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ขอ้กําหนดผูอํ้านวยการสํานกังานส่งเสริมสวสัดิภาพและพทิกัษเ์ด็ก 
เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส คนพิการ และผูสู้งอายุ 

ว่าดว้ยคุณสมบติัผูกู้ย้ืม ผูคํ้( าประกนั และหลกัเกณฑใ์นการพจิารณาใหกู้ย้ืมเงินทุนประกอบ 
อาชีพประเภทรายบุคคลจากกองทุนผูสู้งอายุ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

_________________ 
 
  โดยที� เป็นการสมควรปรับปรุงคุณสมบัติผู้กู้ยืม ผู้คํ"าประกัน และหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพประเภทรายบุคคลจากกองทุนผู้สูงอายุ เพื� อให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบัน 
 

  อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๘ (๔) แห่งระเบียบคณะกรรมการผู้สงูอายุแห่งชาติ ว่าด้วยการ
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน การจัดทาํรายงานสถานะการเงิน และการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ประกอบข้อ ๓ (๔) แห่งประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ เรื� อง หลักเกณฑ์และเงื� อนไขอื� นที�
ให้การสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ ผู้อาํนวยการสาํนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทกัษ์เดก็ 
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สงูอายุ จึงออกข้อกาํหนดไว้ดังต่อไปนี"  
 

 ข้อ ๑ ข้อกาํหนดนี" เรียกว่า “ข้อกาํหนดผู้อาํนวยการสาํนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ
พิทกัษ์เดก็ เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ว่าด้วยคุณสมบัติผู้กู้ยืม ผู้คํ"าประกัน และหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพประเภทรายบุคคลจากกองทุนผู้สงูอายุ พ.ศ. ๒๕๕๒” 
 

 ข้อ ๒ ข้อกาํหนดนี" ให้ใช้บังคับตั"งแต่บัดนี" เป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อกาํหนดผู้อาํนวยการสาํนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เดก็ 
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ว่าด้วยคุณสมบัติผู้กู้ยืม ผู้คํ"าประกัน และหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพประเภทรายบุคคลจากกองทุนผู้สงูอายุ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

 ข้อ ๔ ผู้ขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื� อเป็นเงินทุนประกอบอาชีพประเภทรายบุคคล
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี"   

(๑) มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ"นไป 
(๒) มีความจาํเป็นในการขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมประกอบอาชีพ 
(๓) มีความสามารถในการประกอบอาชีพในเรื� องที� ขอรับการสนับสนุน 
(๔) มีสภาพร่างกายแขง็แรงสามารถประกอบอาชีพได้ 
(๕) มีรายได้ไม่เกนิ ๗,๐๐๐ บาทต่อเดือน 
(๖) ไม่เป็นผู้ค้างชาํระเงินกองทุนผู้สงูอายุ 

 



 ข้อ ๕ ผู้ขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื� อเป็นทุนประกอบอาชีพ ต้องมีบุคคลที� น่าเชื� อถือ
มาคํ"าประกนัการกู้ยืม โดยผู้คํ"าประกนัต้องมีคุณสมบัติ ดังนี"  

(๑) เป็นผู้มีรายได้ประจาํ 
(๒) ไม่อยู่ระหว่างเป็นผู้คํ"าประกันให้กับบุคคลอื� นที� กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ

จากกองทุนผู้สงูอายุประเภทรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 
(๓) ไม่อยู่ระหว่างเป็นผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพประเภทรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 

 

 ข้อ ๖ หลักเกณฑ์การพิจารณาประกอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืม  
มีหลักเกณฑก์ารให้คะแนน ดังนี"  

(๑) กรณีผู้ขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื� อเป็นเงินทุนประกอบอาชีพ มีรายได้
ต่อเดือนไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท ให้คะแนน ๔๐ คะแนน กรณีผู้ขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื� อเป็นเงินทุน
ประกอบอาชีพ มีรายได้ต่อเดือนเกิน ๒,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาท ให้คะแนน ๓๐ คะแนน และกรณี
ผู้ขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื� อเป็นเงินทุนประกอบอาชีพมีรายได้ต่อเดือนเกิน ๔,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน 
๗,๐๐๐ บาท ให้คะแนน ๒๐ คะแนน 

(๒) กรณีผู้ขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื� อเป็นเงินทุนประกอบอาชีพมีภาวะในการ
ดาํรงชีวิต โดยเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวทั"งหมด ให้คะแนน ๑๐ คะแนน และกรณีผู้ขอรับการ
สนับสนุนเงินกู้ยืมเพื� อเป็นเงินทุนประกอบอาชีพมีภาวะในการดาํรงชีวิต โดยเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัวบางส่วน ให้คะแนน ๕ คะแนน 

(๓) กรณีผู้ขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื� อเป็นเงินทุนประกอบอาชีพมีภาระ
หนี" สิน ให้คะแนน ๑๐ คะแนน และกรณีผู้ขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื� อเป็นเงินทุนประกอบอาชีพไม่มี
ภาระหนี"สนิ ให้คะแนน ๕ คะแนน 

(๔) กรณีผู้ขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื� อเป็นเงินทุนประกอบอาชีพมีสภาพ
ร่างกายแขง็แรงเหมาะสมกับการประกอบอาชีพ ให้คะแนน ๒๐ คะแนน และกรณีผู้ขอรับการสนับสนุน 
เงินกู้ยืมเพื� อเป็นเงินทุนประกอบอาชีพมีสภาพร่างกายไม่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ ให้คะแนน  
๕ คะแนน 

(๕) กรณีผู้ขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื� อเป็นเงินทุนประกอบอาชีพมีทกัษะในการ
ประกอบอาชีพ โดยประกอบอาชีพเดิมซึ� งมีความชาํนาญหรือเป็นงานที� ทาํอยู่แล้ว ให้คะแนน ๒๐ คะแนน 
และกรณีผู้ขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื� อเป็นเงินทุนประกอบอาชีพมีทักษะในการประกอบอาชีพโดย
ประกอบอาชีพใหม่ ให้คะแนน ๕ คะแนน 
 

 ข้อ ๗ ผู้ขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื� อเป็นเงินทุนประกอบอาชีพต้องมีความสามารถ
ชาํระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวได้ โดยมีเกณฑก์ารพิจารณา ดังนี"  

(๑) กรณีมีผลตอบแทนจากการลงทุนและมีรายได้ต่อเดือนเพิ� มขึ" นมากกว่า 
๓,๐๐๐ บาทขึ" นไป ให้คะแนน ๔๐ คะแนน และกรณีมีผลตอบแทนจากการลงทุนและมีรายได้ต่อเดือน
เพิ� มขึ"นมากกว่า ๑,๕๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ให้คะแนน ๓๐ คะแนน และกรณีมีผลตอบแทนจากการ
ลงทุนและมีรายได้ต่อเดือนเพิ� มขึ"นไม่เกนิ ๑,๕๐๐ บาท ให้คะแนน ๒๐ คะแนน 



(๒) กรณีมีบุคคลที� มีอาชีพซึ� งมีรายได้จาํนวนแน่นอนเป็นผู้คํ"าประกัน ให้คะแนน 
๒๐ คะแนน และกรณีมีบุคคลที� มีอาชีพซึ� งมีรายได้จาํนวนไม่แน่นอนเป็นผู้คํ"าประกนั ให้คะแนน ๑๐ คะแนน 

(๓) กรณีผู้คํ"าประกันมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท โดยมีหลักฐาน
มาแสดง ให้คะแนน ๒๐ คะแนน และกรณีที� ผู้คํ"าประกันมีรายได้ต่อเดือนตั"งแต่ ๗,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท ให้คะแนน ๑๐ คะแนน 

(๔) กรณีผู้คํ"าประกนัไม่มีหนี"สนิ ให้คะแนน ๑๕ คะแนน และกรณีที� ผู้คํ"าประกัน
มีหนี"สนิ ให้คะแนน ๕ คะแนน 

(๕) กรณีผู้คํ"าประกนัมีที� อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ให้คะแนน ๕ คะแนน และกรณี
ผู้คํ"าประกนัไม่มีที� อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ให้คะแนน ๑ คะแนน 
 

 ข้อ ๘ ผู้ขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื� อเป็นเงินทุนประกอบอาชีพ จะได้รับการอนุมัติ
ให้กู้ยืมเงินจากกองทุนผู้สูงอายุจะต้องได้คะแนนตามข้อ ๖ และข้อ ๗ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ ของคะแนน
แต่ละข้อ 
 

 ข้อ ๙ ผู้สงูอายุที� เคยยื� นคาํขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพตามข้อกาํหนดนี"แล้วแต่ไม่ได้รับ
การอนุมัติ สามารถยื� นคาํขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพได้อกีภายหลังจากวันที� คณะกรรมการบริหารกองทุน
ผู้สงูอายุพิจารณาคาํขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพครั"งนั"นผ่านไปแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน 

 
    ประกาศ ณ วันที�  ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
 
 
 
                (นายกติติ  สมานไทย) 
                                       ผู้อาํนวยการสาํนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทกัษ์เดก็ 
                                              เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สงูอายุ 
  
 
 
 
 
 
 
 


