แบบคำขอเข้ ำโครงกำรสวัสดิกำรเพือ่ ทีอ่ ยู่อำศัย มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
 ทีอ่ ยู่อำศัยหลังแรก
 ทีอ่ ยู่อำศัยหลังที่ 2
รุ่ นที่................/.............................
เขียนที่.....................................................................
วันที่.......... เดือน...........................พ.ศ...................
เรียน ประธำนคณะกรรมกำรโครงกำรเพือ่ ทีอ่ ยู่อำศัย
ข้าพเจ้า................................................อายุ............ปี ตาแหน่ง………………………………………
ประเภทบุคลากร  ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  ลูกจ้างประจา
สังกัด................................................อัตราเงินเดือน................................โทรศัพท์...................................................
รับราชการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ วันที่ ........... เดือน...................................พ.ศ. ......................................
ครบเกษียณ ปี พ.ศ. ...................................................................................................................................................
ขอให้ รำยละเอียดเพือ่ ประกอบกำรพิจำรณำคำขอรับเงินเพือ่ สวัสดิกำรทีอ่ ยู่อำศัย ดังต่ อไปนี้
สถานภาพ  โสด  สมรส
1. ชื่ อคู่สมรส นำย / นำงสำว / นำง ....................................... นำมสกุล.................................................
อาชีพ............................................... สถานที่ประกอบอาชีพ.............................................................
ปัจจุบนั มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้านเลขที่........................... ตาบล/แขวง ................................................
อาเภอ/เขต.............................................................จังหวัด.................................................................
ที่ดินเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของ..........................................บ้านเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ............................................
2. ทีอ่ ยู่อำศัยทีจ่ ะขอรับกำรช่ วยเหลือค่ ำดอกเบีย้
2.1 ที่อยูอ่ าศัย เลขที่............ หมู่ที่....... ตาบล/แขวง .............................. อาเภอ/เขต.........................
จังหวัด......................................................... ตั้งแต่ พ.ศ..............................................................
ที่ดินเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของ................................... บ้านเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของ..................................
2.2 ก่อนที่จะยืน่ คาขอเข้าโครงการที่อยูอ่ าศัย มธ. ข้าพเจ้ามีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้านเลขที่ ...............
ตาบล/แขวง .................................. อาเภอ/เขต.................................จังหวัด............................
ที่ดินเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของ............................... บ้านเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของ.....................................
3. เคยมีทอี่ ยู่อำศัยเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของตนเอง หรือกรรมสิ ทธิ์ของคู่สมรสมำก่อนทีจ่ ะยืน่ คำขอเข้ ำเข้ ำ
โครงกำรทีอ่ ยู่อำศัยของ มธ.หรือไม่
3.1 ข้าพเจ้า  เคยมีกรรมสิ ทธิ์ ในที่อยูอ่ าศัย เลขที่ ........................ ตาบล...................................
อาเภอ............................................. จังหวัด.............................................................................
 ไม่เคยมีกรรมสิ ทธิ์ มาก่อน
3.2 คู่สมรส  เคยมีกรรมสิ ทธิ์ ในที่อยูอ่ าศัย เลขที่ ........................ ตาบล...................................
อาเภอ............................................. จังหวัด.............................................................................
 ไม่เคยมีกรรมสิ ทธิ์ มาก่อน
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ข้าพเจ้ากูเ้ งินจากสถาบันการเงิน...........................................................................................................
จานวนเงิน............................... บาท(............................................................) ระยะเวลาผ่อนชาระ............งวด/เดือน
โดยข้าพเจ้าขอผ่อนชาระเป็ นรายเดือน ๆ ละ เดือนละ........................... บาท (..........................................................)
เพือ่ วัตถุประสงค์ ดังต่ อไปนี้
 1. เพื่อซื้ อที่ดินพร้อมบ้าน อาคารพาณิ ชย์ ทาวเฮ้าส์ ห้องชุด
 2. เพื่อซื้ อที่ดินและปลูกสร้างที่อยูอ่ าศัยบนที่ดินของตนเองหรื อคู่สมรส
 3. เพื่อซ่อมแซม ดัดแปลง ต่อเติม หรื อตกแต่งที่อยูอ่ าศัยของตนเองหรื อคู่สมรส
 4. เพื่อซ่อมแซม ดัดแปลง ต่อเติม หรื อตกแต่งที่อยูอ่ าศัยของบิดาหรื อ มารดา
ที่ผมู ้ ีสิทธิ พกั อาศัยและมีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้าน ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
 เพื่อชาระหนี้ที่อยูอ่ าศัยที่ขา้ พเจ้าดาเนินการไปแล้วตามข้อ 3 หรื อ ข้อ 4
4. ทีอ่ ยู่อำศัยทีจ่ ะยืน่ คำขอเข้ ำโครงกำรสวัสดิกำรเพือ่ ที่อยู่อำศัยมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
มีลกั ษณะเป็ น  ทาวเฮ้าส์  อาคารพาณิ ชย์(ตึกแถว)  บ้านเดี่ยว  ห้องชุด
อยูท่ ี่.......................... ตาบล/แขวง .....................................อาเภอ/เขต.....................................
จังหวัด.......................................... เนื้อที่ประมาณ.........................ตารางวา/ตารางเมตร
โฉนดที่ดินเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของ..................................บ้านเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของ.............................
5. คำชี้แจงเพิม่ เติม..........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
6. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความทั้งสิ้ นที่ขา้ พเจ้าได้ให้ไว้ขา้ งต้นเป็ นความสัตย์จริ งทุกประการซึ่ ง
คณะกรรมการฯ จะยึดถือเป็ นสาระสาคัญประกอบการพิจารณา และหากคณะกรรมการมีความประสงค์จะให้
ข้าพเจ้าชี้แจงเพิ่มเติมเรื่ องราวอื่นอันเกี่ยวกับคาขอกูน้ ้ ี ขา้ พเจ้าพร้อมจะนาหลักฐานแสดงต่อคณะกรรมการฯ จน
ครบถ้วน นอกจากนี้ตามข้อความที่ให้ไว้หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นภายหลัง เช่น การเปลี่ยนสัญญากู้
การกูเ้ งินเพิ่มเติมจากหนี้เดิม เปลี่ยนสถาบันการเงิน หรื อเปลี่ยนที่อยูอ่ าศัยที่ขอรับการช่วยเหลือค่าดอกเบี้ย
ข้าพเจ้าจะแจ้งให้คณะกรรมการฯทราบทันที
การให้ขอ้ มูลหรื อการแสดงหลักฐานอันเป็ นเท็จ ไม่ตรงตามความเป็ นจริ งและมหาวิทยาลัยตรวจพบ
จะดาเนินการทางวินยั ทันที
ลงชื่อ............................................................
(..........................................................)

ตอนที่ 2 กรอกข้ อมูลเพิม่ เติมสำหรับผู้ทมี่ ที ี่อยู่อำศัย 2 แห่ ง และจะขอรับเงินสวัสดิกำรเพือ่ ทีอ่ ยู่
อำศัย ในทีอ่ ยู่อำศัยแห่ งที่ 2
โปรดกรอกข้ อควำมลงในแบบฟอร์ มคำชี้แจงโครงกำรสวัสดิกำร
เพือ่ ทีอ่ ยู่อำศัย ทีแ่ นบมำพร้ อมนี้
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รุ่ นที่……../………..
แบบคำขอชี้แจงโครงกำรสวัสดิกำรทีอ่ ยู่อำศัยมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (บ้ ำนหลังที่ 2 ) และ
(ต้ องไม่ เคยใช้ สิทธิขอรั บเงินสวัสดิการเพือ่ ทีอ่ ยู่อาศัยมาก่ อน)
เรียน ประธำนคณะกรรมกำรโครงกำรสวัสดิกำรทีอ่ ยู่อำศัย
ข้ ำพเจ้ ำนำย/นำง/นำงสำว................................................นำมสกุล...........................................................
สังกัด.................................................... โทรศัพท์................................................. มือถือ..........................................
ที่อยูอ่ าศัยที่มีกรรมสิ ทธิ์ แห่งแรก เลขที่.............ตาบล/แขวง.....................................................................................
อาเภอ/เขต........................................................ จังหวัด.............................................................................................
ขอให้ รำยละเอียดเพือ่ ประกอบกำรพิจำรณำคำขอรับเงินเพือ่ สวัสดิกำรทีอ่ ยู่อำศัย ดังต่ อไปนี้

บ้ ำนหลังแรก
1. ทีอ่ ยู่อำศัย เลขที.่ .............. ตำบล/แขวง.........................................อำเภอ/เขต.........................................
จังหวัด......................................................................................................................................................................
2. ชี้แจงกรณีทอี่ ยู่อำศัยเดิม (บ้ ำนหลังแรก) ทีไ่ ม่ สำมำรถยืน่ คำขอเข้ ำโครงกำรเพือ่ สวัสดิกำรทีอ่ ยู่อำศัย
ของ มธ เพรำะ..........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
เขียนแผนที่ (บ้ ำนหลังแรก) จำกทีอ่ ยู่อำศัยมำ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

บ้ ำนหลังที่ 2
1. ทีอ่ ยู่อำศัยแห่ งใหม่ (บ้ ำนหลังที่ 2) ทีข่ อรับเงินสวัสดิกำรทีอ่ ยู่อำศัย เลขที.่ ....................หมู่ท.ี่ ................
ตำบล/แขวง.........................................อำเภอ/เขต........................................... จังหวัด.............................................
2. (บ้ ำนหลังที่ 2) มีควำมสะดวกในกำรเดินทำงมำปฏิบัติงำนอย่ ำงไร ชี้แจงเหตุผลประกอบพร้ อมแผนที่
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
3. ชี้แจงเหตุอนั สมควรอืน่ นอกเหนือจำกข้ อ 1 และข้ อ 2 (ถ้ ำมี)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำ ยังไม่ เคยใช้ สิทธิขอรับเงินเพือ่ สวัสดิกำรทีอ่ ยู่อำศัยของ มธ. แห่ งใดมำก่อน และทีอ่ ยู่อำศัย
(บ้ ำนหลังที่ 2) เลขที่......................ตาบล...................................... อาเภอ................................................................
จังหวัด...................................................... ข้าพเจ้าได้อาศัยอยูจ่ ริ ง
ลงชื่อ.......................................................................
วันที่.......... เดือน............................... พ.ศ...............
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หลักฐำนประกอบคำขอเข้ ำโครงกำรเพือ่ สวัสดิกำรทีอ่ ยู่อำศัย มธ.
กรณีดำเนินกำรกู้เงินเพือ่ ซื้อ-ปลูกสร้ ำง-ซ่ อมแซม-ตกแต่ ง-ต่ อเติมบ้ ำนหรือที่อยู่อำศัย
ซึ่งดำเนินกำรไปแล้ว และประสงค์ จะขอรับกำรช่ วยเหลือค่ ำดอกเบีย้

หลักฐำนที่ใช้ ประกอบกำรพิจำรณำ
1. สำเนำทะเบียนบ้ ำนของตนเอง และของคู่สมรส (ถ้ ำมีคู่
สมรส)
2. สำเนำ ทะเบียนสมรส (ถ้ ำมีคู่สมรส)
3. สำเนำ สลิปเงินเดือน (เดือนล่ ำสุ ด)
4. สำเนำ โฉนดที่ดนิ (ทุกหน้ ำ)
5. สำเนำ สั ญญำเงินกู้ จำกสถำบันกำรเงิน
6. สำเนำ สั ญญำจำนอง
……………………………………
ถ้ ำเป็ นกรณีก้เู งินเพือ่ ปลูกสร้ ำง-ซ่ อมแซม-ตกแต่ ง-ต่ อเติมบ้ ำนหรือที่
อยู่อำศัยเพิม่ เติมหลักฐำน ดังนี้
1. แบบแปลนส่ วนที่ต่อเติม หรือ
2. รำยกำรและประมำณกำร ที่ซ่อมแซม - ตกแต่ ง - หรือ
ดัดแปลง

