชีร่วมลงทุนธุรกิจกับสหกรณ์  บัญชีรับเงินเดือน
 บัญชีทุนหมุนเวียนธุรกิจ  บัญชีหักชาระหุ้น/เงินยืมสหกรณ์  อื่นๆ (ระบุ).........................................................................
บุคคลอ้างอิง (ที่สามารถติดต่อได้) ชื่อ-นามสกุล....................................................................... โทรศัพท์......................................
สถานทีใ่ ห้สหกรณ์ตดิ ต่อ/จัดส่งเอกสาร  ที่อยูป่ ัจจุบัน  ที่ทางาน  อื่นๆ (ระบุ)............................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ เป็นความจริง ลงชื่อ
ทุกประการ
.............................................................................เจ้าของข้อมูล

