คุณสมบัติและหลักฐานทีใ่ ช้ประกอบคําขอกูเ้ งินเพือ่ การศึกษาต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํ ากัด
………………………….
คุณสมบัติทวไป
ั่
1.
2.

เป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ มาแล้ วไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้ องผ่านการทดลองปฏิบัติราชการแล้ ว
มีเงินได้ รายเดือนพอหัก ณ ที่จ่าย

หลักฐานทีใ่ ช้ประกอบคําขอกูเ้ งินพิเศษเพือ่ การศึกษาต่อ
1.
2.
3.
4.

แบบคําขอกู้เงินพิเศษเพื่อการศึกษาต่อ
แบบแจ้ งความจํานงขอรับความช่วยเหลือดอกเบี้ยเงินกู้โครงการพิเศษ (กรณีเข้ าโครงการพิเศษ)
แผนการศึกษา และหลักฐานที่แสดงถึงการจะเข้ าศึกษาหรือกําลังศึกษาอยู่
สําเนาหลักทรัพย์ท่จี ะใช้ คาํ้ ประกัน (กรณีใช้ ห้ ุนหรือสมุดเงินฝากในสหกรณ์คาํ้ ประกัน ไม่ต้องส่งสําเนาฯ)
- สําเนาโฉนดที่ดินที่จะใช้ เป็ นหลักประกัน
จํานวน 2
ชุด
- สําเนาบัตรประจําตัวของผู้ขอกู้
จํานวน 2
ชุด
- สําเนาทะเบียนบ้ านของผู้ขอกู้
จํานวน 2
ชุด
- สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ ามี)
จํานวน 2
ชุด
- สําเนาบัตรประจําตัวของคู่สมรส (ถ้ ามี)
จํานวน 2
ชุด
- คํายินยอมของคู่สมรส (ถ้ ามี)
จํานวน 2
ชุด
- แผนที่แสดงที่ต้งั ของที่ดิน หรือที่ดินและอาคาร
จํานวน 1
ชุด
- ภาพถ่ายสถานที่ต้งั ของที่ดิน และบริเวณใกล้ เคียง
จํานวน 4-6
ภาพ
- กรณีไม่ใช่หลักทรัพย์ของสมาชิก ให้ แนบหนังสือแสดงความยินยอมคํา้ ประกันของเจ้ าของหลักทรัพย์
สําเนาทะเบียนบ้ านและสําเนาบัตรประจําตัวของเจ้ าของหลักทรัพย์มาด้ วย

การตรวจสอบหลักทรัพย์ค้ ําประกัน ผู้ขอกู้จะต้ องจัดเตรียมหลักทรัพย์ให้ พร้ อม และจะต้ องจัดหาพาหนะเพื่อนํา
กรรมการไปทําการตรวจสอบและประเมินราคาหลักทรัพย์ด้วย

ใบแจ้งความจํ านงขอรับความช่วยเหลือดอกเบี้ ยเงินกูโ้ ครงการพิเศษเพือ่ การศึกษาต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํ ากัด
.....................
เขียนที่.....................................................
วันที่.....................................................................
เรื่อง ขอรับความช่วยเหลือดอกเบี้ยเงินกู้โครงการพิเศษเพื่อการศึกษาต่อ
เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ข้ าพเจ้ า...............................................................สมาชิ ก เลขที่ . .....................
ตําแหน่ง...................... .....สังกัด............................................ฝ่ าย.....................................โทร............................
ได้ ขอกู้เงินจากสหกรณ์ฯ เพื่อการศึกษาต่อระดับ.......................................................................................................
คําขอกู้ลงวันที่................................ จํานวนเงินกู้.......................................บาท ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์จะขอรับ
ความช่วยเหลือดอกเบี้ยเงินกู้โครงการพิเศษตามประกาศของสหกรณ์ โดยข้ าพเจ้ าจะส่งสําเนาผลการศึกษาให้ สหกรณ์ทุกภาค
การศึกษา จนกว่าจะศึกษาจบหลักสูตร และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่สหกรณ์กาํ หนดทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

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

หมายเหตุ การรับสวัสดิการช่ วยเหลือดอกเบี้ยเงินกู้โครงการพิเศษเพื่อการศึกษา สมาชิกจะต้ องส่งสําเนาผลการศึกษาให้
สหกรณ์ทุกภาคการศึกษา จนกว่าจะศึกษาจบหลักสูตร หากไม่ส่งสําเนาผลการศึกษาให้ สหกรณ์ สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยเงินกู้
ตามอัตราดอกเบี้ยปกติของสหกรณ์ โดยไม่ช่วยเหลือดอกเบี้ย และจะงดให้ ก้ ูยืมเงินโครงการพิเศษทุกประเภท เป็ นเวลา
2 ปี นับแต่วันรับเงินกู้

รับที่………………………….
วันที่………………………….

คําขอกูเ้ งินพิเศษเพือ่ การศึกษาต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํ ากัด
…………………….
วันที…
่ ………………………………………….

เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํ ากัด
ข้ าพเจ้ า…………………………………………สมาชิกสหกรณ์เลขที่…….……………..อายุ………………..…….ปี
เกิดเมื่อวันที่……………………………..รับราชการตําแหน่ง…………………………………..…ระดับ…..……………….…
สังกัด………………………………ฝ่ าย…………………………….โทร…….…………..เงินเดือน………………………บาท
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน เลขที่…………..…..ซอย………………………ถนน…..…………………ตําบล………...…………….
อําเภอ…………………….…จังหวัด…………………...………...รหัสไปรษณีย์…………………...โทร………..……………..
ที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน เลขที่……………....ซอย……..………………ถนน……..…………..……ตําบล…………..……………
อําเภอ…………………….…จังหวัด…………………..………...รหัสไปรษณีย์……………….…...โทร………………………
ขอเสนอคําขอกู้เงินพิเศษเพื่อการศึกษาต่อ ดังนี้
1. ( ) ข้ าพเจ้ า ( ) บุคคลในครอบครัวของข้ าพเจ้ า ชื่อ-สกุล..........................................................................
อายุ.................ปี เกิดวันที่.......................................................มีความต้ องการจะศึกษาต่อในระดับ ( ) ปริญญาตรี
( ) ปริญญาโท ( ) ปริญญาเอก ด้ าน……………………………………วิชาเอก…..……….……………………………
ที่มหาวิทยาลัย………………………………….…………..………..ประเทศ…….……………………………………………..
ระยะเวลาการศึกษา……………....……ปี เริ่มตั้งแต่……………………………………..ถึง…………..……………………….
หลักฐานการตอบรับจากมหาวิทยาลัยให้ เข้ าเป็ นนักศึกษา มี
1. …………………………………………………………………………………………..………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………………………………………………..
( ) ข้ าพเจ้ า ( ) บุคคลในครอบครัวของข้ าพเจ้ า ได้ รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ ลาศึกษาต่อแล้ วตามสําเนา
หนังสือ…………………………………ที่……………/…….….…..ลงวันที่……………………………………………………
2. ข้ าพเจ้ าขอกู้เงินพิเศษของสหกรณ์ จํานวน……………………………………….บาท เพื่อใช้ จ่ายในการศึกษาต่อ
สําหรับ ( ) ข้ าพเจ้ า ( ) บุคคลในครอบครัวของข้ าพเจ้ า ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามรายการที่แนบ (ให้ จัดทําประมาณการ
ช่วงเวลาและจํานวนเงินที่จะใช้ จ่ายเพื่อการศึกษาโดยสรุป) และขอชําระหนี้สหกรณ์ ( ) ทั้งหมด ( ) เฉพาะสัญญากู้ท่ี
................................ลงวันที่.........................................จํานวนเงินกู้คงเหลือ ณ วันที่ขอกู้.............................บาท
3. ในเวลานี้ ข้ าพเจ้ ามีห้ ุนอยู่ในสหกรณ์รวม.........................หุ้น เป็ นเงิน.........................................บาทและ
ข้ าพเจ้ าส่งเงินสะสมรายเดือนอยู่ในอัตรา.......................................บาท
4. นอกจากค่าหุ้นซึ่งข้ าพเจ้ ามีอยู่ในสหกรณ์ ข้ าพเจ้ าขอเสนอหลักประกันดังต่อไปนี้ คือ
1. ที่ดินขนาดพื้นที่.......................ตารางวา โฉนดเลขที่..................................ตําบล........................................
อําเภอ............................... จังหวัด.......................................โดย..................................................................... เป็ นผู้ถอื กรรมสิทธิ์
2 สิ่งปลูกสร้ าง ประเภทอาคาร........................................ชั้น จํานวน…………………...............คูหา/หลัง
ที่ต้งั เลขที่................หมู่ท่.ี ..............ถนน……….......................ตําบล................................... อําเภอ……………….........................
จังหวัด................................ เนื้อที่..................................ตารางเมตร

3 เงินฝากในสหกรณ์ ชื่อบัญชี.......................................................................................................................
บัญชีเลขที่.................................................................จํานวนเงิน................................................................................................บาท
5. เมื่อข้ าพเจ้ าได้ รับเงินกู้พิเศษ ข้ าพเจ้ าจะขอส่งเงินเป็ นงวดรายเดือนพร้ อมด้ วยดอกเบี้ยในอัตราที่สหกรณ์
เรียกเก็บ เป็ นจํานวน .....…………...........งวด ตั้งแต่ถดั จากเดือนที่สหกรณ์จ่ายเงินกู้ให้ ดังนี้
( ) ส่งเงินต้ นเท่ากันทุกงวดๆ ละ .............................................................บาท
( ) ส่งเงินต้ นพร้ อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวดๆ ละ......................................บาท
6. ข้ าพเจ้ าได้ แนบเอกสารประกอบการขอกู้มาพร้ อมนี้แล้ ว

7. ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าจะใช้ เงินกู้ตามวัตถุประสงค์ข้างต้ นและจะให้ ข้อความจริง และความร่วมมือแก่กรรมการ
ดําเนินการ หรือบุคคลอื่นที่สหกรณ์มอบให้ สอบสวนและทํารายงานเกี่ยวกับคําขอกู้เงินพิเศษรายนี้ รวมทั้งจะปฏิบัติตามระเบียบ
ว่าด้ วยการให้ เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ทุกประการ
8. ในการรับเงินกู้ ข้ าพเจ้ าจะได้ ทาํ หนังสือกู้สาํ หรับเงินกู้พิเศษให้ ไว้ ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์กาํ หนด

9. (เฉพาะในกรณีท่ผี ้ ูขอกู้มีคู่สมรส) ในการกู้เงินตามคําขอนี้ ข้ าพเจ้ าได้ รับอนุญาตจากคู่สมรส
ซึ่งได้ ทาํ คําอนุญาตให้ ไว้ เป็ นหลักฐานในท้ ายคําขอกู้น้ ีแล้ ว
ลงชื่อ…………………………………………ผู้ขอกู้
(....................................................)

การให้ความยินยอมของคู่สมรส
เขียนที่…………………………………………………
วันที่……………………………………………………
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง………………………………………………………….เป็ นคู่สมรสโดยถูกต้ องตามกฎหมายของ
นาย/นาง………………………………………..ได้ อนุญาตให้ นาย/นาง………………………………………………………
กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํากัด ตามคําขอกู้เงินข้ างต้ น และเมื่อได้ รับเงินกู้แล้ ว ข้ าพเจ้ า
ยินยอมให้ ผูกพันในสินสมรสด้ วยทุกประการ
ลงชื่อ…………………………..………………..ผู้ให้ ความยินยอม
(.......................................................)
ลงชื่อ……………………………………………พยาน
(.......................................................)
ลงชื่อ…………………………………………….พยาน
(.......................................................)
ข้ าพเจ้ า…………………………………………………ขอรับรองว่าลายมือชื่อผู้ให้ ความยินยอมข้ างต้ นเป็ นลายมือชื่อ
คู่สมรสของข้ าพเจ้ าจริง
ลงชื่อ……………………………………………สมาชิกผู้ขอกู้
(.......................................................)

