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ผูค้นอาจประสบปญัหาทางดา้นการเงนิจากหลายสาเหตุ เชน่ อายุทีเ่พิม่ขึน้ ทุพพลภาพ การเจบ็ไขไ้ดป้่วย การ
วา่งงาน และรายไดท้ีไ่ม่เพยีงพอ  โครงการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการประกนัสงัคมอย่างครอบคลุม 
(Comprehensive Social Security Assistance - CSSA) ออกแบบมาเพื่อเพิม่รายไดใ้หก้บับุคคลและครอบครวัให้
ถงึระดบัทีก่ าหนดตามกฎหมาย เพื่อตอบสนองความตอ้งการขัน้พืน้ฐานของพวกเขา  โครงการนี้บรหิารจดัการ
โดยกรมสวสัดกิารสงัคม (Social Welfare Department - SWD) เพื่อสรา้งเครอืขา่ยความปลอดภยัใหก้บับุคคลซึง่
ไม่สามารถสนบัสนุนตนเองทางดา้นการเงนิได ้ ซึง่ไม่ใชก่ารบรจิาค แต่เป็นการตรวจสอบรายไดแ้ละทรพัยส์นิ 

1. เกณฑก์ารคดัเลอืกผูท้ีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม 

ตามเกณฑก์ารใหค้วามชว่ยเหลอื ผูส้มคัรตอ้งมคีุณสมบตัดิงัต่อไปนี้: 

 
A. ขอ้ก าหนดดา้นทีอ่ยู่อาศยั 

ผูส้มคัรจะตอ้ง: 

(a) มถีิน่พ านกัในเขตปกครองพเิศษฮ่องกง 

(b) มสีถานะเป็นผูพ้ านกัอยู่ในเขตปกครองพเิศษฮ่องกงไม่น้อยกวา่หนึ่งปี และ 

(c) พ านกัอาศยัอยู่ในเขตปกครองพเิศษฮ่องกงเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี (นบัตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัสถานะเป็นผูม้ี
ถิน่พ านกัอยู่ในเขตปกครองพเิศษฮ่องกงก่อนวนัทีป่รากฏบนใบสมคัร)  การพ านกัอาศยัอยู่หนึ่งปีไม่
จ าเป็นตอ้งเป็นไปอย่างต่อเนื่อง หรอืเกดิขึน้ทนัทกี่อนวนัยื่นขอ  การออกนอกเขตปกครองพเิศษฮ่องกง
เป็นเวลาไม่เกนิ 56 วนั (ไม่วา่จะต่อเนื่องหรอืไม่ต่อเนื่อง) ก่อนวนัทีป่รากฏบนใบสมคัร ให้ถอืวา่เป็นการ
พ านกัอาศยัอยู่ในเขตปกครองพเิศษฮ่องกง 

หมายเหตุ: 

(1) บุคคลซึง่พ านกัอาศยัอยู่ในเขตปกครองพเิศษฮ่องกงโดยมชิอบดว้ยกฎหมายและบุคคลซึง่ไดร้บัอนุญาต
ใหอ้ยู่ในเขตปกครองพเิศษฮ่องกงเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นนอกเหนือจากการพ านกัอาศยั (เชน่ บุคคลทีม่ี
เงื่อนไขการพ านกัอาศยัตามขอ้ที ่ 2 ของระเบยีบขอ้บงัคบัการตรวจคนเขา้เมอืง หมวดที ่ 115A เชน่ 
แรงงานทีน่ าเขา้หรอืนกัท่องเทีย่ว) จะไม่เขา้ขา่ยในโครงการ CSSA 

(2) ผูพ้ านกัอาศยัในเขตปกครองพเิศษฮ่องกงทีม่อีายุต ่ากวา่ 18 ปี ทีย่ื่นสมคัรเขา้โครงการ CSSA จะไดร้บั
การยกเวน้จากขอ้ก าหนดดา้นทีอ่ยู่อาศยัตามขอ้ (b) และ (c) ขา้งตน้ 

(3) ในบางกรณีทีไ่ดร้บัการยกเวน้ บุคคลซึง่ไม่มคีุณสมบตัติามขอ้ก าหนดดา้นทีอ่ยู่อาศยัอาจไดร้บัการ
ชว่ยเหลอืจากโครงการ CSSA ได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูอ้ านวยการสวสัดกิารสงัคม 
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B. การตรวจสอบดา้นการเงนิ 

ผูส้มคัรจะตอ้งผา่นการตรวจสอบทัง้รายไดแ้ละทรพัยส์นิ  หากผูส้มคัรอาศยัอยู่กบัสมาชกิของครอบครวัอื่น การ
สมคัรจะไดร้บัการพจิารณาโดยพจิารณาครอบครวัเป็นหลกั  รายไดแ้ละทรพัยส์นิรวมของสมาชกิในครวัเรอืน
เดยีวกนัทัง้หมดจะถกูน ามาพจิารณาในเพื่อตดัสนิคุณสมบตัสิ าหรบัการรบัความชว่ยเหลอื 

(a) การตรวจสอบรายได้ 

ผูส้มคัรและครอบครวัของผูส้มคัรจะไดร้บัความชว่ยเหลอืตามโครงการ CSSA หากรายไดต่้อเดอืนของ
ครวัเรอืนโดยรวมทีส่ามารถประเมนิไดไ้ม่เพยีงพอกบัความตอ้งการต่อเดอืนทีก่ าหนดไวภ้ายใตโ้ครงการ
นี้   

(b) การตรวจสอบทรพัยสิ์น 

มลูค่าทรพัยส์นิเงนิทุน* โดยรวม (รวมถงึทีด่นิ/อสงัหารมิทรพัย ์ เงนิสด เงนิฝากธนาคาร มลูค่าของ
กรมธรรมป์ระกนัภยั มลูค่าก่อนเวนคนื/มลูค่าเวนคนืของกรมธรรมบ์ านาญ เงนิลงทุนในหุน้ทุนและ
หลกัทรพัย ์ และทรพัยส์นิอื่นๆ ทีส่ามารถเปลีย่นเป็นเงนิได้) ของผูส้มคัรและสมาชกิในครอบครวัของ
ผูส้มคัรตอ้งไม่เกนิกวา่ทีก่ าหนดไว ้

* รวมถงึทรพัยส์นิทีม่อียู่ในเขตปกครองพเิศษฮ่องกง มาเก๊า จนีแผน่ดนิใหญ่ หรอืต่างประเทศดว้ย 

C. เกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัผูท้ีย่งัสามารถท างานได ้

บุคคลทีม่อีายุระหวา่ง 15 - 59 ปี ทีม่สีุขภาพแขง็แรง ควรมองหางานประจ าและเขา้ร่วมโครงการสนบัสนุนการ
พึง่พาตนเองของ SWD หากพวกเขาไม่มงีานท า หรอืไม่มรีายไดร้ายเดอืน หรอืมชีัว่โมงท างานน้อยกวา่ระดบัที ่
SWD ก าหนดไว ้

 

2. วธิกีารสมคัร 

ผูส้มคัรสามารถสมคัรไดโ้ดยตรงทีห่น่วยงานสวสัดกิารสงัคมใกลบ้้าน โดยทางโทรศพัท ์ โทรสาร อเีมล ์ ไปรษณีย ์
หรอืสมคัรดว้ยตนเอง  การสมคัรอาจกระท าผา่นหน่วยงานรฐับาลอื่นหรอืองคก์รทีไ่ม่ใชร่ฐับาลไปยงั SWD ได ้ 
หากตอ้งการทราบทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องหน่วยงานสวสัดกิารสงัคม ท่านสามารถเขา้ไปยงัโฮมเพจของ
กรมไดท้ี ่ 
http://www.swd.gov.hk/en/index/site_pubsvc/page_socsecu/sub_addressesa/  
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A person may suffer financial hardship for various reasons such as old age, 
disability, illness, unemployment and low earnings.  The Comprehensive 
Social Security Assistance (CSSA) Scheme is designed to bring the income 
of such individuals and families up to a prescribed level to meet their basic 
needs.  This Scheme is administered by the Social Welfare Department 
(SWD) to provide a safety net for those who cannot support themselves 
financially.  It is non-contributory but means-tested. 

1. Eligibility Criteria 

To be eligible for assistance, an applicant must satisfy the following 
conditions: 

 
A. Residence Requirement 

The applicant must: 

(a) be a Hong Kong resident; 

(b) have held the Hong Kong resident status for not less than one year; 
and 

(c) have resided in Hong Kong for at least one year (since acquiring the 
Hong Kong resident status to the date prior to the date of application).  
The one-year residence need not be continuous or immediately before 
the date of application.  Absence(s) from Hong Kong up to a 
maximum of 56 days (whether continuous or intermittent) before the 
date of application is/are treated as residence in Hong Kong. 

Notes: 

(1) Persons whose presence in Hong Kong are unlawful and persons 
admitted to Hong Kong for a purpose other than residence (i.e. those 
who are subject to conditions of stay prescribed in Regulation 2 of the 
Immigration Regulation Cap. 115A, such as imported workers and 
visitors) are excluded from the CSSA Scheme. 

(2) Hong Kong residents aged below 18 applying for CSSA are exempted 
from the requirements at (b) and (c) above. 

(3) In exceptional circumstances, CSSA may be granted at the discretion 
of the Director of Social Welfare to a person who does not satisfy the 
residence requirement. 



 

3  

B.  Financial Tests 

The applicant must pass both the income and asset tests.  If the applicant is 
living with any other family members, the application has to be made on a 
household basis.  The total income and assets of all family members in the 
same household are taken into account in determining the family’s 
eligibility for assistance. 

(a) Income Test 
The applicant and his/her family will be eligible for CSSA if their total 
assessable monthly household income is insufficient to meet their total 
monthly needs as recognized under the Scheme.   

(b) Asset Test 
The total value of the capital assets* (including land/properties, cash, 
bank savings, cash value of insurance policies, pre-surrender/surrender 
value of annuity schemes, investments in stocks and shares, and other 
readily realizable assets) of the applicant and his/her family members 
must not exceed the prescribed limit. 
* including those in Hong Kong, Macao, the Mainland or overseas 

C.  Additional Criteria for Able-bodied Adults 

Persons aged 15 to 59 in normal health should actively seek full-time jobs 
and participate in the Support for Self-reliance Scheme of the SWD if they 
are unemployed or with monthly earnings or working hours less than the 
prescribed levels set by the SWD. 
 

2. How To Apply 

A person can make an application directly to a social security field unit near 
to his/her place of residence by phone, by fax, by e-mail, by post or in 
person.  An application may also be made through a referral to the SWD 
by another government department or a non-governmental organization.  
For addresses and telephone numbers of social security field units, you may 
visit our Departmental Homepage at  

http://www.swd.gov.hk/en/index/site_pubsvc/page_socsecu/sub_addressesa
/.  
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