
 
คุณสมบติัและหลกัฐานทีใ่ชป้ระกอบคําขอกูเ้งินเพือ่การศึกษาต่อ 

สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  จํากดั 
…………………………. 

 
คุณสมบติัทัว่ไป 
1. เป็นสมาชิกสหกรณฯ์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องผ่านการทดลองปฏบัิติราชการแล้ว 
2. มีเงินได้รายเดือนพอหัก ณ ที่จ่าย 
 
หลกัฐานทีใ่ชป้ระกอบคําขอกูเ้งินพิเศษเพือ่การศึกษาต่อ 

1. แบบคาํขอกู้เงินพิเศษเพ่ือการศึกษาต่อ 
2. แบบแจ้งความจาํนงขอรับความช่วยเหลือดอกเบ้ียเงินกู้โครงการพิเศษ (กรณเีข้าโครงการพิเศษ) 
3. แผนการศึกษา  และหลักฐานที่แสดงถงึการจะเข้าศึกษาหรือกาํลังศึกษาอยู่ 
4. สาํเนาหลักทรัพย์ที่จะใช้คํา้ประกนั  (กรณใีช้หุ้นหรือสมุดเงินฝากในสหกรณค์ํา้ประกนั ไม่ต้องส่งสาํเนาฯ) 

 - สาํเนาโฉนดที่ดินที่จะใช้เป็นหลักประกนั จาํนวน 2 ชุด 
 - สาํเนาบัตรประจาํตัวของผู้ขอกู้ จาํนวน 2 ชุด 
 - สาํเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอกู้ จาํนวน 2 ชุด 
 - สาํเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จาํนวน 2 ชุด 
 - สาํเนาบัตรประจาํตัวของคู่สมรส (ถ้ามี) จาํนวน 2 ชุด 
 - คาํยินยอมของคู่สมรส (ถ้ามี) จาํนวน 2 ชุด 
 - แผนที่แสดงที่ตั้งของที่ดิน หรือที่ดินและอาคาร จาํนวน 1 ชุด 
 - ภาพถ่ายสถานที่ตั้งของที่ดิน และบริเวณใกล้เคียง  จาํนวน  4-6 ภาพ 
 - กรณไีม่ใช่หลักทรัพย์ของสมาชิก ให้แนบหนังสอืแสดงความยินยอมคํา้ประกนัของเจ้าของหลักทรัพย์  
    สาํเนาทะเบียนบ้านและสาํเนาบัตรประจาํตัวของเจ้าของหลักทรัพย์มาด้วย 

 
 
การตรวจสอบหลกัทรพัยค้ํ์าประกนั  ผู้ขอกู้จะต้องจัดเตรียมหลักทรัพย์ให้พร้อม และจะต้องจัดหาพาหนะเพ่ือนาํ 

         กรรมการไปทาํการตรวจสอบและประเมินราคาหลักทรัพย์ด้วย      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

ใบแจง้ความจํานงขอรบัความช่วยเหลือดอกเบี้ ยเงินกูโ้ครงการพเิศษเพือ่การศึกษาต่อ 

สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  จํากดั 
..................... 

 

    เขียนที่..................................................... 
 

   วันที่..................................................................... 
 

 

เร่ือง  ขอรับความช่วยเหลือดอกเบ้ียเงินกู้โครงการพิเศษเพ่ือการศึกษาต่อ 

 

เรียน  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ 
 

 ข้าพเจ้า....................... ..................... ...................สมาชิกเลขที่ ...................... 

ตาํแหน่ง...................... .....สงักัด............................................ฝ่าย.....................................โทร............................

ได้ขอกู้เงินจากสหกรณ์ฯ เพ่ือการศึกษาต่อระดับ.......................................................................................................

คาํขอกู้ลงวันที่................................ จาํนวนเงินกู้.......................................บาท   ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับ 

ความช่วยเหลือดอกเบ้ียเงินกู้โครงการพิเศษตามประกาศของสหกรณ์  โดยข้าพเจ้าจะส่งสาํเนาผลการศึกษาให้สหกรณ์ทุกภาค

การศึกษา  จนกว่าจะศึกษาจบหลักสตูร  และจะปฏบัิติตามเง่ือนไขอื่น ๆ ที่สหกรณก์าํหนดทุกประการ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  

 

 

 
    ............................................................ 
   (............................................................) 

 
 
 
หมายเหตุ   การรับสวัสดิการช่วยเหลือดอกเบ้ียเงินกู้โครงการพิเศษเพ่ือการศึกษา  สมาชิกจะต้องส่งสาํเนาผลการศึกษาให้

สหกรณ์ทุกภาคการศึกษา  จนกว่าจะศึกษาจบหลักสตูร  หากไม่ส่งสาํเนาผลการศึกษาให้สหกรณ์  สหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียเงินกู้
ตามอตัราดอกเบ้ียปกติของสหกรณ์   โดยไม่ช่วยเหลือดอกเบ้ีย   และจะงดให้กู้ยืมเงินโครงการพิเศษทุกประเภท   เป็นเวลา  
2  ปี   นับแต่วันรับเงินกู้ 

 
 
 
 
 
 
 



คําขอกูเ้งินพเิศษเพือ่การศึกษาต่อ 

วนัท่ี…………………………. 

รับท่ี…………………………. 
สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  จํากดั 

……………………. 
 

                วนัที…่…………………………………………. 
 

เรียน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  จํากดั 
 

 ข้าพเจ้า…………………………………………สมาชิกสหกรณ์เลขที่…….……………..อายุ………………..…….ปี 

เกดิเม่ือวันที่……………………………..รับราชการตาํแหน่ง…………………………………..…ระดับ…..……………….… 

สงักดั………………………………ฝ่าย…………………………….โทร…….…………..เงินเดือน………………………บาท 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่…………..…..ซอย………………………ถนน…..…………………ตาํบล………...……………. 

อาํเภอ…………………….…จังหวัด…………………...………...รหัสไปรษณย์ี…………………...โทร………..…………….. 

ที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน เลขที่……………....ซอย……..………………ถนน……..…………..……ตาํบล…………..…………… 

อาํเภอ…………………….…จังหวัด…………………..………...รหัสไปรษณย์ี……………….…...โทร……………………… 

ขอเสนอคาํขอกู้เงินพิเศษเพ่ือการศึกษาต่อ  ดังน้ี 

 1.  ( ) ข้าพเจ้า ( ) บุคคลในครอบครัวของข้าพเจ้า ช่ือ-สกุล..........................................................................

อายุ.................ปี  เกดิวันที่.......................................................มีความต้องการจะศึกษาต่อในระดับ   (    )  ปริญญาตรี     
(    )   ปริญญาโท (    ) ปริญญาเอก ด้าน……………………………………วิชาเอก…..……….…………………………… 

ที่มหาวิทยาลัย………………………………….…………..………..ประเทศ…….…………………………………………….. 

ระยะเวลาการศึกษา……………....……ปี เร่ิมต้ังแต่……………………………………..ถงึ…………..………………………. 
หลักฐานการตอบรับจากมหาวิทยาลัยให้เข้าเป็นนักศึกษา มี 

1. …………………………………………………………………………………………..……………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ( ) ข้าพเจ้า ( ) บุคคลในครอบครัวของข้าพเจ้า ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ลาศึกษาต่อแล้วตามสาํเนา

หนังสอื…………………………………ที่……………/…….….…..ลงวันที่…………………………………………………… 

 2.  ข้าพเจ้าขอกู้เงินพิเศษของสหกรณ์ จาํนวน……………………………………….บาท เพ่ือใช้จ่ายในการศึกษาต่อ 
สาํหรับ ( ) ข้าพเจ้า ( ) บุคคลในครอบครัวของข้าพเจ้า ดังกล่าว  โดยมีรายละเอยีดตามรายการที่แนบ (ให้จัดทาํประมาณการ

ช่วงเวลาและจาํนวนเงินที่จะใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาโดยสรุป) และขอชาํระหน้ีสหกรณ ์(  ) ทั้งหมด  (  )  เฉพาะสญัญากู้ที่

................................ลงวันที่.........................................จาํนวนเงินกู้คงเหลือ ณ วันที่ขอกู้.............................บาท 

 3.  ในเวลาน้ี ข้าพเจ้ามีหุ้นอยู่ในสหกรณร์วม.........................หุ้น   เป็นเงิน.........................................บาทและ

ข้าพเจ้าส่งเงินสะสมรายเดือนอยู่ในอตัรา.......................................บาท 

 4.  นอกจากค่าหุ้นซ่ึงข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์  ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกนัดังต่อไปน้ี  คือ 
  1.   ที่ดินขนาดพ้ืนที่.......................ตารางวา  โฉนดเลขที่..................................ตาํบล........................................ 
อาํเภอ...............................  จังหวัด.......................................โดย.....................................................................   เป็นผู้ถอืกรรมสทิธิ์ 
  2   สิ่งปลูกสร้าง     ประเภทอาคาร........................................ช้ัน  จาํนวน…………………...............คูหา/หลัง   
ที่ตั้งเลขที่................หมู่ที่...............ถนน……….......................ตาํบล................................... อาํเภอ……………….........................
จังหวัด................................ เน้ือที่..................................ตารางเมตร 
 



  3   เงินฝากในสหกรณ์   ช่ือบัญชี....................................................................................................................... 
บัญชีเลขที่.................................................................จาํนวนเงิน................................................................................................บาท  

5.  เม่ือข้าพเจ้าได้รับเงินกู้พิเศษ     ข้าพเจ้าจะขอส่งเงินเป็นงวดรายเดือนพร้อมด้วยดอกเบ้ียในอตัราที่สหกรณ์ 
เรียกเกบ็  เป็นจาํนวน .....…………...........งวด  ตั้งแต่ถดัจากเดือนที่สหกรณ์จ่ายเงินกู้ให้  ดังน้ี 

  (   )     ส่งเงินต้นเท่ากนัทุกงวดๆ ละ .............................................................บาท 
  (   )     ส่งเงินต้นพร้อมดอกเบ้ียเท่ากนัทุกงวดๆ ละ......................................บาท 
 6.  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบการขอกู้มาพร้อมน้ีแล้ว 

7.  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะใช้เงินกู้ตามวัตถุประสงค์ข้างต้นและจะให้ข้อความจริง และความร่วมมือแก่กรรมการ
ดาํเนินการ หรือบุคคลอื่นที่สหกรณม์อบให้สอบสวนและทาํรายงานเกี่ยวกบัคาํขอกู้เงินพิเศษรายน้ี รวมทั้งจะปฏบัิติตามระเบียบ

ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบ้ียเงินกู้ของสหกรณทุ์กประการ 
8.  ในการรับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะได้ทาํหนังสอืกู้สาํหรับเงินกู้พิเศษให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณก์าํหนด 

 9. (เฉพาะในกรณทีี่ผู้ขอกู้มีคู่สมรส) ในการกู้เงินตามคาํขอน้ี ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตจากคู่สมรส 
ซ่ึงได้ทาํคาํอนุญาตให้ไว้เป็นหลักฐานในท้ายคาํขอกู้น้ีแล้ว 
 

       ลงช่ือ…………………………………………ผู้ขอกู้ 

              (....................................................) 
 

 
 

การใหค้วามยนิยอมของคู่สมรส 
 

เขียนที่………………………………………………… 

วันที่…………………………………………………… 
 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง………………………………………………………….เป็นคู่สมรสโดยถูกต้องตามกฎหมายของ

นาย/นาง………………………………………..ได้อนุญาตให้  นาย/นาง……………………………………………………… 
กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช  จาํกดั  ตามคาํขอกู้เงินข้างต้น  และเม่ือได้รับเงินกู้แล้ว ข้าพเจ้า

ยินยอมให้ ผูกพันในสนิสมรสด้วยทุกประการ 
 

      ลงช่ือ…………………………..………………..ผู้ให้ความยินยอม 

             (.......................................................) 
      ลงช่ือ……………………………………………พยาน 

             (.......................................................) 
      ลงช่ือ…………………………………………….พยาน 

             (.......................................................) 
 ข้าพเจ้า…………………………………………………ขอรับรองว่าลายมือช่ือผู้ให้ความยินยอมข้างต้นเป็นลายมือช่ือ

คู่สมรสของข้าพเจ้าจริง 
 
 

      ลงช่ือ……………………………………………สมาชิกผู้ขอกู้ 
             (.......................................................) 
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