กฎกระทรวง

ข้อกําหนดผูอ้ ํานวยการสํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทกั ษ์เด็ก
เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส คนพิการ และผูส้ ูงอายุ
ว่าด้วยคุณสมบัติผกู ้ ูย้ ืม ผูค้ ( ําประกัน และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้กูย้ ืมเงินทุนประกอบ
อาชีพประเภทรายบุคคลจากกองทุนผูส้ ูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๒
_________________
โดยที เป็ นการสมควรปรั บ ปรุ ง คุ ณ สมบั ติ ผ้ ู ก้ ู ยื ม ผู้ คํ"า ประกั น และหลั ก เกณฑ์ ใ นการ
พิ จ ารณาให้ ก้ ู ยื ม เงิ น ทุ น ประกอบอาชี พ ประเภทรายบุ ค คลจากกองทุ น ผู้ สูง อายุ เพื อให้ เ หมาะสมกั บ
สภาวการณ์ในปัจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๔) แห่งระเบียบคณะกรรมการผู้สงู อายุแห่งชาติ ว่าด้ วยการ
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน การจัดทํารายงานสถานะการเงิน และการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๘
ประกอบข้ อ ๓ (๔) แห่งประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ เรื อง หลักเกณฑ์และเงื อนไขอื นที
ให้ การสนับสนุ นทางการเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ ผู้อาํ นวยการสํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทกั ษ์เด็ก
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สงู อายุ จึงออกข้ อกําหนดไว้ ดังต่อไปนี"
ข้ อ ๑ ข้ อกําหนดนี"เรียกว่า “ข้ อกําหนดผู้อาํ นวยการสํานักงานส่งเสริ มสวัสดิภาพและ
พิทกั ษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ว่าด้ วยคุณสมบัติผ้ ูก้ ูยืม ผู้คาํ" ประกัน และหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาให้ ก้ ูยืมเงินทุนประกอบอาชีพประเภทรายบุคคลจากกองทุนผู้สงู อายุ พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข้ อ ๒ ข้ อกําหนดนี"ให้ ใช้ บังคับตั"งแต่บัดนี"เป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ให้ ยกเลิ ก ข้ อ กําหนดผู้ อ าํ นวยการสํา นั ก งานส่งเสริ มสวั สดิภาพและพิ ทัก ษ์ เ ด็ก
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ว่าด้ วยคุณสมบัติผ้ ูก้ ูยืม ผู้คาํ" ประกัน และหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาให้ ก้ ูยืมเงินทุนประกอบอาชีพประเภทรายบุคคลจากกองทุนผู้สงู อายุ พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้ อ ๔ ผู้ขอรับการสนับสนุ นเงินกู้ยืมเพื อเป็ นเงินทุนประกอบอาชีพประเภทรายบุคคล
ต้ องมีคุณสมบัติ ดังนี"
(๑) มีอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ข" นึ ไป
(๒) มีความจําเป็ นในการขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมประกอบอาชีพ
(๓) มีความสามารถในการประกอบอาชีพในเรื องที ขอรับการสนับสนุน
(๔) มีสภาพร่างกายแข็งแรงสามารถประกอบอาชีพได้
(๕) มีรายได้ ไม่เกิน ๗,๐๐๐ บาทต่อเดือน
(๖) ไม่เป็ นผู้ค้างชําระเงินกองทุนผู้สงู อายุ

ข้ อ ๕ ผู้ขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื อเป็ นทุนประกอบอาชีพ ต้ องมีบุคคลที น่าเชื อถือ
มาคํา" ประกันการกู้ยืม โดยผู้คาํ" ประกันต้ องมีคุณสมบัติ ดังนี"
(๑) เป็ นผู้มีรายได้ ประจํา
(๒) ไม่อยู่ระหว่างเป็ นผู้คาํ" ประกันให้ กับบุคคลอื นที กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ
จากกองทุนผู้สงู อายุประเภทรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
(๓) ไม่อยู่ระหว่างเป็ นผู้ก้ ูยืมเงินทุนประกอบอาชีพประเภทรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
ข้ อ ๖ หลั ก เกณฑ์ก ารพิ จ ารณาประกอบคุ ณ สมบั ติของผู้ ขอรั บ การสนั บ สนุ น เงิน กู้ ยื ม
มีหลักเกณฑ์การให้ คะแนน ดังนี"
(๑) กรณีผ้ ูขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื อเป็ นเงินทุนประกอบอาชีพ มีรายได้
ต่อเดือนไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท ให้ คะแนน ๔๐ คะแนน กรณีผ้ ูขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื อเป็ นเงินทุน
ประกอบอาชีพ มีรายได้ ต่อเดือนเกิน ๒,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาท ให้ คะแนน ๓๐ คะแนน และกรณี
ผู้ขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื อเป็ นเงินทุนประกอบอาชีพมีรายได้ ต่อเดือนเกิน ๔,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน
๗,๐๐๐ บาท ให้ คะแนน ๒๐ คะแนน
(๒) กรณีผ้ ูขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื อเป็ นเงินทุนประกอบอาชีพมีภาวะในการ
ดํารงชีวิต โดยเป็ นผู้รับภาระค่าใช้ จ่ายในครอบครัวทั"งหมด ให้ คะแนน ๑๐ คะแนน และกรณีผ้ ูขอรับการ
สนับสนุ นเงินกู้ยืมเพื อเป็ นเงินทุนประกอบอาชีพมีภาวะในการดํารงชีวิต โดยเป็ นผู้รับภาระค่าใช้ จ่ายใน
ครอบครัวบางส่วน ให้ คะแนน ๕ คะแนน
(๓) กรณีผ้ ูขอรั บการสนับสนุ นเงินกู้ยืมเพื อเป็ นเงินทุนประกอบอาชีพมีภาระ
หนี"สิน ให้ คะแนน ๑๐ คะแนน และกรณีผ้ ูขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื อเป็ นเงินทุนประกอบอาชีพไม่มี
ภาระหนี"สนิ ให้ คะแนน ๕ คะแนน
(๔) กรณีผ้ ูขอรับการสนับสนุ นเงินกู้ยืมเพื อเป็ นเงินทุนประกอบอาชีพมีสภาพ
ร่ างกายแข็งแรงเหมาะสมกับการประกอบอาชีพ ให้ คะแนน ๒๐ คะแนน และกรณีผ้ ูขอรับการสนับสนุ น
เงิน กู้ยืมเพื อเป็ นเงิน ทุ น ประกอบอาชี พ มีสภาพร่ า งกายไม่ เ หมาะสมกับการประกอบอาชี พ ให้ คะแนน
๕ คะแนน
(๕) กรณีผ้ ูขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื อเป็ นเงินทุนประกอบอาชีพมีทกั ษะในการ
ประกอบอาชีพ โดยประกอบอาชีพเดิมซึ งมีความชํานาญหรือเป็ นงานที ทาํ อยู่แล้ ว ให้ คะแนน ๒๐ คะแนน
และกรณีผ้ ูขอรับการสนับสนุ นเงินกู้ยืมเพื อเป็ นเงินทุนประกอบอาชีพมีทักษะในการประกอบอาชีพโดย
ประกอบอาชีพใหม่ ให้ คะแนน ๕ คะแนน
ข้ อ ๗ ผู้ขอรับการสนับสนุ นเงินกู้ยืมเพื อเป็ นเงินทุนประกอบอาชีพต้ องมีความสามารถ
ชําระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวได้ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี"
(๑) กรณีมีผลตอบแทนจากการลงทุ น และมีร ายได้ ต่อ เดือ นเพิ มขึ"น มากกว่ า
๓,๐๐๐ บาทขึ"นไป ให้ คะแนน ๔๐ คะแนน และกรณีมีผลตอบแทนจากการลงทุนและมีรายได้ ต่อเดือน
เพิ มขึ"นมากกว่า ๑,๕๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ให้ คะแนน ๓๐ คะแนน และกรณีมีผลตอบแทนจากการ
ลงทุนและมีรายได้ ต่อเดือนเพิ มขึ"นไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท ให้ คะแนน ๒๐ คะแนน

(๒) กรณีมีบุคคลที มีอาชีพซึ งมีรายได้ จาํ นวนแน่นอนเป็ นผู้คาํ" ประกัน ให้ คะแนน
๒๐ คะแนน และกรณีมีบุคคลที มีอาชีพซึ งมีรายได้ จาํ นวนไม่แน่นอนเป็ นผู้คาํ" ประกัน ให้ คะแนน ๑๐ คะแนน
(๓) กรณีผ้ ูคาํ" ประกันมีรายได้ ต่อเดือนมากกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท โดยมีหลักฐาน
มาแสดง ให้ คะแนน ๒๐ คะแนน และกรณีทผี ้ ูคาํ" ประกันมีรายได้ ต่อเดือนตั"งแต่ ๗,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท ให้ คะแนน ๑๐ คะแนน
(๔) กรณีผ้ ูคาํ" ประกันไม่มีหนี"สนิ ให้ คะแนน ๑๕ คะแนน และกรณีทผี ้ ูคาํ" ประกัน
มีหนี"สนิ ให้ คะแนน ๕ คะแนน
(๕) กรณีผ้ ูคาํ" ประกันมีทอี ยู่อาศัยเป็ นของตนเอง ให้ คะแนน ๕ คะแนน และกรณี
ผู้คาํ" ประกันไม่มีทอี ยู่อาศัยเป็ นของตนเอง ให้ คะแนน ๑ คะแนน
ข้ อ ๘ ผู้ขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื อเป็ นเงินทุนประกอบอาชีพ จะได้ รับการอนุ มัติ
ให้ ก้ ูยืมเงินจากกองทุนผู้สูงอายุจะต้ องได้ คะแนนตามข้ อ ๖ และข้ อ ๗ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๖๕ ของคะแนน
แต่ละข้ อ
ข้ อ ๙ ผู้สงู อายุทเี คยยื นคําขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพตามข้ อกําหนดนี"แล้ วแต่ไม่ได้ รับ
การอนุมัติ สามารถยื นคําขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพได้ อกี ภายหลังจากวันที คณะกรรมการบริหารกองทุน
ผู้สงู อายุพิจารณาคําขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพครั"งนั"นผ่านไปแล้ วเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน
ประกาศ ณ วันที ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒

(นายกิตติ สมานไทย)
ผู้อาํ นวยการสํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทกั ษ์เด็ก
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สงู อายุ

