
หนา   ๓๑ 
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ขอกําหนดสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก 
เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพิการ  และผูสูงอายุ 

วาดวยคุณสมบัติผูกูยืม  ผูคํ้าประกัน  และหลักเกณฑในการพิจารณาใหกูยืมเงินทุน 
ประกอบอาชีพประเภทรายบุคคลจากกองทุนผูสูงอายุ   

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงคุณสมบัติผูกูยืม  ผูคํ้าประกัน  และหลักเกณฑในการพิจารณา 
ใหกูยืมเงินทุนประเภทรายบุคคลจากกองทุนผูสูงอายุ  เพื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๘  (๔)  แหงระเบียบคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ  วาดวย 
การพิจารณาอนุมัติการจายเงิน  การจัดทํารายงานสถานะการเงนิ  และการบริหารกองทุนผูสูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  
ประกอบขอ  ๓  (๔)  แหงประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุ  เร่ือง  หลักเกณฑและเง่ือนไขอื่น 
ที่ใหการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนผูสูงอายุ  ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและ 
พิทักษเด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพิการ  และผูสูงอายุ  จึงออกขอกําหนดไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอกําหนดนี้ เรียกวา  “ขอกําหนดสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  
เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพิการ  และผูสูงอายุ  วาดวยคุณสมบัติผูกูยืม  ผูคํ้าประกัน  และหลักเกณฑ 
ในการพิจารณาใหกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพประเภทรายบุคคลจากกองทุนผูสูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอกําหนดผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  

เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพิการ  และผูสูงอายุ  วาดวยคุณสมบัติผูกูยืม  ผูคํ้าประกัน  และหลักเกณฑ 
ในการพิจารณาใหกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพประเภทรายบุคคลจากกองทุนผูสูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ขอ ๔ ผูขอรับการสนับสนุนเงินกูยืมเพื่อเปนเงินทุนประกอบอาชีพประเภทรายบุคคล 
ตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

(๑) มีอายุ  ๖๐  ปบริบูรณข้ึนไป 
(๒) มีความจําเปนในการขอรับการสนับสนุนเงินกูยืมประกอบอาชีพ   
(๓) มีความสามารถในการประกอบอาชีพในเร่ืองที่ขอรับการสนับสนุน 
(๔) มีสภาพรางกายแข็งแรงสามารถประกอบอาชีพได 
(๕) มีรายไดไมเกิน  ๗,๐๐๐  บาทตอเดือน 
(๖) ไมเปนผูคางชําระเงินกองทุนผูสูงอายุ 
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ขอ ๕ ผูขอรับการสนับสนุนเงินกูยืมเพื่อเปนเงินทุนประกอบอาชีพตองมีบุคคลที่นาเชื่อถือ 
มาคํ้าประกันการกูยืม  โดยผูคํ้าประกันตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

(๑) เปนผูมีรายไดประจํา 
(๒) ไมอยูระหวางเปนผูคํ้าประกันใหกับบุคคลอื่นที่กูยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุน

ผูสูงอายุประเภทรายบุคคลหรือรายกลุม 
(๓) ไมอยูระหวางเปนผูกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลหรือรายกลุม 
ขอ ๖ หลักเกณฑการพิจารณาประกอบคุณสมบัติของผูขอรับการสนับสนุนเงินกู ยืม 

มีหลักเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 
(๑) กรณีผูขอรับการสนับสนุนเงินกูยืมเพื่อเปนเงินทุนประกอบอาชีพ  มีรายไดตอเดือน 

ไมเกิน  ๒,๐๐๐  บาท  ใหคะแนน  ๔๐  คะแนน  กรณีผูขอรับการสนับสนุนเงินกูยืมเพื่อเปนเงินทุน
ประกอบอาชีพ  มีรายไดตอเดือนเกิน  ๒,๐๐๐  บาท  แตไมเกิน  ๔,๐๐๐  บาท  ใหคะแนน  ๓๐  คะแนน  
และกรณีผูขอรับการสนับสนุนเงินกูยืมเพื่อเปนเงินทุนประกอบอาชีพมีรายไดตอเดือนเกิน  ๔,๐๐๐  บาท  
แตไมเกิน  ๗,๐๐๐  บาท  ใหคะแนน  ๒๐  คะแนน 

(๒) กรณีผูขอรับการสนับสนุนเงินกูยืมเพื่อเปนเงินทุนประกอบอาชีพมีภาวะในการดํารงชีวิต 
โดยเปนผู รับภาระคาใชจายในครอบครัวทั้งหมด  ใหคะแนน   ๑๐   คะแนน   และกรณีผูขอรับ 
การสนับสนุนเงินกูยืมเพื่อเปนเงินทุนประกอบอาชีพมีภาวะในการดํารงชีวิต  โดยเปนผูรับภาระ
คาใชจายในครอบครัวบางสวน  ใหคะแนน  ๕  คะแนน 

(๓) กรณีผูขอรับการสนับสนุนเงินกู ยืมเพื่อเปนเงินทุนประกอบอาชีพมีภาระหนี้ สิน 
ใหคะแนน  ๑๐  คะแนน   และกรณีผูขอรับการสนับสนุนเงินกูยืมเพื่อเปนเงินทุนประกอบอาชีพ 
ไมมีภาระหนี้สิน  ใหคะแนน  ๕  คะแนน 

(๔) กรณีผูขอรับการสนับสนุนเงินกูยืมเพื่อเปนเงินทุนประกอบอาชีพมีสภาพรางกายแข็งแรง
เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ  ใหคะแนน  ๒๐  คะแนน  และกรณีผูขอรับการสนับสนุนเงินกูยืม 
เพื่อเปนเงินทุนประกอบอาชีพมีสภาพรางกายไมเหมาะสมกับการประกอบอาชพี  ใหคะแนน  ๕  คะแนน 

(๕) กรณีผูขอรับการสนับสนุนเงินกูยืมเพื่อเปนเงินทุนประกอบอาชีพมีทักษะในการประกอบอาชีพ  
โดยประกอบอาชีพเดิมซ่ึงมีความชํานาญหรือเปนงานที่ทําอยูแลว  ใหคะแนน  ๒๐  คะแนน  และกรณี 
ผูขอรับการสนับสนุนเงินกู ยืมเพื่อเปนเงินทุนประกอบอาชีพมีทักษะในการประกอบอาชีพโดย 
ประกอบอาชีพใหม  ใหคะแนน  ๕  คะแนน 

ขอ ๗ ผูขอรับการสนับสนุนเงินกูยืมเพื่อเปนเงินทุนประกอบอาชีพตองมีความสามารถ 
ชําระคืนเงินกูยืมดังกลาวได  โดยมีเกณฑการพิจารณาดังนี้ 
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(๑) กรณีมีผลตอบแทนจากการลงทุนและมีรายไดตอเดือนเพิ่มข้ึนมากกวา  ๓,๐๐๐  บาทข้ึนไป  
ใหคะแนน  ๔๐  คะแนน  และกรณีมีผลตอบแทนจากการลงทุนและมีรายไดตอเดือนเพิ่มข้ึนมากกวา   
๑,๕๐๐  บาท  แตไมเกิน  ๓,๐๐๐  บาท  ใหคะแนน  ๓๐  คะแนน  และกรณีมีผลตอบแทนจากการลงทุน
และมีรายไดตอเดือนเพิ่มข้ึนไมเกิน  ๑,๕๐๐  บาท  ใหคะแนน  ๒๐  คะแนน 

(๒) กรณีมีบุคคลที่มีอาชีพซ่ึงมีรายไดจํานวนแนนอนเปนผูคํ้าประกัน  ใหคะแนน  ๒๐  คะแนน  
และกรณีมีบุคคลที่มีอาชีพซ่ึงมีรายไดจํานวนไมแนนอนเปนผูคํ้าประกัน  ใหคะแนน  ๑๐  คะแนน 

(๓) กรณีผูคํ้าประกันมีรายไดตอเดือนมากกวา  ๑๐,๐๐๐  บาท  โดยมีหลักฐานมาแสดง  ใหคะแนน  
๒๐  คะแนน  และกรณีที่ผูคํ้าประกันมีรายไดตอเดือนต้ังแต  ๗,๐๐๐  บาท  แตไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท   
ใหคะแนน  ๑๐  คะแนน 

(๔) กรณีผูคํ้าประกันไมมีหนี้สิน  ใหคะแนน  ๑๕  คะแนน  และกรณีที่ผูคํ้าประกันมีหนี้สิน 
ใหคะแนน  ๕  คะแนน 

(๕) กรณีผูคํ้าประกนัมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง  ใหคะแนน  ๕  คะแนน  และกรณีผูคํ้าประกัน 
ไมมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง  ใหคะแนน  ๑  คะแนน 

ขอ ๘ ผูขอรับการสนับสนุนเงินกูยืมเพื่อเปนเงินทุนประกอบอาชีพ  จะไดรับการอนุมัติให
กู ยืมเงินจากกองทุนผู สูงอายุจะตองไดคะแนนตามขอ  ๖  และขอ  ๗  ไมนอยกวารอยละ  ๖๕   
ของคะแนนแตละขอ 

ขอ ๙ ผูสูงอายุที่เคยย่ืนคําขอกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพตามขอกําหนดนี้แลวแตไมไดรับ 
การอนุมัติ  สามารถย่ืนคําขอกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพไดอีกภายหลังจากวันที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนผูสูงอายุพิจารณาคําขอกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพคร้ังนั้นผานไปแลวเปนระยะเวลาไมนอยกวา
หกเดือน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

กิตติ  สมานไทย 

ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก 

เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพิการ  และผูสูงอายุ 


