หลักเกณฑ์ การกู้ยมื เงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผสู ้ ู งอายุกยู้ มื เป็ นทุนประกอบอาชีพ เป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม
2. ลักษณะการให้ การกู้ยมื
ให้ผสู ้ ู งอายุกยู้ มื เป็ นทุนประกอบอาชีพ เป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม
3. วิธีการให้ การกู้ยมื
ให้ผสู้ ู งอายุได้กยู้ มื เงินเพื่อเป็ นทุนประกอบอาชีพ โดย
3.1 กูย้ มื เป็ นรายบุคคลได้คนละไม่เกิน 30,000 บาท
3.2 กูย้ มื เป็ นรายกลุ่มๆละไม่นอ้ ยกว่า 5 คนได้กลุ่มละไม่เกิน 100,000 บาท
ทั้งนี้ ให้ชาํ ระคืนเป็ นรายงวด ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี โดยไม่คิดดอกเบี้ย
4. คุณสมบัติของผู้ก้ ยู มื และผู้คาํ้ ประกัน
ผูส้ ู งอายุที่ตอ้ งการขอรับเงินทุนประกอบอาชีพ
จากกองทุนผูส้ ู งอายุ ต้อง มีอายุเกิน 60 ปี
ขึ้นไป และมีสัญชาติไทยที่ประสบปั ญหาความเดือดร้อนด้านเงินทุนประกอบอาชีพ โดยไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือจากแหล่งทุนอื่น หรื อได้รับแต่ไม่เพียงพอ และมีคุณสมบัติดงั นี้
ก.
คุณสมบัติผกู ้ ยู้ มื
1. สามารถประกอบอาชีพได้
2. มีแผนงานหรื อโครงการประกอบอาชีพที่เหมาะสม
3. กรณี กยู้ มื รวมกลุ่มประกอบอาชีพ
(กลุ่มละไม่นอ้ ยกว่า 5 คน)
ต้องมี
คุณสมบัติตาม 1, 2, 3 และต้องมีการจัดโครงสร้างกลุ่ม ประกอบด้วย
(ก) มีรายชื่อกรรมการกลุ่ม
(ข) รายชื่อสมาชิกกลุ่ม
(ค) มีแผนงาน/โครงการการประกอบอาชีพที่กระทํารวมกันเป็ นกลุ่ม
(ง) หนังสื อรับรองจากองค์กรของผูส้ ู งอายุ/องค์กรภาคเอกชน/หน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
4. กรณี ผกู ้ ยู้ มื มีคู่สมรส ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสด้วย
หากผูข้ อกูร้ ายใดไม่ผา่ นการพิจารณาเนื่องจากคุณสมบัติผกู ้ ไู้ ม่ผา่ นเกณฑ์, รายได้เกิน
เกณฑ์ และกูผ้ ดิ วัตถุประสงค์ จะสามารถส่ งมาใหม่ได้หลังจากผ่าน 6 เดือนมาแล้ว นับจากวันที่คณะ
กรรมการบริ หารกองทุนผูส้ ู งอายุพิจารณา

ข.

คุณสมบัติผคู ้ ้ าํ ประกัน

กรณี ให้กยู้ มื เป็ นรายบุคคล
ผูก้ ตู้ อ้ งหาบุคคลที่น่าเชื่อถือจํานวน 1 คน เป็ นผูค้ ้ าํ ประกัน เช่น เป็ นผูท้ ี่มีอาชีพ
มัน่ คง รายได้แน่นอน มีหลักฐานแสดงรายได้และการประกอบอาชีพ (หนังสื อรับรอง สมุดบัญชีธนาคาร
ที่มียอดหมุนเวียนเข้าทุกเดือนอย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไปที่ยนื ยันการมีรายได้ของผูค้ ้ าํ ประกัน)มีที่อยูอ่ าศัยที่
แน่นอนตรวจสอบได้โดยมีภูมิลาํ เนาเดียวกันกับผูข้ อกูย้ มื และไม่เป็ นผูค้ ้ าํ ประกันให้บุคคลอื่นที่ขอกูย้ มื
เงินจากกองทุนผูส้ ู งอายุหรื อไม่เป็ นผูท้ ี่กยู้ มื ด้วยกันเอง
กรณี ให้กยู้ มื เป็ นรายกลุ่ม
สมาชิกในกลุ่มที่ตอ้ งการกูย้ มื เงิน ต้องจัดหาผูค้ ้ าํ ประกันตามจํานวนผูก้ ยู้ มื
โดยต้องเป็ นผูท้ ี่มีอาชีพมัน่ คง รายได้แน่นอน มีหลักฐานแสดงรายได้และการประกอบอาชีพ (หนังสื อ
รับรอง สมุดบัญชีธนาคารที่มียอดหมุนเวียนเข้าทุกเดือนอย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไป หรื อ บัญชีสหกรณ์
ทัว่ ไป ที่ยนื ยันการมีรายได้ของผูค้ ้ าํ ประกัน) และมีที่อยูอ่ าศัยที่แน่นอนตรวจสอบได้ ไม่เป็ นผูค้ ้ าํ ประกัน
ให้บุคคลอื่นที่ขอกูย้ มื เงินจากกองทุนผูส้ ู งอายุหรื อไ ม่เป็ นผูท้ ี่กยู้ มื ด้วยกันเอง และต้องรับผิดชอบลูกหนี้
ร่ วมกัน
- กรณี ผคู ้ ้ าํ ประกันมีคู่สมรส ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสด้วย
- ผูค้ ้ าํ ประกันต้องมีภูมิลาํ เนาเดียวกันกับผูข้ อกูย้ มื
-

5. วงเงินทีก่ องทุนผู้สูงอายุให้ การสนับสนุน
5.1 รายบุคคล อนุมตั ิเงินกูย้ มื ตามความเหมาะสม รายละไม่เกิน30,000 บาท
5.2 รายกลุ่ม กลุ่มละไม่นอ้ ยกว่า 5 คนอนุมตั ิเงินกูย้ มื ตามความเหมาะสม กลุ่มละไม่เกิน 100,000 บาท
ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมตั ิคาํ นึงถึงความสามารถในการชําระหนี้ดว้ ย
6. เอกสารประกอบการกู้ยมื
6.1 กรณี ให้กยู้ มื เป็ นรายบุคคล ประกอบด้วย
(ก) สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูข้ อกูย้ มื
(ข)
สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูค้ ้ าํ ประกัน
(ค)
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ / แผนผังการประกอบอาชีพ,ที่อยูอ่ าศัย
(ง)
หนังสื อรับรองเงินเดือน/สลิปของผูค้ ้ าํ ประกัน (เว้นแต่เกษตรกร)
(จ) หนังสื อยินยอมคู่สมรส ผูข้ อกูแ้ ละผูค้ ้ าํ ประกัน (หากมี)
(ฉ)
หนังสื อสัญญาเช่าบ้าน (ในกรณี ที่ผกู้ เู้ ช่าบ้านอยู)่

6.2 กรณี ให้กยู้ มื เป็ นรายกลุ่ม ประกอบด้วย
(ก) สําเนาบัตรประชาชน
(ข) สําเนาทะเบียนบ้าน
(ค)
โครงการประกอบอาชีพของกลุ่ม
(ง)
หนังสื อสัญญาเช่าบ้าน (ในกรณี ที่ผกู้ เู้ ช่าบ้านอยู)่
(จ)
สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูค้ ้ าํ ประกัน
(ฉ) หนังสื อรับรองเงินเดือนของผูค้ ้ าํ ประกัน (เว้นแต่เป็ นเกษตรกร)
(ช) หนังสื อยินยอมคู่สมรส (หากมี)
7. การทําสั ญญากู้ยมื เงิน
- หากผูก้ ไู้ ด้รับการอนุมตั ิให้กยู้ มื เงิน ทางสํานักส่ งเสริ มและพิทกั ษ์ผสู ้ ู งอายุ หรื อ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด (ตามสถานที่ที่ผกู้ ไู้ ด้ยนื่ กู)้ แจ้งให้ผกู้ แู้ ละ ผู ้
คํ้าประกัน หรื อกลุ่มประกอบอาชีพของผูส้ ู งอายุ มาทําสัญญากูย้ มื เงิน และสัญญาคํ้าประกัน ถ้าไม่มาทํา
สัญญาภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่แจ้งให้ทราบ ให้ถือว่าการกูย้ มื เงินในครั้งนั้น เป็ นอัน สละสิ ทธิ์ / ยกเลิก
หากเป็ นส่ วนภูมิภาคจะต้องแจ้งให้กองทุนผูส้ ู งอายุทราบด้วย ว่ามีผผู ้ า่ นการอนุมตั ิใดที่ไม่มาทําสัญญา
ภายใน 30 วัน เพื่อแจ้งผลการยกเลิกให้กบั ผูก้ ทู้ ราบต่อไป
8. การชําระคืนเงิน
ให้ผกู ้ ู้ ส่วนภูมิภาค ผ่อนชําระตามสัญญา ณ สํานักส่ งเสริ มและพิทกั ษ์ผสู ้ ู งอายุหรื อ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดหรื อทางธนาณัติ (ตามที่สถานที่ที่ผกู้ ไู้ ด้ยนื่ ขอกู)้
ภายในระยะเวลา 3 ปี นับ แต่วนั ที่รับเงินกู้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ให้ชาํ ระคืนเป็ นรายงวดทุก 30 วัน ภายใน
วันที่ 5 ของทุกๆ เดือน หรื อไม่เกินวันที่ 15 ในเดือนนั้น ๆ
เมื่อผูก้ ไู้ ด้ชาํ ระเงินกูเ้ ป็ นรายงวดแล้ว จะได้รับหลักฐานการรับเงินทุกครั้ง หากไม่ได้
รับหลักฐานการรับเงินให้แจ้งมาที่
กลุ่มกองทุนผูส้ ู งอายุ สํานักส่ งเสริ มและพิทกั ษ์ผสู ้ ู งอายุ สํานักงานส่ งเสริ มสวัสดิภาพ
และพิทกั ษ์เด็ก เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส คนพิการ และผูส้ ู งอายุ
ที่ต้ งั เลขที่ 618/1 ถนนมักกะสัน เขตราชเทวี กรุ งเทพ 10400
เบอร์ โทรศัพท์ 02255 -5850-9 ต่อ 287 และ 289 โทรสาร 02253-9115
9. สถานทีต่ ิดต่ อขอรับการกู้ยมื เงิน
- ในเขตกรุ งเทพมหานคร ให้ยนื่ ที่สาํ นักส่ งเสริ มและพิทกั ษ์ผสู ้ ู งอายุ
- ในส่ วนภูมิภาค ให้ยนื่ ที่สาํ นักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด

