แผนกวางตุ ง
บทนํา
1.

แผนกวางตุง

(GD)

อยูภายใตโครงการเงินสงเคราะหประกันสังคมซึ่ง

เปนการจัดเงินสงเคราะหแกผูสูงอายุชาวฮองกง

อายุ

65

ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเลือกที่จะพํานักอยูในมณฑลกวางตุง
ใบปลิวนี้จะอธิบายถึงคุณสมบัติหลักๆ ของแผนกวางตุง

ปขึ้นไป

เกณฑ ก ารคั ด เลื อ กผู ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสม
2.

ผูสมัครจะมีคุณสมบัติที่จะไดรับเงินสงเคราะหภายใตแผน GD หากผูสมัคร:

(a) มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดเกี่ยวของกับที่อาศัยดังตอไปนี้:
(1) ผูสมัครตองพํานักอาศัยอยูในฮองกงเปนเวลาอยางนอยเจ็ดป
และ

(2)

ผูสมัครตองพํานักอาศัยอยูในฮองกงติดตอกันเปนเวลาอยา
งนอยหนึ่งปกอนถึงวันที่ปรากฏบนใบสมัคร
(การออกนอกฮองกงเปนเวลาไมเกิน

56

วันในชวงเวลาหนึ่งปใหถือวาพํานักอาศัยอยูในฮองกง)(กรุณาดู

ในยอหนาที่ 3)
(b) มีอายุ

65

ปขึ้นไป

[ผูสมัครที่มีอายุ

65

ถึง

จะตองมีคุณสมบัติดานรายไดและทรัพยสินตรงตามขอกําหนด

69

ป

(กรุณาดูที่ภาคผนวก)]

(c) พํานักในมณฑลกวางตุงอยางตอเนื่องระหวางที่รับเงินสงเคราะห
(ผูรับเงินสงเคราะหภายใตแผน

GD

จะตองพํานักอยูในมณฑลกวางตุงอยางนอย 60 วัน ภายในปที่จายเงิน

เพื่อที่จะไดรับเงินสงเคราะหทั้งป)

(d) ควรยกเลิกการเชาบานรัฐบาลในฮองกง

กอนที่จะออกจากฮองกงหรือลบชื่อออกจากการเปนผูเชา
หากผูสมัครเปนผูเชาสาธารณะที่ไดรับสิทธิ์
(e) จะตองไมไดรับเงินสงเคราะหอื่นภายใตโครงการเงินสงเคราะหประกัน
สังคม
หรือเงินชวยเหลือภายใตโครงการชวยเหลือประกันสังคมแบบครอบคลุ
ม และ
(f) มิไดถูกคุมขังตามกฎหมายหรือเขารับการรักษาในสถานพยาบาลโดย
คําสั่งทางการ

การดํา เนิ น การพิ เ ศษในป แ รกของแผน

3. ในปแรกของการเริ่มตนแผน GD (เชน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2013 ถึงวันที่
กันยายน

30

2014)

จะตองมีการดําเนินการพิเศษในครั้งแรกเพื่ออนุญาตใหผูสูงอายุชาวฮองกง
ที่ไดยายเขามาในมณฑลกวางตุงและมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑทุกอยาง
(เชน

มีอายุตามเกณฑ

มีคุณสมบัติในเรื่องรายไดและทรัพยสินตามขอกําหนดสําหรับผูที่มีอายุ
ถึง

69

เปนตน)

ใหไดรับผลประโยชนจากแผน

โดยไมตองปฏิบัติตามกฎขอที่วาตองพํานักในฮองกงอยางตอเนื่อง

ผูสมัครเหลานี้จะตองแสดงเอกสารการพํานักในมณฑลกวางตุง
ใบเสร็จคาเชา

บิลคาน้ํา

คาไฟ

1

65

GD
ป

(เชน

เปนตน)

และรับรองวาไดพํานักอาศัยอยูในกวางตุงอยางตอเนื่องเปนเวลาอยางนอย
หนึ่งป
ทันที
กอนที่จะถึงวันสมัคร

(การออกนอกมณฑ,กวางตุงเปนเวลาไมเกิน

วันในชวงเวลาหนึ่งปใหถือวาพํานักอาศัยอยูในกวางตุง)

56

ขั้ น ตอนการยื่ น คํา ร อ ง
4.

ผูสมัครจะตองปฏิบัติตามขั้นตอนการยื่นคํารองดวยตนเองในฮองกง

โดยจะตองสงใบสมัครที่กรอกเรียบรอยแลวพรอมดวยรูปถายปจจุบันสองรูป
และสําเนาเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ใหกับหนวยประกันสังคมเฉพาะเขต

(แผนกวางตุง) โดยตองสงไปรษณียไปยังที่อยูตอไปนี้: Unit 2110-2111,
21/F, Landmark North, 39 Lung Sum Avenue, Sheung Shui, Hong
Kong

สามารถขอแบบฟอรมใบสมัครโครงการ

2

GD

และเอกสารคําแนะนําไดที่หนวยประกันสังคมเฉพาะเขต

หรือดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของโครงการ
เมื่อไดรับใบสมัครแลว

ของ

GD

(www.swd.gov.hk/gds)
5.

(แผน

GD)

SWD

เจาหนาที่อาจจะขอขอมูลเพิ่มเติมหากจําเปน

กอนที่จะนัดหมายใหผูสมัครเขารับการสัมภาษณที่หนวยประกันสังคมเฉพา
ะเขต (แผน GD)

ผูสมัครจะตองนําสําเนาเอกสารที่เกี่ยวของมาดวย เชน

บัตรประจําตัวประชาชนของฮองกง

เมื่อเขารับการสัมภาษณ

เอกสารการเดินทาง

ผูสมัครที่มีอายุระหวาง

65

เปนตน

ถึง

69

ป

จะตองนําสําเนาตัวจริงของเอกสารที่เกี่ยวกับรายไดตอเดือนและทรัพยสินที่
ครอบครองมาดวย
เมื่อตรวจสอบขอมูลเรียบรอยแลว
เจาหนาที่จะสงเอกสารแจงผลการสมัครไปยังผูสมัคร

หมายเหตุ

(1) หนวยงานเปดรับใบสมัครแผน

แลวตอนนี้

GD

รวมถึงจะเปดรับใบสมัครแผน

GD

จากผูสมัครภายในหนึ่งเดือนกอนที่อายุจะถึงเกณฑ (เชน วันเกิดอายุปที่ 65

หรือปที่

70

ป)

เงินสมทบภายใตแผนนี้

จะคํานวณจากวันที่ผูสมัครมีคุณสมบัติดานอายุตรงตามที่กําหนด
และเกณฑอื่นๆ ตรงตามที่กําหนด แลวแตวาอะไรจะถึงภายหลัง

(2) ภายใตการดําเนินการครั้งเดียวพิเศษในการเริ่มตนแผน

GD

นี้

ผูสมัครที่ยายเขามาอาศัยอยูในกวางตุงและมีเอกสารดานการรักษาพยาบาล
ที่ออกโดยโรงพยาบาล/คลินิก

ที่ระบุวาผูสมัครไมสามารถเดินทางไปสมัครดวยตนเองที่ฮองกงได
จะมีการจัดสงเจาหนาที่ไปชวยเหลือผูสมัครใหปฏิบัติตามขั้นตอนการยื่นคํา
รองใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี

อั ต ราการจ า ยเงิ น และวิ ธี ก ารจ า ยเงิ น
6.

เงินสงเคราะหจะจายใหผูสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดเปนรายเดือน

7.

อางถึงเกณฑการผานคุณสมบัติ การจายเงินจะคํานวณจากวันที่เริ่มตนแผน

GD (เชน วันที่ 1 ตุลาคม 2013) หรือตามวันที่บนใบรับสมัครที่หนวยงาน

หรือวันที่ผานคุณสมบัติ
แลวแตวาวันใดเกิดขึ้นหลังสุด
เงินสงเคราะหจะโอนเขาบัญชีธนาคารในฮองกงที่กําหนดไวของผูสมัคร

3

เดือนละหนึ่งครั้ง

ผูสมัครจะตองดําเนินการดวยตนเองในการนําเงินออกจากบัญชี

ติดตอกับธนาคารในการสงเงินไปยังมณฑลกวางตุงเอง)

ที่อาจจะเกิดขึ้นถือเปนความรับผิดชอบของผูสมัคร

(เชน

คาใชจายใดๆ

การอุ ท ธรณ
8.

หากผูสมัครไมเห็นดวยกับการตัดสินใจของกรมสวัสดิการสังคม

ผูสมัครสามารถยื่นอุทธรณกับคณะกรรมการอุทธรณประกันสังคม
ซึ่งเปนกรรมการอิสระที่มิใชเจาหนาที่และไดรับการแตงตั้งโดยหัวหนาผูบริ
หารได

การอุทธรณจะตองยื่นไปยังผูอํานวยการสวัสดิการสังคมภายใน 4

สัปดาหนับจากวันที่ออกจดหมายแจงผล

ทานสามารถสอบถามขั้นตอนการยื่นอุทธรณไดที่หนวยประกันสังคม (แผน

GD)

การรายงานการสงสั ย ว า จะมี ก ารทุ จ ริ ต และการประพฤติ มิ ช อบ
9.

บุคคลที่รูหรือจงใจใหคําใหการที่ไมถูกตองหรือบอกขอมูลไมครบถวน
เพื่อที่จะไดรับเงินสงเคาระหโดยการหลอกลวง
ถือวาเปนการกระทําผิดทางอาญา
ทานสามารถรายงานกรณีสงสัยวาจะมีการทุจริตหรือประพฤติ

มิชอบผานสายดวนของกระทรวงสวัสดิการสังคมไดที่หมายเลข 2332 0101
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รายได แ ละทรั พ ย สิ น ภายใต แ ผนกวางตุ
ผ นกวางตุ ง

จะรวมถึง

 “รายได”

รายไดจากการทํางานฝมือและธุรกิจ

เปนตน

คานายหนารายเดือน

และรายไดรายเดือนจากการจางตนเองดวย)

ภาคผนว
ก
คาจางจากการจาง

(รวมถึงเงินเดือน

คาจาง

หรือโบนัสที่ไดรับ

เงินบําเหน็จ/บํานาญ

และรายไดสุทธิจากการเก็บคาเชา
เงินที่ไดรับจากสมาชิกในครอบครัว
ญาติพี่นองหรือเพื่อนฝูง
และเงินที่ไดรับรายเดือนจากโครงการการคืนเงินกูจะไมถือวาเปนรายได
แตเงินเก็บหรือเงินสดในมือที่มิไดใชจายจะถือวาเปน "ทรัพยสิน"

 "ทรัพยสิน”

(1)

จะรวมถึงที่ดินและที่ดินที่มิไดอยูอาศัย(2), เงินสดในมือ

เงินออมในธนาคาร การลงทุนในตลาดหุนและหุนสวนตางๆ (รวมถึงพันธบัตร
ทรัสต

และผลประโยชนที่ไดรับจากการเกษียณอายุ(3)),

ยานพาหนะเพื่อการลงทุน (เชน แท็กซี่ รถประจําทาง) และสิทธิ์ในธุรกิจนั้น
ทองคําแทงและทองคําเหรียญ
เปนตน
ทั้งนี้ไมรวมถึงที่ดินที่อยูอาศัย
ชองเก็บอัฐิของตนเองในอนาคต และมูลคาเงินสดในแผนประกันชีวิต

หมายเหตุ ：

(1) รวมถึงที่มีอยูในฮองกง มาเกา แผนดินใหญ หรือตางประเทศดวย
(2) มูลคาของที่ดินที่อยูอาศัยแหงเดียวเทานั้นที่เปนที่อยูอาศัยหลักในกวางตุงจะ
ไมนํามาคํานวณ
ที่ดินอื่นๆ
ที่ผูสมัครเปนเจาของหรือเปนเจาของรวมกับคูสมรส
จะถือวาเปน
ที่ดินที่มิไดเปนที่อยูอาศัย และจะนํามาประเมินวาเปน "ทรัพยสิน" ดวย

(3) ผลประโยชนสะสมจากการเกษียณอายุ
อางอิงถึงผลประโยชนเกษียณอายุปจจุบันที่ไดจากกองทุนทดแทนหลัก

หรือแผนเกษียณอายุอื่นๆ

("MPF")

ยอดรวมโดยประมาณของผลประโยชนเหลานี้คํานวณจากขอมูลบัญชีเงินผ
ลประโยชนลาสุดที่ออกโดยคณะกรรมการ

หรือเจาหนาที่แผนการเกษียณอายุอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ

5

MPF

หรือขอมูลจากเอกสารอื่นๆ

(4) ขอมูลในระดับที่อยูในขอจํากัดที่กําหนดไวจะขอไดจากหนวยประกันสังคม
(แผน

GD)

หรือหนวยประกันสังคมของกรมสวัสดิการสังคม

หรือโดยการเขาเยี่ยมชมเว็บไซตของกรมสวัสดิการสังคม
(www.swd.gov.hk)
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ที่อยู, หมายเลขโทรศัพท
และเวลาเปดทําการของหนวยประกันสังคม
(แผนกวางตุง)
สายดวนแผนกวางตุง
สํา นั ก งาน

3105 3266

Social Security Field Unit Unit
(Guangdong Scheme)

หมายเลข

ที่ อ ยู

โทรศั พ ท
2110-2111,

21/F.,

Landmark 3105 3294

North, 39 Lung Sum Avenue, Sheung
Shui, Hong Kong

เวลาเป ด ทํา การ

วันจันทรถึงวันศุกร:

08:45 น. ถึง 13:00 น.

วันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดราชการ:

ปดทําการ

14:00 น. ถึง 18:00 น.

หนวยบริการสายดวนของกรม

2343 2255

สิงหาคม 2013
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