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โครงการเบีย้เลีย้งประกนัสงัคม 

โครงการเบีย้เลีย้งประกันสังคม (SSA) ทีด่ําเนนิการโดยกรมสังคมสงเคราะห ์(SWD) จะประกอบไป
ดว้ย เบีย้ผูสู้งอายุ เบีย้ความทุพพลภาพปกต ิเบีย้ความทุพพลภาพระดับที่สูงขึน้ เบีย้ยังชพีผูสู้งอายุ 
แผนกวางตุง้ และแผนฝูเจีย้น 

โครงการ SSA เป็นโครงการทีไ่ม่ตอ้งจ่ายเงนิสมทบ  เบีย้ผูสู้งอายุ และเบีย้ความทุพพลภาพออกแบบ
มาเพื่อจ่ายเบีย้รายเดอืนใหก้ับผูท้ีพํ่านักอาศัยในฮอ่งกงทีม่อีายุ 70 ปีขึน้ไป หรือผูม้คีวามทุพพลภาพ
แบบรุนแรงทีม่คีวามตอ้งการพเิศษซึง่เกดิขึน้จากความสงูวัย หรอืความทุพพลภาพ  เบีย้ยังชพีผูส้งูอายุ
จะเป็นเบีย้พเิศษทีจ่่ายเป็นรายเดอืนเพือ่ชว่ยเหลอืคา่ใชจ่้ายในการยังชพีของผูท้ีพํ่านักอาศัยในฮอ่งกง
ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป และตอ้งการความช่วยเหลือดา้นการเงิน  แผนกวางตุง้ และแผนฝูเจี้ยนจะ
ประกอบดว้ยเบีย้ผูส้งูอายุ และเบีย้ยังชพีผูส้งูอายุเพือ่จ่ายเบีย้รายเดอืนใหก้ับผูท้ีพํ่านักอาศัยในฮอ่งกง
ทีผ่่านคุณสมบัตทิีเ่ลอืกอาศัยอยู่ในกวางตุง้ (บังคับใชก้ับแผนกวางตุง้เท่านัน้) หรือฝูเจี้ยน (บังคับใช ้
กับแผนฝูเจีย้นเท่านัน้) 

ผูส้มัครขอรับเบี้ยความทุพพลภาพ และเบี้ยยังชพีผูสู้งอายุ (รวมถงึเบี้ยยังชพีผูสู้งอายุภายใตแ้ผน
กวางตุง้ และแผนฝูเจีย้น) ภายใตโ้ครงการ SSA ไม่จําเป็นตอ้งเขา้รับการตรวจสอบสถานภาพการเงนิ 

(Thai)



2 
 

เกณฑก์ารคัดเลอืกผูท้ีม่คีณุสมบัตเิหมาะสม 

ผูส้มัครจะมคีณุสมบัตทิีจ่ะไดร้ับเบีย้ภายใตโ้ครงการ SSA หากผูส้มัคร: 
(a) มคีณุสมบัตติรงตามขอ้กําหนดเรือ่งทีอ่ยูอ่าศัยดังตอ่ไปนี้: 

(1) ผูส้มัครตอ้งพํานักอาศัยอยู่ในฮอ่งกงเป็นเวลาอย่างนอ้ยเจ็ดปี และ 
(2) ผูส้มัครตอ้งพํานักอาศัยอยู่ในฮอ่งกงตดิตอ่กันเป็นเวลาอย่างนอ้ยหนึง่ปีจนถงึวันทีป่รากฏบน

ใบสมัคร (การออกนอกฮอ่งกงเป็นเวลาไม่เกนิ 56 วันในชว่งเวลาหนึง่ปีใหถ้อืวา่พํานักอาศัย
อยู่ในฮอ่งกง) 

 
หมายเหต:ุ (i) บคุคลทีอ่ยู่ในฮอ่งกงอย่างผดิกฎหมาย หรอืบคุคลทีไ่ดร้บัอนุญาตใหอ้ยูใ่น

ฮอ่งกงดว้ยเหตผุลอืน่นอกเหนือจากการพํานักอาศัย (เชน่ แรงงานนําเขา้ 
หรอืนักท่องเทีย่ว) จะไม่มคีณุสมบัตติามเกณฑข์องโครงการ SSA นี ้

 (ii) ผูท้ีพํ่านักอาศัยในฮอ่งกงซึง่มอีายุตํ่ากวา่ 18 ปี ทีส่มัครขอรับเบีย้ความ
ทุพพลภาพจะไดร้ับการยกเวน้จากขอ้กําหนดดา้นทีอ่ยูอ่าศัยตามขอ้ (1) 
และ (2) ขา้งตน้ 

 (iii) ในการพจิารณาวา่ผูส้มัครไดพั้กอาศัยอยูใ่นฮอ่งกงอย่างตอ่เนือ่งเป็นเวลา
อย่างนอ้ยหนึง่ปีกอ่นวันทีท่ีร่ะบใุนใบสมัครสามารถพจิารณาไดโ้ดยไม่นับ
การไม่ไดอ้ยู่อันเนื่องมาจากการเรยีนเต็มเวลา (สําหรับผูส้มัครขอรับเบีย้
ความทุพพลภาพเท่านัน้) หรอืงานทีไ่ดร้ับคา่จา้งทีท่ําภายนอกฮอ่งกงใน
ระหว่างชว่งเวลา 1 ปี ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับการพสิจูน์เอกสารอย่างเพยีงพอ  หาก
ผูส้มัครไม่ไดอ้ยูใ่นฮอ่งกงมากกวา่ 56 วันในระหวา่งชว่งเวลา 1 ปี 
เนื่องจากความจําเป็นทีจ่ะตอ้งไดร้บับรกิารทางการแพทยภ์ายนอกฮอ่งกง 
ผูอ้ํานวยการสํานักงานสวัสดกิารสังคมสามารถใชด้ลุยพนิจิไม่นําการไม่อยู่
ในฮอ่งกงเกนิกําหนด 56 วันมาพจิารณา ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัเหตผุล และ
หลักฐานการใหบ้รกิารทางการแพทยภ์ายนอกฮอ่งกงทีจั่ดทําขึน้ 

 (iv) การไม่ไดพั้กอาศยัในฮอ่งกงหมายถงึการออกจากฮอ่งกงไปยังจนี 
แผ่นดนิใหญ ่มาเก๊า หรอืตา่งประเทศ 

(b) พํานักอาศัยในฮอ่งกงตอ่เนื่องในชว่งทีไ่ดร้บัเบีย้ (ใชเ้ฉพาะกับเบีย้ผูส้งูอายุ/เบีย้ความทุพพลภาพ/
เบีย้ยังชพีผูส้งูอายุ)/กวางตุง้ (ใชเ้ฉพาะแผนกวางตุง้)/ฝูเจีย้น (ใชเ้ฉพาะแผนฝูเจีย้น) 

(c) จะตอ้งไม่ไดร้ับเงนิสมทบอืน่ภายใตโ้ครงการ SSA หรอืเงนิชว่ยเหลอืภายใตโ้ครงการชว่ยเหลอื
ประกันสังคมแบบครอบคลมุ 

(d) มไิดถู้กคมุขังอยูใ่นความดแูลตามกฎหมาย หรอือยู่ในทัณฑสถานตามคําส่ังทางกฎหมาย และ 
(e) มคีณุสมบัตติรงตามเกณฑก์ารคดัเลอืกผูท้ีม่คีณุสมบัตเิหมาะสมทีก่ําหนดโดยเบีย้แตล่ะอย่าง

ดังตอ่ไปนี:้ 
(1) เบีย้ผูส้งูอาย ุ

 บคุคลนัน้ตอ้งมอีาย ุ70 ปีขึน้ไป 
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(2) เบีย้ความทุพพลภาพปกต ิ
 บุคคลนั้นจะตอ้งไดร้ับการรับรองจากผูอ้ํานวยการสํานักงานสุขภาพ หรือผูบ้ริหาร

ระดับสงูของสาธารณสขุ หรอืกรมการแพทยว์า่เป็นความทุพพลภาพรุนแรง และ 
 ความทุพพลภาพนัน้จะคงอยู่ไปอกีอย่างนอ้ย 6 เดอืน 

(3) เบีย้ความทุพพลภาพระดับทีส่งูขึน้ 
 นอกเหนือจากมคีณุสมบัตติรงตามเกณฑก์ารคัดเลอืกผูท้ีม่คีุณสมบัตเิหมาะสมในการ

ขอรับเบี้ยความทุพพลภาพขา้งตน้แลว้ ผู ส้มัครจะตอ้งไดร้ับการรับรองจาก
ผูอ้ํานวยการสํานักงานสุขภาพ หรือผูบ้ริหารระดับสูงของสาธารณสุข หรือกรมการ
แพทยว์า่จําเป็นตอ้งไดร้ับการดแูลอย่างตอ่เนื่องจากบคุคลอืน่ในการใชช้วีติประจําวัน 
และ 

 ผูส้มัคร ไม่ได ้อยู่ในสถาบันดแูลทีไ่ดร้ับเงนิอดุหนุนจากรัฐบาล (รวมถงึบา้นพักตา่ง ๆ 
ที่ไดร้ับเงินอุดหนุน/มีการทําสัญญาไว ้และบา้นพักดูแลภายใตโ้ครงการ bought 
place ทีม่มีากมาย) หรอืโรงพยาบาล และสถาบันของรัฐทัง้หมดภายใตสํ้านักงานการ
พยาบาล หรอืเป็นนักเรยีนประจําในโรงเรยีนพเิศษภายใตสํ้านักงานการศกึษา 

หมายเหต:ุ (i) ผูส้มัครของรับเบีย้ความทุพพลภาพที่พักอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนอาจไดร้ับ
การพจิารณาจากผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมทีข่ ึน้ทะเบยีนวา่ไม่เหมาะสมทีจ่ะถูก
นําตัวไปยังโรงพยาบาล/คลนิกิของรัฐเพื่อรับการประเมนิทางการแพทยภ์ายใต ้
สถานการณ์พเิศษนี้ SWD สามารถยอมรับการประเมนิทางการแพทยท์ีท่ําโดยผู ้
ประกอบวชิาชพีเวชกรรมทีข่ ึน้ทะเบยีนในโรงพยาบาลเอกชนทีเ่ขา้ร่วมไดโ้ดย
เป็นไปตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กําหนด สําหรับรายละเอยีดเพิ่มเตมิโปรดตดิต่อ
หน่วยงานภาคสนามของประกันสังคม (SSFU) ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(ii) หากผูส้มัครขอรับเบี้ยความทุพพลภาพระดับที่สูงขึน้ไดเ้ขา้รับการรักษาใน 
สถาบันเกีย่วกับการอยู่อาศัย/โรงพยาบาลของรัฐตามทีไ่ดก้ล่าวไวข้า้งตน้ และ
สถาบันสําหรับรับดูแล หรือโรงเรียนพิเศษภายใตสํ้านักงานการศึกษาที่
ใหบ้รกิารแบบโรงเรียนประจําในเวลาทีท่ําการสมัคร ผูส้มัครจะไดร้ับเบีย้ความ
ทุพพลภาพปกต ิสําหรับเบีย้ความทุพพลภาพระดับทีส่งูขึน้ซึง่ไดร้ับอยู่แลว้ เบีย้
ของผูส้มัครจะถูกปรับไปเป็นเบีย้ความทุพพลภาพปกตหิากผูส้มัครเขา้รับการ
รักษาในสถาบันเกีย่วกับการอยู่อาศัย/โรงพยาบาลของรัฐ และสถาบันสําหรับรับ
ดูแล หรือโรงเรียนพิเศษภายใตสํ้านักงานการศกึษาทีใ่หบ้รกิารแบบโรงเรียน
ประจํานานกวา่ 29 วัน 

(4) เบีย้ยังชพีผูส้งูอายุ 
  บคุคลนัน้ตอ้งมอีายุ 65 ปีขึน้ไป และ  
 บคุคลนัน้และคูส่มรส/คูช่วีติ (หากม)ี ดูหมายเหตุทีห่นา้ 4 มรีายไดต้อ่เดอืน และทรัพยส์นิ ไม่      

เกนิจากทีก่าํหนดไว ้
(5) แผนกวางตุง้ 

  บคุคลนัน้เลอืกทีจ่ะพํานักอาศัยในกวางตุง้ 
 หากบุคคลดังกล่าวเป็นผูเ้ช่าทีม่สีทิธิเ์ชา่บา้นสาธารณะในฮ่องกง  บุคคลนัน้จะตอ้ง

ปล่อยบา้นที่เช่า หรือลบชือ่ของตนเองออกจากการเช่าก่อนที่จะออกจากฮ่องกง 
และ 
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 บุคคลนั้นจะตอ้งผ่านเกณฑก์ารคัดเลอืกผูท้ีม่ีคุณสมบัตเิหมาะสมในการขอรับเบีย้
ผูส้งูอายุ/เบีย้ยังชพีผูส้งูอายุดังตอ่ไปนี้: 
(i) เบีย้ผูส้งูอายุ 

 บคุคลนัน้ตอ้งมอีายุ 70 ปีขึน้ไป 
(ii) เบีย้ยังชพีผูส้งูอายุ 

 บคุคลนัน้ตอ้งมอีายุ 65 ปีขึน้ไป และ  
 บุคคลนัน้และคู่สมรส/คูช่วีติ (หากม)ี ดูหมายเหตุทีห่นา้ 4 มรีายไดต้อ่เดอืน และ

ทรัพยส์นิ ไม่ เกนิจากทีก่าํหนดไว ้
(6) แผนฝูเจีย้น 

 บคุคลนัน้เลอืกทีจ่ะพํานักอาศัยในฝูเจีย้น 
 หากบุคคลดังกล่าวเป็นผูเ้ช่าทีม่สีทิธิเ์ช่าบา้นสาธารณะในฮ่องกง บุคคลนัน้จะตอ้ง

ปล่อยบา้นที่เช่า หรือลบชือ่ของตนเองออกจากการเช่าก่อนที่จะออกจากฮ่องกง 
และ 

 บุคคลนั้นจะตอ้งผ่านเกณฑก์ารคัดเลอืกผูท้ีม่ีคุณสมบัตเิหมาะสมในการขอรับเบีย้
ผูส้งูอายุ/เบีย้ยังชพีผูส้งูอายุดังตอ่ไปนี้: 
(i) เบีย้ผูส้งูอายุ 

 บคุคลนัน้ตอ้งมอีายุ 70 ปีขึน้ไป 
(ii) เบีย้ยังชพีผูส้งูอายุ 

 บคุคลนัน้ตอ้งมอีายุ 65 ปีขึน้ไป และ 
 บคุคลนัน้ และคูส่มรส/คูช่วีติ (หากม)ี ดูหมายเหตุทีห่นา้ 4  มรีายไดต้อ่เดอืน และ

ทรัพยส์นิ ไม่ เกนิจากทีก่าํหนดไว ้
 

หมายเหต:ุ หากสถานภาพสมรสของผูส้มัครเป็น “ไม่เคยสมรส”, “แยกกันอยู่”, “หย่ารา้ง” หรอื “หมา้ย” 
ผูส้มัครจะตอ้งใหข้อ้มูลรายได  ้และสินทรัพย์ที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของตนเอง  หาก
สถานภาพสมรสของผูส้มัครเป็น “สมรส” หรือ “ใชช้ีว ิตร่วมกัน*” ผูส้มัครจะตอ้งแสดง
ทรัพยส์นิสว่นตัวของคูส่มรส/คูช่วีติ และขอ้มูลเกีย่วกับรายได ้และทรัพยส์นิดว้ย 
[*เฉพาะในกรณีที่ผูส้มัคร (i) ปัจจุบันอาศัยร่วมกับคูช่วีติในบา้นหลังเดยีวกัน (ii) อาศัยอยู่
ในที่พักที่แบ่งปันกันกับคู่ชวีติ และ (iii) ตกลงที่จะใหข้อ้มูลการเงนิ และขอ้มูลส่วนบุคคล
ของคู่ชวีติแก ่SWD โดยไม่คํานึงว่าปัจจุบัน คู่ชวีติของผูส้มัครจะไดร้ับเบีย้ยังชพีผูสู้งอายุ/
เบีย้อืน่ ๆ หรอืไม่ก็ตาม ผูส้มัครดังกล่าวจะตอ้งเขา้รับการประเมนิการทดสอบโดยอา้งองิ
จาก “ขอ้จํากัดดา้นทรัพยากรทางการเงนิสําหรับคูส่มรส”] 

 
วธิกีารสมัคร 

ผูส้มัครหรือญาต/ิเพื่อนของผูส้มัครขอรับเบี้ยผูสู้งอายุ/เบี้ยความทุพพลภาพ/เบี้ยยังชพีผูสู้งอายุ
สามารถสมัครไดโ้ดยตรงที่ SSFU ที่อยู่ใกลบ้า้น ทั ้งทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล ไปรษณีย์ ทาง
แบบฟอร์มออนไลน์ หรือดว้ยตนเอง  การสมัครอาจกระทําผ่านตัวแทนไปยัง SWD โดยหน่วยงาน
รัฐบาล หรือองคก์รทีไ่ม่ใช่รัฐบาลอืน่ก็ได ้ อกีทัง้ผูส้มัครยังสามารถดาวน์โหลด “แบบฟอรม์ใบสมัคร
ของโครงการเบีย้ยังชพีประกันสังคม” ไดจ้ากเว็บไซตข์อง SWD (http://www.swd.gov.hk) และสง่
ใบสมัครที่กรอกขอ้มูลเรียบรอ้ยแลว้พรอ้มแนบสําเนาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งไปยัง SSFU ทาง
ไปรษณีย ์หรอืไปสง่ดว้ยตนเอง 
  

http://www.swd.gov.hk/
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ผูส้มัครแผนกวางตุง้หรอืแผนฝูเจีย้นจะตอ้งปฏบิัตติามขัน้ตอนการยืน่คํารอ้งดว้ยตนเองในฮอ่งกง โดย
จะตอ้งส่ง “แบบฟอรม์ใบสมัครแผนกวางตุง้และแผนฝูเจี้ยน” ทีก่รอกเรียบรอ้ยแลว้พรอ้มดว้ยรูปถ่าย
ปัจจุบันสองรูป และสําเนาเอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใหก้ับหน่วยงานประกันสังคม (แผนกวางตุง้ และ
แผนฝูเจีย้น) กอ่น โดยตอ้งสง่ไปรษณียห์รอืไปสง่ดว้ยตนเองเสยีกอ่น ผูส้มัครยังสามารถทําการสมัคร
ไดท้างแบบฟอรม์ออนไลน ์
 
หมายเหต:ุ   
SWD จะรับใบสมัครขอรับเบีย้ยังชพีผูสู้งอายุ/เบีย้ผูสู้งอายุ (รวมถงึเบีย้ยังชพีผูสู้งอายุ/เบีย้ผูสู้งอายุ
ภายใตแ้ผนกวางตุง้/แผนฝูเจี้ยน) ภายในหนึง่เดอืนกอ่นทีผู่ส้มัครจะมอีายุตรงตามคุณสมบัตทิีก่ําหนด
ในการขอรับเบี้ย (เช่น วันเกดิปีที่ 65 หรือ 70) ภายใตร้ะเบียบนี้ การจ่ายเบี้ยจะคํานวณตัง้แต่วันที่
ผูส้มัครมอีายุตรงตามทีก่ําหนดและผ่านเกณฑก์ารคัดเลอืกผูท้ีม่คีณุสมบัตเิหมาะสมทัง้หมด 
 

 
การสอบถามขอ้มลู 

 
หากตอ้งการทราบขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผน SSA กรุณาเขา้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ SWD 
(http://www.swd.gov.hk) หรือเว็บไซต์ของแผนกวางตุง้ (http://www.swd.gov.hk/gds) หรือ
เว็บไซต์แผนฝูเจี้ยน (http://www.swd.gov.hk/fjs)  สามารถสอบถามเกี่ยวกับแผน SSA ไดจ้าก
หน่วยบรกิารสายด่วนของกรม (หมายเลขโทรศัพท:์ 2343 2255, โทรสาร: 2763 5874) หรือ ทีใ่กล ้
ทีส่ดุ SSFU หรอืหน่วยภาคสนามของประกันสังคม (แผนกวางตุง้ และแผนฝูเจีย้น)  
 
 
 
กุมภาพนัธ ์2023 



 

1 

 

SSSoooccciiiaaalll   SSSeeecccuuurrriiitttyyy   AAAllllllooowwwaaannnccceee   SSSccchhheeemmmeee   
 
 
The Social Security Allowance (SSA) Scheme which is administered by the Social Welfare 
Department (SWD) includes Old Age Allowance, Normal Disability Allowance, Higher 
Disability Allowance, Old Age Living Allowance, Guangdong Scheme and Fujian Scheme. 
 
The SSA Scheme is non-contributory.  Old Age Allowance and Disability Allowance are 
designed to provide a monthly allowance to Hong Kong residents who are 70 years of age or 
above or who are severely disabled to meet their special needs arising from old age or 
disability respectively.  Old Age Living Allowance is to provide a special allowance per 
month to supplement the living expenses of Hong Kong residents aged 65 or above who are 
in need of financial support.  Guangdong Scheme and Fujian Scheme comprise Old Age 
Allowance and Old Age Living Allowance respectively to provide monthly allowance for 
eligible Hong Kong residents who choose to reside in Guangdong (only applicable to 
Guangdong Scheme) or Fujian (only applicable to Fujian Scheme). 
 
Applicants of Disability Allowance and Old Age Allowance (including Old Age Allowance 
under Guangdong Scheme and Fujian Scheme) under the SSA Scheme are not required to 
go through a means test. 
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Eligibility Criteria 

A person is eligible for an allowance under the SSA Scheme if he/she: 

(a) satisfies the following residence requirements: 
(1) he/she must have been a Hong Kong resident for at least seven years; and 
(2) he/she must have resided in Hong Kong continuously for at least one year 

immediately before the date of application (absence from Hong Kong up to a 
maximum of 56 days during the one-year period is treated as residence in Hong 
Kong). 

 
Note: (i) Persons whose presence in Hong Kong is unlawful or persons who are 

permitted to stay in Hong Kong for a purpose other than residence (for 
example, imported workers or visitors) are excluded from the SSA 
Scheme. 

 (ii) Hong Kong residents aged below 18 applying for Disability Allowance 
are exempted from the residence requirements in (1) and (2) above. 

 (iii) In determining whether an applicant has resided in Hong Kong 
continuously for at least one year immediately before the date of 
application, consideration can be given to disregarding absences 
arising from full-time study (for Disability Allowance applicants only) or 
paid work outside Hong Kong during the one-year period, subject to 
there being sufficient documentary proof.  Where an applicant has been 
absent from Hong Kong for more than 56 days during the one-year 
period because of the need to receive medical treatment outside Hong 
Kong, the Director of Social Welfare can consider exercising his 
discretion to disregard the absences exceeding the 56-day limit, subject 
to the reason for and evidence of receiving medical treatment outside 
Hong Kong being established. 

 (iv) Absence from Hong Kong means leaving Hong Kong for the Mainland, 
Macao or overseas countries/territories. 

(b) continues to reside in Hong Kong (only applicable to Old Age Allowance/Disability 
Allowance/Old Age Living Allowance)/Guangdong (only applicable to Guangdong 
Scheme)/Fujian (only applicable to Fujian Scheme) during receipt of payment; 

(c) is not in receipt of any other allowance under the SSA Scheme or assistance under the 
Comprehensive Social Security Assistance Scheme; 

(d) is not being detained in legal custody or admitted to a penal institution; and 

(e) fulfils the following eligibility criteria required by the individual allowance: 

(1) Old Age Allowance 
 he/she is aged 70 or above. 
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(2) Normal Disability Allowance 
 he/she is certified by the Director of Health or the Chief Executive, Hospital 

Authority to be severely disabled; and 

 his/her disabling condition will persist for at least 6 months. 

(3) Higher Disability Allowance 
 in addition to meeting the eligibility criteria for Normal Disability Allowance 

above, he/she must be certified by the Director of Health or the Chief 
Executive, Hospital Authority to be in need of constant attendance from 
others in his/her daily life; and 

 he/she is not receiving care in residential institutions subsidised by the 
government (including subsidised places in subvented/contract homes and 
residential care homes under various bought place schemes)  or all public 
hospitals and institutions under the Hospital Authority, or boarding in special 
schools under the Education Bureau. 

Note: (i) A Disability Allowance applicant staying in a private hospital might be 
considered by his/her attending registered medical practitioner unsuitable 
to be brought to any of the public hospitals/clinics for medical 
assessment.  Under this exceptional circumstance, the SWD can accept 
the medical assessment made by the attending registered medical 
practitioner of the private hospital subject to meeting other prescribed 
conditions.  For details, please contact the social security field unit 
(SSFU) concerned. 

 (ii) If a Higher Disability Allowance applicant has been admitted into the 
above residential institutions/public hospitals and institutions for receiving 
care or special schools under the Education Bureau for boarding service 
at the time of application, he/she will only be given Normal Disability 
Allowance.  As for existing Higher Disability Allowance recipient, his/her 
allowance will be adjusted to Normal Disability Allowance if he/she has 
been admitted into residential institutions/public hospitals and institutions 
for receiving care or special schools under the Education Bureau for 
boarding service for more than 29 days. 

(4) Old Age Living Allowance 
  he/she is aged 65 or above; and  
  he/she and/or his/her spouse/cohabiting partner (if applicable) see note on page 4 

has/have a monthly income and assets not exceeding the prescribed limits. 

(5)   Guangdong Scheme 
 he/she chooses to reside in Guangdong; 
 if he/she is an authorised public rental housing tenant in Hong Kong, he/she is 

required to surrender his/her public rental housing unit or delete his/her name 
from the tenancy before leaving Hong Kong; and  

 he/she fulfils the following eligibility criteria for Old Age Allowance/Old Age 
Living Allowance: 

(i) Old Age Allowance 
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 he/she is aged 70 or above. 
(ii) Old Age Living Allowance 
 he/she is aged 65 or above; and  
 he/she and/or his/her spouse/cohabiting partner (if applicable) see note on 

page 4 has/have a monthly income and assets not exceeding the 
prescribed limits. 

 
(6)   Fujian Scheme 
 he/she chooses to reside in Fujian; 
 if he/she is an authorised public rental housing tenant in Hong Kong, he/she is 

required to surrender his/her public rental housing unit or delete his/her name 
from the tenancy before leaving Hong Kong; and 

 he/she fulfils the following eligibility criteria for Old Age Allowance/Old Age 
Living Allowance: 

(i) Old Age Allowance 
 he/she is aged 70 or above. 
(ii) Old Age Living Allowance 
 he/she is aged 65 or above; and 
 he/she and/or his/her spouse/cohabiting partner (if applicable) see note on 

page 4 has/have a monthly income and assets not exceeding the 
prescribed limits. 
 

Note: If an applicant’s marital status is “Never Married”, “Separated”, “Divorced” or 
“Widowed”, he/she is only required to provide his/her personal particulars and 
information on his/her own income and assets.  If an applicant’s marital status 
is “Married” or “Cohabiting*”, the applicant is required to provide his/her 
spouse’s/cohabiting partner’s personal particulars and information on income 
and assets. 
[*Only applicable to cases where the applicant (i) is currently living with a 
cohabiting partner in the same household; (ii) is living on shared resources 
with the cohabiting partner; and (iii) agrees to provide the personal and 
financial information of the cohabiting partner to the SWD, regardless of 
whether the applicant’s cohabiting partner is/is not currently receiving the Old 
Age Living Allowance/other allowance.  Such application will be subject to the 
means test assessment based on the “Financial Resource Limits for Married 
Couples”.] 

 

How to Apply 

An/A Old Age Allowance/Disability Allowance/Old Age Living Allowance applicant or his/her 
relative/friend can make an application directly with a SSFU near to his/her place of 
residence by phone, by fax, by e-mail, by post, by online form or in person.  An application 
may also be made through referral to SWD by another government department or a 
non-governmental organisation.  The applicant can also download the “Social Security 
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Allowance Scheme Application Form” from the SWD’s website (http://www.swd.gov.hk) and 
return the completed application form together with photocopies of relevant supporting 
documents to the SSFU by post or in person. 
 
An applicant of Guangdong Scheme and Fujian Scheme must complete the application 
procedures in person in Hong Kong, prior to which the applicant is required to return the 
completed “Guangdong Scheme and Fujian Scheme Application Form” together with two 
recent photos and photocopies of all relevant supporting documents to the Social Security 
Field Unit (Guangdong Scheme and Fujian Scheme) by post or in person first.  An applicant 
can also make an application by online form. 
 
Note:   
SWD accepts application for Old Age Living Allowance/Old Age Allowance (including Old 
Age Living Allowance/Old Age Allowance under the Guangdong Scheme/Fujian Scheme) 
within one month prior to the applicant’s reaching the respective qualifying age (i.e. the 65th 
or 70th birthday) for the allowance.  Under this arrangement, the payment of allowance will 
be calculated from the date of applicant fulfils the qualifying age and satisfies all the 
eligibility criteria. 
 

 
Enquiries 

 
For more information about the SSA Scheme, please visit the SWD’s website 
(http://www.swd.gov.hk) or Guangdong Scheme website (http://www.swd.gov.hk/gds) or 
Fujian Scheme website (http://www.swd.gov.hk/fjs).  Enquiries about the SSA Scheme can 
be made to the Departmental Hotline Service Unit (Telephone no.: 2343 2255, Fax no.: 
2763 5874) or the nearest SSFU or the Social Security Field Unit (Guangdong Scheme and 
Fujian Scheme). 
 
 
 
February 2023 
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