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“ใบสมคัรเขา้รว่มโครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสําหรบันักเรยีน” เป็นใบสมคัรสําหรบัครอบครวั 
โดยมวีตัถุประสงคเ์พือแบ่งเบาภาระค่าใชจ้า่ยดา้นการศกึษาของครอบครวัทีมีบุตรซึงกาํลงัเรยีนอยู่ในโรงเรยีนประถมศกึษา 
และมธัยมศกึษา หรอืโรงเรยีนอนุบาล/ศูนยด์ูแลเด็กเล็ก เพือสมคัรขอรบัความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสําหรบันักเรยีน 

หลกัเกณฑก์ารเขา้รว่มโครงการ   
(i)  ผูส้มคัรจะตอ้งผ่านเกณฑก์ารประมาณการรายไดข้องครวัเรอืน และตอ้งเป็นบดิามารดา 

หรอืผูป้กครองของนักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการ (ตามขอ้บญัญตัภิายใตก้ฎหมายการปกครองผูเ้ยาว ์บทบญัญตัทิี  13) 
มฉิะนัน ผูส้มคัรจะตอ้งอธบิายในรายละเอยีดพรอ้มแสดงหลกัฐานยนืยนัถงึสาเหตุทีไม่สามารถปฏบิตัติามใบสมคัรได ้

(ii) นักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการจะตอ้งเป็นชาวฮ่องกงทียงัไม่สมรส มสีทิธิ ในทีพกัอาศยั 
สทิธิ ในทีดนิหรอืไดร้บัอนุญาตอย่างถกูตอ้งใหอ้ยู่ไดโ้ดยปราศจากเงือนไขใดๆ ในการพกัอาศยัในฮ่องกง 
(นอกเหนือจากขอ้จาํกดัในการพกัอาศยั) ทังนี นักเรยีนผูถ้อืเพียงวซีา่ท่องเทียว 
ใบอนุญาตใหอ้อกสองทางระหว่างฮ่องกงกบัมาเกา๊ วซีา่นักเรยีน หรอืผูท้ีมบีดิามารดาทีถอืวซีา่นักเรยีน/วซีา่ท่องเทียว 
ไม่มสีทิธิ ทีจะสมคัรขอรบัความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสาํหรบันักเรยีน 

(iii) สาํหรบันักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการซึงกาํลงัเรยีนอยู่ในเนอสเซอร ีอนุบาลตน้ และอนุบาลปลายในโรงเรยีนอนุบาล (K1 ถงึ K3) 
จะตอ้ง 

 มอีายุอย่างนอ้ย 2 ปี 8 เดอืน ในวนัที 31 สงิหาคม 2022 (เชน่ เกดิในวนัทีหรอืกอ่นวนัที 31 ธนัวาคม 2019) และ  
 กาํลงัเรยีนอยู่ในเนอสเซอร ี(K1) อนุบาลตน้ (K2) และอนุบาลปลาย (K3) 

ในโรงเรยีนอนุบาลทีขึ นทะเบยีนกบัสาํนักการศกึษา (EDB) 
โดยทีโรงเรยีนอนุบาลนันจะตอ้งเป็นโรงเรยีนอนุบาลทีไม่แสวงหาผลกาํไรจากการเปิดสอนหลกัสตูรทอ้งถินภายใตแ้ผนก
ารศกึษาในระดบัอนุบาล 

(iv) สาํหรบันักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการทีกาํลงัเรยีนอยู่ในศูนยด์ูแลเด็กเล็ก (กลุม่อายุ 0-2 ขวบ) และศูนยด์ูแลเด็กเล็ก (กลุม่อายุ 
2-3 ขวบ) จะตอ้ง 

 ไดร้บัการดแูลตลอดทังวนัในศูนยด์ูแลเด็ก (สถานทีรบัเลี ยงเด็กเล็ก เนอสเซอร ีหรอื 
กลุม่เด็กอายุทีเทยีบเท่าในศูนยด์ูแลเด็กและโรงเรยีนอนุบาล) ทีขึ นทะเบยีนกบักรมสวสัดกิารสงัคม (SWD) และ 

 ผ่านเกณฑก์ารตรวจสอบ “ความตอ้งการทางสงัคม” ภายในระยะเวลาการประเมนิเดยีวกนั และ 
(v) โรงเรยีนทีนักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการกาํลงัเรยีนอยู่นันจะตอ้งอยู่ในประเภททีกาํหนดตามแผนโครงการดงัต่อไปนี: 

โครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงิน  

 โครงการลดหย่อนค่าเล่าเรยีนโรงเรยีนอนุบาลและศูนยเ์ด็กเล็ก (KCFR) 
ใหค้วามชว่ยเหลอืครอบครวัทีตอ้งการความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิในรูปแบบของการลดหย่อนคา่เลา่เรยีนบุตรทีเรยีนอยู่ในเนอสเซอร ี
อนุบาลตน้และอนุบาลปลายในโรงเรยีนอนุบาลซึงไม่แสวงหากาํไรในทอ้งถินภายใตแ้ผนการศกึษาในระดบัอนุบาล 
และ/หรอืไดร้บัการดแูลตลอดทังวนัในศนูยด์แูลเด็กเล็กตา่งๆ 

 โครงการทุนช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายทีเกียวขอ้งกบัการศกึษาสําหรบันกัเรยีนอนุบาล (Grant-KG) ใหท้นุชว่ยเหลอืเพิม 
เตมิสําหรบันักเรยีนอนุบาลผูข้าดแคลนทนุทรพัย ์
ซ ึงผ่านเกณฑก์ารประมาณการรายไดข้องครวัเรอืนและมคีณุสมบตัคิรบถว้นตามเกณฑก์ารเขา้รว่มโครงการ KCFR 
เพือนําไปใชส้าํหรบัคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 
อนัเกียวกบัการศกึษาทีเกดิขึ นจากการศกึษาระดบัอนุบาลของนักเรยีนภายใตแ้ผนการศกึษาในระดบัอนุบาล 

 โครงการช่วยเหลอืดา้นตําราเรยีน (TA) ใหค้วามชว่ยเหลอืสําหรบันักเรยีนผูข้าดแคลนทุนทรพัยซ์ ึงกําลงัเรยีนอยู่ในระดบัประ 
ถมศกึษาปีที 1 ถงึมธัยมศกึษาปีที 6 ในโรงเรยีนของรฐั, โรงเรยีนทีไดร้บัเงินอุดหนุนจากภาคประชาชน, โรงเรยีน 
ทีไดร้บัเงินอดุหนุนจากภาครฐัตามจํานวนนักเรยีน และโรงเรยีนในทอ้งถินต่างๆ ทีอยู่ภายใตโ้ครงการเงนิชว่ยเหลอืโดยตรง เพือใหค้รอบ 
คลมุค่าใชจ้่ายดา้นตําราเรยีนทีจําเป็น รวมทังค่าใชจ้่ายทีเกียวขอ้งกบัการศึกษาอืนๆ   

 โครงการเงินช่วยเหลอืค่าเดนิทางสําหรบันกัเรยีน (STS) ใหค้วามชว่ยเหลอืเงนิคา่เดนิทางสาํหรบันักเรยีนผูข้าดแคลนทนุทรพัย ์
ซ ึงกาํลงัเรยีนอยู่ในระดบัประถมศกึษาหรอืมธัยมศกึษาตามหลกัเกณฑห์รอืศกึษาในหลกัสตูรภาคกลางวนัแบบเต็มเวลาไปจนถงึระดบั 
อุดมศกึษาในสถาบนัทีเป็นทียอมรบั ใชเ้วลาเกนิกว่า 10 นาทใีนการเดนิดว้ยเทา้จากโรงเรยีนหรอืการเดนิทางไปโรงเรยีนโดยรถสาธารณะ 

 โครงการเงินชว่ยเหลอืค่าอนิเทอรเ์น็ต (SIA) 
ใหเ้งนิชว่ยเหลอืสาํหรบัครอบครวัทีขาดแคลนทนุทรพัยซ์ ึงมนีักเรยีนทีกาํลงัเรยีนอยู่ในระดบัประถมศกึษาหรอืมธัยมศกึษา 
หรอืเป็นนักศกึษาทีเรยีนหลกัสูตรประกาศนียบตัรช ันสงู Yi Jin (DYJ) (รูจ้กักนัในนาม Yi Jin ประกาศนียบตัรช ันสูง (YJD) กอ่นปี 2016) 
หรอืเทยีบเทา่ในหลกัสูตรตา่งๆ ของสภาการฝึกอบรมอาชวีศกึษา (VTC) สาํหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยดา้นอนิเทอรเ์น็ตในการเรยีนผ่านสือ e-
learning ทีบา้นสาํหรบับุตร (ตวัอย่างเชน่ คา่บรกิารอนิเตอรเ์น็ต หรอืคา่บรกิารคงทีของ SIM 
การด์ทีใหบ้รกิารโดยผูใ้หบ้รกิารของบรกิารโทรศพัทบ์า้นหรอืโทรศพัทม์อืถอื) จะมกีารมอบเงนิชว่ยเหลอืใหแ้ตล่ะครวั 
เรอืน ทังนี  ครอบครวัทีมสีทิธิ จะไดร้บัเงนิชว่ยเหลอืในอตัราคงทีเป็นรายครวัเรอืน โดยไม่คาํนึงว่าในครวัเรอืนจะมจีาํนวนบุตรกีคน 

 

ขันตอนการสมคัร 

เพือเป็นการอาํนวยความสะดวกในการสมคัร และเพือการรกัษาสิงแวดลอ้ม 
สาํนักงานชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสาํหรบันักเรยีน (SFO) ขอแนะนําใหผู้ส้มคัรสง่ใบสมคัรทางอเิล็กทรอนิกส ์
หากครอบครวัใดมคีวามประสงคจ์ะสมคัรขอรบัความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสาํหรบันักเรยีนในปีการศกึษา 
2022/23 ผูส้มคัรสามารถเขา้ไปยงั “SFO E-link – My Applications 
(โครงการความชว่ยเหลอืทางการเงนิในระดบัช ันกอ่นประถมศกึษา ประถมศกึษา และมธัยมศกึษา)” 
(https://ess.wfsfaa.gov.hk/espps) เพือกรอกขอ้มูล แลว้สง่แบบฟอรม์ใบสมคัรอเิล็กทรอนิกสท์างออนไลน ์
หรอืสง่คนืแบบฟอรม์ใบสมคัรในรูปแบบเอกสารซึงไดก้รอกขอ้มูลครบถว้นแลว้ (SFO 106B หรอื SFO 7B) 
พรอ้มทังแนบเอกสารประกอบอืน ๆ ทีจาํเป็นมายงั SFO ทางไปรษณียโ์ดยตรง 
ผูส้มคัรควรอา่นคูม่อืการแนะนําเกียวกบัการสมคัรของครวัเรอืนอยา่งละเอยีดกอ่นทีจะทาํการกรอกขอ้มูล 
แตล่ะครอบครวัจะตอ้งสง่ใบสมคัรเพยีงใบเดยีวเทา่นัน 
การสง่ใบสมคัรหลายใบจากผูส้มคัรคนเดยีวกนัจะถอืเป็นโมฆะ ขันตอนการสมคัรมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี 

(i) การสมคัรขอรบัความชว่ยเหลอืดา้นการเงินสําหรบันกัเรยีนระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา 

เวลาโดยประมา
ณ 

ขันตอน 

ภายในหรอืกอ่นสิ น
เดอืนพฤษภาคม 

2022 

ผูส้มคัรจะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ใบสมคัรอเิล็กทรอนิกส ์อปัโหลดสําเนาเอกสารประกอบอืน ๆ ทีจําเป็น 
แลว้ส่งเอกสารทังหมดพรอ้มกนัมาทางออนไลน ์
หรอืส่งแบบฟอรม์ใบสมคัรในรูปแบบเอกสารทีกรอกขอ้มูลครบถว้นสมบูรณ ์
พรอ้มกบัเอกสารประกอบการสมคัรเพิมเตมิ (ถา้ม)ี และสําเนาเอกสารประกอบต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งไปยงั  
SFO ทางไปรษณีย ์โดยจา่หนา้ซองตามทีอยู่ทีระบุไว ้

สาํหรบัผูส้มคัรทีไดร้บัการเบกิจา่ยกบัโครงการชว่ยเหลอืดา้นตาํราเรยีน 2021/22 

สิ นเดอืนกรกฎาคม 
/ สงิหาคม 2022 

หากผูส้มคัรทีส่งใบสมคัรในวนัทีหรอืกอ่นวนัที 31 พฤษภาคม 2022 
ไดใ้หข้อ้มูลทีจําเป็นทังหมดพรอ้มกบัเอกสารประกอบต่างๆ 
และมคีุณสมบตัติรงตามหลกัเกณฑก์ารเขา้รว่มโครงการและผ่านเกณฑก์ารประมาณการรายไดข้องครวัเร ื
อนแลว้ SFO จะมอบความชว่ยเหลอืดา้นตําราเรยีนแกนั่กเรยีนผูม้สีทิธิ  
และเงนิชว่ยเหลอืค่าอนิเตอรเ์น็ตแกค่รอบครวัทีมสีทิธิ โดยวธิกีารจ่ายชาํระอตัโนมตัปิระมาณสิ นเดอืนกรก
ฎาคม/สงิหาคม 2022 SFO จะออกหนังสอืแจง้ผล# ใหแ้กผู่ส้มคัรประมาณสิ นเดอืนกรกฏาคม / สงิหาคม 
2022 โดยจะมกีารออก “หนังสอืแจง้ผูไ้ม่มสีทิธิ ” 
ใหแ้กค่รอบครวัทีไม่ผ่านเกณฑก์ารประมาณการเงนิเดอืนของครวัเรอืน 
ครอบครวัทีใหข้อ้มูลทีจําเป็นไม่ครบถว้นตามกาํหนดเวลาของ SFO หรอืครอบครวัทีขอยกเลกิการสมคัร   

เร ิมต ังแตส่ิ นเดอืนตุ
ลาคม / 

ตน้เดอืนพฤศจกิาย
น 2022 

สําหรบันักเรยีนทีไดร้บัการเบกิจ่ายช ัวคราวจากโครงการ TA แลว้ SFO จะทําการคํานวณเงนิชว่ยเหลอืใหม่ 
และกาํหนดจํานวนเงนิชว่ยเหลอื รวมถงึ จา่ยเงนิชว่ยเหลอืจํานวนทีเหลอืใหแ้กท่ีผูส้มคัร 
หรอืเรยีกคนืคา่ใชจ้่ายสว่นเกนิคนืจากผูส้มคัร เมืออตัราการใหเ้งนิคา่ตําราเรยีนสําหรบัปีการศกึษา 
2022/23 ออกมา และะขอ้มูลโรงเรยีนของนักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการไดร้บัการตรวจสอบกบัฐานขอ้มูลของ 
EDB แลว้ (ประมาณสิ นเดอืนตลุาคม / ตน้เดอืนพฤศจกิายน 2022) 

สาํหรบัผูส้มคัรทียงัไม่ไดร้บัการเบกิจา่ยกบัโครงการชว่ยเหลอืดา้นตาํราเรยีนประจาํปี 2021/22 
หรอืผูท้ีมบุีตรทีกาํลงัเรยีนอยู่ช ัน P1 ในปีการศกึษา 2022/23 

สงิหาคม 2022 หากผูส้มคัรทีสง่ใบสมคัรภายในวนัทีหรอืกอ่นวนัที 31 พฤษภาคม 2022 ไดใ้หข้อ้มูลทีจาํเป็นพรอ้ม 
ทังเอกสารประกอบทังหมดแลว้  SFO จะออก “หนังสอืแจง้ผล”# ใบรบัรองนกัเรยีนผูม้สีทิธิ  (EC)  และ 
“ขอ้แนะนําการสมคัรโครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิ“ ใหแ้กผู่ส้มคัรทีมสีทิธิ นับตังแตเ่ดอืนสงิหาคม 2022 
โดยจะมกีารออก “หนังสอืแจง้ผูไ้ม่มสีทิธิ ” ใหแ้กค่รอบครวัทีไม่ผ่านเกณฑก์ารประมาณการเงนิเดอืนของครวัเรอืน 
ครอบครวัทีใหข้อ้มูลทีจาํเป็นไม่ครบถว้นตามกาํหนดเวลาของ SFO หรอืครอบครวัทีขอยกเลกิการสมคัร 

กนัยายน 2022 เมือผูส้มคัรไดร้บัใบรบัรอง EC แลว้จะตอ้งตรวจสอบขอ้มูลสว่นตวัและโครงการต่างๆ  ทีเลอืกสมคัรใหเ้รยีบรอ้ย 
หลงัจากนันผูส้มคัรจะตอ้งสง่คนืใบรบัรอง EC ฉบบัเสรจ็สมบูรณใ์หก้บัทางโรงเรยีนทีนักเรยีน 
เรยีนอยู่ ภายใน 1 สปัดาหห์ลงัจากเปิดเรยีนหรอืภายใน 2 สปัดาหน์ับจากวนัทีออกใบรบัรอง EC (แลว้ 
แตว่า่อนัไหนเกดิขึ นทหีลงั) เพือการดาํเนินการ ทังนี  โรงเรยีนจะรบัรองสถานะและการเขา้เรยีนของ 
นักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการ จากนันสง่ใบรบัรอง  EC ใหก้บั  SFO ตอ่ไป โดยปกตแิลว้ SFO จะไม่รบัใบรบัรอง EC 
ทียืนสง่ภายหลงัวนัทีกาํหนด 

(Thai) 

การรบัสมคัรเขา้รว่มโครงการชว่ยเหลอืดา้น 
การเงินสาํหรบันกัเรยีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สาํนกังานการเงินนกัเรยีน (SFO) 
องคก์ารชว่ยเหลอืดา้นการเงินสาํหรบันกัเรยีนและครอบครวัทีมฐีานะยากจน 

  
(Thai) 

การรบัสมคัรเขา้รว่มโครงการชว่ยเหลอืดา้น 
การเงินสาํหรบันกัเรยีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สาํนกังานการเงินนกัเรยีน (SFO) 
องคก์ารชว่ยเหลอืดา้นการเงินสาํหรบันกัเรยีนและครอบครวัทีมฐีานะยากจน 

  



e

(Thai)
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“ใบสมคัรเขา้รว่มโครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสําหรบันักเรยีน” เป็นใบสมคัรสําหรบัครอบครวั 
โดยมวีตัถุประสงคเ์พือแบ่งเบาภาระค่าใชจ้า่ยดา้นการศกึษาของครอบครวัทีมีบุตรซึงกาํลงัเรยีนอยู่ในโรงเรยีนประถมศกึษา 
และมธัยมศกึษา หรอืโรงเรยีนอนุบาล/ศูนยด์ูแลเด็กเล็ก เพือสมคัรขอรบัความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสําหรบันักเรยีน 

หลกัเกณฑก์ารเขา้รว่มโครงการ   
(i)  ผูส้มคัรจะตอ้งผ่านเกณฑก์ารประมาณการรายไดข้องครวัเรอืน และตอ้งเป็นบดิามารดา 

หรอืผูป้กครองของนักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการ (ตามขอ้บญัญตัภิายใตก้ฎหมายการปกครองผูเ้ยาว ์บทบญัญตัทิี  13) 
มฉิะนัน ผูส้มคัรจะตอ้งอธบิายในรายละเอยีดพรอ้มแสดงหลกัฐานยนืยนัถงึสาเหตุทีไม่สามารถปฏบิตัติามใบสมคัรได ้

(ii) นักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการจะตอ้งเป็นชาวฮ่องกงทียงัไม่สมรส มสีทิธิ ในทีพกัอาศยั 
สทิธิ ในทีดนิหรอืไดร้บัอนุญาตอย่างถกูตอ้งใหอ้ยู่ไดโ้ดยปราศจากเงือนไขใดๆ ในการพกัอาศยัในฮ่องกง 
(นอกเหนือจากขอ้จาํกดัในการพกัอาศยั) ทังนี นักเรยีนผูถ้อืเพียงวซีา่ท่องเทียว 
ใบอนุญาตใหอ้อกสองทางระหว่างฮ่องกงกบัมาเกา๊ วซีา่นักเรยีน หรอืผูท้ีมบีดิามารดาทีถอืวซีา่นักเรยีน/วซีา่ท่องเทียว 
ไม่มสีทิธิ ทีจะสมคัรขอรบัความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสาํหรบันักเรยีน 

(iii) สาํหรบันักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการซึงกาํลงัเรยีนอยู่ในเนอสเซอร ีอนุบาลตน้ และอนุบาลปลายในโรงเรยีนอนุบาล (K1 ถงึ K3) 
จะตอ้ง 

 มอีายุอย่างนอ้ย 2 ปี 8 เดอืน ในวนัที 31 สงิหาคม 2022 (เชน่ เกดิในวนัทีหรอืกอ่นวนัที 31 ธนัวาคม 2019) และ  
 กาํลงัเรยีนอยู่ในเนอสเซอร ี(K1) อนุบาลตน้ (K2) และอนุบาลปลาย (K3) 

ในโรงเรยีนอนุบาลทีขึ นทะเบยีนกบัสาํนักการศกึษา (EDB) 
โดยทีโรงเรยีนอนุบาลนันจะตอ้งเป็นโรงเรยีนอนุบาลทีไม่แสวงหาผลกาํไรจากการเปิดสอนหลกัสตูรทอ้งถินภายใตแ้ผนก
ารศกึษาในระดบัอนุบาล 

(iv) สาํหรบันักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการทีกาํลงัเรยีนอยู่ในศูนยด์ูแลเด็กเล็ก (กลุม่อายุ 0-2 ขวบ) และศูนยด์ูแลเด็กเล็ก (กลุม่อายุ 
2-3 ขวบ) จะตอ้ง 

 ไดร้บัการดแูลตลอดทังวนัในศูนยด์ูแลเด็ก (สถานทีรบัเลี ยงเด็กเล็ก เนอสเซอร ีหรอื 
กลุม่เด็กอายุทีเทยีบเท่าในศูนยด์ูแลเด็กและโรงเรยีนอนุบาล) ทีขึ นทะเบยีนกบักรมสวสัดกิารสงัคม (SWD) และ 

 ผ่านเกณฑก์ารตรวจสอบ “ความตอ้งการทางสงัคม” ภายในระยะเวลาการประเมนิเดยีวกนั และ 
(v) โรงเรยีนทีนักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการกาํลงัเรยีนอยู่นันจะตอ้งอยู่ในประเภททีกาํหนดตามแผนโครงการดงัต่อไปนี: 

โครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงิน  

 โครงการลดหย่อนค่าเล่าเรยีนโรงเรยีนอนุบาลและศูนยเ์ด็กเล็ก (KCFR) 
ใหค้วามชว่ยเหลอืครอบครวัทีตอ้งการความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิในรูปแบบของการลดหย่อนคา่เลา่เรยีนบุตรทีเรยีนอยู่ในเนอสเซอร ี
อนุบาลตน้และอนุบาลปลายในโรงเรยีนอนุบาลซึงไม่แสวงหากาํไรในทอ้งถินภายใตแ้ผนการศกึษาในระดบัอนุบาล 
และ/หรอืไดร้บัการดแูลตลอดทังวนัในศนูยด์แูลเด็กเล็กตา่งๆ 

 โครงการทุนช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายทีเกียวขอ้งกบัการศกึษาสําหรบันกัเรยีนอนุบาล (Grant-KG) ใหท้นุชว่ยเหลอืเพิม 
เตมิสําหรบันักเรยีนอนุบาลผูข้าดแคลนทนุทรพัย ์
ซ ึงผ่านเกณฑก์ารประมาณการรายไดข้องครวัเรอืนและมคีณุสมบตัคิรบถว้นตามเกณฑก์ารเขา้รว่มโครงการ KCFR 
เพือนําไปใชส้าํหรบัคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 
อนัเกียวกบัการศกึษาทีเกดิขึ นจากการศกึษาระดบัอนุบาลของนักเรยีนภายใตแ้ผนการศกึษาในระดบัอนุบาล 

 โครงการช่วยเหลอืดา้นตําราเรยีน (TA) ใหค้วามชว่ยเหลอืสําหรบันักเรยีนผูข้าดแคลนทุนทรพัยซ์ ึงกําลงัเรยีนอยู่ในระดบัประ 
ถมศกึษาปีที 1 ถงึมธัยมศกึษาปีที 6 ในโรงเรยีนของรฐั, โรงเรยีนทีไดร้บัเงินอุดหนุนจากภาคประชาชน, โรงเรยีน 
ทีไดร้บัเงินอดุหนุนจากภาครฐัตามจํานวนนักเรยีน และโรงเรยีนในทอ้งถินต่างๆ ทีอยู่ภายใตโ้ครงการเงนิชว่ยเหลอืโดยตรง เพือใหค้รอบ 
คลมุค่าใชจ้่ายดา้นตําราเรยีนทีจําเป็น รวมทังค่าใชจ้่ายทีเกียวขอ้งกบัการศึกษาอืนๆ   

 โครงการเงินช่วยเหลอืค่าเดนิทางสําหรบันกัเรยีน (STS) ใหค้วามชว่ยเหลอืเงนิคา่เดนิทางสาํหรบันักเรยีนผูข้าดแคลนทนุทรพัย ์
ซ ึงกาํลงัเรยีนอยู่ในระดบัประถมศกึษาหรอืมธัยมศกึษาตามหลกัเกณฑห์รอืศกึษาในหลกัสตูรภาคกลางวนัแบบเต็มเวลาไปจนถงึระดบั 
อุดมศกึษาในสถาบนัทีเป็นทียอมรบั ใชเ้วลาเกนิกว่า 10 นาทใีนการเดนิดว้ยเทา้จากโรงเรยีนหรอืการเดนิทางไปโรงเรยีนโดยรถสาธารณะ 

 โครงการเงินชว่ยเหลอืค่าอนิเทอรเ์น็ต (SIA) 
ใหเ้งนิชว่ยเหลอืสาํหรบัครอบครวัทีขาดแคลนทนุทรพัยซ์ ึงมนีักเรยีนทีกาํลงัเรยีนอยู่ในระดบัประถมศกึษาหรอืมธัยมศกึษา 
หรอืเป็นนักศกึษาทีเรยีนหลกัสูตรประกาศนียบตัรช ันสงู Yi Jin (DYJ) (รูจ้กักนัในนาม Yi Jin ประกาศนียบตัรช ันสูง (YJD) กอ่นปี 2016) 
หรอืเทยีบเทา่ในหลกัสูตรตา่งๆ ของสภาการฝึกอบรมอาชวีศกึษา (VTC) สาํหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยดา้นอนิเทอรเ์น็ตในการเรยีนผ่านสือ e-
learning ทีบา้นสาํหรบับุตร (ตวัอย่างเชน่ คา่บรกิารอนิเตอรเ์น็ต หรอืคา่บรกิารคงทีของ SIM 
การด์ทีใหบ้รกิารโดยผูใ้หบ้รกิารของบรกิารโทรศพัทบ์า้นหรอืโทรศพัทม์อืถอื) จะมกีารมอบเงนิชว่ยเหลอืใหแ้ตล่ะครวั 
เรอืน ทังนี  ครอบครวัทีมสีทิธิ จะไดร้บัเงนิชว่ยเหลอืในอตัราคงทีเป็นรายครวัเรอืน โดยไม่คาํนึงว่าในครวัเรอืนจะมจีาํนวนบุตรกีคน 

 

ขันตอนการสมคัร 

เพือเป็นการอาํนวยความสะดวกในการสมคัร และเพือการรกัษาสิงแวดลอ้ม 
สาํนักงานชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสาํหรบันักเรยีน (SFO) ขอแนะนําใหผู้ส้มคัรสง่ใบสมคัรทางอเิล็กทรอนิกส ์
หากครอบครวัใดมคีวามประสงคจ์ะสมคัรขอรบัความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสาํหรบันักเรยีนในปีการศกึษา 
2022/23 ผูส้มคัรสามารถเขา้ไปยงั “SFO E-link – My Applications 
(โครงการความชว่ยเหลอืทางการเงนิในระดบัช ันกอ่นประถมศกึษา ประถมศกึษา และมธัยมศกึษา)” 
(https://ess.wfsfaa.gov.hk/espps) เพือกรอกขอ้มูล แลว้สง่แบบฟอรม์ใบสมคัรอเิล็กทรอนิกสท์างออนไลน ์
หรอืสง่คนืแบบฟอรม์ใบสมคัรในรูปแบบเอกสารซึงไดก้รอกขอ้มูลครบถว้นแลว้ (SFO 106B หรอื SFO 7B) 
พรอ้มทังแนบเอกสารประกอบอืน ๆ ทีจาํเป็นมายงั SFO ทางไปรษณียโ์ดยตรง 
ผูส้มคัรควรอา่นคูม่อืการแนะนําเกียวกบัการสมคัรของครวัเรอืนอยา่งละเอยีดกอ่นทีจะทาํการกรอกขอ้มูล 
แตล่ะครอบครวัจะตอ้งสง่ใบสมคัรเพยีงใบเดยีวเทา่นัน 
การสง่ใบสมคัรหลายใบจากผูส้มคัรคนเดยีวกนัจะถอืเป็นโมฆะ ขันตอนการสมคัรมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี 

(i) การสมคัรขอรบัความชว่ยเหลอืดา้นการเงินสําหรบันกัเรยีนระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา 

เวลาโดยประมา
ณ 

ขันตอน 

ภายในหรอืกอ่นสิ น
เดอืนพฤษภาคม 

2022 

ผูส้มคัรจะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ใบสมคัรอเิล็กทรอนิกส ์อปัโหลดสําเนาเอกสารประกอบอืน ๆ ทีจําเป็น 
แลว้ส่งเอกสารทังหมดพรอ้มกนัมาทางออนไลน ์
หรอืส่งแบบฟอรม์ใบสมคัรในรูปแบบเอกสารทีกรอกขอ้มูลครบถว้นสมบูรณ ์
พรอ้มกบัเอกสารประกอบการสมคัรเพิมเตมิ (ถา้ม)ี และสําเนาเอกสารประกอบต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งไปยงั  
SFO ทางไปรษณีย ์โดยจา่หนา้ซองตามทีอยู่ทีระบุไว ้

สาํหรบัผูส้มคัรทีไดร้บัการเบกิจา่ยกบัโครงการชว่ยเหลอืดา้นตาํราเรยีน 2021/22 

สิ นเดอืนกรกฎาคม 
/ สงิหาคม 2022 

หากผูส้มคัรทีส่งใบสมคัรในวนัทีหรอืกอ่นวนัที 31 พฤษภาคม 2022 
ไดใ้หข้อ้มูลทีจําเป็นทังหมดพรอ้มกบัเอกสารประกอบต่างๆ 
และมคีุณสมบตัติรงตามหลกัเกณฑก์ารเขา้รว่มโครงการและผ่านเกณฑก์ารประมาณการรายไดข้องครวัเร ื
อนแลว้ SFO จะมอบความชว่ยเหลอืดา้นตําราเรยีนแกนั่กเรยีนผูม้สีทิธิ  
และเงนิชว่ยเหลอืค่าอนิเตอรเ์น็ตแกค่รอบครวัทีมสีทิธิ โดยวธิกีารจ่ายชาํระอตัโนมตัปิระมาณสิ นเดอืนกรก
ฎาคม/สงิหาคม 2022 SFO จะออกหนังสอืแจง้ผล# ใหแ้กผู่ส้มคัรประมาณสิ นเดอืนกรกฏาคม / สงิหาคม 
2022 โดยจะมกีารออก “หนังสอืแจง้ผูไ้ม่มสีทิธิ ” 
ใหแ้กค่รอบครวัทีไม่ผ่านเกณฑก์ารประมาณการเงนิเดอืนของครวัเรอืน 
ครอบครวัทีใหข้อ้มูลทีจําเป็นไม่ครบถว้นตามกาํหนดเวลาของ SFO หรอืครอบครวัทีขอยกเลกิการสมคัร   

เร ิมต ังแตส่ิ นเดอืนตุ
ลาคม / 

ตน้เดอืนพฤศจกิาย
น 2022 

สําหรบันักเรยีนทีไดร้บัการเบกิจ่ายช ัวคราวจากโครงการ TA แลว้ SFO จะทําการคํานวณเงนิชว่ยเหลอืใหม่ 
และกาํหนดจํานวนเงนิชว่ยเหลอื รวมถงึ จา่ยเงนิชว่ยเหลอืจํานวนทีเหลอืใหแ้กท่ีผูส้มคัร 
หรอืเรยีกคนืคา่ใชจ้่ายสว่นเกนิคนืจากผูส้มคัร เมืออตัราการใหเ้งนิคา่ตําราเรยีนสําหรบัปีการศกึษา 
2022/23 ออกมา และะขอ้มูลโรงเรยีนของนักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการไดร้บัการตรวจสอบกบัฐานขอ้มูลของ 
EDB แลว้ (ประมาณสิ นเดอืนตลุาคม / ตน้เดอืนพฤศจกิายน 2022) 

สาํหรบัผูส้มคัรทียงัไม่ไดร้บัการเบกิจา่ยกบัโครงการชว่ยเหลอืดา้นตาํราเรยีนประจาํปี 2021/22 
หรอืผูท้ีมบุีตรทีกาํลงัเรยีนอยู่ช ัน P1 ในปีการศกึษา 2022/23 

สงิหาคม 2022 หากผูส้มคัรทีสง่ใบสมคัรภายในวนัทีหรอืกอ่นวนัที 31 พฤษภาคม 2022 ไดใ้หข้อ้มูลทีจาํเป็นพรอ้ม 
ทังเอกสารประกอบทังหมดแลว้  SFO จะออก “หนังสอืแจง้ผล”# ใบรบัรองนกัเรยีนผูม้สีทิธิ  (EC)  และ 
“ขอ้แนะนําการสมคัรโครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิ“ ใหแ้กผู่ส้มคัรทีมสีทิธิ นับตังแตเ่ดอืนสงิหาคม 2022 
โดยจะมกีารออก “หนังสอืแจง้ผูไ้ม่มสีทิธิ ” ใหแ้กค่รอบครวัทีไม่ผ่านเกณฑก์ารประมาณการเงนิเดอืนของครวัเรอืน 
ครอบครวัทีใหข้อ้มูลทีจาํเป็นไม่ครบถว้นตามกาํหนดเวลาของ SFO หรอืครอบครวัทีขอยกเลกิการสมคัร 

กนัยายน 2022 เมือผูส้มคัรไดร้บัใบรบัรอง EC แลว้จะตอ้งตรวจสอบขอ้มูลสว่นตวัและโครงการต่างๆ  ทีเลอืกสมคัรใหเ้รยีบรอ้ย 
หลงัจากนันผูส้มคัรจะตอ้งสง่คนืใบรบัรอง EC ฉบบัเสรจ็สมบูรณใ์หก้บัทางโรงเรยีนทีนักเรยีน 
เรยีนอยู่ ภายใน 1 สปัดาหห์ลงัจากเปิดเรยีนหรอืภายใน 2 สปัดาหน์ับจากวนัทีออกใบรบัรอง EC (แลว้ 
แตว่า่อนัไหนเกดิขึ นทหีลงั) เพือการดาํเนินการ ทังนี  โรงเรยีนจะรบัรองสถานะและการเขา้เรยีนของ 
นักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการ จากนันสง่ใบรบัรอง  EC ใหก้บั  SFO ตอ่ไป โดยปกตแิลว้ SFO จะไม่รบัใบรบัรอง EC 
ทียืนสง่ภายหลงัวนัทีกาํหนด 

(Thai) 

การรบัสมคัรเขา้รว่มโครงการชว่ยเหลอืดา้น 
การเงินสาํหรบันกัเรยีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สาํนกังานการเงินนกัเรยีน (SFO) 
องคก์ารชว่ยเหลอืดา้นการเงินสาํหรบันกัเรยีนและครอบครวัทีมฐีานะยากจน 

  
(Thai) 

การรบัสมคัรเขา้รว่มโครงการชว่ยเหลอืดา้น 
การเงินสาํหรบันกัเรยีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สาํนกังานการเงินนกัเรยีน (SFO) 
องคก์ารชว่ยเหลอืดา้นการเงินสาํหรบันกัเรยีนและครอบครวัทีมฐีานะยากจน 
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“ใบสมคัรเขา้รว่มโครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสําหรบันักเรยีน” เป็นใบสมคัรสําหรบัครอบครวั 
โดยมวีตัถุประสงคเ์พือแบ่งเบาภาระค่าใชจ้า่ยดา้นการศกึษาของครอบครวัทีมีบุตรซึงกาํลงัเรยีนอยู่ในโรงเรยีนประถมศกึษา 
และมธัยมศกึษา หรอืโรงเรยีนอนุบาล/ศูนยด์ูแลเด็กเล็ก เพือสมคัรขอรบัความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสําหรบันักเรยีน 

หลกัเกณฑก์ารเขา้รว่มโครงการ   
(i)  ผูส้มคัรจะตอ้งผ่านเกณฑก์ารประมาณการรายไดข้องครวัเรอืน และตอ้งเป็นบดิามารดา 

หรอืผูป้กครองของนักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการ (ตามขอ้บญัญตัภิายใตก้ฎหมายการปกครองผูเ้ยาว ์บทบญัญตัทิี  13) 
มฉิะนัน ผูส้มคัรจะตอ้งอธบิายในรายละเอยีดพรอ้มแสดงหลกัฐานยนืยนัถงึสาเหตุทีไม่สามารถปฏบิตัติามใบสมคัรได ้

(ii) นักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการจะตอ้งเป็นชาวฮ่องกงทียงัไม่สมรส มสีทิธิ ในทีพกัอาศยั 
สทิธิ ในทีดนิหรอืไดร้บัอนุญาตอย่างถกูตอ้งใหอ้ยู่ไดโ้ดยปราศจากเงือนไขใดๆ ในการพกัอาศยัในฮ่องกง 
(นอกเหนือจากขอ้จาํกดัในการพกัอาศยั) ทังนี นักเรยีนผูถ้อืเพียงวซีา่ท่องเทียว 
ใบอนุญาตใหอ้อกสองทางระหว่างฮ่องกงกบัมาเกา๊ วซีา่นักเรยีน หรอืผูท้ีมบีดิามารดาทีถอืวซีา่นักเรยีน/วซีา่ท่องเทียว 
ไม่มสีทิธิ ทีจะสมคัรขอรบัความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสาํหรบันักเรยีน 

(iii) สาํหรบันักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการซึงกาํลงัเรยีนอยู่ในเนอสเซอร ีอนุบาลตน้ และอนุบาลปลายในโรงเรยีนอนุบาล (K1 ถงึ K3) 
จะตอ้ง 

 มอีายุอย่างนอ้ย 2 ปี 8 เดอืน ในวนัที 31 สงิหาคม 2022 (เชน่ เกดิในวนัทีหรอืกอ่นวนัที 31 ธนัวาคม 2019) และ  
 กาํลงัเรยีนอยู่ในเนอสเซอร ี(K1) อนุบาลตน้ (K2) และอนุบาลปลาย (K3) 

ในโรงเรยีนอนุบาลทีขึ นทะเบยีนกบัสาํนักการศกึษา (EDB) 
โดยทีโรงเรยีนอนุบาลนันจะตอ้งเป็นโรงเรยีนอนุบาลทีไม่แสวงหาผลกาํไรจากการเปิดสอนหลกัสตูรทอ้งถินภายใตแ้ผนก
ารศกึษาในระดบัอนุบาล 

(iv) สาํหรบันักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการทีกาํลงัเรยีนอยู่ในศูนยด์ูแลเด็กเล็ก (กลุม่อายุ 0-2 ขวบ) และศูนยด์ูแลเด็กเล็ก (กลุม่อายุ 
2-3 ขวบ) จะตอ้ง 

 ไดร้บัการดแูลตลอดทังวนัในศูนยด์ูแลเด็ก (สถานทีรบัเลี ยงเด็กเล็ก เนอสเซอร ีหรอื 
กลุม่เด็กอายุทีเทยีบเท่าในศูนยด์ูแลเด็กและโรงเรยีนอนุบาล) ทีขึ นทะเบยีนกบักรมสวสัดกิารสงัคม (SWD) และ 

 ผ่านเกณฑก์ารตรวจสอบ “ความตอ้งการทางสงัคม” ภายในระยะเวลาการประเมนิเดยีวกนั และ 
(v) โรงเรยีนทีนักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการกาํลงัเรยีนอยู่นันจะตอ้งอยู่ในประเภททีกาํหนดตามแผนโครงการดงัต่อไปนี: 

โครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงิน  

 โครงการลดหย่อนค่าเล่าเรยีนโรงเรยีนอนุบาลและศูนยเ์ด็กเล็ก (KCFR) 
ใหค้วามชว่ยเหลอืครอบครวัทีตอ้งการความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิในรูปแบบของการลดหย่อนคา่เลา่เรยีนบุตรทีเรยีนอยู่ในเนอสเซอร ี
อนุบาลตน้และอนุบาลปลายในโรงเรยีนอนุบาลซึงไม่แสวงหากาํไรในทอ้งถินภายใตแ้ผนการศกึษาในระดบัอนุบาล 
และ/หรอืไดร้บัการดแูลตลอดทังวนัในศนูยด์แูลเด็กเล็กตา่งๆ 

 โครงการทุนช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายทีเกียวขอ้งกบัการศกึษาสําหรบันกัเรยีนอนุบาล (Grant-KG) ใหท้นุชว่ยเหลอืเพิม 
เตมิสําหรบันักเรยีนอนุบาลผูข้าดแคลนทนุทรพัย ์
ซ ึงผ่านเกณฑก์ารประมาณการรายไดข้องครวัเรอืนและมคีณุสมบตัคิรบถว้นตามเกณฑก์ารเขา้รว่มโครงการ KCFR 
เพือนําไปใชส้าํหรบัคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 
อนัเกียวกบัการศกึษาทีเกดิขึ นจากการศกึษาระดบัอนุบาลของนักเรยีนภายใตแ้ผนการศกึษาในระดบัอนุบาล 

 โครงการช่วยเหลอืดา้นตําราเรยีน (TA) ใหค้วามชว่ยเหลอืสําหรบันักเรยีนผูข้าดแคลนทุนทรพัยซ์ ึงกําลงัเรยีนอยู่ในระดบัประ 
ถมศกึษาปีที 1 ถงึมธัยมศกึษาปีที 6 ในโรงเรยีนของรฐั, โรงเรยีนทีไดร้บัเงินอุดหนุนจากภาคประชาชน, โรงเรยีน 
ทีไดร้บัเงินอดุหนุนจากภาครฐัตามจํานวนนักเรยีน และโรงเรยีนในทอ้งถินต่างๆ ทีอยู่ภายใตโ้ครงการเงนิชว่ยเหลอืโดยตรง เพือใหค้รอบ 
คลมุค่าใชจ้่ายดา้นตําราเรยีนทีจําเป็น รวมทังค่าใชจ้่ายทีเกียวขอ้งกบัการศึกษาอืนๆ   

 โครงการเงินช่วยเหลอืค่าเดนิทางสําหรบันกัเรยีน (STS) ใหค้วามชว่ยเหลอืเงนิคา่เดนิทางสาํหรบันักเรยีนผูข้าดแคลนทนุทรพัย ์
ซ ึงกาํลงัเรยีนอยู่ในระดบัประถมศกึษาหรอืมธัยมศกึษาตามหลกัเกณฑห์รอืศกึษาในหลกัสตูรภาคกลางวนัแบบเต็มเวลาไปจนถงึระดบั 
อุดมศกึษาในสถาบนัทีเป็นทียอมรบั ใชเ้วลาเกนิกว่า 10 นาทใีนการเดนิดว้ยเทา้จากโรงเรยีนหรอืการเดนิทางไปโรงเรยีนโดยรถสาธารณะ 

 โครงการเงินชว่ยเหลอืค่าอนิเทอรเ์น็ต (SIA) 
ใหเ้งนิชว่ยเหลอืสาํหรบัครอบครวัทีขาดแคลนทนุทรพัยซ์ ึงมนีักเรยีนทีกาํลงัเรยีนอยู่ในระดบัประถมศกึษาหรอืมธัยมศกึษา 
หรอืเป็นนักศกึษาทีเรยีนหลกัสูตรประกาศนียบตัรช ันสงู Yi Jin (DYJ) (รูจ้กักนัในนาม Yi Jin ประกาศนียบตัรช ันสูง (YJD) กอ่นปี 2016) 
หรอืเทยีบเทา่ในหลกัสูตรตา่งๆ ของสภาการฝึกอบรมอาชวีศกึษา (VTC) สาํหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยดา้นอนิเทอรเ์น็ตในการเรยีนผ่านสือ e-
learning ทีบา้นสาํหรบับุตร (ตวัอย่างเชน่ คา่บรกิารอนิเตอรเ์น็ต หรอืคา่บรกิารคงทีของ SIM 
การด์ทีใหบ้รกิารโดยผูใ้หบ้รกิารของบรกิารโทรศพัทบ์า้นหรอืโทรศพัทม์อืถอื) จะมกีารมอบเงนิชว่ยเหลอืใหแ้ตล่ะครวั 
เรอืน ทังนี  ครอบครวัทีมสีทิธิ จะไดร้บัเงนิชว่ยเหลอืในอตัราคงทีเป็นรายครวัเรอืน โดยไม่คาํนึงว่าในครวัเรอืนจะมจีาํนวนบุตรกีคน 

 

ขันตอนการสมคัร 

เพือเป็นการอาํนวยความสะดวกในการสมคัร และเพือการรกัษาสิงแวดลอ้ม 
สาํนักงานชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสาํหรบันักเรยีน (SFO) ขอแนะนําใหผู้ส้มคัรสง่ใบสมคัรทางอเิล็กทรอนิกส ์
หากครอบครวัใดมคีวามประสงคจ์ะสมคัรขอรบัความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสาํหรบันักเรยีนในปีการศกึษา 
2022/23 ผูส้มคัรสามารถเขา้ไปยงั “SFO E-link – My Applications 
(โครงการความชว่ยเหลอืทางการเงนิในระดบัช ันกอ่นประถมศกึษา ประถมศกึษา และมธัยมศกึษา)” 
(https://ess.wfsfaa.gov.hk/espps) เพือกรอกขอ้มูล แลว้สง่แบบฟอรม์ใบสมคัรอเิล็กทรอนิกสท์างออนไลน ์
หรอืสง่คนืแบบฟอรม์ใบสมคัรในรูปแบบเอกสารซึงไดก้รอกขอ้มูลครบถว้นแลว้ (SFO 106B หรอื SFO 7B) 
พรอ้มทังแนบเอกสารประกอบอืน ๆ ทีจาํเป็นมายงั SFO ทางไปรษณียโ์ดยตรง 
ผูส้มคัรควรอา่นคูม่อืการแนะนําเกียวกบัการสมคัรของครวัเรอืนอยา่งละเอยีดกอ่นทีจะทาํการกรอกขอ้มูล 
แตล่ะครอบครวัจะตอ้งสง่ใบสมคัรเพยีงใบเดยีวเทา่นัน 
การสง่ใบสมคัรหลายใบจากผูส้มคัรคนเดยีวกนัจะถอืเป็นโมฆะ ขันตอนการสมคัรมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี 

(i) การสมคัรขอรบัความชว่ยเหลอืดา้นการเงินสําหรบันกัเรยีนระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา 

เวลาโดยประมา
ณ 

ขันตอน 

ภายในหรอืกอ่นสิ น
เดอืนพฤษภาคม 

2022 

ผูส้มคัรจะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ใบสมคัรอเิล็กทรอนิกส ์อปัโหลดสําเนาเอกสารประกอบอืน ๆ ทีจําเป็น 
แลว้ส่งเอกสารทังหมดพรอ้มกนัมาทางออนไลน ์
หรอืส่งแบบฟอรม์ใบสมคัรในรูปแบบเอกสารทีกรอกขอ้มูลครบถว้นสมบูรณ ์
พรอ้มกบัเอกสารประกอบการสมคัรเพิมเตมิ (ถา้ม)ี และสําเนาเอกสารประกอบต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งไปยงั  
SFO ทางไปรษณีย ์โดยจา่หนา้ซองตามทีอยู่ทีระบุไว ้

สาํหรบัผูส้มคัรทีไดร้บัการเบกิจา่ยกบัโครงการชว่ยเหลอืดา้นตาํราเรยีน 2021/22 

สิ นเดอืนกรกฎาคม 
/ สงิหาคม 2022 

หากผูส้มคัรทีส่งใบสมคัรในวนัทีหรอืกอ่นวนัที 31 พฤษภาคม 2022 
ไดใ้หข้อ้มูลทีจําเป็นทังหมดพรอ้มกบัเอกสารประกอบต่างๆ 
และมคีุณสมบตัติรงตามหลกัเกณฑก์ารเขา้รว่มโครงการและผ่านเกณฑก์ารประมาณการรายไดข้องครวัเร ื
อนแลว้ SFO จะมอบความชว่ยเหลอืดา้นตําราเรยีนแกนั่กเรยีนผูม้สีทิธิ  
และเงนิชว่ยเหลอืค่าอนิเตอรเ์น็ตแกค่รอบครวัทีมสีทิธิ โดยวธิกีารจ่ายชาํระอตัโนมตัปิระมาณสิ นเดอืนกรก
ฎาคม/สงิหาคม 2022 SFO จะออกหนังสอืแจง้ผล# ใหแ้กผู่ส้มคัรประมาณสิ นเดอืนกรกฏาคม / สงิหาคม 
2022 โดยจะมกีารออก “หนังสอืแจง้ผูไ้ม่มสีทิธิ ” 
ใหแ้กค่รอบครวัทีไม่ผ่านเกณฑก์ารประมาณการเงนิเดอืนของครวัเรอืน 
ครอบครวัทีใหข้อ้มูลทีจําเป็นไม่ครบถว้นตามกาํหนดเวลาของ SFO หรอืครอบครวัทีขอยกเลกิการสมคัร   

เร ิมต ังแตส่ิ นเดอืนตุ
ลาคม / 

ตน้เดอืนพฤศจกิาย
น 2022 

สําหรบันักเรยีนทีไดร้บัการเบกิจ่ายช ัวคราวจากโครงการ TA แลว้ SFO จะทําการคํานวณเงนิชว่ยเหลอืใหม่ 
และกาํหนดจํานวนเงนิชว่ยเหลอื รวมถงึ จา่ยเงนิชว่ยเหลอืจํานวนทีเหลอืใหแ้กท่ีผูส้มคัร 
หรอืเรยีกคนืคา่ใชจ้่ายสว่นเกนิคนืจากผูส้มคัร เมืออตัราการใหเ้งนิคา่ตําราเรยีนสําหรบัปีการศกึษา 
2022/23 ออกมา และะขอ้มูลโรงเรยีนของนักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการไดร้บัการตรวจสอบกบัฐานขอ้มูลของ 
EDB แลว้ (ประมาณสิ นเดอืนตลุาคม / ตน้เดอืนพฤศจกิายน 2022) 

สาํหรบัผูส้มคัรทียงัไม่ไดร้บัการเบกิจา่ยกบัโครงการชว่ยเหลอืดา้นตาํราเรยีนประจาํปี 2021/22 
หรอืผูท้ีมบุีตรทีกาํลงัเรยีนอยู่ช ัน P1 ในปีการศกึษา 2022/23 

สงิหาคม 2022 หากผูส้มคัรทีสง่ใบสมคัรภายในวนัทีหรอืกอ่นวนัที 31 พฤษภาคม 2022 ไดใ้หข้อ้มูลทีจาํเป็นพรอ้ม 
ทังเอกสารประกอบทังหมดแลว้  SFO จะออก “หนังสอืแจง้ผล”# ใบรบัรองนกัเรยีนผูม้สีทิธิ  (EC)  และ 
“ขอ้แนะนําการสมคัรโครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิ“ ใหแ้กผู่ส้มคัรทีมสีทิธิ นับตังแตเ่ดอืนสงิหาคม 2022 
โดยจะมกีารออก “หนังสอืแจง้ผูไ้ม่มสีทิธิ ” ใหแ้กค่รอบครวัทีไม่ผ่านเกณฑก์ารประมาณการเงนิเดอืนของครวัเรอืน 
ครอบครวัทีใหข้อ้มูลทีจาํเป็นไม่ครบถว้นตามกาํหนดเวลาของ SFO หรอืครอบครวัทีขอยกเลกิการสมคัร 

กนัยายน 2022 เมือผูส้มคัรไดร้บัใบรบัรอง EC แลว้จะตอ้งตรวจสอบขอ้มูลสว่นตวัและโครงการต่างๆ  ทีเลอืกสมคัรใหเ้รยีบรอ้ย 
หลงัจากนันผูส้มคัรจะตอ้งสง่คนืใบรบัรอง EC ฉบบัเสรจ็สมบูรณใ์หก้บัทางโรงเรยีนทีนักเรยีน 
เรยีนอยู่ ภายใน 1 สปัดาหห์ลงัจากเปิดเรยีนหรอืภายใน 2 สปัดาหน์ับจากวนัทีออกใบรบัรอง EC (แลว้ 
แตว่า่อนัไหนเกดิขึ นทหีลงั) เพือการดาํเนินการ ทังนี  โรงเรยีนจะรบัรองสถานะและการเขา้เรยีนของ 
นักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการ จากนันสง่ใบรบัรอง  EC ใหก้บั  SFO ตอ่ไป โดยปกตแิลว้ SFO จะไม่รบัใบรบัรอง EC 
ทียืนสง่ภายหลงัวนัทีกาํหนด 

(Thai) 

การรบัสมคัรเขา้รว่มโครงการชว่ยเหลอืดา้น 
การเงินสาํหรบันกัเรยีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สาํนกังานการเงินนกัเรยีน (SFO) 
องคก์ารชว่ยเหลอืดา้นการเงินสาํหรบันกัเรยีนและครอบครวัทีมฐีานะยากจน 

  
(Thai) 

การรบัสมคัรเขา้รว่มโครงการชว่ยเหลอืดา้น 
การเงินสาํหรบันกัเรยีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สาํนกังานการเงินนกัเรยีน (SFO) 
องคก์ารชว่ยเหลอืดา้นการเงินสาํหรบันกัเรยีนและครอบครวัทีมฐีานะยากจน 
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สิ นเดอืนตลุาคม / 
ตน้เดอืนพฤศจกิาย
น 2022 เป็นตน้ไป 

หลงัจากตรวจสอบใบรบัรอง EC ทีถูกสง่กลบัมา  SFO 
จะดาํเนินการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการเงนิ โดยการจา่ยชาํระอตัโนมตั ิ
แกนั่กเรยีนทีไดร้บัการยนืยนัสทิธิ ตามโครงการทีตนไดส้มคัรไป 

#สาํหรบัผูส้มคัรทีมบีุตรทีจะสมคัรขอรบัความชว่ยเหลอืทางการเงนิสาํหรบันักเรยีนระดบักอ่นประถมศกึษาในปี 
2022/23 ในคราวเดยีวกนั  SFO จะทาํการออก “หนังสอืแจง้ผล” พรอ้มกบัใบรบัรอง SC ใหแ้กค่รอบครวัทีมสีทิธิ  
สาํหรบัรายละเอยีดโปรดดใูนขันตอนการสมคัรสาํหรบัการสมคัรขอความชว่ยเหลอืทางการเงนิสาํหรบันักเรยีนระดบัก่
อนประถมศกึษา 

(ii) การสมคัรขอรบัความชว่ยเหลอืดา้นการเงินสําหรบันกัเรยีนระดบักอ่นประถมศกึษา 

เวลาโดยประมา
ณ 

ขันตอน 

สําหรบัผูส้มคัรทีไดร้บัการเบกิจา่ยกบัโครงการชว่ยเหลอืทางการเงินสําหรบันกัเรยีนระดบักอ่นประถ
มศกึษา เท่านันในปี 2021/22  (ไม่รวมนกัเรยีนทีกาํลงัจะเขา้เรยีนระดบั P1 ในปีการศกึษา 
2022/23)  
ภายในหรอืกอ่นสิ 
นเดอืนมถิุนายน 

2022 

ผูส้มคัรจะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ใบสมคัรอเิล็กทรอนิกส ์อปัโหลดสาํเนาเอกสารประกอบอืน ๆ  
ทีจาํเป็น แลว้สง่เอกสารทังหมดพรอ้มกนัมาทางออนไลน ์
หรอืสง่แบบฟอรม์ใบสมคัรในรปูแบบเอกสารทีกรอกขอ้มูลครบถว้นสมบูรณพ์รอ้มกบั 
แบบฟอรม์การประเมนิ “ความตอ้งการทางสงัคม” (ถา้ม)ี และสาํเนาเอกสารประกอบตา่ง ๆ  
ทีเกียวขอ้งไปยงั  SFO ทางไปรษณีย ์โดยจา่หนา้ซองตามทีอยูท่ีระบุไว ้

สงิหาคม 
2022เป็นตน้ไป 

ถา้ผูส้มคัรทีสง่ใบสมคัรในวนัทีหรอืกอ่นวนัที 30 มถิุนายน 2022 
ไดใ้หข้อ้มูลทีจาํเป็นทังหมดพรอ้มกบัเอกสารประกอบตา่ง  ๆแลว้  SFO จะทาํการออก 
“หนังสอืแจง้ผล” พรอ้มกบั ใบรบัรองโรงเรยีน (SC) ใหแ้กนั่กเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการทีมสีทิธิ  
ตังแตเ่ดอืนสงิหาคม 2022 เป็นตน้ไป 

ทังนี ใบรบัรอง SC 
ทีเกียวขอ้งจะใชไ้ดส้าํหรบันักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการทีกาํลงัจะยา้ยไปเขา้เรยีนยงัโรงเรยีนอืน
ในปีการศกึษา 2022/23 เทา่นัน 
ซึงมชี ันเรยีนหรอืหอ้งเรยีนทีแตกตา่งไปจากใบรบัรองฉบบัทีเคยพมิพไ์ว ้
หรอืผูท้ีกาํลงัจะสมคัรขอความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสาํหรบันักเรยีนระดบักอ่นประถมศกึษาเ
ป็นคร ังแรก ในกรณีดงักลา่ว ผูส้มคัรจะตอ้งสง่ใบรบัรอง SC 
ใหก้บัโรงเรยีนทีจะเขา้ศกึษาสาํหรบัปี 2022/23 โดยวนัที 31 สงิหาคม 2022 หรอืภายใน 2 
สปัดาหนั์บจากวนัทีออกใบรบัรอง SC เพือดาํเนินการ 
(แลว้แตว่า่กระบวนการไหนเกดิขึ นทหีลงั)  

สําหรบัผูส้มคัรทียงัไม่ไดร้บัการเบกิจ่ายกบัโครงการชว่ยเหลอืทางการเงินสําหรบันกัเรยีนระดบัก่
อนประถมศกึษาในปี 2021/22 
กรกฎาคม 2022 

เป็นตน้ไป 
SFO จะแจก “ใบสมคัรเขา้รว่มโครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสําหรบันักเรยีน” 
พรอ้มกบัใบรบัรอง SC ใหก้บัผูส้มคัรทีสนใจผ่านทางโรงเรยีนตา่ง  ๆและจะรบัสมคัรตังแตว่นัที 1 
สงิหาคม 2022 โดยผูส้มคัรจะตอ้งกรอกใบสมคัรใหเ้สรจ็สมบูรณแ์ละสง่คนืใหก้บั SFO 
โดยตรงทางไปรษณีย ์หรอืสง่ใบสมคัรอเิล็กทรอนิกสท์างออนไลนโ์ดยเรว็ทีสดุ 
และสง่ใบรบัรอง SC ใหก้บัโรงเรยีนทีจะเขา้ศกึษาสาํหรบัปี 2022/23 กอ่นวนัที 31 สงิหาคม 
2022 เพือดาํเนินการตอ่ไป 

หมายเหต ุ

(i) ถา้ปัจจบุนัครอบครวัไดร้บัความชว่ยเหลอืของสวสัดกิารสงัคมแบบครอบคลมุ (CSSA) อยูแ่ลว้ 
โดยมบีุตรทีกาํลงัเรยีนอยูใ่นโรงเรยีนประถมศกึษาและมธัยมศกึษาหรอืโรงเรยีนอนุบาลและระดบัช ันอืนๆ 
ทีตํากวา่ จะตอ้งสมคัรโดยตรงกบั SWD เพือขอรบัเงนิชว่ยเหลอืดา้นคา่เลา่เรยีน คา่ธรรมเนียมการสอบ 
คา่ตาํราเรยีนและอปุกรณก์ารเรยีน คา่พาหนะ คา่อนิเทอรเ์น็ตสาํหรบัครวัเรอืน และอืนๆ สาํหรบัปีการศกึษา 
2022/23 โดยไม่จาํเป็นตอ้งสง่ใบสมคัรกบัทาง SFO 

(ii) หากผูส้มคัรไดส้ง่ “ใบสมคัรเขา้รว่มโครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสาํหรบันักเรยีน” สาํหรบัปี 2022/23 
ทางออนไลนแ์ลว้ ผูส้มคัรไม่จาํเป็นจะตอ้งสง่ใบสมคัรฉบบัเอกสารไปยงั SFO  

 

(iii) SFO จะไมย่อมรบั  “ใบสมคัรเขา้รว่มโครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงินสําหรบันกัเรยีน”
 ทีส่งในวนัทีหรอืหลงัวนัที 1 มนีาคม  
2023(ยกเวน้โครงการชว่ยเหลอืทางการเงินสําหรบันกัเรยีนระดบักอ่นประถมศกึษา) ท ังนี 
กาํหนดสิ นสดุการรบัสมคัรสําหรบัโครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงินแต่ละโครงการไดร้ะบไุวใ้นตารางตอ่
ไปนี – 

โครงการชว่ยเหลอืดา้น
การเงิน กาํหนดสิ นสุดการรบัสมคัร 

โครงการลดหย่อนคา่เล่าเ
รยีนโรงเรยีนอนุบาลและศู

นยเ์ดก็เล็ก (KCFR) 

ผูส้มคัรจะตอ้งส่งใบสมคัรใหก้บั  SFO ก่อนวนัปิดภาคเรยีนในปีการศกึษา 2022/23 หรอืไม่ 
เกนิวนัที 15 สงิหาคม 2023 แลว้แต่อนัไหนมาก่อน มเิชน่นัน 
จะไม่ไดร้บัการลดหย่อนค่าเล่าเรยีนแมว้่าจะผ่านเกณฑก์ารประมาณการรายไดข้องครวัเรื
อนและมคุีณสมบตัผ่ิานเกณฑก์ารเขา้รว่มโครงการก็ตาม ทังนี 
เดอืนทีมผีลบงัคบัใชข้องการลดหย่อนค่าเล่าเรยีน จะเป็นเดอืนทีผูส้มคัรทําการส่งใบสมคัร 
หรอืเดอืนทีนกัเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการไดร้บัการยอมรบัใหเ้ขา้เรยีนในโรงเรยีนอนุบา/ศูนย ์
ดูแลเด็กเล็ก ขึ นกบัวา่สิงใดจะเกดิขึ นทหีลงั   

โครงการทุนชว่ยเหลอืคา่
ใชจ้า่ยทีเกียวขอ้งกบัการ
ศกึษาสาํหรบันกัเรยีนระด ั

บอนุบาล (Grant-KG) 

ผูส้มคัรจะตอ้งส่งใบสมคัรใหก้บั SFO ก่อนวนัปิดภาคเรยีนในปีการศกึษา 2022/23 หรอืไม่ 
เกนิวนัที 15 สงิหาคม 2023 แลว้แต่อนัไหนมาก่อน 
มเิช่นนันจะไม่ไดร้บัการเบกิจ่ายสําหรบัโครงการ Grant-KG 
แมว้่าผูส้มคัรจะผ่านเกณฑก์ารประมาณการรายไดข้องครวัเรอืน 
และมคุีณสมบตัผ่ิานเกณฑก์ารเขา้รว่มโครงการก็ตาม 

โครงการชว่ยเหลอืดา้น
ตาํราเรยีน (TA) 

ผูส้มคัรจะตอ้งส่งใบสมคัรใหก้บั SFO ในวนัทีหรอืก่อนวนัที 31 ตุลาคม 2022 มเิช่นนัน 
จะไม่ไดร้บัความชว่ยเหลอืดา้นตําราเรยีนแมว้่าจะตอ้งผ่านเกณฑก์ารประมาณการรายได้
ของครวัเรอืน และมคุีณสมบตัผ่ิานเกณฑก์ารเขา้รว่มโครงการก็ตาม 

โครงการเงินชว่ยเหลอืคา่เ
ดนิทางสาํหรบันกัเรยีน 

(STS) 

สําหรบัผูส้มคัรทีส่งใบสมคัรในวนัทีหรอืหลงัวนัที 1 พฤศจกิายน 2022 
และผ่านเกณฑก์ารประมาณการรายไดข้องครวัเรอืน 
และมคุีณสมบตัผ่ิานเกณฑก์ารเขา้รว่มโครงการ 
การจ่ายเงินช่วยเหลอืค่าเดนิทางสําหรบันกัเรยีน (ถา้ใชไ้ด)้ 
ใหก้บันกัเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการทีผ่านการคดัเลอืกอาจมผีลบงัคบัใช ้
ต ังแต่วนัทีไดร้บัใบสมคัรหรอืวนัทีเขา้เรยีนในโรงเรยีนของนกัเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการ 
(หรอืวนัสิ นสุดโครงการ CSSA สําหรบันกัเรยีนทีไดร้บัเงินชว่ยเหลอืในโครงการ CSSA 
มาก่อนหน้านี) ท ังนี ขึ นอยู่กบัสภาพการณข์องแต่ละกรณี 

โครงการเงินชว่ยเหลอืคา่
อนิเทอรเ์น็ต (SIA) 

สําหรบัผูส้มคัรทีส่งใบสมคัรในวนัทีหรอืหลงัวนัที 1 กุมภาพนัธ ์2023 (เชน่ 
ในครึงหลงัของปีการศกึษา 2022/23) อาจมกีารจ่ายเงินช่วยเหลอืโครงการ SIA 
บางส่วนใหก้บัผูส้มคัรทีผ่านการคดัเลอืก 
โดยทีผูส้มคัรจะตอ้งผ่านเกณฑก์ารประมาณการรายไดข้องครวัเรอืน 
และมคุีณสมบตัผ่ิานเกณฑก์ารเขา้รว่มโครงการ 

(iv) SFO จะดําเนินการแจง้การไดร้บัใบสมคัรใหท้ราบทางขอ้ความ SMS ทีส่งไปยงัหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืฮ่องกงของผูส้มคัร 
หรอืออกหนังสอืแจง้ (สําหรบัผูส้มคัรทีไม่สามารถใหห้มายเลขโทรศพัทฮ่์องกงได)้ หากผูส้มคัรไม่ไดร้บัการแจง้เตอืนใด  ๆ
เกียวกบัการไดร้บัใบสมคัรทางขอ้ความ SMS หรอืหนังสอืแจง้จากทาง SFO ภายใน 20 วนัทําการ หลงัจากสง่ใบสมคัร 
กรณุาตดิตอ่สอบถามทีสายดว่นของ SFO (2802 2345) เพือตรวจสอบว่า SFO ไดร้บัใบสมคัรของท่านแลว้หรอืไม่ 
เพือหลกีเลียงการล่าชา้ในการสมคัร อนัเนืองจากการสง่มอบทีไม่ถกูตอ้ง/ไม่สาํเรจ็ 

(v) หากมกีารเปลียนแปลงทีสําคญัเกียวกบัรายละเอยีดครอบครวัของผูส้มคัร (เชน่ องคป์ระกอบของครอบครวั 
และฐานะทางการเงนิ เป็นตน้) หลงัจากระยะเวลาประเมนิ (ตังแต่วนัที 1 เมษายน 2021 ถงึ 31 มนีาคม 2022) 
ผูส้มคัรสามารถแจง้ใหเ้ราทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร พรอ้มยืนเอกสารทีเกียวขอ้งได ้SFO 
จะพจิารณาแตล่ะกรณีของแตล่ะบุคคล  

การประมาณการรายไดข้องครวัเรอืนและระดบัการใหค้วามชว่ยเหลอื 

(i) SFO จะใชก้ารคาํนวณ“รายไดค้รอบครวัทีปรบัแลว้“ (AFI) ในการประมาณการรายไดข้องครวัเรอืนเพือทําการประเมนิ 
สทิธิ ของครอบครวัทีจะรบัความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสําหรบันักเรยีนและระดบัการใหค้วามชว่ยเหลอืทีจะไดร้บัดงัสูตรตอ่ไปนี 

AFI = รายไดท้ ังหมดตอ่ปีของครวัเรอืน 
จาํนวนสมาชกิในครวัเรอืน + (1) 

  

 

(ii) รายไดท้ังหมดตอ่ปีของครวัเรอืน ประกอบดว้ยรายไดต้อ่ปีของผูส้มคัรและคูส่มรสและ  30% 
ของรายไดต้อ่ปีของบุตรทียงัไม่ไดส้มรสซึงอาศยัอยู่กบัครอบครวั (ถา้ม)ี และ เงนิอุดหนุนจากญาติ / เพือน (ถา้ม)ี 

(iii) โดยทัวไป สมาชกิในครวัเรอืนหมายถงึผูส้มคัร คูส่มรสของผูส้มคัร บุตรทียงัไม่ไดส้มรสซึงอาศยัอยู่กบัครอบครวั 
และบดิามารดาทีไดร้บัการดูแลจากผูส้มคัร หรอืคู่สมรสของผูส้มคัร 

(iv) สําหรบัครอบครวัเลี ยงเดียวทีมสีมาชกิ 2 ถงึ 3 คน “+ (1)” เลข 1 ของตวัหารในสูตร AFI จะเพิมขึ นเป็นเลข 2  
(v) มาตรฐานการใหส้ทิธิ จาก  AFI สําหรบัระดบัการใหค้วามชว่ยเหลอืระดบัต่างๆ ในปีการศกึษา 2022/23 

ระบุไวใ้นตารางดา้นล่าง โปรดจาํไวว้า่ค่า AFI ไม่ใชร่ายไดเ้ฉลียต่อเดอืนของครวัเรอืน 

*  AFI สาํหรบัครอบครวัทีมสีมาชกิ 3 คน และ 4 คนไดร้บัเงนิชว่ยเหลอืเต็มจาํนวนในปีการศกึษา 2022/23 
เป็นเงนิจาํนวน $ 51,523 และ $ 47,402 ตามลาํดบั สําหรบัครอบครวัเลี ยงเดียวทีมสีมาชกิ 2 คน 
และครอบครวัเลี ยงเดียวทีมสีมาชกิ 3 คน จะไดร้บัพจิารณาเป็นครอบครวัทีมสีมาชกิ 3 คน และครอบครวัทีมสีมาชกิ 4 
คนตามลําดบั ในการกาํหนด AFI เงนิชว่ยเหลอืเต็มจาํนวนและการคํานวณ AFI 

# สําหรบัการใหค้วามชว่ยเหลอืนักเรยีนระดบักอ่นประถมศกึษา ระดบัการใหค้วามชว่ยเหลอืจะอยู่ที 3/4 (75%) ถา้ AFI 
อยู่ระหวา่ง $ 42,560 และ $ 52,133 และระดบัการใหค้วามชว่ยเหลอืจะอยู่ทีคร ึงหนึง (50%) ถา้ AFI อยู่ระหว่าง $ 
52,134 และ $ 82,295 

 การจา่ยเงินชว่ยเหลอื    

 สําหรบัการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิสาํหรบันักเรยีนระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา SFO 
จะออกเงนิชว่ยเหลอืโดยวธิกีารจา่ยอตัโนมตัใิหแ้กผู่ส้มคัรทีมสีทิธิ  (หมายเหต:ุ 
โดยปกตจิาํนวนเงนิชว่ยเหลอืช ัวคราวจากโครงการ TA และโครงการ SIA 
จะจา่ยใหก้บัผูส้มคัรทีมสีทิธิ โดยนับตังแตส่ิ นเดอืนกรกฎาคม / สงิหาคม ในขณะที STS จะจา่ยตังแต่ประมาณสิ นเดอืนตลุาคม 
/ ตน้เดอืนพฤศจกิายนเป็นตน้ไป ทังนี ผูส้มคัรรายใหม่จะไดร้บัเงนิชว่ยเหลอืในเดอืน หรอืหลงัจากสิ นเดอืนตลุาคม / 
ตน้เดอืนพฤศจกิายน) 

 สําหรบัการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิสําหรบันักเรยีนระดบักอ่นประถมศกึษา 
การคลงัจะจา่ยเงนิชว่ยเหลอืทีผ่านการอนุมตัแิลว้ใหก้บัโรงเรยีนอนุบาล/ศนูยด์ูแลเด็กเล็กทีเกียวขอ้งโดยตรง ภายในประมาณ 
10 วนัทําการ นับแต่วนัทีออกหนังสอืแจง้ผลพรอ้มกบัจาํนวนเงนิชว่ยเหลอื 
จากนันทางโรงเรยีนอนุบาล/ศูนยด์แูลเด็กเล็กจะไดจ้ดัสรรการจา่ยชาํระใหก้บัผูส้มคัรตอ่ไป 
เงนิชว่ยเหลอืสําหรบัค่าใชจ้า่ยทีเกียวขอ้งกบันักเรยีนในระดบัช ันอนุบาลจะถูกจา่ยไปยงัผูส้มคัรทีมสีทิธิ โดยอตัโนมตั ิ
(หมายเหต:ุ SFO จะจา่ยเงนิชว่ยเหลอืใหก้บัผูส้มคัรทีผ่านการคดัเลอืกผา่นทางโรงเรยีนตา่ง  ๆทีเกียวขอ้ง 
และทุนชว่ยเหลอืค่าใชจ้า่ยเกียวกบัการศกึษาสําหรบันักเรยีนอนุบาลจะจา่ยผ่านระบบจา่ยอตัโนมตัไิปยงับญัชธีนาคารของผูส้
มคัรทีมสีทิธิ  นับตังแตส่ิ นเดอืนกนัยายน 2022) 

ตดิตอ่สอบถาม   

 ตดิตอ่สอบถามรายละเอยีดเพิมเตมิเกียวกบัโครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิและขันตอนการสมคัร โทร. สายด่วน 24 ช ัวโมงที 2802 
2345 หากผูส้มคัรตอ้งการสอบถามเกียวกบัการสมคัรเป็นภาษาอืนทีนอกเหนือไปจากภาษาจนี และภาษาองักฤษ 
สามารถสอบถามได ้8 ภาษา (ไดแ้ก ่ภาษาบาฮาซาอนิโดนีเซยี ภาษาฮนิด ีภาษาเนปาล ภาษาปันจาบ ภาษาตากาล็อก ภาษาไทย 
ภาษาอูรด ูและภาษาเวยีดนาม) โทรหาสายด่วน กรณุาเลอืก “ภาษาอืน” โดยกด ‘4’ หลงัเสยีงสญัญาณ  
นอกจากนี ผูส้มคัรสามารถเขา้ไปยงัเว็บไซตข์อง สํานักงานชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสําหรบัครอบครวัผูทํ้างาน และนักเรยีน 
(www.wfsfaa.gov.hk/sfo) สําหรบัขอ้มูลเพิมเตมิ 

 ผูส้มคัรสามารถตดิตอ่ศูนยใ์หบ้รกิารชนกลุม่นอ้ยทีอาศยัอยูใ่นฮ่องกง (CHEER) ไดท้างโทรศพัท ์
หากจําเป็นตอ้งใชบ้รกิารแปลและลา่มภาษาองักฤษและภาษาอืนๆ อกี 8 ภาษา ทังนี  หมายเลขสายดว่นของ CHEER 
แสดงไวด้งัตอ่ไปนี - 
ภาษาบาฮาซาอนิโดนีเซยี (3755 6811) ภาษาฮนิด ี(3755 6877) ภาษาเนปาล (3755 6822) ภาษาปัญจาบ (3755 6844) 
ภาษาตากาล็อก (3755 6855) ภาษาไทย (3755 6866) ภาษาอูรด ู(3755 6833) และภาษาเวยีดนาม (3755 6888) 
นอกจากนี ผูส้มคัรสามารถเขา้ชมเว็บไซตข์อง CHEER สําหรบัรายละเอยีดการใหบ้รกิารต่างๆ ไดท้ี 
(http://www.hkcs.org/en/services/cheer) 

ปีการศกึษา 2022/23 - 
AFI (HK$) 

ระดบัการใหค้วามชว่ยเหลอื 

0 – 42,559 ทังหมด (100%) * 
42,560 – 82,295 # คร ึงหนึง (50%) 

> 82,295 
ไม่มสีทิธิ  

(การสมคัรไม่สําเรจ็) 
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สิ นเดอืนตลุาคม / 
ตน้เดอืนพฤศจกิาย
น 2022 เป็นตน้ไป 

หลงัจากตรวจสอบใบรบัรอง EC ทีถูกสง่กลบัมา  SFO 
จะดาํเนินการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการเงนิ โดยการจา่ยชาํระอตัโนมตั ิ
แกนั่กเรยีนทีไดร้บัการยนืยนัสทิธิ ตามโครงการทีตนไดส้มคัรไป 

#สาํหรบัผูส้มคัรทีมบีุตรทีจะสมคัรขอรบัความชว่ยเหลอืทางการเงนิสาํหรบันักเรยีนระดบักอ่นประถมศกึษาในปี 
2022/23 ในคราวเดยีวกนั  SFO จะทาํการออก “หนังสอืแจง้ผล” พรอ้มกบัใบรบัรอง SC ใหแ้กค่รอบครวัทีมสีทิธิ  
สาํหรบัรายละเอยีดโปรดดใูนขันตอนการสมคัรสาํหรบัการสมคัรขอความชว่ยเหลอืทางการเงนิสาํหรบันักเรยีนระดบัก่
อนประถมศกึษา 

(ii) การสมคัรขอรบัความชว่ยเหลอืดา้นการเงินสําหรบันกัเรยีนระดบักอ่นประถมศกึษา 

เวลาโดยประมา
ณ 

ขันตอน 

สําหรบัผูส้มคัรทีไดร้บัการเบกิจา่ยกบัโครงการชว่ยเหลอืทางการเงินสําหรบันกัเรยีนระดบักอ่นประถ
มศกึษา เท่านันในปี 2021/22  (ไม่รวมนกัเรยีนทีกาํลงัจะเขา้เรยีนระดบั P1 ในปีการศกึษา 
2022/23)  
ภายในหรอืกอ่นสิ 
นเดอืนมถิุนายน 

2022 

ผูส้มคัรจะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ใบสมคัรอเิล็กทรอนิกส ์อปัโหลดสาํเนาเอกสารประกอบอืน ๆ  
ทีจาํเป็น แลว้สง่เอกสารทังหมดพรอ้มกนัมาทางออนไลน ์
หรอืสง่แบบฟอรม์ใบสมคัรในรปูแบบเอกสารทีกรอกขอ้มูลครบถว้นสมบูรณพ์รอ้มกบั 
แบบฟอรม์การประเมนิ “ความตอ้งการทางสงัคม” (ถา้ม)ี และสาํเนาเอกสารประกอบตา่ง ๆ  
ทีเกียวขอ้งไปยงั  SFO ทางไปรษณีย ์โดยจา่หนา้ซองตามทีอยูท่ีระบุไว ้

สงิหาคม 
2022เป็นตน้ไป 

ถา้ผูส้มคัรทีสง่ใบสมคัรในวนัทีหรอืกอ่นวนัที 30 มถิุนายน 2022 
ไดใ้หข้อ้มูลทีจาํเป็นทังหมดพรอ้มกบัเอกสารประกอบตา่ง  ๆแลว้  SFO จะทาํการออก 
“หนังสอืแจง้ผล” พรอ้มกบั ใบรบัรองโรงเรยีน (SC) ใหแ้กนั่กเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการทีมสีทิธิ  
ตังแตเ่ดอืนสงิหาคม 2022 เป็นตน้ไป 

ทังนี ใบรบัรอง SC 
ทีเกียวขอ้งจะใชไ้ดส้าํหรบันักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการทีกาํลงัจะยา้ยไปเขา้เรยีนยงัโรงเรยีนอืน
ในปีการศกึษา 2022/23 เทา่นัน 
ซึงมชี ันเรยีนหรอืหอ้งเรยีนทีแตกตา่งไปจากใบรบัรองฉบบัทีเคยพมิพไ์ว ้
หรอืผูท้ีกาํลงัจะสมคัรขอความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสาํหรบันักเรยีนระดบักอ่นประถมศกึษาเ
ป็นคร ังแรก ในกรณีดงักลา่ว ผูส้มคัรจะตอ้งสง่ใบรบัรอง SC 
ใหก้บัโรงเรยีนทีจะเขา้ศกึษาสาํหรบัปี 2022/23 โดยวนัที 31 สงิหาคม 2022 หรอืภายใน 2 
สปัดาหนั์บจากวนัทีออกใบรบัรอง SC เพือดาํเนินการ 
(แลว้แตว่า่กระบวนการไหนเกดิขึ นทหีลงั)  

สําหรบัผูส้มคัรทียงัไม่ไดร้บัการเบกิจ่ายกบัโครงการชว่ยเหลอืทางการเงินสําหรบันกัเรยีนระดบัก่
อนประถมศกึษาในปี 2021/22 
กรกฎาคม 2022 

เป็นตน้ไป 
SFO จะแจก “ใบสมคัรเขา้รว่มโครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสําหรบันักเรยีน” 
พรอ้มกบัใบรบัรอง SC ใหก้บัผูส้มคัรทีสนใจผ่านทางโรงเรยีนตา่ง  ๆและจะรบัสมคัรตังแตว่นัที 1 
สงิหาคม 2022 โดยผูส้มคัรจะตอ้งกรอกใบสมคัรใหเ้สรจ็สมบูรณแ์ละสง่คนืใหก้บั SFO 
โดยตรงทางไปรษณีย ์หรอืสง่ใบสมคัรอเิล็กทรอนิกสท์างออนไลนโ์ดยเรว็ทีสดุ 
และสง่ใบรบัรอง SC ใหก้บัโรงเรยีนทีจะเขา้ศกึษาสาํหรบัปี 2022/23 กอ่นวนัที 31 สงิหาคม 
2022 เพือดาํเนินการตอ่ไป 

หมายเหต ุ

(i) ถา้ปัจจบุนัครอบครวัไดร้บัความชว่ยเหลอืของสวสัดกิารสงัคมแบบครอบคลมุ (CSSA) อยูแ่ลว้ 
โดยมบีุตรทีกาํลงัเรยีนอยูใ่นโรงเรยีนประถมศกึษาและมธัยมศกึษาหรอืโรงเรยีนอนุบาลและระดบัช ันอืนๆ 
ทีตํากวา่ จะตอ้งสมคัรโดยตรงกบั SWD เพือขอรบัเงนิชว่ยเหลอืดา้นคา่เลา่เรยีน คา่ธรรมเนียมการสอบ 
คา่ตาํราเรยีนและอปุกรณก์ารเรยีน คา่พาหนะ คา่อนิเทอรเ์น็ตสาํหรบัครวัเรอืน และอืนๆ สาํหรบัปีการศกึษา 
2022/23 โดยไม่จาํเป็นตอ้งสง่ใบสมคัรกบัทาง SFO 

(ii) หากผูส้มคัรไดส้ง่ “ใบสมคัรเขา้รว่มโครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสาํหรบันักเรยีน” สาํหรบัปี 2022/23 
ทางออนไลนแ์ลว้ ผูส้มคัรไม่จาํเป็นจะตอ้งสง่ใบสมคัรฉบบัเอกสารไปยงั SFO  

 

(iii) SFO จะไมย่อมรบั  “ใบสมคัรเขา้รว่มโครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงินสําหรบันกัเรยีน”
 ทีส่งในวนัทีหรอืหลงัวนัที 1 มนีาคม  
2023(ยกเวน้โครงการชว่ยเหลอืทางการเงินสําหรบันกัเรยีนระดบักอ่นประถมศกึษา) ท ังนี 
กาํหนดสิ นสดุการรบัสมคัรสําหรบัโครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงินแต่ละโครงการไดร้ะบไุวใ้นตารางตอ่
ไปนี – 

โครงการชว่ยเหลอืดา้น
การเงิน กาํหนดสิ นสุดการรบัสมคัร 

โครงการลดหย่อนคา่เล่าเ
รยีนโรงเรยีนอนุบาลและศู

นยเ์ดก็เล็ก (KCFR) 

ผูส้มคัรจะตอ้งส่งใบสมคัรใหก้บั  SFO ก่อนวนัปิดภาคเรยีนในปีการศกึษา 2022/23 หรอืไม่ 
เกนิวนัที 15 สงิหาคม 2023 แลว้แต่อนัไหนมาก่อน มเิชน่นัน 
จะไม่ไดร้บัการลดหย่อนค่าเล่าเรยีนแมว้่าจะผ่านเกณฑก์ารประมาณการรายไดข้องครวัเรื
อนและมคุีณสมบตัผ่ิานเกณฑก์ารเขา้รว่มโครงการก็ตาม ทังนี 
เดอืนทีมผีลบงัคบัใชข้องการลดหย่อนค่าเล่าเรยีน จะเป็นเดอืนทีผูส้มคัรทําการส่งใบสมคัร 
หรอืเดอืนทีนกัเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการไดร้บัการยอมรบัใหเ้ขา้เรยีนในโรงเรยีนอนุบา/ศูนย ์
ดูแลเด็กเล็ก ขึ นกบัวา่สิงใดจะเกดิขึ นทหีลงั   

โครงการทุนชว่ยเหลอืคา่
ใชจ้า่ยทีเกียวขอ้งกบัการ
ศกึษาสาํหรบันกัเรยีนระด ั

บอนุบาล (Grant-KG) 

ผูส้มคัรจะตอ้งส่งใบสมคัรใหก้บั SFO ก่อนวนัปิดภาคเรยีนในปีการศกึษา 2022/23 หรอืไม่ 
เกนิวนัที 15 สงิหาคม 2023 แลว้แต่อนัไหนมาก่อน 
มเิช่นนันจะไม่ไดร้บัการเบกิจ่ายสําหรบัโครงการ Grant-KG 
แมว้่าผูส้มคัรจะผ่านเกณฑก์ารประมาณการรายไดข้องครวัเรอืน 
และมคุีณสมบตัผ่ิานเกณฑก์ารเขา้รว่มโครงการก็ตาม 

โครงการชว่ยเหลอืดา้น
ตาํราเรยีน (TA) 

ผูส้มคัรจะตอ้งส่งใบสมคัรใหก้บั SFO ในวนัทีหรอืก่อนวนัที 31 ตุลาคม 2022 มเิช่นนัน 
จะไม่ไดร้บัความชว่ยเหลอืดา้นตําราเรยีนแมว้่าจะตอ้งผ่านเกณฑก์ารประมาณการรายได้
ของครวัเรอืน และมคุีณสมบตัผ่ิานเกณฑก์ารเขา้รว่มโครงการก็ตาม 

โครงการเงินชว่ยเหลอืคา่เ
ดนิทางสาํหรบันกัเรยีน 

(STS) 

สําหรบัผูส้มคัรทีส่งใบสมคัรในวนัทีหรอืหลงัวนัที 1 พฤศจกิายน 2022 
และผ่านเกณฑก์ารประมาณการรายไดข้องครวัเรอืน 
และมคุีณสมบตัผ่ิานเกณฑก์ารเขา้รว่มโครงการ 
การจา่ยเงินช่วยเหลอืค่าเดนิทางสําหรบันกัเรยีน (ถา้ใชไ้ด)้ 
ใหก้บันกัเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการทีผ่านการคดัเลอืกอาจมผีลบงัคบัใช ้
ต ังแต่วนัทีไดร้บัใบสมคัรหรอืวนัทีเขา้เรยีนในโรงเรยีนของนกัเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการ 
(หรอืวนัสิ นสุดโครงการ CSSA สําหรบันกัเรยีนทีไดร้บัเงินชว่ยเหลอืในโครงการ CSSA 
มาก่อนหน้านี) ท ังนี ขึ นอยู่กบัสภาพการณข์องแต่ละกรณี 

โครงการเงินชว่ยเหลอืคา่
อนิเทอรเ์น็ต (SIA) 

สําหรบัผูส้มคัรทีส่งใบสมคัรในวนัทีหรอืหลงัวนัที 1 กุมภาพนัธ ์2023 (เชน่ 
ในครึงหลงัของปีการศกึษา 2022/23) อาจมกีารจ่ายเงินช่วยเหลอืโครงการ SIA 
บางส่วนใหก้บัผูส้มคัรทีผ่านการคดัเลอืก 
โดยทีผูส้มคัรจะตอ้งผ่านเกณฑก์ารประมาณการรายไดข้องครวัเรอืน 
และมคุีณสมบตัผ่ิานเกณฑก์ารเขา้รว่มโครงการ 

(iv) SFO จะดําเนินการแจง้การไดร้บัใบสมคัรใหท้ราบทางขอ้ความ SMS ทีส่งไปยงัหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืฮ่องกงของผูส้มคัร 
หรอืออกหนังสอืแจง้ (สําหรบัผูส้มคัรทีไม่สามารถใหห้มายเลขโทรศพัทฮ่์องกงได)้ หากผูส้มคัรไม่ไดร้บัการแจง้เตอืนใด  ๆ
เกียวกบัการไดร้บัใบสมคัรทางขอ้ความ SMS หรอืหนังสอืแจง้จากทาง SFO ภายใน 20 วนัทําการ หลงัจากสง่ใบสมคัร 
กรณุาตดิตอ่สอบถามทีสายดว่นของ SFO (2802 2345) เพือตรวจสอบว่า SFO ไดร้บัใบสมคัรของท่านแลว้หรอืไม่ 
เพือหลกีเลียงการล่าชา้ในการสมคัร อนัเนืองจากการสง่มอบทีไม่ถกูตอ้ง/ไม่สาํเรจ็ 

(v) หากมกีารเปลียนแปลงทีสําคญัเกียวกบัรายละเอยีดครอบครวัของผูส้มคัร (เชน่ องคป์ระกอบของครอบครวั 
และฐานะทางการเงนิ เป็นตน้) หลงัจากระยะเวลาประเมนิ (ตังแต่วนัที 1 เมษายน 2021 ถงึ 31 มนีาคม 2022) 
ผูส้มคัรสามารถแจง้ใหเ้ราทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร พรอ้มยืนเอกสารทีเกียวขอ้งได ้SFO 
จะพจิารณาแตล่ะกรณีของแตล่ะบุคคล  

การประมาณการรายไดข้องครวัเรอืนและระดบัการใหค้วามชว่ยเหลอื 

(i) SFO จะใชก้ารคาํนวณ“รายไดค้รอบครวัทีปรบัแลว้“ (AFI) ในการประมาณการรายไดข้องครวัเรอืนเพือทําการประเมนิ 
สทิธิ ของครอบครวัทีจะรบัความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสําหรบันักเรยีนและระดบัการใหค้วามชว่ยเหลอืทีจะไดร้บัดงัสูตรตอ่ไปนี 

AFI = รายไดท้ ังหมดตอ่ปีของครวัเรอืน 
จาํนวนสมาชกิในครวัเรอืน + (1) 

  

 

(ii) รายไดท้ังหมดตอ่ปีของครวัเรอืน ประกอบดว้ยรายไดต้อ่ปีของผูส้มคัรและคูส่มรสและ  30% 
ของรายไดต้อ่ปีของบุตรทียงัไม่ไดส้มรสซึงอาศยัอยู่กบัครอบครวั (ถา้ม)ี และ เงนิอุดหนุนจากญาติ / เพือน (ถา้ม)ี 

(iii) โดยทัวไป สมาชกิในครวัเรอืนหมายถงึผูส้มคัร คูส่มรสของผูส้มคัร บุตรทียงัไม่ไดส้มรสซึงอาศยัอยู่กบัครอบครวั 
และบดิามารดาทีไดร้บัการดูแลจากผูส้มคัร หรอืคู่สมรสของผูส้มคัร 

(iv) สําหรบัครอบครวัเลี ยงเดียวทีมสีมาชกิ 2 ถงึ 3 คน “+ (1)” เลข 1 ของตวัหารในสูตร AFI จะเพิมขึ นเป็นเลข 2  
(v) มาตรฐานการใหส้ทิธิ จาก  AFI สําหรบัระดบัการใหค้วามชว่ยเหลอืระดบัต่างๆ ในปีการศกึษา 2022/23 

ระบุไวใ้นตารางดา้นล่าง โปรดจาํไวว้า่ค่า AFI ไม่ใชร่ายไดเ้ฉลียต่อเดอืนของครวัเรอืน 

*  AFI สาํหรบัครอบครวัทีมสีมาชกิ 3 คน และ 4 คนไดร้บัเงนิชว่ยเหลอืเต็มจาํนวนในปีการศกึษา 2022/23 
เป็นเงนิจาํนวน $ 51,523 และ $ 47,402 ตามลาํดบั สําหรบัครอบครวัเลี ยงเดียวทีมสีมาชกิ 2 คน 
และครอบครวัเลี ยงเดียวทีมสีมาชกิ 3 คน จะไดร้บัพจิารณาเป็นครอบครวัทีมสีมาชกิ 3 คน และครอบครวัทีมสีมาชกิ 4 
คนตามลําดบั ในการกาํหนด AFI เงนิชว่ยเหลอืเต็มจาํนวนและการคํานวณ AFI 

# สําหรบัการใหค้วามชว่ยเหลอืนักเรยีนระดบักอ่นประถมศกึษา ระดบัการใหค้วามชว่ยเหลอืจะอยู่ที 3/4 (75%) ถา้ AFI 
อยู่ระหวา่ง $ 42,560 และ $ 52,133 และระดบัการใหค้วามชว่ยเหลอืจะอยู่ทีคร ึงหนึง (50%) ถา้ AFI อยู่ระหว่าง $ 
52,134 และ $ 82,295 

 การจา่ยเงินชว่ยเหลอื    

 สําหรบัการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิสาํหรบันักเรยีนระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา SFO 
จะออกเงนิชว่ยเหลอืโดยวธิกีารจา่ยอตัโนมตัใิหแ้กผู่ส้มคัรทีมสีทิธิ  (หมายเหต:ุ 
โดยปกตจิาํนวนเงนิชว่ยเหลอืช ัวคราวจากโครงการ TA และโครงการ SIA 
จะจา่ยใหก้บัผูส้มคัรทีมสีทิธิ โดยนับตังแตส่ิ นเดอืนกรกฎาคม / สงิหาคม ในขณะที STS จะจา่ยตังแต่ประมาณสิ นเดอืนตลุาคม 
/ ตน้เดอืนพฤศจกิายนเป็นตน้ไป ทังนี ผูส้มคัรรายใหม่จะไดร้บัเงนิชว่ยเหลอืในเดอืน หรอืหลงัจากสิ นเดอืนตลุาคม / 
ตน้เดอืนพฤศจกิายน) 

 สําหรบัการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิสําหรบันักเรยีนระดบักอ่นประถมศกึษา 
การคลงัจะจา่ยเงนิชว่ยเหลอืทีผ่านการอนุมตัแิลว้ใหก้บัโรงเรยีนอนุบาล/ศนูยด์ูแลเด็กเล็กทีเกียวขอ้งโดยตรง ภายในประมาณ 
10 วนัทําการ นับแต่วนัทีออกหนังสอืแจง้ผลพรอ้มกบัจาํนวนเงนิชว่ยเหลอื 
จากนันทางโรงเรยีนอนุบาล/ศูนยด์แูลเด็กเล็กจะไดจ้ดัสรรการจา่ยชาํระใหก้บัผูส้มคัรตอ่ไป 
เงนิชว่ยเหลอืสําหรบัค่าใชจ้า่ยทีเกียวขอ้งกบันักเรยีนในระดบัช ันอนุบาลจะถูกจา่ยไปยงัผูส้มคัรทีมสีทิธิ โดยอตัโนมตั ิ
(หมายเหต:ุ SFO จะจา่ยเงนิชว่ยเหลอืใหก้บัผูส้มคัรทีผ่านการคดัเลอืกผา่นทางโรงเรยีนตา่ง  ๆทีเกียวขอ้ง 
และทุนชว่ยเหลอืค่าใชจ้า่ยเกียวกบัการศกึษาสําหรบันักเรยีนอนุบาลจะจา่ยผ่านระบบจา่ยอตัโนมตัไิปยงับญัชธีนาคารของผูส้
มคัรทีมสีทิธิ  นับตังแตส่ิ นเดอืนกนัยายน 2022) 

ตดิตอ่สอบถาม   

 ตดิตอ่สอบถามรายละเอยีดเพิมเตมิเกียวกบัโครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิและขันตอนการสมคัร โทร. สายด่วน 24 ช ัวโมงที 2802 
2345 หากผูส้มคัรตอ้งการสอบถามเกียวกบัการสมคัรเป็นภาษาอืนทีนอกเหนือไปจากภาษาจนี และภาษาองักฤษ 
สามารถสอบถามได ้8 ภาษา (ไดแ้ก ่ภาษาบาฮาซาอนิโดนีเซยี ภาษาฮนิด ีภาษาเนปาล ภาษาปันจาบ ภาษาตากาล็อก ภาษาไทย 
ภาษาอูรด ูและภาษาเวยีดนาม) โทรหาสายด่วน กรณุาเลอืก “ภาษาอืน” โดยกด ‘4’ หลงัเสยีงสญัญาณ  
นอกจากนี ผูส้มคัรสามารถเขา้ไปยงัเว็บไซตข์อง สํานักงานชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสําหรบัครอบครวัผูทํ้างาน และนักเรยีน 
(www.wfsfaa.gov.hk/sfo) สําหรบัขอ้มูลเพิมเตมิ 

 ผูส้มคัรสามารถตดิตอ่ศูนยใ์หบ้รกิารชนกลุม่นอ้ยทีอาศยัอยูใ่นฮ่องกง (CHEER) ไดท้างโทรศพัท ์
หากจําเป็นตอ้งใชบ้รกิารแปลและลา่มภาษาองักฤษและภาษาอืนๆ อกี 8 ภาษา ทังนี  หมายเลขสายดว่นของ CHEER 
แสดงไวด้งัตอ่ไปนี - 
ภาษาบาฮาซาอนิโดนีเซยี (3755 6811) ภาษาฮนิด ี(3755 6877) ภาษาเนปาล (3755 6822) ภาษาปัญจาบ (3755 6844) 
ภาษาตากาล็อก (3755 6855) ภาษาไทย (3755 6866) ภาษาอูรด ู(3755 6833) และภาษาเวยีดนาม (3755 6888) 
นอกจากนี ผูส้มคัรสามารถเขา้ชมเว็บไซตข์อง CHEER สําหรบัรายละเอยีดการใหบ้รกิารต่างๆ ไดท้ี 
(http://www.hkcs.org/en/services/cheer) 

ปีการศกึษา 2022/23 - 
AFI (HK$) 

ระดบัการใหค้วามชว่ยเหลอื 

0 – 42,559 ทังหมด (100%) * 
42,560 – 82,295 # คร ึงหนึง (50%) 

> 82,295 
ไม่มสีทิธิ  

(การสมคัรไม่สําเรจ็) 
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สิ นเดอืนตลุาคม / 
ตน้เดอืนพฤศจกิาย
น 2022 เป็นตน้ไป 

หลงัจากตรวจสอบใบรบัรอง EC ทีถูกสง่กลบัมา  SFO 
จะดาํเนินการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการเงนิ โดยการจา่ยชาํระอตัโนมตั ิ
แกนั่กเรยีนทีไดร้บัการยนืยนัสทิธิ ตามโครงการทีตนไดส้มคัรไป 

#สาํหรบัผูส้มคัรทีมบีุตรทีจะสมคัรขอรบัความชว่ยเหลอืทางการเงนิสาํหรบันักเรยีนระดบักอ่นประถมศกึษาในปี 
2022/23 ในคราวเดยีวกนั  SFO จะทาํการออก “หนังสอืแจง้ผล” พรอ้มกบัใบรบัรอง SC ใหแ้กค่รอบครวัทีมสีทิธิ  
สาํหรบัรายละเอยีดโปรดดใูนขันตอนการสมคัรสาํหรบัการสมคัรขอความชว่ยเหลอืทางการเงนิสาํหรบันักเรยีนระดบัก่
อนประถมศกึษา 

(ii) การสมคัรขอรบัความชว่ยเหลอืดา้นการเงินสําหรบันกัเรยีนระดบักอ่นประถมศกึษา 

เวลาโดยประมา
ณ 

ขันตอน 

สําหรบัผูส้มคัรทีไดร้บัการเบกิจา่ยกบัโครงการชว่ยเหลอืทางการเงินสําหรบันกัเรยีนระดบักอ่นประถ
มศกึษา เท่านันในปี 2021/22  (ไม่รวมนกัเรยีนทีกาํลงัจะเขา้เรยีนระดบั P1 ในปีการศกึษา 
2022/23)  
ภายในหรอืกอ่นสิ 
นเดอืนมถิุนายน 

2022 

ผูส้มคัรจะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ใบสมคัรอเิล็กทรอนิกส ์อปัโหลดสาํเนาเอกสารประกอบอืน ๆ  
ทีจาํเป็น แลว้สง่เอกสารทังหมดพรอ้มกนัมาทางออนไลน ์
หรอืสง่แบบฟอรม์ใบสมคัรในรปูแบบเอกสารทีกรอกขอ้มูลครบถว้นสมบูรณพ์รอ้มกบั 
แบบฟอรม์การประเมนิ “ความตอ้งการทางสงัคม” (ถา้ม)ี และสาํเนาเอกสารประกอบตา่ง ๆ  
ทีเกียวขอ้งไปยงั  SFO ทางไปรษณีย ์โดยจา่หนา้ซองตามทีอยูท่ีระบุไว ้

สงิหาคม 
2022เป็นตน้ไป 

ถา้ผูส้มคัรทีสง่ใบสมคัรในวนัทีหรอืกอ่นวนัที 30 มถิุนายน 2022 
ไดใ้หข้อ้มูลทีจาํเป็นทังหมดพรอ้มกบัเอกสารประกอบตา่ง  ๆแลว้  SFO จะทาํการออก 
“หนังสอืแจง้ผล” พรอ้มกบั ใบรบัรองโรงเรยีน (SC) ใหแ้กนั่กเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการทีมสีทิธิ  
ตังแตเ่ดอืนสงิหาคม 2022 เป็นตน้ไป 

ทังนี ใบรบัรอง SC 
ทีเกียวขอ้งจะใชไ้ดส้าํหรบันักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการทีกาํลงัจะยา้ยไปเขา้เรยีนยงัโรงเรยีนอืน
ในปีการศกึษา 2022/23 เทา่นัน 
ซึงมชี ันเรยีนหรอืหอ้งเรยีนทีแตกตา่งไปจากใบรบัรองฉบบัทีเคยพมิพไ์ว ้
หรอืผูท้ีกาํลงัจะสมคัรขอความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสาํหรบันักเรยีนระดบักอ่นประถมศกึษาเ
ป็นคร ังแรก ในกรณีดงักลา่ว ผูส้มคัรจะตอ้งสง่ใบรบัรอง SC 
ใหก้บัโรงเรยีนทีจะเขา้ศกึษาสาํหรบัปี 2022/23 โดยวนัที 31 สงิหาคม 2022 หรอืภายใน 2 
สปัดาหนั์บจากวนัทีออกใบรบัรอง SC เพือดาํเนินการ 
(แลว้แตว่า่กระบวนการไหนเกดิขึ นทหีลงั)  

สําหรบัผูส้มคัรทียงัไม่ไดร้บัการเบกิจ่ายกบัโครงการชว่ยเหลอืทางการเงินสําหรบันกัเรยีนระดบัก่
อนประถมศกึษาในปี 2021/22 
กรกฎาคม 2022 

เป็นตน้ไป 
SFO จะแจก “ใบสมคัรเขา้รว่มโครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสําหรบันักเรยีน” 
พรอ้มกบัใบรบัรอง SC ใหก้บัผูส้มคัรทีสนใจผ่านทางโรงเรยีนตา่ง  ๆและจะรบัสมคัรตังแตว่นัที 1 
สงิหาคม 2022 โดยผูส้มคัรจะตอ้งกรอกใบสมคัรใหเ้สรจ็สมบูรณแ์ละสง่คนืใหก้บั SFO 
โดยตรงทางไปรษณีย ์หรอืสง่ใบสมคัรอเิล็กทรอนิกสท์างออนไลนโ์ดยเรว็ทีสดุ 
และสง่ใบรบัรอง SC ใหก้บัโรงเรยีนทีจะเขา้ศกึษาสาํหรบัปี 2022/23 กอ่นวนัที 31 สงิหาคม 
2022 เพือดาํเนินการตอ่ไป 

หมายเหต ุ

(i) ถา้ปัจจบุนัครอบครวัไดร้บัความชว่ยเหลอืของสวสัดกิารสงัคมแบบครอบคลมุ (CSSA) อยูแ่ลว้ 
โดยมบีุตรทีกาํลงัเรยีนอยูใ่นโรงเรยีนประถมศกึษาและมธัยมศกึษาหรอืโรงเรยีนอนุบาลและระดบัช ันอืนๆ 
ทีตํากวา่ จะตอ้งสมคัรโดยตรงกบั SWD เพือขอรบัเงนิชว่ยเหลอืดา้นคา่เลา่เรยีน คา่ธรรมเนียมการสอบ 
คา่ตาํราเรยีนและอปุกรณก์ารเรยีน คา่พาหนะ คา่อนิเทอรเ์น็ตสาํหรบัครวัเรอืน และอืนๆ สาํหรบัปีการศกึษา 
2022/23 โดยไม่จาํเป็นตอ้งสง่ใบสมคัรกบัทาง SFO 

(ii) หากผูส้มคัรไดส้ง่ “ใบสมคัรเขา้รว่มโครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสาํหรบันักเรยีน” สาํหรบัปี 2022/23 
ทางออนไลนแ์ลว้ ผูส้มคัรไม่จาํเป็นจะตอ้งสง่ใบสมคัรฉบบัเอกสารไปยงั SFO  

 

(iii) SFO จะไมย่อมรบั  “ใบสมคัรเขา้รว่มโครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงินสําหรบันกัเรยีน”
 ทีส่งในวนัทีหรอืหลงัวนัที 1 มนีาคม  
2023(ยกเวน้โครงการชว่ยเหลอืทางการเงินสําหรบันกัเรยีนระดบักอ่นประถมศกึษา) ท ังนี 
กาํหนดสิ นสดุการรบัสมคัรสําหรบัโครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงินแต่ละโครงการไดร้ะบไุวใ้นตารางตอ่
ไปนี – 

โครงการชว่ยเหลอืดา้น
การเงิน กาํหนดสิ นสุดการรบัสมคัร 

โครงการลดหย่อนคา่เล่าเ
รยีนโรงเรยีนอนุบาลและศู

นยเ์ดก็เล็ก (KCFR) 

ผูส้มคัรจะตอ้งส่งใบสมคัรใหก้บั  SFO ก่อนวนัปิดภาคเรยีนในปีการศกึษา 2022/23 หรอืไม่ 
เกนิวนัที 15 สงิหาคม 2023 แลว้แต่อนัไหนมาก่อน มเิชน่นัน 
จะไม่ไดร้บัการลดหย่อนค่าเล่าเรยีนแมว้่าจะผ่านเกณฑก์ารประมาณการรายไดข้องครวัเรื
อนและมคุีณสมบตัผ่ิานเกณฑก์ารเขา้รว่มโครงการก็ตาม ทังนี 
เดอืนทีมผีลบงัคบัใชข้องการลดหย่อนค่าเล่าเรยีน จะเป็นเดอืนทีผูส้มคัรทําการส่งใบสมคัร 
หรอืเดอืนทีนกัเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการไดร้บัการยอมรบัใหเ้ขา้เรยีนในโรงเรยีนอนุบา/ศูนย ์
ดูแลเด็กเล็ก ขึ นกบัวา่สิงใดจะเกดิขึ นทหีลงั   

โครงการทุนชว่ยเหลอืคา่
ใชจ้า่ยทีเกียวขอ้งกบัการ
ศกึษาสาํหรบันกัเรยีนระด ั

บอนุบาล (Grant-KG) 

ผูส้มคัรจะตอ้งส่งใบสมคัรใหก้บั SFO ก่อนวนัปิดภาคเรยีนในปีการศกึษา 2022/23 หรอืไม่ 
เกนิวนัที 15 สงิหาคม 2023 แลว้แต่อนัไหนมาก่อน 
มเิช่นนันจะไม่ไดร้บัการเบกิจ่ายสําหรบัโครงการ Grant-KG 
แมว้่าผูส้มคัรจะผ่านเกณฑก์ารประมาณการรายไดข้องครวัเรอืน 
และมคุีณสมบตัผ่ิานเกณฑก์ารเขา้รว่มโครงการก็ตาม 

โครงการชว่ยเหลอืดา้น
ตาํราเรยีน (TA) 

ผูส้มคัรจะตอ้งส่งใบสมคัรใหก้บั SFO ในวนัทีหรอืก่อนวนัที 31 ตุลาคม 2022 มเิช่นนัน 
จะไม่ไดร้บัความชว่ยเหลอืดา้นตําราเรยีนแมว้่าจะตอ้งผ่านเกณฑก์ารประมาณการรายได้
ของครวัเรอืน และมคุีณสมบตัผ่ิานเกณฑก์ารเขา้รว่มโครงการก็ตาม 

โครงการเงินชว่ยเหลอืคา่เ
ดนิทางสาํหรบันกัเรยีน 

(STS) 

สําหรบัผูส้มคัรทีส่งใบสมคัรในวนัทีหรอืหลงัวนัที 1 พฤศจกิายน 2022 
และผ่านเกณฑก์ารประมาณการรายไดข้องครวัเรอืน 
และมคุีณสมบตัผ่ิานเกณฑก์ารเขา้รว่มโครงการ 
การจ่ายเงินช่วยเหลอืค่าเดนิทางสําหรบันกัเรยีน (ถา้ใชไ้ด)้ 
ใหก้บันกัเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการทีผ่านการคดัเลอืกอาจมผีลบงัคบัใช ้
ต ังแต่วนัทีไดร้บัใบสมคัรหรอืวนัทีเขา้เรยีนในโรงเรยีนของนกัเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการ 
(หรอืวนัสิ นสุดโครงการ CSSA สําหรบันกัเรยีนทีไดร้บัเงินชว่ยเหลอืในโครงการ CSSA 
มาก่อนหน้านี) ท ังนี ขึ นอยู่กบัสภาพการณข์องแต่ละกรณี 

โครงการเงินชว่ยเหลอืคา่
อนิเทอรเ์น็ต (SIA) 

สําหรบัผูส้มคัรทีส่งใบสมคัรในวนัทีหรอืหลงัวนัที 1 กุมภาพนัธ ์2023 (เชน่ 
ในครึงหลงัของปีการศกึษา 2022/23) อาจมกีารจ่ายเงินช่วยเหลอืโครงการ SIA 
บางส่วนใหก้บัผูส้มคัรทีผ่านการคดัเลอืก 
โดยทีผูส้มคัรจะตอ้งผ่านเกณฑก์ารประมาณการรายไดข้องครวัเรอืน 
และมคุีณสมบตัผ่ิานเกณฑก์ารเขา้รว่มโครงการ 

(iv) SFO จะดําเนินการแจง้การไดร้บัใบสมคัรใหท้ราบทางขอ้ความ SMS ทีส่งไปยงัหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืฮ่องกงของผูส้มคัร 
หรอืออกหนังสอืแจง้ (สําหรบัผูส้มคัรทีไม่สามารถใหห้มายเลขโทรศพัทฮ่์องกงได)้ หากผูส้มคัรไม่ไดร้บัการแจง้เตอืนใด  ๆ
เกียวกบัการไดร้บัใบสมคัรทางขอ้ความ SMS หรอืหนังสอืแจง้จากทาง SFO ภายใน 20 วนัทําการ หลงัจากสง่ใบสมคัร 
กรณุาตดิตอ่สอบถามทีสายดว่นของ SFO (2802 2345) เพือตรวจสอบว่า SFO ไดร้บัใบสมคัรของท่านแลว้หรอืไม่ 
เพือหลกีเลียงการล่าชา้ในการสมคัร อนัเนืองจากการสง่มอบทีไม่ถกูตอ้ง/ไม่สาํเรจ็ 

(v) หากมกีารเปลียนแปลงทีสําคญัเกียวกบัรายละเอยีดครอบครวัของผูส้มคัร (เชน่ องคป์ระกอบของครอบครวั 
และฐานะทางการเงนิ เป็นตน้) หลงัจากระยะเวลาประเมนิ (ตังแต่วนัที 1 เมษายน 2021 ถงึ 31 มนีาคม 2022) 
ผูส้มคัรสามารถแจง้ใหเ้ราทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร พรอ้มยืนเอกสารทีเกียวขอ้งได ้SFO 
จะพจิารณาแตล่ะกรณีของแตล่ะบุคคล  

การประมาณการรายไดข้องครวัเรอืนและระดบัการใหค้วามชว่ยเหลอื 

(i) SFO จะใชก้ารคาํนวณ“รายไดค้รอบครวัทีปรบัแลว้“ (AFI) ในการประมาณการรายไดข้องครวัเรอืนเพือทําการประเมนิ 
สทิธิ ของครอบครวัทีจะรบัความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสําหรบันักเรยีนและระดบัการใหค้วามชว่ยเหลอืทีจะไดร้บัดงัสูตรตอ่ไปนี 

AFI = รายไดท้ ังหมดตอ่ปีของครวัเรอืน 
จาํนวนสมาชกิในครวัเรอืน + (1) 

  

 

(ii) รายไดท้ังหมดตอ่ปีของครวัเรอืน ประกอบดว้ยรายไดต้อ่ปีของผูส้มคัรและคูส่มรสและ  30% 
ของรายไดต้อ่ปีของบุตรทียงัไม่ไดส้มรสซึงอาศยัอยู่กบัครอบครวั (ถา้ม)ี และ เงนิอุดหนุนจากญาติ / เพือน (ถา้ม)ี 

(iii) โดยทัวไป สมาชกิในครวัเรอืนหมายถงึผูส้มคัร คูส่มรสของผูส้มคัร บุตรทียงัไม่ไดส้มรสซึงอาศยัอยู่กบัครอบครวั 
และบดิามารดาทีไดร้บัการดูแลจากผูส้มคัร หรอืคู่สมรสของผูส้มคัร 

(iv) สําหรบัครอบครวัเลี ยงเดียวทีมสีมาชกิ 2 ถงึ 3 คน “+ (1)” เลข 1 ของตวัหารในสูตร AFI จะเพิมขึ นเป็นเลข 2  
(v) มาตรฐานการใหส้ทิธิ จาก  AFI สําหรบัระดบัการใหค้วามชว่ยเหลอืระดบัต่างๆ ในปีการศกึษา 2022/23 

ระบุไวใ้นตารางดา้นล่าง โปรดจาํไวว้า่ค่า AFI ไม่ใชร่ายไดเ้ฉลียต่อเดอืนของครวัเรอืน 

*  AFI สาํหรบัครอบครวัทีมสีมาชกิ 3 คน และ 4 คนไดร้บัเงนิชว่ยเหลอืเต็มจาํนวนในปีการศกึษา 2022/23 
เป็นเงนิจาํนวน $ 51,523 และ $ 47,402 ตามลาํดบั สําหรบัครอบครวัเลี ยงเดียวทีมสีมาชกิ 2 คน 
และครอบครวัเลี ยงเดียวทีมสีมาชกิ 3 คน จะไดร้บัพจิารณาเป็นครอบครวัทีมสีมาชกิ 3 คน และครอบครวัทีมสีมาชกิ 4 
คนตามลําดบั ในการกาํหนด AFI เงนิชว่ยเหลอืเต็มจาํนวนและการคํานวณ AFI 

# สําหรบัการใหค้วามชว่ยเหลอืนักเรยีนระดบักอ่นประถมศกึษา ระดบัการใหค้วามชว่ยเหลอืจะอยู่ที 3/4 (75%) ถา้ AFI 
อยู่ระหวา่ง $ 42,560 และ $ 52,133 และระดบัการใหค้วามชว่ยเหลอืจะอยู่ทีคร ึงหนึง (50%) ถา้ AFI อยู่ระหว่าง $ 
52,134 และ $ 82,295 

 การจา่ยเงินชว่ยเหลอื    

 สําหรบัการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิสาํหรบันักเรยีนระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา SFO 
จะออกเงนิชว่ยเหลอืโดยวธิกีารจา่ยอตัโนมตัใิหแ้กผู่ส้มคัรทีมสีทิธิ  (หมายเหต:ุ 
โดยปกตจิาํนวนเงนิชว่ยเหลอืช ัวคราวจากโครงการ TA และโครงการ SIA 
จะจา่ยใหก้บัผูส้มคัรทีมสีทิธิ โดยนับตังแตส่ิ นเดอืนกรกฎาคม / สงิหาคม ในขณะที STS จะจา่ยตังแต่ประมาณสิ นเดอืนตลุาคม 
/ ตน้เดอืนพฤศจกิายนเป็นตน้ไป ทังนี ผูส้มคัรรายใหม่จะไดร้บัเงนิชว่ยเหลอืในเดอืน หรอืหลงัจากสิ นเดอืนตลุาคม / 
ตน้เดอืนพฤศจกิายน) 

 สําหรบัการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิสําหรบันักเรยีนระดบักอ่นประถมศกึษา 
การคลงัจะจา่ยเงนิชว่ยเหลอืทีผ่านการอนุมตัแิลว้ใหก้บัโรงเรยีนอนุบาล/ศนูยด์ูแลเด็กเล็กทีเกียวขอ้งโดยตรง ภายในประมาณ 
10 วนัทําการ นับแต่วนัทีออกหนังสอืแจง้ผลพรอ้มกบัจาํนวนเงนิชว่ยเหลอื 
จากนันทางโรงเรยีนอนุบาล/ศูนยด์แูลเด็กเล็กจะไดจ้ดัสรรการจา่ยชาํระใหก้บัผูส้มคัรตอ่ไป 
เงนิชว่ยเหลอืสําหรบัค่าใชจ้า่ยทีเกียวขอ้งกบันักเรยีนในระดบัช ันอนุบาลจะถูกจา่ยไปยงัผูส้มคัรทีมสีทิธิ โดยอตัโนมตั ิ
(หมายเหต:ุ SFO จะจา่ยเงนิชว่ยเหลอืใหก้บัผูส้มคัรทีผ่านการคดัเลอืกผา่นทางโรงเรยีนตา่ง  ๆทีเกียวขอ้ง 
และทุนชว่ยเหลอืค่าใชจ้า่ยเกียวกบัการศกึษาสําหรบันักเรยีนอนุบาลจะจา่ยผ่านระบบจา่ยอตัโนมตัไิปยงับญัชธีนาคารของผูส้
มคัรทีมสีทิธิ  นับตังแตส่ิ นเดอืนกนัยายน 2022) 

ตดิตอ่สอบถาม   

 ตดิตอ่สอบถามรายละเอยีดเพิมเตมิเกียวกบัโครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิและขันตอนการสมคัร โทร. สายด่วน 24 ช ัวโมงที 2802 
2345 หากผูส้มคัรตอ้งการสอบถามเกียวกบัการสมคัรเป็นภาษาอืนทีนอกเหนือไปจากภาษาจนี และภาษาองักฤษ 
สามารถสอบถามได ้8 ภาษา (ไดแ้ก ่ภาษาบาฮาซาอนิโดนีเซยี ภาษาฮนิด ีภาษาเนปาล ภาษาปันจาบ ภาษาตากาล็อก ภาษาไทย 
ภาษาอูรด ูและภาษาเวยีดนาม) โทรหาสายด่วน กรณุาเลอืก “ภาษาอืน” โดยกด ‘4’ หลงัเสยีงสญัญาณ  
นอกจากนี ผูส้มคัรสามารถเขา้ไปยงัเว็บไซตข์อง สํานักงานชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสําหรบัครอบครวัผูทํ้างาน และนักเรยีน 
(www.wfsfaa.gov.hk/sfo) สําหรบัขอ้มูลเพิมเตมิ 

 ผูส้มคัรสามารถตดิตอ่ศูนยใ์หบ้รกิารชนกลุม่นอ้ยทีอาศยัอยูใ่นฮ่องกง (CHEER) ไดท้างโทรศพัท ์
หากจําเป็นตอ้งใชบ้รกิารแปลและลา่มภาษาองักฤษและภาษาอืนๆ อกี 8 ภาษา ทังนี  หมายเลขสายดว่นของ CHEER 
แสดงไวด้งัตอ่ไปนี - 
ภาษาบาฮาซาอนิโดนีเซยี (3755 6811) ภาษาฮนิด ี(3755 6877) ภาษาเนปาล (3755 6822) ภาษาปัญจาบ (3755 6844) 
ภาษาตากาล็อก (3755 6855) ภาษาไทย (3755 6866) ภาษาอูรด ู(3755 6833) และภาษาเวยีดนาม (3755 6888) 
นอกจากนี ผูส้มคัรสามารถเขา้ชมเว็บไซตข์อง CHEER สําหรบัรายละเอยีดการใหบ้รกิารต่างๆ ไดท้ี 
(http://www.hkcs.org/en/services/cheer) 

ปีการศกึษา 2022/23 - 
AFI (HK$) 

ระดบัการใหค้วามชว่ยเหลอื 

0 – 42,559 ทังหมด (100%) * 
42,560 – 82,295 # คร ึงหนึง (50%) 

> 82,295 
ไม่มสีทิธิ  

(การสมคัรไม่สําเรจ็) 


