
แผนกวางตุง้ และแผนฝูเจีย้นที่ด าเนินการโดยโครงการเงินช่วยเหลือของกรมประกนัสงัคมซึง่
ประกอบไปดว้ยเบีย้ผูสู้งอายุ และเบีย้เลีย้งชพีผูสู้งอายุ (รวมไปถงึ เบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุปกต ิและเบีย้ยงั
ชพีผูสู้งอายุระดบัทีสู่งขึน้) เพือ่มอบเงนิชว่ยเหลอืใหก้บัผูท้ีม่สีทิธิพ์ านักอาศยัอยู่ในฮ่องกงแต่เลอืกที่
จะพ านักอาศยัอยู่ในกวางตุง้ (ใชก้บัแผนกวางตุง้เท่าน้ัน) หรอืฝูเจีย้น (ใชก้บัแผนการฝูเจีย้นเท่าน้ัน) 
เบีย้ผูสู้งอายุไดร้บัการออกแบบมาเพื่อมอบเงินชว่ยเหลือใหเ้ป็นรายเดอืนแก่ผูท้ีพ่ านักอาศยัอยู่ใน
ฮ่องกงทีม่อีาย ุ70 ปีขึน้ไป เพือ่ใหต้อบสนองความตอ้งการพเิศษของผูสู้งอายุเมือ่เร ิม่เขา้วยัชรา เบีย้
เลีย้งชพีผูสู้งอายุ คอื การมอบเงินชว่ยเหลอืพิเศษเป็นรายเดอืนใหเ้พื่อเสรมิค่าใชจ้่ายในการครอง
ชพีของผูพ้ านักอาศยัในฮ่องกงที่มีอายุ 65 ปีขึน้ไปซึง่ตอ้งการความชว่ยเหลือทางดา้นการเงิน 
รวมทัง้มรีายได ้และทรพัยส์นิไม่เกนิขดีจ ากดัทีก่ าหนดไว ้
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เกณฑก์ารคดัเลอืกผูท้ีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม 

ผูส้มคัรจะมคุีณสมบตัทิีจ่ะไดร้บัเบีย้ภายใตโ้ครงการกวางตุง้/โครงการฝูเจีย้น หากผูส้มคัร: 

(a) มคุีณสมบตัติรงตามขอ้ก าหนดเรือ่งทีอ่ยู่อาศยัดงัต่อไปนี:้ 

(1) ผูส้มคัรตอ้งพ านักอาศยัอยู่ในฮ่องกงเป็นเวลาอย่างนอ้ยเจ็ดปี และ

(2) ผูส้มคัรตอ้งพ านักอาศยัอยู่ในฮ่องกงตดิต่อกนัเป็นเวลาอย่างนอ้ยหน่ึงปีจนถงึวนัทีป่รากฎ
บนใบสมคัร (การออกนอกฮ่องกงเป็นเวลาไม่เกนิ 56 วนัในชว่งเวลาหน่ึงปีใหถ้อืว่าพ านัก
อาศยัอยู่ในฮ่องกง)

หมายเหตุ: (i) บุคคลทีอ่ยู่ในฮ่องกงอย่างผดิกฎหมาย หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตใหอ้ยู่
ในฮ่องกงดว้ยเหตุผลอืน่นอกเหนือจากการพ านักอาศยั (เชน่ พนักงาน
บรษิัทต่างชาติ หรอืนักท่องเที่ยว) จะไม่มีคุณสมบตัิตามเกณฑข์อง
โครงการนี ้

(ii) ในการพิจารณาว่าผูส้มคัรไดพ้กัอาศยัอยู่ในฮ่องกงอย่างต่อเน่ืองเป็น
เวลาอย่างนอ้ยหน่ึงปีก่อนวนัทีท่ีร่ะบุในใบสมคัรหรอืไม่น้ันจะสามารถ
พิจารณาโดยไม่ค านึงว่าการอยู่นอกฮ่องกงน้ันเกดิขึน้อนัเน่ืองมาจาก
การท างานรบัค่าจา้งนอกฮ่องกงในระหว่างชว่งเวลาหน่ึงปีหรอืไม่ทัง้นี้
ขึน้อยู่กบัว่ามเีอกสารหลกัฐานเพยีงพอหรอืไม่ ในกรณีทีผู่ส้มคัรไม่ได ้
อยู่ในฮ่องกงเป็นเวลานานเกินกว่า 56 วนัในระหว่างชว่งเวลาหน่ึงปี
เน่ืองจากความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งไดร้บัการบรกิารทางการแพทยภ์ายนอก
ฮ่องกง ผูอ้ านวยการของกรมสวสัดิการสงัคมสามารถใชดุ้ลยพินิจไม่
น าการไม่อยู่ในฮ่องกงเกนิก าหนด 56 วนัมาพิจารณา ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
เหตุผล และหลกัฐานของการเขา้รบัการรกัษาทางการแพทยท์ี่จดัท า
นอกฮ่องกง

(iii) การไม่ไดอ้ยู่ ในฮ่องกง หมายถึง  การออกจากฮ่องกงไปยังจีน
แผ่นดนิใหญ่ มาเกา๊ หรอืต่างประเทศ/อาณาเขต

(b) พ านักอาศยัในกวางตุง้เน่ืองในชว่งทีไ่ดร้บัเบีย้ (ใชก้บัแผนกวางตุง้เท่าน้ัน)/ฝูเจีย้น (ใชก้บัแผน
ฝูเจีย้นเท่าน้ัน) ในชว่งทีไ่ดร้บัเงนิชว่ยเหลอื [ผูร้บัเงนิชว่ยเหลอืภายใตแ้ผนกวางตุง้/แผนฝูเจีย้น
จะตอ้งพ านักอาศยัอยู่ในกวางตุง้ (ใชก้บัแผนกวางตุง้เท่าน้ัน)/ฝูเจีย้น (ใชก้บัแผนฝูเจีย้น
เท่าน้ัน) เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 60 วัน ภายในการช าระเงินหน่ึงปีเพื่อรบัการช าระเงิน
ชว่ยเหลอืครบหน่ึงปี]

(c) ควรมอบทีบ่า้นเชา่สาธารณะของบุคคลน้ันคนื หรอืลบชือ่ของบุคคลน้ันออกจากการเป็นผูเ้ชา่
กอ่นจะเดนิทางออกจากฮ่องกง หากบุคคลน้ันไดร้บัอนุญาตใิหเ้ป็นผูเ้ชา่บา้นสาธารณะ

(d) จะตอ้งไม่ไดร้บัเงินสมทบอื่นภายใตโ้ครงการเงินชว่ยเหลือของ หรอืความชว่ยเหลือภายใต ้
โครงการเงนิชว่ยเหลอืของประกนัสงัคมแบบครอบคลุม
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(e) มไิดถู้กคุมขงัอยู่ในความดูแบตามกฎหมาย หรอืเขา้รบัโทษโดยค าสัง่ตามกฎหมาย และ

(f) มคุีณสมบตัติรงตามเกณฑก์ารคดัเลอืกผูท้ีม่คุีณสมบตัเิหมาะสมทีก่ าหนดโดยเบีย้แต่ละอย่าง
ดงัต่อไปนี:้ 

(1) เบีย้ผูสู้งอายุ

⚫ บุคคลน้ันตอ้งมอีายุ 70 ปีขึน้ไป

(2) เบีย้เลีย้งชพีผูสู้งอายุปกติ

⚫ บุคคลน้ันตอ้งมอีายุ 65 ปีขึน้ไป และ

⚫ บุคคลน้ัน และ/หรอืคู่สมรสของบุคคลน้ัน/คู่ครองที่อยู่ดว้ยกนัโดยยงัไม่ได ้

แต่งงานกนั (ถา้มี) ดูที่หมายเหตุดา้นล่าง มีรายไดต้่อเดือน และทรพัยส์ิน ไม่ เกิน

ขดีจ ากดัทีก่ าหนดไว ้

(3) เบีย้เลีย้งชพีผูสู้งอายุระดบัทีสู่งขึน้ 

⚫ บุคคลน้ันตอ้งมอีายุ 65 ขึน้ไป และ

⚫ บุคคลน้ัน และ/หรอืคู่สมรสของบุคคลน้ัน/คู่ครองที่อยู่ดว้ยกนัโดยยงัไม่ได ้

แต่งงานกนั (ถา้มี) ดูที่หมายเหตุดา้นล่าง มีรายไดต้่อเดือน และทรพัยส์ิน ไม่ เกิน

ขดีจ ากดัทีก่ าหนดไว ้

หมายเหต:ุ หากสถานภาพการสมรสของผูส้มคัร คือ “ไม่เคยแต่งงาน” “แยกกนัอยู่” “หย่ารา้ง” หรอื 
“เป็นม่าย” ผูส้มคัรจะตอ้งระบุขอ้มูลเกีย่วกบัรายได ้และทรพัยส์ินของผูส้มคัรเท่าน้ัน หาก
สถานภาพการสมรสของผูส้มคัร คือ “แต่งงาน” หรอื “อยู่ดว้ยกนัโดยยงัไม่ไดแ้ต่งงาน*” 
ผูส้มคัรจะตอ้งระบุขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงระบุขอ้มูลเกีย่วกบัรายได ้และทรพัยส์ินของคู่
สมรส/คู่ครองทีอ่ยู่ดว้ยกนัโดยยงัไม่ไดแ้ต่งงานของผูส้มคัร 

[*ใช ใ้นกรณีที ่ผู ส้ มัค ร (i) ก ำลังพ ำนักอำศัยอยู ่ก ับคู ่ค รองที ่อ ยู่

ด ว้ยกันโดยยังไม่ไดแ้ต่งงำนในบำ้นเดียวกันในปัจจุบันเท่ำนั้น  (ii)

ก ำลังพ ำนักอำศัยอยู่ก ับคู ่ค รองที่อยู ่ด ว้ยกันโดยยังไม่ได แ้ต่ง ง ำน
โดยกำรใชท้รัพยำกรร่วมกัน  และ (iii) ย ินยอมที่จ ะ ระบุข อ้มูล

ส่วนบุคคล  และขอ้มูลทำงดำ้นกำรเงินของคู่ครองที่อยู่ด ว้ยกันโดย
ยัง ไ ม ่ไ ด แ้ ต ่ง ง ำนก ัน ไปยัง  SWD  โดยไม ่ค ำ น ึง ถ ึง ว ่ำ คู ่ค ร อ งที ่อ ยู่

ด ว้ยกันโดยยังไม่ได แ้ต่งงำนกันของผู ส้มัครก ำลังได ร้ับ เบี้ยยังช ีพ
ผู ส้ ูงอำยุปกติ/เบี ้ยยังช ีพผู ส้ ูงอำยุร ะดับที่สูงขึ้น/เง ินช่วยเหลืออื ่น

หรือไม่ก็ตำม  กำรสมัครดังกล่ำวจะอยู่ภำยใตก้ำรประเมินผลของวิธี
ทดสอบเกี่ยวกับ “ขีดจ ำกัดของทรัพยำกรทำงดำ้นกำรเงินส ำหรับคู่

สมรส”]
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วธิกีารสมคัร 

ผูส้มคัรจะตอ้งกรอกขอ้มูลตามขัน้ตอนของการสมคัรดว้ยตนเองใหเ้สร็จสมบูรณใ์นฮ่องกงก่อนที่
ผูส้มคัรจะส่ง “แบบฟอรม์ใบสมคัรของแผนกวางตุง้ และแผนฝูเจีย้น” คนื พรอ้มแนบรูปถ่ายปัจจุบนั
สองรูป และส าเนาเอกสารสนับสนุนที่เกี่ยวขอ้งทั้งหมดส่งไปยังหน่วยงานภาคสนามของกรม
ประกนัสงัคม (แผนกวางตุง้ และแผนฝูเจีย้น) ทางไปรษณีย ์หรอืดว้ยตนเองเสยีก่อน สามารถดาวน์
โหลด “แบบฟอรม์ใบสมคัรของแผนกวางตุง้ และแผนฝูเจีย้น” และหมายเหตุของคู่มอืไดจ้ากเว็บไซต ์
ของแผนกวางตุง้ของกรมสวสัดกิารสงัคม (www.swd.gov.hk/gds) หรอืเว็บไซตข์องแผนฝูเจีย้น 
(www.swd.gov.hk/fjs) หรอืรบัไดจ้ากหน่วยงานภาคสนามของกรมประกนัสังคม  ผูส้มัครยัง
สามารถรบัแบบฟอรม์ใบสมัคร และหมายเหตุของคู่มือไดจ้ากหน่วยงานภาคสนามของกรม
ประกนัสงัคม (แผนกวางตุง้ และแผนฝูเจีย้น) ทางโทรศพัท ์หรอืทางไปรษณียไ์ดด้ว้ยเชน่กนั   

เมื่อไดร้บัใบสมคัรแลว้ ทางกรมสวสัดิการสงัคมจะจดัเตรยีมการสมัภาษณ์กบัผูส้มคัรทีห่น่วยงาน
ภาคสนามของกรมประกนัสงัคม (แผนกวางตุง้ และแผนฝูเจีย้น) ผูส้มคัรจ าเป็นจะตอ้งน าตน้ฉบบั
ของเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งตดิตวัมาดว้ยในขณะทีก่ าลงัเขา้รบัการสมัภาษณต์ามตารางเวลาทีนั่ดหมาย 

ส าหรบัผูส้มคัรทีไ่ดต้ ัง้รกรากอยู่ในกวางตุง้ (ใชก้บัแผนกวางตุง้เท่าน้ัน)/ฝูเจีย้น (ใชก้บัแผนฝูเจีย้น
เท่าน้ัน) และสามารถจดัท าหลกัฐานทางการแพทยท์ีอ่อกใหโ้ดยโรงพยาบาลของรฐั/คลนิิกทีร่ะบุว่า
ผูส้มคัรอาจไม่สามารถเดนิทางไปยงัฮ่องกงเพือ่ท าการสมคัรไดอ้นัเน่ืองมาจากสภาวะสุขภาพ กรม
สวสัดิการสงัคมจะรอ้งขอใหต้วัแทนเขา้มาช่วยด าเนินขัน้ตอนการสมัครใหก้บัผูส้มคัรจนเสร็จ
สมบูรณ ์

หมายเหตุ:  
กรมสวสัดกิารสงัคมยอมรบัการสมคัรส าหรบัเบีย้เลีย้งชพีผูสู้งอายุ/เบีย้ผูสู้งอายุภายใตแ้ผนกวางตุง้ 
/แผนฝูเจีย้นภายในหน่ึงเดือนก่อนที่ผูส้มคัรแต่ละคนจะมีอายุถึงตามเกณฑข์องการมีคุณสมบตัิ 
(เชน่ ครบรอบวนัเกดิของปีที ่65th หรอื 70th) ส าหรบัเงนิชว่ยเหลอืดงักล่าว ภายใตข้อ้ตกลงนี ้การ
จา่ยเบีย้เลีย้งชพีผูสู้งอาย/ุเบีย้ผูสู้งอายุจะไดร้บัการค านวณโดยนับจากวนัทีซ่ ึง่ผูส้มคัรมอีายุครบตาม
เกณฑข์องการมคีุณสมบตั ิและเป็นไปตามเกณฑข์องการมคุีณสมบตัทิ ัง้หมด 

การสอบถามขอ้มูล 

ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัแผนกวางตุง้ หรอืแผนฝูเจีย้น โปรดเขา้ชมเว็บไซตข์องแผนกวางตุง้ 
(www.swd.gov.hk/gds) หรอืเว็บไซตข์องแผนฝูเจีย้น (www.swd.gov.hk/fjs)  การสอบถาม
ขอ้มูลเกีย่วกบัแผนกวางตุง้ หรอืแผนฝูเจีย้น สามารถตดิต่อไปยงัแผนกวางตุง้ และแผนฝูเจีย้นที่
หมายเลข 3105 3266 

กนัยายน 2021 

http://www.swd.gov.hk/gds
http://www.swd.gov.hk/fjs
http://www.swd.gov.hk/gds
http://www.swd.gov.hk/fjs


GGGuuuaaannngggdddooonnnggg   SSSccchhheeemmmeee   aaannnddd   FFFuuujjjiiiaaannn   SSSccchhheeemmmeee   

The Guangdong Scheme and Fujian Scheme under the Social Security Allowance Scheme 
comprise Old Age Allowance and Old Age Living Allowance (including Normal Old Age 
Living Allowance and Higher Old Age Living Allowance) 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).  Old Age Allowance 
is designed to provide a monthly allowance on a non-means-tested basis to Hong Kong 
residents who are 70 years of age or above to meet their special needs arising from old age. 
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 and having income and assets not exceeding the prescribed limits. 
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Eligibility Criteria 

An applicant is eligible for an allowance under the Guangdong Scheme/Fujian 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 Scheme. 

(ii) 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 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.

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

(b) continues to reside in Guangdong (only applicable to Guangdong Scheme)/Fujian
(only applicable to Fujian Scheme) during receipt of allowance [a recipient under the
Guangdong Scheme/Fujian Scheme will be required to reside in Guangdong (only
applicable to Guangdong Scheme)/Fujian (only applicable to Fujian Scheme) for at
least 60 days within a payment year for obtaining a full-year payment of allowance];

(c) should surrender his/her public rental housing unit or delete his/her name from the
tenancy before leaving Hong Kong if he/she is an authorised public rental housing
tenant;
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(d) is not in receipt of any other allowance under the Social Security Allowance Scheme 
or assistance under the Comprehensive Social Security Assistance Scheme;  
 

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

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

(1) Old Age Allowance 

 he/she is aged 70 or above. 

(2) Normal 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 below 

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

(3) Higher 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 below 

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 Normal Old Age Living 
Allowance/Higher 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”.] 
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How to Apply 

 
Applicants must complete the application procedures in person in Hong Kong, prior to 
which applicants are 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.  The “Guangdong Scheme and Fujian Scheme 
Application Form” and Guidance Notes can be downloaded from the Social Welfare 
Department’s Guangdong Scheme website (www.swd.gov.hk/gds) or Fujian Scheme 
website (www.swd.gov.hk/fjs) or obtained from any social security field units.  
Applicants can also obtain the Application Form and Guidance Notes from the Social 
Security Field Unit (Guangdong Scheme and Fujian Scheme) by phone or by post.   
 
Upon receipt of an application, the Social Welfare Department will make arrangements 
for an interview with the applicant at the Social Security Field Unit (Guangdong Scheme 
and Fujian Scheme).  Applicants need to bring along original copies of relevant 
documents when attending the scheduled interview. 
 
For applicants who have already settled in Guangdong (only applicable to Guangdong 
Scheme)/Fujian (only applicable to Fujian Scheme) and can produce medical proof(s) 
issued by public hospital/clinic indicating that they may not be able to travel to Hong Kong 
for the application due to health condition, the Social Welfare Department will request its 
agent(s) to assist the applicants in completing the application procedures. 

 
Note:  
The Social Welfare Department accepts application for 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 Old Age Living Allowance/ Old Age 
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 Guangdong Scheme or Fujian Scheme, please visit the 
Guangdong Scheme website (www.swd.gov.hk/gds) or Fujian Scheme website 
(www.swd.gov.hk/fjs).  Enquiries about the Guangdong Scheme or Fujian Scheme can 
be made to the Guangdong Scheme and Fujian Scheme Enquiry Line at 3105 3266. 
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