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คุณสมบัติและหลักฐานทีใ่ ช้ประกอบคําขอกูเ้ งินพิเศษเพือ่ การปรับโครงสร้างหนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํ ากัด
………………………….
คุณสมบัติทวั ่ ไป
1. เป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ มาแล้ วไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้ องผ่านการทดลองปฏิบัติราชการแล้ ว
2. มีเงินได้ รายเดือนพอหัก ณ ที่จ่าย
3. มีหนี้สนิ สถาบันการเงินอื่นก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2553
หลักฐานที่ใช้ประกอบคําขอกูเ้ งินพิเศษเพือ่ การปรับโครงสร้างหนี้
1. แบบคําขอกู้เงินพิเศษเพื่อการปรับโครงสร้ างหนี้
2. สําเนาหนังสือสัญญาการกู้เงินและสําเนาสัญญาจํานองหลักประกันจากสถาบันการเงินอื่น 3.
3. หลักฐานแสดงหนี้คงเหลือ ณ วันที่ย่ นื แบบคําขอกู้เงินกับสหกรณ์
4. สําเนาโฉนดที่ดินที่จะใช้ เป็ นหลักประกัน
จํานวน 2
ชุด
5. สําเนาบัตรประจําตัวของผู้ขอกู้และคู่สมรส (ถ้ ามี) จํานวน 2
ชุด
6. สําเนาทะเบียนบ้ านของผู้ขอกู้และคู่สมรส (ถ้ ามี) จํานวน 2
ชุด
7. สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ ามี)
จํานวน 2
ชุด
8. สําเนาบัตรประจําตัวของคู่สมรส
จํานวน 2
ชุด
9. คํายินยอมของคู่สมรส
จํานวน 2
ชุด
10. แผนที่แสดงที่ต้ังของที่ดิน และหรืออาคารที่จะซื้อ ก่อสร้ าง ต่อเติม หรือปรับปรุง
11. ภาพถ่ายสถานที่ต้งั ของที่ดิน และบริเวณใกล้ เคียง จํานวน 4-6 ภาพ
12. หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินจากสํานักงานที่ดินปี ปัจจุบัน

การตรวจสอบหลักทรัพย์ค้ ําประกัน ผู้ขอกู้จะต้ องจัดเตรียมหลักทรัพย์ให้ พร้ อม และจะต้ องจัดหาพาหนะเพื่อนํา
กรรมการไปทําการตรวจสอบและประเมินราคาหลักทรัพย์ด้วย
กรณีผูข้ อกูย้ กเลิกการขอกูห้ ลังจากกรรมการได้ไปตรวจสอบหลักประกันแล้ว ผูข้ อกูจ้ ะต้องชําระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
หลักประกันในอัตราแปลงละ 400 บาท
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รับที่…………………………
วันที่…………………………

คําขอกูเ้ งินพิเศษเพือ่ การปรับโครงสร้างหนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํ ากัด
…………………………………..
วันที่…………………………………………………………………
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……………………………………….
ขอเสนอคําขอกู้เงินพิเศษเพื่อการปรับโครงสร้ างหนี้ ดังนี้
ข้อ 1. ขอกู้เงินจํานวน………..……………….…………บาท (………………………..………………………………………………………………………….)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับโครงสร้ างหนี้สหกรณ์ และหนี้จากสถาบันการเงินภายนอก
ข้อ 2. ข้ าพเจ้ าจะส่งคืนต้ นเงินกู้พร้ อมดอกเบี้ยในอัตราตามที่สหกรณ์กาํ หนด (ปัจจุบันอัตราร้ อยละ)…………………บาท
ต่อปี ) เป็ นงวดรายเดือน จํานวน……………………งวด โดยจะส่ง
ต้ นเงินกู้งวดละเท่า ๆ กัน งวดละ………………………….บาท
(……………………………………………………………….……)
ต้ นเงินกู้รวมดอกเบี้ยงวดละเท่า ๆ กัน งวดละ………………………………บาท
(………………………………………………………………………) ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนถัดจากเดือนที่สหกรณ์จ่ายเงินกู้ให้
ข้อ 4. ข้ าพเจ้ ากู้เงินพิเศษเพื่อการปรับโครงสร้ างหนี้จากสหกรณ์ฯ ครั้งนี้เป็ นครั้งที่………………………………………………………
ข้อ 5. ข้ าพเจ้ า ( ) มี ( ) ไม่มี ที่อยู่อาศัยเป็ นของตนเอง กรณีไม่มีท่อี ยู่อาศัยเป็ นของตนเอง ขณะนี้
อาศัยอยู่กบั นาย / นาง / นางสาว …………………………………………………………………ความสัมพันธ์……………………………………………………………
ข้อ 6. ข้ าพเจ้ า
โสด
หย่า
มีสามีหรือภรรยา ชื่อ………………………………………………………………………………
ปฏิบัติงานประจําที่………………………………………………………………………………………………..ตําแหน่ง…………………………………………………………………
ได้ รับเงินเดือน ๆ ละ…………………………………………บาท รายได้ อ่นื ๆ (ถ้ ามี) ระบุ…………………………………………………………………………………
เดือนละ………………………………………………………………บาท
ข้อ 7. ปัจจุบันข้ าพเจ้ ามีบุคคลในครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบ จํานวน……………………………คน และต้ องมีภาระค่าใช้ จ่าย
ในครอบครัว ประมาณเดือนละ……………………………………………………บาท
ข้อ 8. ข้ าพเจ้ ารับรองว่าจะให้ ข้อความที่เป็ นจริง และให้ ความร่วมมือแก่กรรมการดําเนินการหรือบุคคลอื่น ซึ่งสหกรณ์
มอบหมายให้ สอบสวนและทํารายงานเกี่ยวกับคําขอกู้เงินพิเศษนี้ ตลอดจนจะปฏิบัติตามระเบียบข้ อบังคับ และแบบแผนต่าง ๆ
ตามที่สหกรณ์กาํ หนด และรับรองว่าข้ อความหรือเอกสารประกอบต่าง ๆ ที่แจ้ งต่อสหกรณ์น้ัน เป็ นความจริงทุกประการ ถ้ าหาก
ปรากฏว่าตรวจสอบแล้ วไม่เป็ นจริง ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ สหกรณ์ ฯ ระงับการจ่ายเงินกู้ หรือเรียกคืนเงินกู้จากข้ าพเจ้ าได้ ทนั ที

ลงชื่อ…………………………………………………..ผู้ขอกู้
(.………………………………………………….)
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คําให้ความยินยอมของคู่สมรส
(ถ้ามี)

เขียนที่…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
วันที่…………………………………………………………………………………………
ข้ าพเจ้ า………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..เป็ นสามี/ภรรยา
ของ………………………………………………………………………………………………………..……………….ได้ ยินยอมให้ สามี/ภรรยา ของข้ าพเจ้ ากู้เงินจาก
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํากัด ตามคําขอกู้เงินดังกล่าวข้ างต้ น

ลงชื่อ………………………………………………………สามี/ภรรยา
(……………………………………………………)

ลงชื่อ………………………………………………………พยาน
(……………………………………………………)

ลงชื่อ………………………………………………………พยาน
(……………………………………………………)

