คำขอใช้บริกำร
เงินยืมเพื่อซื้อสินค้า
และบริการ

เฉพาะเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์เท่านั้น
ประเภทเงินยืม  สามัญ พิเศษ
วันที่อนุมัติ...........................................
วันที่ทาสัญญา......................................
วงเงิน...........................................บาท

คาแนะนาสาหรับผู้ขอใช้บริการสินเชื่อ
1.โปรดศึกษาและทาความเข้าใจรายละเอียดหรือเงื่อนไขของการใช้บริการสินเชื่อของสหกรณ์ให้เข้าใจเสียก่อนที่ท่าน
จะใช้บริการ เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเอง หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดสอบถามเจ้าหน้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. โปรดกรอกข้อความในช่องว่างให้สมบูรณ์ และตรงตามความเป็นจริงด้วยตัวบรรจง เพื่อความสะดวกของตัวท่านเอง
และสหกรณ์
รายละเอียดผู้ขอใช้บริการสินเชื่อ

รูปภาพ

วันที่.............เดือน..................................พ.ศ........................
เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จากัด
ข้าพเจ้า นาย  นางสาว  นาง อื่นๆ(โปรดระบุ)............................................................................ชื่อเล่น........................อายุ........ปี
สมาชิกสังกัดสาขา........................................... บัญชีหุ้นสหกรณ์ฯเลขที่............................................ จานวนหุ้นคิดเป็นเงิน................................... บาท
สถานภาพ  โสด  สมรส  หย่า  สมรสไม่จดทะเบียน  ม่าย
จานวนบุตร............. คน  ระดับก่อนวัยศึกษา...................คน  ระดับประถมศึกษา.................. คน  ระดับมัธยมศึกษา..................คน
 ระดับอุดมศึกษา........................คน  จบการศึกษาแล้ว......................คน
ชื่อ-สกุล คู่สมรส นาย นางสาว นาง อื่นๆ(โปรดระบุ).................................................................... ชื่อเล่น........................อายุ........ปี
สมาชิกสังกัดสาขา........................................... บัญชีหุ้นสหกรณ์ฯเลขที่........................โทรศัพท์.............................. มือถือ............................................
ที่อยู่ปัจจุบันข้าพเจ้า(ที่ติดต่อได้) เลขที่..............ซอย..............................ถนน..........................หมู่ที่............ตาบล..............................................
อาเภอ.....................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณี ย์............................................โทรศัพท์.....................................
ระยะเวลาที่อาศัยในที่อยู่ปัจจุบัน.............ปี.............เดือน
ประเภทที่อยู่อาศัย  บ้านเดี่ยว  บ้านแฝด  ทาวน์เฮ้าส์  อาคารพาณิชย์  ห้องชุด  บ้าน/ห้องเช่า
 อาศัยอยู่กับผู้อื่น  เป็นของสมาชิกในครอบครัว  เช่าอยู่เดือนละ................................................บาท
 เป็นของตนเอง  ปลอดภาระ
 ผ่อนชาระเดือนละ............................................บาท
ก การศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี ขึ้นไป  อื่น ๆ ระบุ...................................................
ข้อมูลการทางาน  เจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงานหน่วยงานเอกชน  ผู้ประกอบการธุรกิจ  เกษตรกร
 ค้าขาย
 รับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน  อื่น ๆ โปรดระบุ.............................................................................
ชื่อสถานประกอบการที่ทางาน....................................................................................... ที่อยู่ที่ทางาน เลขที่............ซอย........................................
ถนน.................................................หมู่ที่................ตาบล...............................................อาเภอ................................. จังหวัด.......................................
รหัสไปรษณีย์....................................โทรศัพท์................................................................ มือถือ.....................................................................................
วัตถุประสงค์ในการขอใช้บริการสินเชื่อ
เพื่อซื้อสินค้า (มูรอบาฮะฮ์ Murabahah /มุชารอกะฮ์ มุตะนากิเศาะฮ์ Musharakah Mutanaqisah)
 เพื่อสินค้าอุปโภคบริโภค  เพื่อที่อยู่อาศัย  เพื่อที่ดิน  เพื่อการลงทุน  เพื่อการเกษตร  เพื่อยานพาหนะ
 เพื่อวัสดุก่อสร้าง
 อื่น ๆระบุ.............................................................
เพือ่ จ่ายค่าบริการ/ค่าจ้าง/ค่าเช่า(อิสติสนาอ์ Istisna/ อิญาเราะฮ์ Ijarah)
 เพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย  เพื่อต่อเติม/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย  เพื่อซ่อมยานพาหนะ  อื่น ๆ ระบุ...................................................
รายละเอียดการขอใช้บริการสินเชื่อ
ชนิดสินค้าที่ใช้บริการ
...........................................................
...........................................................
..........................................................

รายละเอียดประกอบการใช้บริการ
จานวนเงินที่ขอใช้บริการ(บาท)
………………………………………….............................…………………………
…………………………………………………………………….............................
......................................................................................................... .........................................................

หลักประกันการขอใช้บริการสินเชื่อ
ข้าพเจ้าขอให้สิ่งต่อไปนี้เป็นหลักประกันในการขอใช้บริการสินเชื่อ : (โปรดระบุเครื่องหมายลงในช่องที่ท่านเลือก)
 เงินฝาก  ประเภทออมทรัพย์วาดีอะห์เลขที่บัญชี....................................................................จานวนเงิน..............................บาท
 ประเภทประจามูฎอรอบะห์ เลขที่บัญชี..................................................................จานวนเงิน..............................บาท
 บุคคลค้าประกัน ที่ 1 ชื่อ-สกุล.................................................................... ชื่อเล่น.................. สังกัดสาขา............................................................
บัญชีหุ้นสหกรณ์ฯเลขที่.......................... จานวนหุ้น..................................... บาท ความสัมพันธ์กับผู้ขอสินเชื่อ......................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั (ที่ติดต่อได้) เลขที่...................ซอย .................................. ถนน.......................................หมู่ท…ี่ …………ตาบล...................................
อาเภอ ...............................................จังหวัด ........................................ ไปรษณีย์ ...................................โทรศัพท์บ้าน.......................................
มือถือ ................................................ระยะเวลาที่อาศัยในที่อยู่ปัจจุบัน........... ปี .........เดือน อาชีพ.......................................................................
 บุคคลค้าประกัน ที่ 2 ชื่อ-สกุล.................................................................... ชื่อเล่น.................. สังกัดสาขา............................................................
บัญชีหุ้นสหกรณ์ฯเลขที่.......................... จานวนหุ้น..................................... บาท ความสัมพันธ์กับผู้ขอสินเชื่อ......................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั (ที่ติดต่อได้) เลขที่...................ซอย .................................. ถนน.......................................หมู่ท…ี่ …………ตาบล...................................
อาเภอ ...............................................จังหวัด ........................................ ไปรษณีย์ ...................................โทรศัพท์บ้าน.......................................
มือถือ ................................................ระยะเวลาที่อาศัยในที่อยู่ปัจจุบัน........... ปี .........เดือน อาชีพ.......................................................................
 อสังหาริมทรัพย์ ประเภททรัพย์สิน  ที่ดินว่างเปล่า  บ้านพร้อมที่ดิน จานวน ......... แปลง  โฉนดที่ดิน  น.ส.3ก  น.ส.3
โฉนดเลขที่..................................เลขที่ดิน.................................... ตาบล............................................ อาเภอ........................................................
จังหวัด........................................เนื้อที่ ............................. สิ่งปลูกสร้างเลขที่........................... ราคาประเมิน ..............................................บาท
เจ้าของกรรมสิทธิ์.......................................................................................................................โทรศัพท์...............................................................
โฉนดเลขที่..................................เลขที่ดิน.................................... ตาบล............................................ อาเภอ.......................................................
จังหวัด........................................เนื้อที่ ............................. สิ่งปลูกสร้างเลขที่........................... ราคาประเมิน ..............................................บาท
เจ้าของกรรมสิทธิ์.......................................................................................................................โทรศัพท์...............................................................
สถานภาพทางการเงิน รายได้
สถานภาพทางการเงิน รายจ่าย
 รายได้ประจาปัจจุบันของข้าพเจ้า เดือนละ................................บาท  ผ่อนบ้าน หรือ จ่ายค่าเช่า .........................................................บาท
ได้รับเงินเดือนทุกวันที่ ..........................................................ของเดือน  รถยนต์ / รถจักรยานยนต์ ........................................................บาท
 แบบรายวัน .........................................................................บาท/วัน  ผ่อนชาระหนี้อื่นๆ ....................................................................บาท
 รายได้ไม่แน่นอน เฉลี่ยเดือนละ .................................................บาท  ค่าใช้จ่ายการศึกษาของลูก ........................................................บาท
 รายได้ปัจจุบันของคู่สมรส เดือนละ........................................บาท  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าสาธารณูปโภค ..............................................บาท
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น ……………………………………………บาท
 รายได้อื่นๆ(ถ้ามี)
เดือนละ............................................บาท
รวมรายได้ทั้งสิ้น..........................................บาท ความสามารถในการชาระสินเชื่อ รายจ่าย∗100 = ………………… %
รายได้
เอกสารประกอบการขอใช้บริการสินเชื่อ
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ของผู้ขอใช้บริการ - ผู้ค้าประกัน
 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอใช้บริการ - ผู้ค้าประกัน
 สลิปเงินเดือน / แหล่งที่มาของรายได้
 สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน
 ใบเสนอราคา / ใบสั่งซื้อสินค้าและบริการ
 ภาพถ่ายที่อยู่อาศัย ของผู้ขอใช้บริการ – ผู้ค้าประกัน
 รูปถ่ายโครงการ / กิจการ
 ภาพถ่ายหน้าตรงขนาด 1-2 นิ้ว (ถ้ามี)ประกอบการ

 สาเนาโฉนดที่ดิน / สาเนาเอกสารกรรมสิทธิห้องชุด
 สาเนาเอกสารสัญญาจะซื้อจะขาย
 เอกสารราคาประเมินหลักทรัพย์ เอกชน / กรมที่ดิน
 สัญญาจ้าง (สาเนาบัตรประชาชนผู้รับจ้าง)
 อื่นๆ ระบุ ..........................................................................................
..........................................................................................................
...........................................................................................................
………………………………………………………………………………………………

ข้าพเจ้าตกลงให้สหกรณ์จัดหาซื้อสินค้า / ทรัพย์สิน / ว่าจ้างทาของ ตามที่ข้าพเจ้าต้องการให้แก่ข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าขอให้คารับรองอันไม่
อาจเพิกถอนไว้ว่า ข้าพเจ้าจะชาระราคาทรัพย์สินที่ต้องการและบวกกาไรตามที่สหกรณ์กาหนด
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้ายินยอมให้ทางสหกรณ์ ตรวจสอบ
รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ และข้าพเจ้าขอสัญญาว่า หากข้าพเจ้าใช้บริการสินเชื่อนี้ผิดวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในคาขอนี้โดยมิได้รับอนุญาต
จากทางสหกรณ์ ข้าพเจ้ายินยอมชาระสินเชื่อดังกล่าวคืนโดยทันที โดยมิพักคานึงถึงข้อตกลงแห่งสัญญาเงินยืมที่ได้ทาไว้
ลงชื่อ....................................................................ผู้ขอใช้บริการสินเชือ่
(........................................................................)

ลงชื่อ..................................................................... พยาน
(........................................................................)

รูปภาพแผนที่แสดงที่อยู่อาศัยปัจจุบันของสมาชิกผู้ขอใช้บริการสินเชื่อ
ข้าพเจ้านาย นางสาวนางอื่นๆ(โปรดระบุ)............................................................................................ ชื่อเล่น...............................................
ที่อยู่ปัจจุบนั (ที่สามารถติดต่อได้) เลขที่.............ซอย..................................ถนน..............................................หมู่ที่..............ตาบล...................................
อาเภอ........................................................ จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย.์ .............................. โทรศัพท์............................................
โทรสาร........................................ มือถือ............................................ ขอแสดงรูปแผนที่ที่อยู่ปัจจุบันของข้าพเจ้า ดังนี้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารูปแผนที่ที่อยูด่ ังกล่าวข้างต้นนี้ถูกต้องตรงตามทีอ่ ยู่จริง และยินยอมทางสหกรณ์ฯ ทาการตรวจสอบในภายหลังได้
ลงชื่อ..........................................................................สมาชิกผู้ขอใช้บริการ
(........................................................................)

รูปภาพแผนที่แสดงที่อยู่อาศัยปัจจุบันของสมาชิกผู้ค้าประกัน
ข้าพเจ้านาย นางสาวนางอื่นๆ(โปรดระบุ)............................................................................................ ชื่อเล่น...............................................
ที่อยู่ปัจจุบนั (ที่สามารถติดต่อได้) เลขที่.............ซอย..................................ถนน..............................................หมู่ที่..............ตาบล...................................
อาเภอ........................................................ จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย.์ .............................. โทรศัพท์............................................
โทรสาร........................................ มือถือ............................................ ขอแสดงรูปแผนที่ที่อยู่ปัจจุบันของข้าพเจ้า ดังนี้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารูปแผนที่ที่อยูด่ ังกล่าวข้างต้นนี้ถูกต้องตรงตามทีอ่ ยู่จริง และยินยอมทางสหกรณ์ฯ ทาการตรวจสอบในภายหลังได้
ลงชื่อ..........................................................................สมาชิกผู้ค้าประกัน
(........................................................................)

ใบเสนอราคา/ใบสั่งซื้อสินค้าและบริการ
สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จากัดAS-SIDDEEK ISLAMIC COOPRATIVE LTD.
 สาขาหาดใหญ่
1332 ชั้น 1 อาคารอัศศิดดีก ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่จ.สงขลา 90110
โทร 074-360661, 081-5407230แฟกซ์ 074-360662E-mail : asc.hadyai@gmail.com
 สาขานาทวี
122/1ม.3ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โทร074-371655, 081-8967353แฟกซ์074-371969E-mail : asc.nathavee@gmail.com
 สาขานิพัทธ์สงเคราะห์(วงเวียนน้าพุ)3/3 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่จ.สงขลา 90110
โทร 074-366869, 087-6311294แฟกซ์ 074-366870E-mail : asc.npsk@gmail.com
 สาขาสหกรณ์เคลื่อนที่ (โมบาย) 1332 ชั้น 2 อาคารอัศศิดดีก ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร074-258922-23, 081-7385272แฟกซ์ 074-258922E-mail : aic.mbb@gmail.com
 สาขาสิงหนคร
6/17 ม.6 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280
โทร/แฟกซ์074-331587, 088-3998355E-mail : asc.snb@gmail.com
 สาขาพัทลุง
494 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
โทร 074-610584, 098-0139643แฟกซ์ 074-610585E-mail : asc.patthalung@gmail.com
ข้อมูลผู้ซื้อสินค้าและบริการ
สานักงานสาขา
เลขที่สมาชิก--
ชื่อ-สกุล
วันที/่
/
ที่อยู่
โทรศัพท์/โทรสาร
ข้อมูลร้านค้าและสถานที่ให้บริการ
ร้านค้าที่ซื้อสินค้าและบริการ
ที่อยู่ร้านค้า
รายการสินค้าและบริการ
ลาดับ

โทรศัพท์/โทรสาร
รายการสินค้า

จานวนเงินบาท(ตัวอักษร)

ลงชื่อ............................................................... ลงชื่อ................................................................
(......................................................................) (......................................................................)
ผู้เสนอราคา
ผู้ขอใช้บริการ
.............../................/.....................
.............../................/.....................

ราคา:หน่วย

รวมราคาสินค้า

รวมเงินทั้งสิ้น

ลงชื่อ...............................................................
(......................................................................)
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
.............../................/.....................

ข้อแนะนา
 โปรดตรวจสอบสินค้าและราคาให้ชัดเจนและถูกต้อง โดยให้ทางร้าน/บริษัทเป็นผู้เสนอราคาสินค้าลงชื่อกากับในช่องผู้เสนอราคามาด้วย
 ผู้ขอใช้บริการสินเชื่อสหกรณ์ฯนาใบเสนอราคา/ใบสั่งซื้อสินค้าและบริการฉบับนี้แนบมาพร้อมกับคาร้องขอใช้บริการสินเชื่อเพื่อซื้อสินค้า
และบริการ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ

เฉพาะเจ้าหน้าที่สหกรณ์เท่านั้น
ประวัติผู้ขอใช้บริการสินเชื่อ
ชื่อ – สกุล.................................................................................................
เลขที่สมาชิก......................................จานวนหุ้น...............................บาท
วัตถุประสงค์.............................................................................................
วงเงิน..............................................บาท ใช้บริการครั้งที่ ........................
วงเงินสินเชื่อล่าสุด หรือ สูงสุด..........................................................บาท
อัตรากาไรล่าสุด .................................. %
ประวัติการใช้บริการสินเชื่อ
เลขที่สญ
ั ญา
วงเงิน
ผ่อน/งวด ผ่อน/เดือน อัตรากาไร

ประวัติผู้ค้าประกันคนที่ 1
ชื่อ – สกุล.................................................................................................
เลขที่สมาชิก..............................จานวนหุ้น.......................................บาท
สินเชื่อที่ใช้บริการอยู่
 ไม่มี  มี ประวัติการส่งชาระหนี้ ยอดค้าง........................ บาท
ภาระค้าประกัน ..................................... ยอดค้าง........................ บาท
ภาระค้าประกัน ..................................... ยอดค้าง........................ บาท
ประวัติผู้ค้าประกันคนที่ 2
ชื่อ – สกุล.................................................................................................
เลขที่สมาชิก.............................จานวนหุ้น........................................บาท
สินเชื่อที่ใช้บริการอยู่
 ไม่มี  มี ประวัติการส่งชาระหนี้ ยอดค้าง...................... บาท
ภาระค้าประกัน ..................................... ยอดค้าง........................ บาท
ภาระการเข้าค้าประกันผู้ขอใช้บริการสินเชื่อ
 ไม่มี  มี ค้าประกัน .......................... ยอดค้าง.......................บาท ภาระค้าประกัน ..................................... ยอดค้าง........................ บาท
หลักทรัพย์
ค้าประกัน .......................... ยอดค้าง.......................บาท
ค้าประกัน .......................... ยอดค้าง.......................บาท  เงินฝาก  อสังหาริมทรัพย์ ............................................................
ราคาประเมิน .......................................................บาท
ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาบริการเงินยืม ของสมาชิกผู้ขอสินเชื่อ (Credit Scoring)
เกณฑ์การพิจารณา (ผู้ขอสินเชื่อ)
คะแนน เกณฑ์การพิจารณา (ผู้ค้าประกัน)
คะแนน
1. ลาดับการเป็นสมาชิก (ระยะเวลาการเป็นสมาชิก )
1. ลาดับการเป็นสมาชิก (ระยะเวลาการเป็นสมาชิก)
2. ประวัติการชาระหุ้น
2. ประวัติการชาระหุ้น
3. Statement บัญชีเงินฝากสหกรณ์ หรือธนาคาร
3. Statement บัญชีเงินฝากสหกรณ์
4. ประวัติการใช้บริการสินเชื่อ  มี  ไม่มี
4. ประวัติการชาระสินเชื่อที่มีอยู่ (ผ่อน)  มี  ไม่มี
5. ที่อยู่ และภูมลิ าเนา
5. ภาระค้าประกันผู้อื่น  มี  ไม่มี
6. ความสามารถในการชาระสินเชือ่
รวม
ความคิ
ดเห็นเจ้ าหน้ าที่
..................................................................................................................
7. ภาระค้าประกันผู้อื่น  มี  ไม่มี
8. หลักทรัพย์ค้าประกัน
..........................................................................................................
9. ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
..........................................................................................................
10.พฤติกรรมของสมาชิก (Characteristics)
..........................................................................................................
รวม
..........................................................................................................
900 – 1000 คะแนน ความเสี่ยงในสินเชื่อเป็นศูนย์ A
800 – 899 คะแนน ความเสี่ยงในสินเชื่อเป็นปกติ B+
700 – 799 คะแนน ความเสี่ยงในสินเชื่อที่มีโอกาสจะเป็นหนี้ที่ชาระล่าช้า B
600 – 699 คะแนน ความเสี่ยงในสินเชื่อระดับที่สูง C
500 – 599 คะแนน ความเสี่ยงในสินเชื่อที่สูงมาก D

การพิจารณาอนุมัติ (ผู้จัดการสาขา)
เห็นสมควร

 อนุมัติ อัตรากาไร
 ขอข้อมูลเพิ่มเติม

…………%

 ไม่อนุมตั ิ

..........................................................................................................
..........................................................................................................
ลงชื่อ.........................................................................เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
(........................................................................)
/ การพิจารณาอนุมัติ (สบส. หรือ กรรมการ)
เห็นสมควร  อนุมัติ อัตรากาไร
 ขอข้อมูลเพิ่มเติม

………….%

 ไม่อนุมัติ

..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..............................…………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………….........................................................................

ลงชื่อ..........................................................................ผู้อนุมัติ
(.........................................................................)
.............../................/.................

ลงชื่อ..........................................................................ผู้อนุมัติ
(.........................................................................)
.............../................/.................

