ตาราง ระเบียบการให้สมาชิก ข้อ 32(3) กู้ 20 เท่า
ที่

เป็นสมาชิก
ส่งค่าหุ้นแล้ว
ปี (งวด)

1 8 ปี แต่ไม่ถงึ 10 ปี
(96 – 119 งวด)
2

10 ปีขึ้นไป
(120 -143 งวด)

3

12 ปีขึ้นไป
(144 งวดขึ้นไป)

มีเงินค่าหุ้น
จำนวน

จำนวน
(เท่า)ของ
เงินได้ราย
เดือน

25%
ของวงเงินกู้
(ซื้อหุ้นเพิ่มได้
4,000 บาท)

20 เท่า

กู้ตามคำนวณได้
แต่ไม่เกิน (บาท)

ส่งคืนเงิน
(งวด)
ไม่เกินอายุ
60 ปี

คืนต้นเงิน
ไม่น้อยกว่า
(บาท)

ดอกเบี้ย
6.40%
คิด 31วัน
(บาท)

รวมเงิน
ที่ส่ง
เดือนละ
(บาท)

เงินได้รายเดือน
เหลือไม่น้อยกว่า
(บาท / ร้อยละ)

300,000
(6 เดือนกู้ใหม่ได้)

89 งวด

3,400

1,631

5,031

1,000

400,000
(6 เดือนกู้ใหม่ได้)

118 งวด

3,400

2,174

5,574

1,000

500,000
(12 งวดกูใ้ หม่ได้)

143 งวด

3,500

2,718

6,218

20%

หมายเหตุ พนักงานราชการ ส่งคืนเงินกู้ได้ไม่เกินระยะเวลาตามสัญญาจ้าง และไม่เกินอายุ 60 ปี

หลักเกณฑ์ผู้ค้ำประกันของสมาชิก ข้อ 32(3)
ที่

วงเงินกู้

1

ไม่เกิน
200,000 บาท

ก. สมาชิก สมทบ

ข. สมาชิก
ข้อ 32(3)

3 คน

3 คน

ค. รวม สมาชิกสมทบ
และสมาชิก ข้อ 32(3)

ง. ผู้ค้ำเป็น สมาชิก
(ขรก.หรือลูกจ้างประจำ)

3 คน

2 คน
(สมทบหรือสมาชิก ข้อ 32(3) 1 คน
+ สมาชิก 1 คน)

2

200,001 ถึง
400,000 บาท

4 คน
(อายุงาน 5 ปี)

4 คน

4 คน
(อายุงาน 5 ปี)

3

400,001 ถึง
500,000 บาท

4 คน
(อายุงาน 8 ปี)

4 คน

4 คน
(อายุงาน 8 ปี)

3 คน
(สมทบ-อายุงาน 5 ปี
หรือ สมาชิก ข้อ 32(3) 1 คน
+ สมาชิก 2 คน)
3 คน
(สมทบ-อายุงาน 8 ปี
หรือ สมาชิก ข้อ 32(3) 1 คน
+ สมาชิก 2 คน)

หมายเหตุ 1. สมาชิกสมทบ คือ สมาชิกสมทบที่เป็นสมาชิกไม่ถึง 8 ปี หรือไม่ขอโอนย้ายสถานะ
2. สมาชิก ข้อ 32(3) คือ สมาชิกสมทบที่ขอโอนย้ายสถานะ 3. สมาชิก คือ ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ

หลักเกณฑ์วงเงินกู้ ไม่เกิน 400,000 บาท

หลักเกณฑ์วงเงินกู้ ตั้งแต่ 400,001 - 500,000 บาท

1. สมาชิก ข้อ32(3) ต้องมีอายุ ไม่เกิน 57 ปี

1. สมาชิก ข้อ32(3) ต้องมีอายุ ไม่เกิน 55 ปี

2. เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือ
ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท

2. เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือ
ไม่นอ้ ยกว่า 20 %

3. ชำระหนีส้ ำมัญมำแล้ ว 6 งวด จึงจะขอกู้สำมัญ
(ครัง้ ใหม่ ) ได้

3. ชำระหนี้สามัญมาแล้ว 12 งวด จึงจะขอกู้สามัญ
(ครั้งใหม่) ได้

หากกู้วงเงิน 500,000 บาทแล้ว สามารถกู้ฉุกเฉินกระแสรายวันได้ แต่ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือตามหลักเกณฑ์ 20%

วงเงินกู้ตงั ้ แต่ 100,000 บำทขึน้ ไป จะต้ องทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองเงินกู้ (บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต)
** ไม่ ต้องกรอกแบบฟอร์ ม **

