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แผนกกองการเงินนกัเรยีน 

ตวัแทนช่วยเหลอืดา้นการเงินสําหรบัครอบครวัผูทํ้างานและนกัเรยีน 
คําอธบิายวธิกีารกรอกขอ้มูลและการส่งคนืแบบฟอรม์การสมคัรของครวัเรอืนแบบอเิล็กทรอนิกส ์

 
 

คําเตอืน 
ขอ้มูลส่วนตวัทีร่ะบุในแบบฟอรม์ฉบบัน้ีจะถูกนําไปใชเ้พือ่ประเมินคุณสมบตัขิองผูใ้หข้อ้มูลเพือ่นําไปประกอบการตดัสนิใจใหค้วาม
ช่วยเหลอืดา้นการเงิน และหาความเหมาะสมทีจ่ะไดร้บัการช่วยเหลอื การครอบครองสนิทรพัย ์/ เงิน อนัเกดิจากการหลอกลวงจะถอื
ว่าผดิกฎหมาย ผูใ้ดก็ตามทีก่ระทํา ความผดิ ต่อกฎหมาย จะถูกตดัสนิจําคุกไม่ตํ่ากว่า 10 ปี ตามกฎหมายอาญา มาตรา 210 

 
หมายเหตุสําคญั 

I. ขอ้มูลทัว่ไป 
 โปรดกรอกขอ้มูลในส่วน I ถงึ VIII ใหเ้สรจ็สมบูรณต์ามคําแนะนําทีไ่ดร้ะบุไวใ้นแบบฟอรม์ใบสมคัรของครวัเรอืน (E-

Form)(แบบฟอรม์อเิล็กทรอนิกส)์ และหมายเหตุต่าง ๆ น้ี รายการทัง้หมดทีม่เีคร ือ่งหมาย * เป็นรายการทีจํ่าเป็นตอ้งกรอก
ขอ้มูล 

 “ปีของการประเมนิ” ทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุต่าง ๆ น้ีโดยทัว่ไปหมายถงึ ปีของงบการเงินทีผ่่านมา ปีของการประเมนิสําหรบั
การสมคัรในปีการศกึษาน้ี (เช่นการสมคัรปี 2022/23) หมายถงึงบการเงินปี 2021-22 (1.4.2021 – 31.3.2022) 

 ผูส้มคัรจะไดร้บัคําแนะนําใหเ้ขา้ถงึ และกรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์อเิล็กทรอนิกสข์องผูส้มคัรใหเ้สรจ็สมบูรณ ์ จากนัน้ส่ง
แบบฟอรม์จาก Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox หรอื Safari ทีเ่ป็นเวอรช์ ัน่ล่าสุด หากผูส้มคัรไม่ใช้
เบราวเ์ซอรท์ีก่ล่าวไวข้า้งตน้ หรอืกําลงัใชเ้วอรช์ ัน่ทีเ่ก่ากว่าเบราวเ์ซอรท์ีก่ล่าวไวข้า้งตน้ เน้ือหา และ/หรอืตวัเลอืกของ
แบบฟอรม์อเิลก็ทรอนิกสน้ี์จะไม่สามารถแสดง หรอืทํางานไดอ้ย่างเต็มรูปแบบ 

 
II. หมายเหตุเกีย่วกบัการส่งเอกสารสนบัสนุน 
 เกีย่วกบัสําเนาเอกสารสนบัสนุนทีจํ่าเป็นจะตอ้งส่ง (เช่น เอกสารประจําตวั เอกสารสนบัสนุนสําหรบัการแยกทางกนั / หย่า

รา้ง (สําหรบัครอบครวัผูป้กครองเลีย้งเดีย่ว) หลกัฐานเอกสารเกีย่วกบัรายไดป้ระจําปี เป็นตน้) โปรดอา้งองิรายละเอยีดต่าง ๆ 
ไปยงัย่อหน้าที ่ 13.4 ของเอกสารหมายเหตุฉบบัน้ี โปรดทราบว่า ผูส้มคัรจะตอ้งมอบเอกสารสนบัสนุนต่าง ๆ ทีกํ่าหนด มิ
เชน่นัน้ ลํานกังานการเงินนกัเรยีน (SFO) จะไม่สามารถประมวลผลการสมคัรได ้

 โปรดปฏบิตัติามคําแนะนําทีไ่ดร้ะบุไวบ้น “Cover Sheet for Supporting Documents (ใบปะหน้าสําหรบัเอกสาร
สนบัสนุน)” [SFO 108] แลว้ส่งสําเนาเอกสารประจําตวัของผูส้มคัร และสมาชกิในครอบครวั (รวมไปถงึ บดิามารดาผูท้ีใ่ห ้
ความดูแล (ถา้ม)ี) ทีไ่ดอ้า้งไวใ้นแบบฟอรม์พรอ้มกบัสําเนาหลกัฐานของเอกสารอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสมคัร 
 

 
 
การเขา้ถงึแบบฟอรม์อเิล็กทรอนิกส ์
 
1.1 ผูส้มคัรสามารถเขา้ถงึแบบฟอรม์อเิล็กทรอนิกสไ์ดใ้น “SFO E-link – My Applications (Financial Assistance Schemes at Pre-

primary, Primary and Secondary Levels) (ลงิกอ์เิล็กทรอนิกสข์อง SFO – การสมคัรของฉัน (โครงการเงนิชว่ยเหลอืทางดา้นการเงนิ
ทีร่ะดบักอ่นประถมศกึษา ประถมศกึษา และมธัยมศกึษา))” เว็บไซต ์ (https://ess.wfsfaa.gov.hk/espps) โปรดคลกิทีแ่ท็บ “E-Form 
(แบบฟอรม์อเิล็กทรอนิกส)์” ทีแ่ถบเมนูดา้นซา้ยเพือ่เขา้ถงึแบบฟอรม์อเิล็กทรอนิกส ์

 
 
การกรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์อเิล็กทรอนิกสใ์หส้มบูรณ ์
 
ส่วนที ่I ขอ้มูลเฉพาะของผูส้มคัร 
 (ผูส้มคัรตอ้งเป็นบดิา มารดา หรอืผูป้กครอง (ตามกาํหนดภายใตพ้ระราชบญัญตักิารปกครองผูเ้ยาว ์หมวด 13) ของนักเรยีนผูส้มคัร) 

 

โปรดป้อนนามสกุลกอ่น แลว้เวน้ชอ่งว่างระหว่างแต่ละคํา 

2022/23 

https://ess.wfsfaa.gov.hk/espps
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2.1 หากผูส้มคัร (และ / หรอืสมาชกิในครอบครวั) ไม่ไดถ้อืบตัรประจาํตวัประชาชนฮ่องกง กรุณาเลอืกรายการน้ันจากเมนูชอ่ง

เลอืกแบบเลือ่นลงนี ้ ของ “Other Identity Document Type (บตัรประเภทอืน่)” รวมถงึรายการดงัต่อไปนี ้ ใส่เลข
เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง และเตรยีมสําเนาเอกสารแสดงตวัตน: 

(i) Passport (หนังสอื
เดนิทาง) 

(ii) Re-entry Permit (ใบขอสงวนสทิธิ
กลบัเขา้มาในราชอาณาจกัร) 

(iii) Certificate of Identity (หนังสอื
สําคญัประจาํตวั) 

(iv) Document of Identity 
(เอกสารระบุตวัตน) 

(v) Entry Permit (ใบอนุญาตเขา้เมอืง) (vi) Declaration of ID for Visa 
Purpose (ประกาศเอกสารปนะ
จาํตวัเพือ่ขอวซีา่) 

(vii) One-way Permit 
(ใบอนุญาตคร ัง้เดยีว) 

(viii) Mainland identity documents 
(เอกสารแสดงตวัตนสาธารณรฐั
ประชาชนจนี) 

(ix) Others (อืน่ๆ) 

ผูส้มคัรตอ้งใส่ทอียู่สําหรบัจดัส่งเอกสารทถีูกตอ้ง มเิชน่นัน 
SFO จะไม่สามารถตดิต่อผูส้มคัรทางเอกสารได ้ หาก
ผูส้มคัร สามารถยนืยนัทีอ่ยู่ทีพ่กัไดห้ลงัจากส่งใบสมคัร
แลว้เท่าน้ัน กรุณาแจง้ทีอ่ยู่ใหม่ กบั SFO ทราบเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรเมือ่พรอ้ม หากผูส้มคัรไม่มถีิน่ฐานอยู่ใน
ฮ่องกง กรุณาใส่ทีอ่ยู่สําหรบัจดัส่งเอกสารใน อนาคต 

เพอือํานวยความสะดวกแก ่SFO ในการตดิตอ่ กบัผูส้มคัรดว้ยวธิี
ทางอเิลคโทรนิคสท์ีใ่ชง้านได ้ ผูส้มคัรตอ้งใสอ่เีมลท์ีใ่ชง้านได ้ และ
กรอกเหมอืนเดมิอกีคร ัง้เป็นการยนืยนั 

หากผูส้มคัรไม่ไดถ้อืบตัร HKID กรุณากรอกขอ้มูล 2 ชอ่ง
นี ้โดยดูจาก หวัขอ้ 2.1 ของเอกสารคําแนะนําฉบบันี ้

เพือ่อํานวยความสะดวกแก ่ SFO ในการออกใบตอบรบัใบสมคัร 
และเกีย่วขอ้งกบัขอ้มูลการชาํระเงนิ (ถา้ม)ี ดว้ยวธิกีารส่งขอ้ความ 
SMS โปรดป้อนหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืในฮ่องกงของผูส้มคัร 

โปรดป้อนสถานภาพการสมรสระหว่างปีของการ
ประเมิน หากผูส้มคัร “Married (แต่งงานแลว้)” โปรด
ทําเคร ือ่งหมายในกล่องขอ้ความทีอ่ยู่ถดัไปจากรายการ 
(A) แลว้ป้อนขอ้มูลของคู่สมรสในส่วน II ของแบบฟอรม์
อเิล็กทรอนิกส ์

หากผูส้มัครเป็นผูป้กครองเลียงเดียวระหว่างปีของการ
ประเมิน โปรดทําเครือ่งหมายในกล่องขอ้ความทีอ่ยู่ถดัไปจาก
รายการ (B)  ตวัเลือกที่เกีย่วขอ้งเกีย่วกบัสถานะภาพการ
สมรสจะพรอ้มใหผู้ส้มัครเลือก และกรอกขอ้มูล (ถา้มี) 
หลงัจากทีไ่ดทํ้าเครือ่งหมายในกล่องขอ้ความทีอ่ยู่ถดัไปจาก
รายการ (B) แลว้ 

หลงัจากทําการรายทงัหมด
ในส่วน I โปรดคลกิที ่“Next 
Page (หน้าถัดไป )”  เพื่ อ
ดําเนินการไปยงัส่วนต่อไป 

กรุณาใส่เลขบตัรประจาํตวัประชาชนฮ่องกง 
(HKID) โดยอา้งองิตามตวัอย่างกล่องทีแ่สดง
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ส่วนที ่II ขอ้มูลเฉพาะของสมาชกิในครอบครวั และเหตุผลทีส่มคัรโครงการชว่ยเหลอืทางการเงิน 
 
3.1 คู่สมรส นักเรยีนผูส้มคัร และบุตรทีย่งัไม่ไดส้มรสซึง่อาศยักบัครอบครวัy 
 
 

 
 

 
 
 

 

หากคูส่มรสของผูส้มคัรไม่ไดถ้อืบตัรประจําตวั HKID โปรดกรอก
ขอ้มูลใน 2 ชอ่งนีโ้ดยอา้งไปยงัหวัขอ้ที ่2.1 ของคําแนะนําฉบบันี ้

หลงัจากทําการรายทงัหมดในสว่น II และส่วน A โปรดคลกิท ี
“Next Page (หนา้ถดัไป)” เพือ่ดําเนินการไปยงัส่วนต่อไป 

หากนักศกึษาผูส้มคัร / บุตรทยีงัไม่ไดส้มรสซงึอาศยั กบั
ครอบครวัทีไ่ม่ไดถ้อืบตัรประจําตวั HKID กรุณากรอก 2 ชอ่งนี้
โดยอา้งถงึหวัขอ้ 2.1 ของ เอกสารคําแนะนําฉบบันี ้

โปรดป้อนนามสกุลกอ่น แลว้เวน้ชอ่งว่างระหว่าง
แต่ละคํา 

กรุณาใส่เลขประจําตวับตัร HKID ของคู่สมรสทยีนื
คํารอ้งในแบบฟอรม์นี ้ พรอ้มอา้งองิจากตวัอย่างดงัที่
แสดงในชอ่ง 

โปรดป้อนนามสกุลกอ่น แลว้เวน้ชอ่งว่างระหว่างแต่ละคํา 

กรุณาใส่เลขบตัรประจาํตวั HKID / สูตบิตัรของ 
นักศกึษาทีส่มคัร / บุตรทีย่งัไม่ไดส้มรส ซึง่อาศยั
กบั ครอบครวัทีย่ืน่คํารอ้งในแบบฟอรม์นี ้ พรอ้ม
อา้งองิ ตวัอย่างดงัทีแ่สดงในชอ่ง และส่งสําเนา
เอกสารแสดง ตวัตน (ถา้ม)ี 
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หากผูส้มคัรตอ้งการทีจะสมคัรสําหรบัความชว่ยเหลือทางดา้นการเงิน
ใหก้บันักเรยีนก่อนระดบัประถมศึกษา (รวมไปถึง (1) KCFRS และ (2) 
Grant-KG) โปรดทําเครือ่งหมายในกล่องขอ้ความนี้ นักเรยีนผูส้มคัรใน
ระดับ KG ที่มีสิทธิ ์(K1-K3) จะไดร้บัการยกเวน้ค่าธรรมเนียมภายใต  ้
KCFRS (ถา้มี) และ Grant-KG เด็กที่มีสิทธิก์ําลังไดร้บับรกิารดูแลเด็ก
ตลอดทั้งว ัน (N1 และ N2) จะไดร้บัการยกเวน้ค่าธรรมเนียมภายใต  ้
KCFRS เท่าน้ัน 

หากบุตรหลานทยีงัไม่ไดแ้ต่งงานซงึกําลงัอาศยัอยู่กบัครอบครวั
กําลงัศึกษาอยู่ที่สถาบนัอุดมศึกษาในปีการศึกษานี้ โปรดทํา
เครือ่งหมายในกล่องขอ้ความ “Do not need (ไม่ตอ้งการ)” ใต ้
รายการของ “Apply for schemes (สมคัรสําหรบัโครงการ)” 

หลงัจากทําการรายทงัหมดในสว่น II และ
ส่วน B โปรดคลกิที ่ “Next Page (หนา้
ถดัไป)” เพือ่ดําเนินการไปยงัส่วนต่อไป 

หากผูส้มคัรตอ้งการเพิมบุตรหลานทียงัไม่ไดแ้ต่งงานซงึ
กําลังอาศัยอยู่กบัครอบครวั โปรดคลิกที่ “Add Child 
(เพิม่เด็ก)” เพือ่ป้อนรายละเอยีดของสมาชกิใหม่ และมอบ
สําเนาเอกสารประจําตวั 

หากผูส้มคัรตอ้งการที่จะสมคัรสําหรบัความชว่ยเหลือทางดา้นการเงินใหก้บั
นักเร ียนในปีการศึกษานี้ (รวมไปถึง KCFRS, Grant-KG, TA, STS, DYJFR และ 
FR(FAEAEC)) โปรดทําเคร ือ่งหมายในกล่องขอ้ความทีเ่หมาะสมใตร้ายการที ่5, 8 
และ 9  จะสามารถทําเคร ือ่งหมายในกล่องขอ้ความที่เหมาะสมใตร้ายการที ่9 
ไดห้ลงัจากทีไ่ดท้ํารายการที ่7 และ 8 เสรจ็สิน้แลว้ 

หากผูส้มคัรตอ้งการทจีะสมคัรสําหรบั KCFRS ใหก้บั
เด็กทีก่าํลงัไดร้บับรกิารดูแลเด็กตลอดทัง้วนั โปรด
ดาวนโ์หลด และกรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์การประเมนิ
ในสว่น “Social Needs (ความตอ้งการทางสงัคม)” 
และส่งแบบฟอรม์พรอ้มดว้ยเอกสารสนับสนุนต่าง ๆ 
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3.1.1 คู่สมรสและบุตรของผูส้มคัรในการรบัของ CSSA จะไม่ถอืเป็น ‘สมาชกิของครอบครวั’ ภายใต ้Adjusted Family Income (AFI) (กลใกรายได ้
ครอบครวัทีป่รบัแลว้). 
 

3.1.2 นักเรยีนผูส้มคัรทีไ่ดร้บัการอนุมตัใิหไ้ดร้บัการสนับสนุนทางการเงนิดา้นค่าใชจ่้ายเกีย่วกบัตําราเรยีน ค่าใชจ่้ายในการเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตทีบ่า้น 
และค่าใชจ่้ายในการเดนิทาง สําหรบันักเรยีน อนัไดแ้ก ่ บรกิารขนส่งไป-กลบัโรงเรยีนฟรโีดยองคก์รมหาชนหรอืเอกชนหรอืโดยโรงเรยีนแลว้น้ัน 
ไม่ควรสมคัรขอรบัความชว่ยเหลอืประเภทเดมิกบัทาง SFO อกี โดยองคก์รเหล่านีไ้ดแ้กแ่ต่ไม่จํากดัเพียงโรงเรยีนต่าง ๆ , SWD, EDB, the Hong 
Kong Jockey Club (ชมรมขีม่า้แห่งฮอ่งกง), บรษิทัขนส่งต่าง ๆ หากพบในภายหลงัว่านักเรยีนผูส้มคัรมผีลประโยชนจ์ากการไดร้บัเงนิ
ชว่ยเหลอืสองเท่า ผูส้มคัรจะตอ้งรบัผดิชอบคนืเงนิจํานวนทีจ่่ายเกนิไปน้ันในทนัทีเมื่อมกีารรอ้งขอจาก SFO 

 
3.1.3 ผูส้มคัรจะตอ้งใชร้หสัดงัต่อไปนีใ้นการอา้งองิ และเลอืกระดบัช ัน้ทีบุ่ตรของตนเขา้ศกึษาในปีการศกึษานีจ้ากรายการเลอืก: 

(i) ศูนยดู์แลเด็กเล็กแบบทัง้วนั (กลุ่มอายุ 0-2 ปี): N1 
(ii) ศูนยดู์แลเด็กเล็กแบบทัง้วนั (กลุ่มอายุ 2-3 ปี): N2 
(iii) ระดบัช ัน้เด็กเล็กในโรงเรยีนอนุบาล K1 
(iv) ระดบัช ัน้รองในโรงเรยีนอนุบาล: K2 
(v) ระดบัช ัน้สูงในโรงเรยีนอนุบาล: K3 
(vi) ประถมศกึษาปีที ่1 ถงึ 6: P1 / P2 / P3 / P4 / P5 / P6 
(vii) มธัยมศกึษาตอนตน้ 1 ถงึ 3: S1 / S2 / S3 
(viii) มธัยมศกึษาตอนตน้ 4 ถงึ 6: S4 / S5 / S6 
(ix) ประกาศนียบตัร Yi Jin: DYJ 
(x) อืน่ ๆ (อาท ิระดบัอุดมศกึษา): Others 

 
3.1.4 หากผูส้มคัรประสงคจ์ะแกไ้ขรายละเอยีดการสมคัรภายหลงัจากส่งแบบฟอรม์อเิล็กทรอนิกสไ์ปแลว้ (ไดแ้ก ่การสมคัรโครงการเพิม่เตมิ /แกไ้ข

โครงการทีไ่ดส้มคัรไวแ้ลว้) โปรดยืน่คํารอ้งเป็น ลายลกัษณอ์กัษร พรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และยืน่ต่อ SFO ภายใน 30 วนันับจากวนัทีม่ีการส่ง
แบบฟอรม์การสมคัร ทัง้นี ้การสมคัรโครงการเพิม่เตมิ / การแกไ้ขโครงการทีจ่ะ สมคัรจะตอ้งมกีารลงนามจากผูส้มคัรอย่างถูกตอ้งพรอ้มดว้ย
หมายเลขการสมคัร / หมายเลขบตัรประจําตวัประชาชนฮ่องกงของผูส้มคัรคนดงักล่าว โดยการสมคัรเหลา่น้ัน จะใชเ้วลาในการดําเนินการ
มากกว่า โปรดทราบว่าการยืน่ขอความชว่ยเหลอืทางการเงนิทีล่่าชา้จะไม่ไดร้บัการพิจารณา  ดว้ยเหตุนี ้ ผูส้มคัรจงึควรตอ้งตรวจสอบ โดย
ละเอยีด ว่าตนไดท้ําการเลอืกโครงการทีต่นตอ้งการจะสมคัรแลว้หรอืไม่ กอ่นทีจ่ะส่งแบบฟอรม์การสมคัร 

 
3.2 เงนิสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ต (SIA) 

ผูส้มคัรไม่จําเป็นจะตอ้งสมคัรสําหรบั SIA ซึง่เป็นแบบครวัเรอืน และใชไ้ดก้บัครอบครวัทีม่นัีกเรยีนระดบัประถมศกึษา และมธัยมศกึษาเท่าน้ัน 
ครอบครวัจะไดร้บัการจ่ายเงนิชว่ยเหลอืหากผูส้มคัรสามารถผ่านการทดสอบวธิกีาร และนักเรยีนผูส้มคัรมคีณุสมบตัติรงตามหลกัเกณฑ ์
สําหรบั SIA เงนิชว่ยเหลอืนีไ้ม่สามารถใชก้บัครอบครวัทีม่นัีกเรยีนในระดบักอ่นประถมศกึษา 
 

 
  

สําหรบัครอบครวัที ่ ไม่ตอ้งการ SIA โปรดทําเคร ือ่งหมายในกล่อง
ขอ้ความนี ้

หลงัจากทําการรายในส่วน II และส่วน C โปรดคลกิท ี
“Next Page (หนา้ถดัไป)” เพือ่ดําเนินการไปยงัส่วนต่อไป 
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3.3 พ่อแม่ทีอ่ยู่ในอุปการะ 
 
3.3.1  พ่อแม่ทีอ่ยู่ในอุปการะ หมายถงึ พ่อแม่ของผูส้มคัร รวมทัง้พ่อแม่บุญธรรม ทีม่ใิชผู่ไ้ดร้บัการชว่ยเหลอืในโครงการ CSSA 

ณ ขณะทีย่ืน่สมคัร โดยตลอดปีการประเมนิตามปกต ิจะตอ้งไม่เป็นลูกจา้งและตอ้งเขา้เงือ่นไขขอ้หน่ึงขอ้ใดดงัต่อไปนี ้ ใน
ระยะเวลาอย่างนอ้ย 6 เดอืน - 
(A) อาศยัอยู่กบัครอบครวัของผูส้มคัร หรอื 
(B) อาศยัอยู่ในเคหสถานทีผู่ส้มคัรหรอืคู่สมรสของผูส้มคัรเป็นเจา้ของหรอืเชา่อยู่ หรอื 
(C) อาศยัอยู่ในบา้นพกัคนชราโดยทีผู่ส้มคัรหรอืคู่สมรสของผูส้มคัรเป็นผูอ้อกค่าใชจ้า่ยใหท้ัง้หมด หรอื ไดร้บัการ

สนับสนุนทัง้หมดจากผูส้มคัรหรอืคู่สมรสของผูส้มคัร 
หมายเหตุ: ผูส้มคัรหรอืคู่สมรสของผูส้มคัรจะตอ้งใหก้ารสนบัสนุนพ่อแม่ต่อเน่ืองในปีการศกึษา โดยรูปแบบการสนบัสนุนนัน้

จะตอ้งคลา้ยกบัรูปแบบ ในปีการประเมนิ นอกจากน้ี เน่ืองจากจํานวนสมาชกิในครอบครวัอาจส่งผลโดยตรงต่อ
ระดบัการใหค้วามชว่ยเหลอืทีค่รอบครวัผูส้มคัรมสีทิธ ิ ดงันั้น กรุณาส่ง รฉบบัสมบูรณพ์รอ้งทัง้เอกสารหลกัฐาน
ใหค้รบถว้นสําหรบัการสนับสนุนพ่อแม่ (อาท ิสญัญาเชา่ หลกัฐานทีอ่ยู่ของทีพ่กัอาศยั หรอื ใบเสรจ็รบัเงินของ
บา้นพกัคนชรา เป็นตน้) ใหก้บัทาง SFO 

 
3.3.2 หากมจีาํนวนพ่อแม่ทีอ่ยู่ในอุปการะมากกว่า 2 คน โปรดแนบขอ้มูลของพ่อแม่เพิม่เตมิตามรูปแบบในหวัขอ้ D ภายใตส้่วน

ที ่II ของ E-Form โดยการอพัโหลดเอกสาร แยกต่างหาก พรอ้มมลีายเซน็ของผูส้มคัร และส่งสําเนาเอกสารบตัรประจาํตวั
ของพ่อแม่ทีอ่ยู่ในอุปการะทีใ่หไ้วใ้นแบบฟอรม์ดว้ย 
 

 
 
  

โปรดทําเครอืงหมายในกล่องขอ้ความทเีหมาะสม หากใช ่ โปรด
ขา้มไปยงัสว่น D หากไมใ่ช ่โปรดกรอกขอ้มูลในส่วน D ต่อใหเ้สรจ็
สมบูรณ ์ และอา้งองิคําจาํกดัความของคําว่า “บดิามารดาผูท้ีใ่ห ้
ความดูแล” ไปยงัย่อหนา้ที ่3.3.1 ของเอกสารหมายเหตุฉบบันี ้

กรุณาใส่ขอ้มูลเฉพาะบุคคลของบดิามารดาผูท้ีใ่หค้วามดูแล และ
เตรยีม สําเนาเอกสารประจําตวัของพวกเขา (เชน่บตัรประจําตวั 
ประชาชน ฮ่องกง) (ถา้มี) และเอกสารหลักฐานการสนับสนุน
ผูป้กครอง 

หากอาศยัอยู่กบัพ่อแม่ ไม่ถอืบตัร HKID กรุณากรอก 2 ชอ่งนีโ้ดย
อา้งองิ หวัขอ้ 2.1 ของเอกสารคําแนะนําฉบบันี ้

ผูส้มคัรควรอา้งองิหวัขอ้ 3.3.1 (A) (B) และ (C) อย่างระมดัระวงั 
และเลอืกกล่องทีเ่หมาะสม 

หลงัจากทําการรายทัง้หมดในส่วน II และส่วน D โปรด
คลกิที ่“Next Page (หนา้ถดัไป)” เพือ่ดําเนินการไปยงั
ส่วนต่อไป 
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ส่วนที ่III ทีอ่ยู่ของทีพ่กัอาศยั 
 
4.1 ผูส้มคัรจะตอ้งกรอกขอ้มูลทีอ่ยู่ของทีพ่กัอาศยัในส่วนนีเ้พือ่ที ่ SFO จะไดส้ามารถจดัทําการเยีย่มบา้นสาํหรบัผูส้มคัรที่

ผ่านการคดัเลอืก หากทีอ่ยู่ทีพ่กัอาศยั ของผูส้มคัร เป็นทีอ่ยู่เดยีวกนักบัทีอ่ยู่ทีใ่หไ้วใ้นส่วนที ่I ของ E-Form ผูส้มคัรไม่
จาํเป็นตอ้งกรอกขอ้มูลในส่วนนี ้
 

 

 
  

หลงัจากทํารายการในส่วน 
III เสร็จสมบูรณแ์ลว้ โปรด
คลิกที่ “Next Page (หน้า
ถดัไป)” เพือ่ดําเนินการไปยงั
ส่วนต่อไป 
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ส่วนที ่IV รายไดค้รอบครวั 
 

 

 

โปรดป้อนขอ้มูลรายไดท้ัง้หมด (กรอกเป็น
จํานวนเต็มโดยไม่มจีดุทศนิยม) ในปีของการ
ประเมนิ ทัง้นี ้ ทาง SFO จะไม่ยอมรบั
จํานวนโดยประมาณ ดงันัน้กรุณา กรอก 
ตวัเลข ตามจรงิ สําหรบัแหล่งทีม่าของ
รายไดอ้ืน่ ๆ เชน่ รายไดจ้ากการเชา่ (ดใูน
หวัขอ้ 11 ภายใต ้ “Items need to be 
reported (รายการทีจ่ําเป็นตอ้งรายงาน)” ใน
ย่อหนา้ที ่ 5.1 ของเอกสารหมายเหตุฉบบันี)้ 
เงนิชว่ยเหลอืจากบุตร ทีม่ไิดอ้าศยัอยู่กบั 
ครอบครวั / ญาตพิีน่อ้ง / เพือ่น กรุณากรอก
ขอ้มูลตวัเลขตามตวัอย่างต่อไปนี ้

หลงัจากทําการรายทัง้หมดใน
ส่วน IV เสรจ็สมบูรณแ์ลว้ 
โปรดคลกิที ่ “Next Page 
(หนา้ถดัไป)” เพือ่ดําเนินการไป
ยงัส่วนต่อไป 

หากผูส้มคัร, คู่สมรส หรอื บุตรทยีงั
ไม่ได ้ สมรส ซึง่อาศยัอยู่กบัครอบครวั
น้ัน ว่างงาน ใน ระหว่างชว่งการ
ประเมนิ โปรดกรอก ขอ้มูล ในให ้
ครบถว้นดงัตวัอย่างต่อไปนี ้
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5.1 ประเภทของรายไดท้ีค่รอบครวัไดร้บัทัง้จากภายในและนอกฮ่องกง ทีจ่ะตอ้งรายงานน้ันแสดงไวด้า้นล่างนีเ้พือ่ใชอ้า้งองิ 
สําหรบัการยืน่เอกสารหลกัฐานต่าง ๆ โปรดดูหวัขอ้ 13.4 (v) ของเอกสารคําแนะนําฉบบันี ้

 
ขอ้มูลทจีําเป็นตอ้งรายงาน ขอ้มูลทไีม่จําเป็นตอ้งรายงาน 

1 เงนิเดอืน (รวมไปถงึเงนิเดอืนของผูส้มคัร คู่สมรส
ของผูส้มคัร และ ผูส้มคัรทีเ่ป็นนักเรยีน และพีน่อ้งที่
ยงัไม่สมรส ทีอ่าศยัรว่มกนั กบัผูส้มคัรทีท่ํางานเต็ม
เวลา งานนอกเวลา หรอืงานช ัว่คราว ยกเวน้เงนิทุน
สํารองเลีย้งชพี/ เงนิทุนเลีย้งชพีจาการจา้งงาน )  
 

1 ความชว่ยเหลอืทางการเงนิจากรฐับาล หรอืการจ่ายชาํระ
เงินจากโปรแกรมของความชว่ยเหลือภายใตก้องทุนการ
ดูแลชมุชน (เชน่ ความชว่ยเหลอืดา้นประกนัสงัคมแบบ
ครอบคลุม / เบีย้ผูสู้งอายุ / เบีย้เลีย้งชพีผูสู้งอายุ / เงิน
ชว่ยเหลอืดา้นความทุพพลภาพ / เงนิชว่ยเหลอืดา้นการ
ฝึกอบรมใหม่ / เงินชว่ยเหลือในการเดินทางเพื่อจูงใจใน
การทํางาน / เงนิชว่ยเหลอืครอบครวัผูท้ํางาน เป็นตน้) 

2 เงนิตอบแทนสองเท่า / เงนิทไีดจ้ากการลางาน 
 

2 จ่ายค่าบริการระยะยาว / สญัญาเงินค่าตอบแทนพเิศษ 

3 เบยีเลยีง (รวมถงึเงนิค่าทํางานเกนิเวลา / การอาศยั 
/ การเคหะหรอืการเชา่ / การขนส่ง / ค่าอาหาร / 
การศกึษา / ค่าล่วงเวลา ฯลฯ) 
 

3 เงนิชดเชย 

4 เงนิโบนัส / ค่านายหนา้ / ค่าตอบแทน   
 

4 เงนิกู ้

5 ค่าสนับสนุนทางการศกึษา 
 

5 เงนิบําเหน็ดเกษียณอายุ / กองทุนสํารองเลีย้งชพี 

6 ค่าจา้งชดเชยจากการถูกไล่ออก 
 

6 มรดก 

7 รายไดจ้ากธรุกจิ และจากชอ่งทางอนืทไีดจ้าก
อาชพีเสรมิของตนเอง เชน่ การขายของ / ขบั
แท็กซี ่/ รถบสั / รถบรรทุก และค่าบรกิารในการยืน่
เร ือ่ง ฯลฯ 

7 บรจิาคเพือ่การกุศล 

8 ค่าอุปการะเลยีงดู  
 

8 ประกนัภยั / อุบตัเิหตุ / ค่าสนิไหมทดแทนจากการ
บาดเจ็บ 

9 ขอ้มูลทใีหจ้ากบุคคลอนืทไีม่ไดอ้าศยัอยู่รว่มกบั
ครอบครวัของผูส้มคัร ที ่ ใหแ้ก ่ ครอบครวัของ
ผูส้มคัร (รวมไปถงึขอ้มูลเร ือ่งเงนิ หรอืรายไดจ้าก
การ เคหะ / เงนิทีส่่งให ้/ การใหเ้งนิทดแทนสําหรบั
เงนิคนืจาํนอง / ค่าเชา่ / ค่าน้ํา / ค่าไฟฟ้า / ค่า
แกส๊ หรอืค่าใชจ้า่ยในการดํารงชวีติอืน่ๆ ) 
 

9 MPF / กองทุนสํารองเลยีงชพีทพีนักงานเป็นผูส้่ง
เงนิสมทบ (เพดานการบรจิาคทีไ่ม่จาํเป็นจะตอ้ง
รายงาน คอื $18,000 ต่อปี) 

10 ดอกเบยีเงนิฝากประจาํ หุน้ ส่วนแบ่ง และตราสาร 
ฯลฯ 

  

11 รายไดจ้ากค่าเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เชน่ ทดีนิ ทจีอด
รถ ยานพาหนะ หรอืเรอืเดนิสมุทร (ทัง้ในฮ่องกง 
แผ่นดนิใหญ่ และต่างประเทศ) 

  

12 เงนิบํานาญรายเดอืน / ค่าสนิไหมทดแทนของผูท้ี
เป็นม่ายและบุตร  

  

 
 
5.2 ผูส้มคัรจะตอ้งยืน่เอกสารพสิูจนร์ายได ้ รวมทัง้เอกสารพสิูจนร์ายไดข้องสมาชกิในครอบครวัทีท่ํางานแลว้ หากผูส้มคัร คู่

สมรสของผูส้มคัร สมาชกิคนใดของครอบครวัทีท่ํางาน แลว้ทีไ่ดย้ืน่ใบรบัรองรายได ้ (เชน่ตวัอย่างที ่ I) หรอืการแบ่ง
สดัส่วนรายไดแ้บบจดัทําดว้ยตวัเอง (เชน่ตวัอย่างที ่IV) เป็นหลกัฐานพสิูจนร์ายไดแ้ลว้ ทาง SFO อาจยงัตอ้งใหผู้ส้มคัรยืน่
สมุดเงนิฝากธนาคาร ใบแจง้ยอดเงนิเดอืน หรอืหลกัฐานพสิูจนร์ายไดอ้ืน่ ๆ ควบคู่กนัไปดว้ยเพือ่ใชอ้า้งองิ หากผูส้มคัรไม่
สามารถยืน่หลกัฐาน พสิูจน ์ รายไดด้ว้ยมเีหตุผลพเิศษ โปรดแจง้ใหก้บัทาง SFO ทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยให ้
เหตุผลและการคํานวณรายไดโ้ดยละเอยีด นอกจากนี ้ ผูส้มคัรลงนามในหนังสอื คําอธบิาย ดว้ยตวัเอง หากคําอธบิาย
หรอืเอกสารต่าง ๆ  ทีย่ืน่น้ันไม่สามารถยนืยนัขอ้มูลรายไดข้องสมาชกิครอบครวัทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารรายงานมา (เชน่ บญัชี
รายไดท้ีเ่ขยีนขึน้ เอง) ทาง SFO อาจจาํเป็นตอ้งทําการปรบัและใชต้วัเลขเปรยีบเทยีบ (ตามขอ้มูลเชงิสถติทิีใ่หโ้ดย
หน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิCensus and Statistics Department (กรมสํามะโนประชากรและสถติ)ิ) เพือ่ทํา
การประเมนิ รายได ้ของผูส้มคัรและสมาชกิครอบครวัของผูส้มคัร ทัง้นี ้ในการประเมินรายไดข้องครอบครวั หากจาํเป็น 
ทาง SFO อาจตอ้งใหผู้ส้มคัรยืน่เอกสารหลกัฐานพสิูจนร์ายการต่าง ๆ ทีม่ิได ้ แสดงรายการไวข้า้งตน้ หรอืขอคําชีแ้จง
เพิม่เตมิสําหรบัจาํนวนเงนิทีถู่กนําไปใชใ้นการดํารงชพีของครอบครวั แต่ไม่ไดจ้ดัทํารายการบญัชไีวใ้นการสมคัร อาท ิ
เงนิออม เงนิกู ้ทาง SFO อาจขอใหผู้ส้มคัรจดัทําการพสิูจนเ์อกสารหลกัฐาน ไดแ้ก่ บนัทกึเงนิฝากธนาคาร คําชีแ้จงจาก
ลูกหนี ้ ทีม่ีการลงนาม เป็นตน้ ในกรณีทีม่ีการยืน่เอกสารหลกัฐานทีไ่ม่ถูกตอ้ง จาํนวนเงนิสําหรบัการดํารงชพีของ
ครอบครวัอาจถอืเป็นส่วนหน่ึงของรายไดค้รอบครวั  
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ส่วนที ่V ค่าใชจ้่ายทางการแพทยข์องสมาชกิในครอบครวัทีป่่วยดว้ยโรคเร ือ้รงั 
 (กรุณายืน่สําเนาเอกสารประกอบ) 

 

 
 
6.1 หากผูส้มคัรมีค่าใชจ่้ายทางการแพทยเ์กดิขึน้สําหรบัสมาชกิในครอบครวั (สาํหรบัสมาชกิครอบครวัทีเ่จ็บป่วยเร ือ้รงัหรอืทุพพลภาพถาวร) 

ในปีของการประเมิน ผูส้มคัรสามารถระบุรายละเอยีดของสถานการณใ์นส่วนที ่ V ของแบบฟอรม์อเิล็กทรอนิกส ์ ทัง้นี ้ ผูส้มคัรจะตอ้งยืน่
ใบรบัรอง แพทยแ์ละใบเสรจ็รบัเงินทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ออกใหโ้ดยโรงพยาบาล / คลนิิก / แพทยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีน ใหก้บัทาง SFO เพื่อ
พิจารณาลดหย่อนค่าใชจ่้ายดงักล่าว (เพดานเงินลดหย่อนสําหรบัสมาชกิครอบครวัแต่ละคนอยู่ที ่$22,300 ต่อปีในปี 2022/23) 

 
ส่วนที ่VI บญัชเีงินฝากธนาคารของผูส้มคัรสําหรบัจ่ายเงินช่วยเหลอื 
 (บญัชเีงินฝากจะตอ้งเป็นชือ่ของผูส้มคัร โปรดยืน่สําเนารายงานการเคลือ่นไหวทางบญัช ี/ หนา้แรกของสมุดเงินฝาก) 
 
7.1 ดว้ยทาง SFO จะออก Grant for School-related Expenses for Kindergarten Students (เงนิชว่ยเหลอืสําหรบัค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การเรยีนสําหรบันักเรยีนโรงเรยีน อนุบาล) School Textbook Assistance (ความชว่ยเหลอืดา้นตําราเรยีน)  Student Travel Subsidy (เงิน
ชว่ยเหลอืค่าเดนิทางสําหรบันักเรยีน), Subsidy for Internet Access Charges (เงนิสนับสนุนค่าใชจ่้ายในการเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ต), 
Diploma Yi Jin Fee Reimbursement (การชาํระคนืเงนิค่าธรรมเนียม ประกาศนียบตัร Yi Jin) และ Fee Reimbursement (Financial 
Assistance Scheme for Designated Evening Adult Education Courses) (การชาํระคนืเงินค่าธรรมเนียม (แผนความชว่ยเหลอืดา้น
การเงนิสําหรบัหลกัสูตรการศกึษาผูใ้หญ่ภาคกลางคนืทีก่าํหนด)) โดยวธิกีารจ่ายชาํระอตัโนมตั ิดงัน้ัน ผูส้มคัรควรระบุชือ่บญัชแีละเลขทีบ่ญัชทีี่
ถูกตอ้ง พรอ้มกบัสําเนาเอกสาร ประกอบต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง0

1 โปรดจําไวว้่า SFO จะไม่รบัผดิชอบต่อความล่าชา้ใด ๆ ในการรบัการชาํระเงนิ / 
การสูญหายของเงนิชว่ยเหลอื / ค่าใชจ่้ายของธนาคารเพิม่เตมิอนั เกดิจากความผดิพลาดใด ๆ ทีผู่ส้มคัรกระทําขึน้ในการใหร้หสัธนาคาร / 
หมายเลขบญัช ี
 

7.2 บญัชธีนาคารจะตอ้งเป็นบญัชทีีถู่กตอ้งตามชือ่ของผูส้มคัรเพยีงผูเ้ดยีวเท่าน้ัน (บญัชทีีใ่ชอ้ยู่ในปัจจุบนั) ทัง้นี ้ บญัชรีว่ม บญัชบีตัรเครดติ 
บญัชเีงนิกู ้บญัชเีงนิฝากประจํา และบญัชเีงินตราต่างประเทศจะไม่ไดร้บัการยอมรบั  

 
7.3 เลขทีบ่ญัชเีง ิประกอบดว้ย รหสัธนาคาร โดยทั่วไปจะไม่เกนิ 15 ตวัอกัษร 
 
7.4 กรุณากรอกขอ้มูลบญัชเีงนิฝากธนาคารทีถู่กตอ้ง ดงัตวัอย่างต่อไปนี:้ 

 

  

 
1  ผูส้มคัรไม่จําเป็นจะตอ้งมอบเอกสารสนับสนุนทีเ่กีย่วขอ้งหากมคุีณสมบตัเิป็นไปตามขอ้กาํหนดทีร่ะบไุวใ้นส่วนทา้ยที ่4 ของย่อหนา้ที ่13.4  

หลงัจากทําการรายทัง้หมดใน
ส่วน V เสรจ็สมบูรณแ์ลว้ โปรด
คลกิที ่ “Next Page (หนา้
ถดัไป)” เพือ่ดําเนินการไปยงั
ส่วนต่อไป 

หลงัจากทําการรายทัง้หมดใน
ส่ วน  VI เ ส ร็ จสม บู ร ณ์แล ้ว 
โ ป ร ด ค ลิ ก ที่  “Next Page 
(หนา้ถดัไป)” เพื่อดําเนินการไป
ยงัส่วนต่อไป 
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7.5 สําหรบัการสอบถาม “Bank Code (รหสัธนาคาร)” ผูส้มคัรสามารถไปทีธ่นาคารทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ขอความชว่ยเหลอื 
 
7.6 หากผูส้มคัรตอ้งการเปลีย่นแปลงเลขทีบ่ญัชเีงินฝากธนาคารภายหลงัจากการส่งแบบฟอรม์อเิล็กทรอนิกส ์แลว้ กรุณาแจง้ทาง SFO ทราบถงึ

การเปลีย่นแปลงดงักล่าวเป็น ลาย ลกัษณอ์กัษร พรอ้มเอกสารประกอบทีแ่สดงชือ่ผูถ้อืบญัชเีงินฝากธนาคารและเลขทีบ่ญัชเีงินฝากโดยด่วน
เพือ่หลกีเลีย่งการจ่ายเงนิชว่ยเหลอืล่าชา้ 

 
ส่วนที ่VII ขอ้มูลเพิม่เตมิของผูส้มคัร   
 
   

 

 
 
 
 
8.1 หากมกีารเปลีย่นแปลงทีส่ําคญัในรายละเอยีดของครอบครวัผูส้มคัรหลงัจากระยะเวลาของการประเมนิ (เชน่ การว่างงาน หรอืรายไดข้อง

สมาชกิในครอบครวัลดลง เป็นตน้) โปรดระบุขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งในรายการ (3) ของส่วนนีพ้รอ้มดว้ยสําเนาเอกสารสนับสนุน 
 
ส่วนที ่VIII คําแถลงการณ ์
 
10.1 ผูส้มคัร และคู่สมรส (ถา้มี) จะตอ้งอ่านหวัขอ้ต่าง ๆ ใหล้ะเอยีดจากน้ันลงนามในรูปแบบดจิติอล หรอืบนเอกสารเพื่อทําการรบัรองดงัต่อไปนี ้

- 
(i) ลงนามในปฏญิญาดว้ย“ iAM Smart+” แบบดจิทิลั หรอื 
(ii) จดัพมิพห์นา้ของการรบัรอง ลงนามในชอ่งว่างทีเ่หมาะสมซึง่ระบุไวบ้นคํารบัรองดว้ยหมกึสดีํา หรอืสน้ํีาเงิน จากน้ันสแกนแบบการรบัรอง

ทีล่งนามเรยีบรอ้ยแลว้ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของเอกสารประกอบในการยืน่ส่งใบสมคัร 
 

 

โปรดใหข้อ้มลูหรือรายละเอียดพิเศษของครอบครวั เกียวกบัสมาชิกครอบครวัในการรบัของ CSSA ในส่วนนี หรือมิเช่นนนัใหป้ล่อย
ว่างในส่วนนี ้

หลงัจากทํารายการทัง้หมดในส่วน VII เสรจ็
สมบูรณแ์ลว้ โปรดคลกิที ่ “Next Page (หนา้
ถดัไป)” เพือ่ดําเนินการไปยงัส่วนต่อไป 

ผูส้มคัร และ/หรอืคู่สมรสของผูส้มคัรสามารถ
เลอืกทีจ่ะลงนามบนเอกสารการรบัรองไดด้ว้ย 
“iAM Smart+” 

ผูส้มคัร และ/หรอืคูส่มรสของผูส้มคัรสามารถเลอืกทีจ่ะลงนามลง
บนเอกสารการรบัรองได ้ ผูส้มคัร และ/หรอืคู่สมรสของผูส้มคัร
สามารถจดัพมิพเ์อกสารการรบัรอง และลงนามในชอ่งว่างทีเ่หมา
สมซึง่ระบุไวบ้นคํารบัรองดว้ยหมกึสดีํา หรอืสน้ํีาเงนิ จากน้ันแสกน
การรบัรองทีล่งนามเรยีบรอ้ยแลว้ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของเอกสาร
ประกอบในการยืน่ส่งเอกสารสนับสนุน 

หลงัจากทํารายการทัง้หมดในส่วน VIII เสรจ็
สมบูรณแ์ลว้ โปรดคลกิที ่ “Next Page (หนา้
ถดัไป)” เพือ่ดําเนินการไปยงัส่วนต่อไป 
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การบนัทกึ และการอปัโหลดแบบฟอรม์อเิล็กทรอนิกส ์
 
11.1 หากผูส้มคัรจําเป็นจะตอ้งบนัทกึแบบฟอรม์อเิล็กทรอนิกสท์ีย่งักรอกขอ้มูลไม่เสรจ็เรยีบรอ้ยเพือ่ทําใหเ้สรจ็สมบูรณใ์นภายหลงั โปรดคลกิที ่

“Save Application (บนัทกึการสมคัร)” เพือ่ดาวนโ์หลดขอ้มูลการสมคัรทีไ่ดก้รอกเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ขอ้มูลการสมคัรจะไดร้บัการบนัทกึไว ้
ในคอมพวิเตอร ์ หรอือุปกรณม์อืถอืส่วนบุคคลของผูส้มคัรเป็นไฟลน์ามสกุล “.sfo” ผูส้มคัรควรทําการบนัทกึสถานทีข่องไฟลท์ีเ่ก็บบนัทกึไว ้
เพือ่ความสะดวกในการดงึขอ้มูลมาใชง้าน และดําเนินการกรอกขอ้มูลของแบบฟอรม์อเิล็กทรอนิกสใ์หเ้สรจ็สมบูรณใ์นภายหลงั 
 

 
 

11.2 หากผูส้มคัตอ้งการกูค้นืขอ้มูลการสมคัรจากไฟลท์ีบ่นัทกึไว ้โปรดคลกิที ่“อปัโหลดไฟลท์ีบ่นัทกึไว”้ เพือ่เลอืก และทําการอปัโหลดไฟลท์ีบ่นัทกึ
ไวจ้ากคอมพวิเตอร ์หรอือุปกรณม์อืถอืส่วนบุคคลของผูส้มคัร และดําเนินการกรอกขอ้มูลบนแบบฟอรม์อเิล็กทรอนิกสใ์หเ้สรจ็สมบูรณ ์
 

 

  

ผูส้มัครสามารถคลิกที่ “Save Application 
(บนัทกึการสมคัร)” เพื่อบนัทกึขอ้มูลการสมคัร
ทีไ่ดก้รอกขอ้มูลเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 

ห ลั ง จ า ก ก า ร ค ลิ ก ที่  
“Upload Saved Form 
(อปัโหลดแบบฟอรม์ทีบ่นัทกึ
ไว)้” ผูส้มคัรสามารถคลิกที่ 
“Choose File (เลอืกไฟล)์” 
เ พื่ อ เ ลื อ ก  แ ล ะ ทํ า ก า ร
อปัโหลดไฟลท์ี่บนัทึกไวจ้าก
คอมพิวเตอร ์หรอือุปกรณ์
มอืถอืส่วนบุคคลของผูส้มคัร 
และดําเนินการกรอกขอ้มูล
บนแบบฟอรม์อเิล็กทรอนิกส ์
ใหเ้สรจ็สมบูรณ ์
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ตรวจสอบแบบฟอรม์อเิล็กทรอนิกสท์ีก่รอกขอ้มูลเสรจ็สมบูรณแ์ลว้ 
 
12.1 ผูส้มคัรควรทําการตรวจสอบขอ้มูลทัง้หมดบนแบบฟอรม์อเิล็กทรอนิกสเ์พือ่ใหม้ั่นใจไดว้่าขอ้มูลทัง้หดทีก่รอกเขา้ไปน้ันถูกตอ้ง 

 

 

หลงัจากการตรวจสอบ และยืนยันว่า
ข ้ อ มู ล ทั้ ง ห ม ด ใ น แ บ บ ฟ อ ร ์ม
อิเล็กทรอนิกสถ์ูกตอ้งแลว้ โปรดไปยงั
ส่วนที่ VIII แลว้คลิกที่ “Next Page 
(หนา้ถดัไป)” เพื่อดําเนินการไปยงัส่วน
ต่อไป 

หากผูส้มคัรจําเป็นจะตอ้งทําการแกไ้ข
ขอ้มูลของแบบฟอรม์อิเล็กทรอนิกส ์
โปรดคลกิที ่“Modify (แกไ้ข)” ในส่วน
ที่เกีย่วขอ้ง และป้อนขอ้มูลที่เกีย่วขอ้ง
ใหม่อกีคร ัง้ 
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การส่งแบบฟอรม์อเิล็กทรอนิกส ์และเอกสารสนบัสนุน 
 
13.1 ผูส้มคัรสามารถอปัโหลดเอกสารสนับสนุนทีจํ่าเป็น และส่งเอกสารเหล่าน้ันพรอ้มดว้ยแบบฟอรม์อเิล็กทรอนิกสท์ีก่รอกขอ้มูลเสรจ็สมบูรณแ์ลว้ 

 

 

 

 
 

กรุณาอพัโหลดเอกสารประกอบ
แต่ละประเภท (ถา้ม)ี แยกกนั โดย
คลิกที่ปุ่มขา้ง ใตช้ ื่อเพื่อเลือก
ไฟลส์แกนเอกสารประกอบใน
คอมพิวเตอรข์องคุณ หรอืลาก
ไฟล ์มายังกล่องที่เกี่ยวขอ้งได ้
โดยตรง 

นอกเหนือไปจากประเภทของเอกสารที่
ระบุไวแ้ลว้ ผูส้มคัรสามารถส่งขอ้มูลเสรมิ
อืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไปยงั SFO ไดใ้นชอ่ง
ขอ้มูล “Other supporting 
documents (เอกสารสนับสนุนอืน่ ๆ)” 

โปรดป้อนรหสัยนืยนัทีร่ะบุไวท้ี่
ด ้านล่ า ง เพื่อทํ าการยืนยัน
ตวัตน 

โปรดทําการตรวจสอบอกีคร ัง้ว่าขอ้มูลทีก่รอกเสร็จ
สิน้แลว้ถูกตอ้งหรอืไม่ แลว้ทําการอปัโหลดเอกสาร
สนับสนุนทีถู่กตอ้งการทําการส่ง 

ผูส้มคัรสามารถส่งแบบฟอรม์อเิล็กทรอนิกสท์ีก่รอก
ขอ้มูลเสร็จสมบูรณ์แลว้ และเอกสารสนับสนุนที่
เกี่ยวขอ้ง (ถา้มี) ดว้ยการคลิกที่ “Submit (ส่ง)” 
หลงัจากการตรวจสอบขอ้มูลทีก่รอกเสร็จเรยีบรอ้ย
แล ้วทั้งหมด และได ้ทํ าการอัปโหลดเอกสาร
สนับสนุนทีถู่กตอ้งแลว้ 

โ ป ร ด ค ลิ ก ที่  “Confirm 
(ยืนยัน)” เพื่อทําการยืนยัน
ก า ร ส่ ง แ บ บ ฟ อ ร ์ ม
อิเล็กทรอนิกสท์ี่กรอกขอ้มูล
เสรจ็สมบูรณแ์ลว้ และเอกสาร
สนับสนุนทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี 
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13.2 สําหรบัการอพัโหลดเอกสารออนไลน ์ โปรดตรวจสอบใหม้ั่นใจว่าเอกสารทีส่แกนน้ันชดัเจนและสามารถอ่านออกได ้ 

และพึงระลกึถงึรูปแบบ ไฟลแ์ละขอ้จาํกดัการอพั โหลดดงัต่อไปนี ้– 
(i) ประเภทไฟล:์ Portable Document Format (PDF) หรอื Joint Photographic Expert Group (JPEG) หรอื 
(ii) ความละเอยีดภาพ: 150 – 300 จดุต่อนิว้ (dpi) และ 
(iii) ขดีจาํกดัการอพัโหลดไฟลท์ัง้หมดสําหรบัเอกสารทัง้หมด: 40 เมกะไบท ์1

2 
 
13.3 (i)  สําหรบัผูส้มคัรขอรบัความชว่ยเหลอืทางการเงนิสําหรบันักเรยีนประถมศกึษาและมธัยมศกึษา 

โปรดส่งแบบฟอรม์อเิล็กทรอนิกสท์ีก่รอกขอ้มูลเสรจ็สมบูรณแ์ลว้พรอ้มดว้ยสําเนาเอกสารสนับสนุนไปยงั SFO ตามทีร่ะบุไวใ้นย่อ
หนา้ที ่13.1-13.2 ของเอกสารหมายเหตุ ในวนัที ่หรอืก่อนวนัที ่31 พฤษภาคม 2022 หากผูส้มคัรตอ้งการทีจ่ะส่งสําเนาเอกสาร
สนับสนุนทีเ่กีย่วขอ้งทางไปรษณีย ์ผูส้มคัรสามารถส่งสําเนาเอกสารสนับสนุนทีเ่กีย่วขอ้งแยกกนัทางไปรษณียไ์ปยงั Tsimshatsui PO 
Box 96824  โปรดระบุหมายเลขใบสมคัรของครวัเรอืน (หรอืหมายเลขบตัร HKID ของผูส้มคัร) ในเอกสารสนับสนุนใหช้ดัเจน และ 
ตดิไปรษณียอ์ากรซึง่มูลค่าของค่าจดัส่งทีเ่พียงพออยู่บนจดหมาย. ค่าจดัส่งทีไ่มเ่พียงพออาจนําไปสู่การไม่จดัส่งเอกสารสนับสนุนซึง่
ในกรณีนีท้าง SFO จะไม่สามารถทําการประมวลผลการสมคัรได ้ผูส้มคัรควรเขยีนทีอ่ยู่ในการตดิต่อของผูส้มคัรไวท้ีด่า้นหลงัของซอง
จดหมายไดเ้พือ่หลกีเลีย่งการจดัส่งผดิสถานที ่/ ไม่สาํเรจ็ 

 
(ii)  สําหรบัผูส้มคัรขอรบัความชว่ยเหลอืทางการเงนิสําหรบันักเรยีนก่อนประถมวยั 

ผูส้มคัรควรส่งแบบฟอรม์อเิล็กทรอนิกสท์ีก่รอกขอ้มูลเสรจ็สมบูรณแ์ลว้พรอ้มดว้ยสําเนาเอกสารสนับสนุนทีเ่กีย่วขอ้งไปยงั SFO ตาม
ย่อหนา้ที ่13.1-13.2 ของหมายเหตุนี ้ก่อนทีก่ารเขา้เรยีนในชัน้เรยีนของปีการศกึษา 2022/23 จะเสรจ็สิน้ หรอืไม่ล่าชา้
เกนิกว่าวนัที ่ 15 สงิหาคม 2023 ซึง่ขึน้อยู่กบัว่าสิง่ใดจะเกดิขึน้ก่อน  หากผูส้มคัรตอ้งการทีจ่ะส่งเอกสารสนับสนุนที่
เกีย่วขอ้งทางไปรษณีย ์ ผูส้มคัรสามารถส่งสําเนาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งทางไปรษณียไ์ปยงั Tsimshatsui PO Box 96824  โปรดระบุ
หมายเลขใบสมคัรของครวัเรอืน (หรอืหมายเลขบตัร HKID ของผูส้มคัร) ในเอกสารสนับสนุนใหช้ดัเจน และ ตดิไปรษณียอ์ากรซึง่
มูลค่าของค่าจดัส่งทีเ่พียงพออยู่บนจดหมาย ค่าจดัส่งทีไ่มเ่พยีงพออาจนําไปสู่การไม่จดัส่งเอกสารสนับสนุนซึง่ในกรณีนีท้าง SFO จะ
ไม่สามารถทําการประมวลผลการสมคัรได ้ ผูส้มคัรควรเขยีนทีอ่ยู่ในการตดิต่อของผูส้มคัรไวท้ีด่า้นหลงัของซองจดหมายไดเ้พือ่
หลกีเลีย่งการจดัสง่ผดิสถานที ่/ ไม่สําเรจ็ เดอืนทีม่ผีลบงัคบัใชข้องการลดค่าธรรมเนียมจะเป็นเดือ่นทีผู่ส้มคัรไดส้่งแบบฟอรม์ใบสมคัร 
หรอืเดอืนทีนั่กเรยีนผูส้มคัรจะถูกส่งไปเขา้เรยีนทีโ่รงเรยีนอนุบาล / ศูนยด์ูแลเด็กซึง่ขึน้อยู่กบัว่าสิง่ใดจะเกดิขึน้ทหีลงั 

 
13.4 เอกสารประกอบทีจ่าํเป็น ไดแ้ก:่ 

(i) สําเนาเอกสารประจําตวั ของผูส้มคัร และสมาชกิในครอบครวัของผูส้มคัร (รวมไปถงึพ่อ แม่เลีย้งเดยีว (ถา้ม)ี ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นส่วนที ่
II3  

(ii) (สําหรบัครอบครวัพ่อแม่เลีย้งเดีย่ว) สาํเนาเอกสารประกอบสําหรบัการแยกทาง / หย่ารา้ง หรอืใบมรณบตัรของคู่สมรส หาก
ผูส้มคัรไม่สามารถใหเ้อกสาร ประกอบต่าง ๆ กรุณาอธบิายเป็นลายลกัษณอ์กัษรถงึสาเหตุและตอ้งลงนามในหนังสอืคําอธบิาย หาก
ผูส้มคัรไม่สามารถมอบเอกสารสนับสนุนตามทีก่าํหนดได ้ SFO ขอสงวนสทิธิใ์นการประมวลผลการสมคัรว่าผูส้มคัรไม่ไดร้บั
พิจารณาใหเ้ป็นผูป้กครองเลีย้งเดีย่ว 

(iii) (ถา้มี) สําเนาเอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัค่าใชจ้่ายทางการแพทยท์ีไ่ม่สามารถหลกีเลีย่งได ้ (สําหรบัสมาชกิ
ครอบครวัทีเ่จ็บป่วยเร ือ้รงัหรอืทุพพลภาพถาวร) สําหรบัชว่งเวลาตัง้แต่วนัที ่ 1 เมษายน 2021 ถงึ 31 มีนาคม 
2022 

(iv) โปรดมอบสําเนาของ เอกสารแจง้ความเคลือ่นไหวของบญัชธีนาคาร / หน้าแรกของสมุดเงินฝากธนาคาร3

4 และ 
(v) เอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัรายไดท้ัง้หมดในระยะเวลาตัง้แต่ 1 เมษายน 2021 ถงึ 31 มีนาคม 2022 โปรดยืน่เอกสารตามขอ้กาํหนด

ดงัแสดงไวด้า้นล่าง: 
 

 
2  ในกรณีทีไ่ฟลท์ัง้หมดมีขนาดเกนิขดีจํากดัของการอปัโหลด โปรดพจิารณาถงึการเพิม่ระดบัการบบีอดัรูปภาพ หรอืการลดความละเอยีดของไฟล ์ JPEG ลงเพือ่ลด

ขนาดของไฟลต์ามความเหมาะสม 
3  หากผูส้มคัร หรอืสมาชกิในครอบครวัมคุีณสมบตัติรงตามขอ้กาํหนดดงัต่อไปนี ้ผูส้มคัรอาจไม่จําเป็นตอ้งส่งเอกสารสนับสนุน ผูส้มคัรอาจจะตอ้งส่งเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง

ใหม่อกีคร ัง้หากมคีวามจําเป็น ในกรณีทีม่ขีอ้พพิาทต่าง ๆ การตดัสนิใจของ SFO ถอืเป็นทีสุ่ด 
 ผูส้มคัร / สมาชกิในครอบครวัไดทํ้าการสมคัรเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ภายใตโ้ครงการความชว่ยเหลอืทางการเงนิของ SFO และไดส่้งสําเนาบตัร HKID ในการสมคัร

ดงักล่าวขา้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้ และ  
 บนบตัร HKID  ไม่มมีกีารเปลีย่นแปลงขอ้มูลส่วนบุคคล 

4  หากผูส้มคัรมคุีณสมบตัติรงตามขอ้กําหนดดงัต่อไปนี ้ผูส้มคัรไม่จําเป็นตอ้งส่งเอกสารสนับสนุน ผูส้มคัรอาจจะตอ้งส่งเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งใหม่อกีคร ัง้หากมคีวามจําเป็น 
ในกรณีทีม่ขีอ้พพิาทต่าง ๆ การตดัสนิใจของ SFO ถอืเป็นทีสุ่ด 
 ผูส้มคัรไดทํ้าการสมคัรเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ภายใตโ้ครงการความชว่ยเหลอืทางการเงนิของ SFO และ มอบการจ่ายชาํระ /ใหส้นิเชือ่ไปยงับญัชธีนาคารของผูส้มคัรใน

ขณะทีผู่ส้มคัรไดส่้งสําเนาหลกัฐานของบญัชธีนาคารในการสมคัรดงักล่าวขา้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้ และ 
 ผูส้มคัรใชบ้ญัชธีนาคารเดยีวกนักบัในใบสมคัรสําหรบัปีการศกึษา 2022/23 (เชน่ บญัชธีนาคารดงักล่าวขา้งตน้ไดร้บัการจ่ายชาํระ /สนิเชือ่แลว้)  

ขอ้ความนี้จะแสดงเมื่อการส่งเสร็จสิน้แลว้ 
ผูส้มคัรสามารถจดัพิมพห์นา้นีเ้พื่อวตัถุประสงค ์
ของการเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานได ้

ผูส้มคัรสามารถดาวนโ์หลดสําเนาของแบบฟอรม์อเิล็กทรอนิกสท์ีส่่งแลว้เพือ่เก็บไวเ้ป็นหลกัฐานได ้



SFO75B(E) (Thai) 16 

 
บุคคลทีไ่ดร้บัเงนิเดอืน (1) บนัท กึการจ ่ายภาษ ีที อ่ อกให โ้ดยหน่วยงานจดั เก ็บรายได ้

ภายในประเทศ แต่ถา้หากไม่สามารถ ดําเนินการได ้  

(2) เอกสารแบบฟอรม์จ่ายคืนค่าตอบแทนและเงินชดเชยโดยนายจา้ง 
แต่ถา้หากไม่สามารถ ดําเนินการได ้  

(3) เอกสารแสดงเงนิเดอืน แต่ถา้หากไม่สามารถดําเนินการได ้  

(4) บ ัน ท ึก ข อ้ ม ูล ธ ุร ก ร ร ม ข อ ง ธ น า ค า ร ที ่แ ส ด ง ก า ร จ ่า ย
เงินเดือน เงินเบี ย้ เลี ย้ ง  ฯลฯ (พรอ้มทัง้หนา้เอกสารทีแ่สดงชือ่
ของผูถ้อืบญัชธีนาคาร) (กรุณาเนน้ขอ้ความดว้ยปากกาสหีรอื
เคร ือ่งหมายสําหรบัขอ้มูลอืน่ทีน่อกเหนือไปจากรายได ้กรุณาทํา
เคร ือ่งหมายอนัสําคญัไวใ้นตําแหน่งถดัไป เพือ่ให ้แผนก กอง
การเงนิ นักเรยีน สามารถ ระบุจํานวนรายไดท้ัง้หมดของครอบครวั
ได)้ 

(5) เอกสารรบัรองรายไดท้ีอ่อกใหโ้ดยนายจา้ง (รบัชมตวัอย่างที ่I ไดท้ี่
ภาคผนวก) ฯลฯ 

พนักงานขบัรถหรอืบ ุคคลที่
ปร ะกอบธ ุรกจิ เอง  (รวมถงึ
เ จ า้ของ  /  หุ น้ส ่วนธ ุรก จิ  / 
บรษิทัจาํกดั) 

(1) บัญชแีสดงผลกําไรและขาดทุนที่ตรวจสอบจากผู ทํ้าบ ัญชทีี่
ไดร้บัการอนุมัติ แต่ถา้หาก ไม่ สามารถดําเนินการได ้  

(2) บัญชีแสดงผลกาํไรและขาดทุนที่จ ัดเตร ียมขึน้โดยตัวผูส้มัคร
เอง (รบัชมตัวอย่างที่ II หรอื III ไดท้ีภ่าคผนวก) และ  

(3) บนัทกึการประเมินส่วนบุคคล (หากเป็นไปได)้  

บ ุคคล ที ท่ํ า ง า นป ร ะ จํ า แล ะ
ประกอบธรุกจิของตนเองทีไ่ม่
สามารถจดั เตร ยีม เอกสาร
ยนืยนัรายได ้

กรุณาปฏบิตัติามตวัอย่างที ่IV ในภาคผนวกเพือ่จดัเตรยีมเอกสารการ
ยกเลกิรายได ้โดยมีรายละเอยีด เ ป็นรายไดใ้นแต่ละเดือนไปตลอด
ทั ้ง ปี  พร อ้มทั ้ง อธ ิบายสา เหตุที ่ไม่สามารถยืนย ันรายได  ้(ทาง
แผนกกองการเงนินักเรยีนมีสทิธทิีจ่ะตดัสนิใจเลอืกผูส้มคัรทีไ่ม่สามรถ
อธบิายสาเหตุทีไ่ม่ทําการยนืรายไดห้รอืไม่เลอืกก็ตาม)   

บุคคลทีม่ีรายไดจ้ากค่าเชา่  (1)  สญัญาเชา่ แต่ถา้หากไม่สามารถดําเนินการได ้
(2) บนัทกึขอ้มูลธุรกรรมของธนาคารทีแ่สดงการจ่ายเงนิเดอืน เงนิเบีย้

เลีย้ง ฯลฯ (พรอ้มทัง้หนา้เอกสารที  ่แสดงชือ่ของผูถ้อืบญัชี
ธนาคาร) (กรุณาเนน้ขอ้ความดว้ยปากกาสหีรอืเคร ือ่งหมาย
สําหรบัขอ้มูลอืน่ที ่นอกเหนือไปจากรายได ้กรุณาทําเคร ือ่งหมาย
อนัสําคญัไวใ้นตําแหน่งถดัไป เพือ่ใหแ้ผนกกองการเงนิ นักเรยีน 
สามารถ ระบุจาํนวนรายไดท้ัง้หมดของครอบครวัได)้ 

 
 
สอบถาม 
 
14.1 หากผูส้มคัรมขีอ้ซกัถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแข่งขนั และการส่งแบบฟอรม์อเิล็กทรอนิกส ์ หรอืยงัไม่ไดร้บัใบตอบรบัการสมคัรดว้ยวธิกีารทาง

ขอ้ความ SMS หรอืเป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก SFO ภายใน 20 วนัทําการหลงัจากทีไ่ดส้่งแบบฟอรม์ใบสมคัรอเิล็กทรอนิกสท์างออนไลน ์โปรด
โทรตดิต่อสายด่วนตอบขอ้ซกัถามของเราไดต้ลอด 24 ช ัว่โมง ที ่2802 2345 

 


