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กำรจดัหำ/กำรจดักำรขอ้มูลส่วนบุคคล 
10.1 มนัเป็นความรบัผิดชอบของผูส้มคัรทีจ่ะตอ้งกรอกใบสมคัรใหค้รบถว้นและตรงตามความเป็นจรงิและจดัเตรยีมเอกสารประกอบทัง้หมด 

SFO จะประเมินคุณสมบตัแิละระดบัความชว่ยเหลอืทีจ่ะไดร้บัตามขอ้มูลทีผู่ส้มคัรใหม้า 
ขอ้มูลทีไ่ม่เพยีงพอ/การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิ/การใหข้อ้มูลทีเ่ป็นเท็จและท าใหเ้ขา้ใจผิดจะท าใหก้ารประมวลผลใบสมคัรถกูเลือ่นออกไป, 
ใบสมคัรถูกตดัสทิธิใ์นการด าเนินการต่อไปหรอืแมก้ระทัง่อาจน าไปสู่การฟ้องรอ้งทางอาญาได ้

10.2 ขอ้มูลส่วนบุคคลทีใ่หไ้วใ้นใบสมคัรและขอ้มูลเพิม่เตมิใดๆ ทีใ่หไ้วต้ามค ารอ้งขอของ SFO จะถูกใชโ้ดย SFO และ EDB/ เปิดเผยต่อตวัแทนของ 
SFO/EDB, โรงเรยีน/สถาบนัทีเ่กีย่วขอ้งและหน่วยงาน/แผนกของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่วตัถุประสงคด์งัต่อไปนี:้ 

(i)   กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการและการตรวจสอบการยืน่ค ารอ้งภายใตแ้ผนการทีร่ะบุไวด้า้นล่างและการแจง้ผลการสมคัร - 
- ทุนชว่ยเหลอืค่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาส าหรบันักเรยีนอนุบาล (Grant-KG) 
- โครงการลดหย่อนค่าเล่าเรยีนโรงเรยีนอนุบาลและศูนยเ์ด็กเล็ก (KCFRS) 
- โครงการความชว่ยเหลอืดา้นต าราเรยีน (STAS) 
- โครงการลดค่าธรรมเนียมการสอบ (EFRS) 
- โครงการเงนิชว่ยเหลอืค่าเดนิทางส าหรบันักเรยีน (STSS) 
- โครงการเงนิชว่ยเหลอืค่าอนิเทอรเ์น็ต (SIA) 
- เงนิทดแทนระดบัอนุปรญิญา Yi Jin (DYJFR) 
- เงนิทดแทน (แผนความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิส าหรบัหลกัสตูรการศกึษาผูใ้หญ่ภาคกลางคนืทีก่ าหนด) [FR(FAEAEC)] 
- โครงการการเงนิส าหรบันักศกึษาระดบัอุดมศกึษา - โปรแกรมทีไ่ดร้บัทุนจากสาธารณะ (TSFS) 
- โครงการเงนิกูท้ีไ่ม่ผ่านการทดสอบส าหรบันักศกึษาระดบัอุดมศกึษาเต็มเวลา (NLSFT) 
- โครงการความชว่ยเหลอืทางการเงนิส าหรบันักเรยีนระดบัอุดมศกึษา(FASP) 
- โครงการเงนิกูท้ีไ่ม่ผ่านการทดสอบส าหรบันักเรยีนระดบัอุดมศกึษา(NLSPS) 
- โครงการเงนิกูแ้บบไม่ใชว้ธิกีารขยายระยะเวลา (ENLS) 
- กองทุนการศกึษาต่อเน่ือง (CEF) 
ผูส้มคัรยินยอมให ้SFO 
แจง้ผลการสมคัรใหโ้รงเรยีน/สถาบนัทราบรวมถึงระดบัความชว่ยเหลอืจ านวนเงนิอุดหนุนและวนัทีจ่่ายเงนิชว่ยเหลอื 

(ii) กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัรองความถูกตอ้งของใบสมคัรภายใตแ้ผนการทีร่ะบุไวใ้นขอ้ (1) ขา้งตน้กบัฐานขอ้มูลอืน่ๆ 
 ของ SFO และฐานขอ้มูลของหน่วยงาน/หน่วยงานของรฐัและโรงเรยีน/สถาบนัอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความช่วยเหลือทาง
 การเงินของนักเรยีนที่ไดร้บัจากสมาชกิในครอบครวัของผูส้มัคร/ผูส้มัครเพื่อป้องกนัการใหเ้งินช่วยเหลือซ า้ซอ้น,
 ตรวจสอบการฉอ้โกง, เรยีกคืนการช าระเงินเกนิ/การช าระคืนทีค่า้งช าระหรอืจ านวนเงินที่คา้งช าระ/ค่าใชจ้่ายใดๆ ที ่
 เกดิขึน้จากสิง่น้ันและเร ือ่งอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(iii) กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจบัคู่ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มคัรนักเรยีน (ถา้มี) กบัฐานขอ้มูลของ EDB ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ 
 ประมวลผลและการตรวจสอบการยืน่ค ารอ้งขอความชว่ยเหลอืทางการเงนิของนักเรยีนทีร่ะบุไวใ้นขอ้ (1) ดา้นบนและการ
 ใหค้วามชว่ยเหลือทางการเงินอืน่ๆ ของนักเรยีนโดย SFO เพือ่ตรวจสอบ/อปัเดตบนัทึกนักเรยีนของ SFO และยืนยนั
 คุณสมบตัสิ าหรบัแต่ละโครงการ 

(iv) กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจบัคู่ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มคัรและสมาชกิในครอบครวัของผูส้มคัรกบัฐานขอ้มูลอืน่ๆของ 
 SFO และฐานขอ้มูลของ SWD ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประมวลผลและการตรวจสอบการยืน่ค ารอ้งภายใตแ้ผนการทีร่ะบุไวใ้น ขอ้ (1) 
ดา้นบนและการอนุญาตของความชว่ยเหลอืทางการเงนิอืน่ๆ ของนักเรยีนโดย SFO เพือ่ป้องกนัการให ้ เงนิชว่ยเหลอืซ า้ซอ้น 
(ในกรณีทีค่รอบครวัของผูส้มคัรไดร้บั CSSA ในชว่งระยะเวลาการประเมนิทีเ่กีย่วขอ้งหรอืก าลงัไดร้บั  CSSA) 
และกูค้นืการช าระเงนิส่วนเกนิ 

(v) การบรหิารและการดูแลบญัชเีงนิกูแ้ละการช าระคนืเงนิกู ้

(vi) วตัถุประสงคด์า้นสถติแิละการวจิยั และ 

(vii) การประมวลผลและการตรวจสอบใบสมคัร/การคดัเลอืกนักเรยีนทีข่าดแคลนเพือ่รบัความชว่ยเหลือทางการเงนิอืน่ๆ 
ของนักเรยีนทีด่ าเนินการโดย SFO, EDB, HKEAA, หน่วยงาน/องคก์รของรฐับาลทีเ่กีย่วขอ้งและโรงเรยีน/สถาบนัทีเ่กีย่วขอ้ง 

10.3 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มคัรและสมาชกิในครอบครวัของผูส้มคัรอาจถูกเปิดเผยต่อหน่วยงานของรฐั/แผนก/องคก์รและโรงเรยีน 
/สถาบนัที่เกีย่วขอ้งเพือ่วตัถุประสงคท์ีร่ะบุไวใ้นวรรค 10.2 ขา้งตน้ หรอืในกรณีทีผู่ส้มคัรยนิยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว 
หรอืในกรณีทีก่ารเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไดร้บัอนุญาตหรอืก าหนดโดยกฎหมาย 

10.4 หากจ าเป็น SFO จะตดิต่อโรงเรยีน/สถาบนัทีเ่กีย่วขอ้ง, หน่วยงานของรฐัและองคก์รอืน่ๆ 
รวมถงึนายจา้งของผูส้มคัรและสมาชกิในครอบครวัของเขา/เธอเพือ่ตรวจสอบขอ้มูลทีใ่หไ้วใ้นใบสมคัร 
การบดิเบอืนความจรงิและการปกปิดขอ้เท็จจรงิใดๆ จะน าไปสู่การถูกตดัสทิธิ,์ การชดใชเ้งนิชว่ยเหลอืทีไ่ดร้บัและอาจถูกฟ้องรอ้งได ้

10.5 ในฐานะทีเ่ป็นมาตรการในการตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณข์องขอ้มูลทีผู่ส้มคัรใหม้า SFO 
จะด าเนินการตรวจสอบขอ้โตแ้ยง้เกีย่วกบัใบสมคัรทีป่ระสบความส าเรจ็บางส่วนผ่านการเยีย่มบา้นหรอืวธิอีืน่ๆ 
ในระหว่างการเยีย่มบา้นหรอืการรบัรองความถูกตอ้ง เจา้หนา้ที ่SFO อาจขอค าชีแ้จงเกีย่วกบัขอ้มูลแอปพลเิคช ัน่และตอ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิ 
นอกจากนีย้งัอาจตรวจสอบตน้ฉบบัของเอกสารประกอบทัง้หมด 
มนัเป็นความรบัผดิชอบของผูส้มคัรทีจ่ะตอ้งเก็บเอกสารประกอบขอ้มูลการสมคัรทัง้หมดไวอ้ย่างนอ้ยสองปีและควรรว่มมือกบัเจา้หนา้ที ่SFO 
การขดัขวางเจา้หนา้ที ่SFO โดยเจตนาในระหว่างการตรวจสอบ, 
การปกปิดขอ้เท็จจรงิหรอืการไม่ใหข้อ้มูลทีจ่ าเป็นจะน าไปสู่การชดใชเ้งินชว่ยเหลือทัง้หมดทีไ่ดร้บั 
(รวมถงึความชว่ยเหลอืทางการเงนิทีไ่ดร้บัภายใตโ้ครงการความชว่ยเหลอืทางการเงนิทัง้หมดทีด่ าเนินการโดย SFO) 
และอาจมกีารฟ้องรอ้งได ้

10.6 เอกสารทัง้หมดทีส่่งมาไม่สามารถส่งคืนได ้อย่างไรก็ตามตามส่วนที ่18 และ 22 และหลกัการที ่6 ของก าหนดการที ่1 
ของกฎหมายขอ้มูลส่วนบุคคล (ความเป็นส่วนตวั) (บทบญัญตัทิี ่486 ของกฎหมายของเขตปกครองพเิศษฮ่องกง) 
ผูส้มคัรมสีทิธิท์ีจ่ะไดร้บัการเขา้ถงึและท าการแกไ้ขขอ้มูลทีเ่ขา/เธอใหไ้ว ้
นอกจากนีเ้ขา/เธอยงัสามารถขอรบัส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของเขา/เธอไดโ้ดยตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 
ค ารอ้งขอดงักล่าวควรส่งไปยงัรองเลขาธกิาร (ทัว่ไป) WFSFAA 

กำรสอบถำมขอ้มูล 
11.1 หากมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการกรอกใบสมคัรเขา้รว่มโครงการฯและการกรอกขอ้มูล โปรดตดิต่อสายดว่นเพือ่สอบถามไดต้ลอด 24 ช ัว่โมงที ่
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 ส ำนกังำนกำรเงินนกัเรยีน 
องคก์รชว่ยเหลอืดำ้นกำรเงินส ำหรบันกัเรยีนและครอบครวัทีม่ฐีำนะยำกจน 

ขอ้แนะน ำกำรกรอกและยืน่ใบสมคัรเขำ้รว่มโครงกำรชว่ยเหลอืดำ้นกำรเงินส ำหรบันกัเรยีน 

ค ำเตอืน 

ขอ้มูลส่วนตวัในใบสมคัรฉบบันีจ้ะถูกน ำไปใชเ้พือ่ประเมนิคณุสมบตัขิองผูส้มคัรขอรบัควำมชว่ยเหลอืดำ้นกำร 
เงินและประเมนิระดบักำรใหค้วำมช่วยเหลอืทีเ่หมำะสม 
กำรไดม้ำของทรพัยส์นิ/ผลประโยชนเ์กีย่วกบัเงินโดยกำรหลอกลวงนัน้ถอืเป็นควำมผดิ 
ผูใ้ดก็ตำมทีก่ระท ำควำมผดิจะตอ้งระวำงโทษจ ำคกุสูงสุด 10 ปี ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยเร ือ่งกำรโจรกรรมทรพัยส์นิ 
บทบญัญตัทิี ่210 

 

ขอ้แนะน ำส ำคญั 
I. ขอ้มูลทัว่ไป 
 กรณุาใชป้ากกาหมกึสดี าหรอืน า้เงนิกรอกแบบใบสมคัรใหช้ดัเจนและกรอกสว่นที ่I ถงึ VIII 

ตามค าแนะน าทีร่ะบุไวใ้นใบสมคัรเขา้รว่มโครงการฯและขอ้แนะน านี ้

II. ขอ้แนะน ำส ำหรบักำรส่งเอกสำรประกอบ 
 ส าเนาเอกสารประกอบที่ตอ้งส่ง (เชน่ เอกสารประจ าตวั, เอกสารประกอบการแยกกนัอยู/่หยา่ 

(ส าหรบัครอบครวัพ่อหรอืแม่เลีย้งเดีย่ว), เอกสารหลกัฐานรายไดต้่อปี ฯลฯ ) โปรดดูรายละเอยีดในย่อหนา้ที ่9.2 
ของขอ้แนะน านี ้โปรดทราบวา่ผูส้มคัรจะตอ้งจดัเตรยีมเอกสารประกอบทีจ่ าเป็น 
มฉิะน้ันส านักงานการเงนินักเรยีน(SFO) จะไม่สามารถด าเนินการสมคัรใหไ้ด ้

 โปรดปฏบิตัติามค าชีแ้นะทีร่ะบุไวใ้น "ใบปะหนา้ส าหรบัเอกสารประกอบ" [SFO 108] 
และสง่ส าเนาเอกสารประจ าตวัของผูส้มคัรและสมาชกิในครอบครวั (รวมถงึผูป้กครองทีไ่ดร้บัการดแูลจากผูส้มคัร 
(ถา้ม)ี) ทีอ่า้งสทิธิใ์นใบสมคัร พรอ้มกบัส าเนาหลกัฐานเอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสมคัร 

กำรกรอกใบสมคัรเขำ้รว่มโครงกำร 

1. ส่วนที ่I รำยละเอยีดของผูส้มคัร 
(ผูส้มคัรจะตอ้งเป็นบดิา มารดาหรอืผูป้กครองของนักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการ (ตามขอ้บญัญตัภิายใตก้ฎหมายการปกครองผูเ้ยาว ์
บทบญัญตัทิี ่13))  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

โปรดกรอกชือ่-
นามสกุลโดยเร ิม่จากชอ่งแรกและเว ้
นชอ่งว่างระหว่างค า 

ผูส้มคัรจะตอ้งกรอกขอ้มูลทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิต่อไดใ้หถู้กตอ้ง 
มฉิะน้ันส านักงานการเงนินักเรยีน (SFO) 
จะไม่สามารถตดิต่อกบัผูส้มคัรไดท้างจดหมาย 
หากผูส้มคัรสามารถยนืยนัขอ้มูลสถานทีพ่กัอาศยัหลงั 
จากส่งใบสมคัรไดเ้ท่าน้ัน กรุณาแจง้ SFO 
ทราบขอ้มูลทีอ่ยู่ใหม่เป็นลายลกัษณอ์กัษรเมือ่มทีีอ่ยู่แลว้ 
ทัง้นีห้ากผูส้มคัรมิไดพ้กัอาศยัอยู่ในฮ่องกง 
กรุณาระบุขอ้มูลทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิต่อไดใ้นอนาคตดว้ย 

กรณุากรอกสถานภาพสมรสระหวา่งวนัที ่
1.4.2021 ถงึ 31.3.2022 ทัง้นีห้ากผูส้มคัร   
“แต่งงานแลว้” กรณุาใส ่“” 
ในชอ่งวา่งถดัจากขอ้ (A) 
และใหข้อ้มูลของคู่สมรสในสว่นที ่2 ของใบสมคัร 

กรุณากรอกหมายเลขโทรศพัทใ์นฮ่องกงของผูส้มคัร เพือ่อ านวยความสะดวกแก ่SFO 
ในการแจง้ยนืยนัการไดร้บัใบสมคัรและขอ้มูลการจา่ยเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี ทาง SMS 

หากผูส้มคัรเป็นพ่อแม่เลีย้งเดีย่วระหว่างวนัที ่1.4..2021 ถงึ 31.3.2022 กรุณาท าตามตวัอย่างดา้นล่างนี ้
โดยใส่ “” ในชอ่งว่างถดัจากขอ้ (B) แลว้ ลบสถานะทีไ่ม่ใชอ่อก 

โปรดกรอกหมายเลขบตัร HKID 
ตามตวัอย่างทีแ่สดงไวใ้นชอ่งว่าง 

หากผูส้มคัรมใิชผู่ถ้อืบตัรประชาชนฮ่องกง 
กรุณาใหเ้อกสารประจ าตวัประเภทอืน่พรอ้มกบัหมายเลขตา
มทีร่ะบุไวใ้นย่อหนา้ที ่1.1 ของขอ้แนะน านี ้  

2022 / 23 

 

ผูส้มคัรทีไ่ม่ใส ่ “” ลงในกลอ่ง จะไม่ไดร้บัแบบฟอรม์ใบสมคัรแบบพมิพล์ว่งหนา้ในรูปแบบกระดาษจาก SFO ในปีการศกึษาหนา้ 
เพือ่อ านวยความสะดวกในการส่งใบสมคัรทางอเิล็กทรอนิกส ์ ทาง SFO จะออกรหสัการเขา้ถงึเพือ่รบัแบบฟอรม์ใบสมคัรอเิล็กทรอนิกสท์ีก่รอกไวล้ว่งหนา้ทางออนไลน ์
และขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ ๆ ใหแ้กผู่ส้มคัรทีเ่กีย่วขอ้งจากชดุตา่ง ๆ ตัง้แต่ประมาณกลางเดอืนมนีาคม 2023 
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6. ส่วนที VI บญัชธีนาคารของผูส้มคัรสําหรบัการจ่ายเงินช่วยเหลอื 
(บญัชจีะตอ้งเป็นชือของผูส้มคัร และโปรดจดัทําสําเนาบญัชธีนาคาร/หนา้แรกของสมุดบญัชธีนาคาร) 

6.1 เนืองจาก SFO จะออกเงนิทุนชว่ยเหลอืค่าใชจ้า่ยทีเกียวขอ้งกบัการศกึษาสําหรบันักเรยีนอนุบาล ความชว่ยเหลอืดา้นตําราเรยีน 
เงนิชว่ยเหลอืค่าเดนิทางสาํหรบันักเรยีน เงนิชว่ยเหลอืค่าอนิเทอรเ์น็ต เงนิทดแทนระดบัอนุปรญิญา Yi Jin และเงนิทดแทน 
(โครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสําหรบัหลกัสตูรการศกึษาผูใ้หญ่ภาคกลางคนืทีกาํหนด) ผ่านการจา่ยแบบอตัโนมตั ิ
โดยผูส้มคัรจะตอ้งระบุช ือธนาคารและหมายเลขบญัชทีีถูกตอ้ง พรอ้มกบัสําเนาเอกสารประกอบทีเกียวขอ้ง โปรดทราบว่า SFO 
จะไม่มพีนัธะความรบัผดิชอบตอ่ความล่าชา้ในการชาํระเงนิ/การสูญหายของเงนิชว่ยเหลอื/ค่าธรรมเนียมธนาคารเพิมเตมิจากควา
มผดิพลาดใดๆ ก็ตามอนัเกดิจากทีผูส้มคัรระบุรหสัธนาคาร และ/หรอื หมายเลขบญัช ี

6.2 บญัชธีนาคารจะตอ้งเป็นบญัชทีีมผีลใชไ้ดเ้ท่านันภายใตช้ ือผูส้มคัร (บญัชจีะตอ้งใชอ้ยู่ในปัจจบุนั) ไม่ยอมรบับญัชรีว่ม 
บญัชบีตัรเครดติ บญัชเีงนิกูย้มื บญัชเีงนิฝากประจาํ บญัชเีงนิตราต่างประเทศ และบญัชธีนาคารเสมอืนจรงิ 

6.3 ปกตเิลขทีบญัช ีอนัประกอบดว้ยรหสัธนาคาร จะไม่เกนิ 15 ตวั 

6.4 โปรดกรอกขอ้มูลบญัชธีนาคารใหถู้กตอ้งตามตวัอย่างตอ่ไปนี 
 
 
 
 

6.5 สําหรบัขอ้สงสยัเกียวกบั “รหสัธนาคาร” ผูส้มคัรสามารถขอความชว่ยเหลอืไดจ้ากธนาคารทีเกียวขอ้ง 

6.6 หากผูส้มคัรตอ้งการเปลียนแปลงเลขทีบญัชธีนาคารหลงัจากยืนสง่ใบสมคัรแลว้ โปรดแจง้ต่อ SFO 
ใหท้ราบถงึการเปลียนแปลงดงักลา่วเป็นลายลกัษณอ์กัษรพรอ้มทังเอกสารประกอบทีแสดงชือผูถ้อืบญัชธีนาคารและเลขทีบญัชโีดยด่
วนทีสุด ทังนี เพือหลกีเลียงการล่าชา้ในการจา่ยชาํระความชว่ยเหลอืทางการเงนิ 

7. ส่วนที VII ขอ้มูลเพิมเตมิของผูส้มคัร 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
   

8. ส่วนที VIII คาํแถลงการณ ์

8.1 ผูส้มคัรและคู่สมรส (ถา้ม)ี ควรอ่านวรรคต่างๆ ใหค้รบถว้นและลงนามในชอ่งว่างทีใหไ้วใ้นใบสมคัร 
 
การยืนใบสมคัรและเอกสารประกอบ 

9.1 (i) สําหรบัการสมคัรขอรบัการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสาํหรบันักเรยีนระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา 

โปรดส่ง “ใบสมคัรเขา้รว่มโครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสาํหรบันักเรยีน” ฉบบัสมบูรณพ์รอ้มกบัสําเนาเอกสารประกอบต่างๆ 
ทีเกียวขอ้งใหแ้ก ่SFO ทางไปรษณียใ์นวนัหรอืกอ่นวนัที 31 พฤษภาคม 2022 โดยจา่หนา้ซองถงึทีอยู่ทีใหไ้ว ้ 
โปรดตดิดวงตราไปรษณียใ์หเ้พยีงพอ ทังนี ดวงตราไปรษณียท์ีไม่เพยีงพอจะทําใหแ้บบฟอรม์ใบสมคัรไม่ไดร้บัการจดัส่ง อนัทําให ้
SFO ไม่ดําเนินการสมคัรใหไ้ด ้ ผูส้มคัรจะตอ้งใหท้ีอยู่ทางไปรษณียไ์วด้า้นหลงัซองเพือหลกีเลียงการจดัส่งทีผดิพลาด/ไม่สําเรจ็ 

(ii) สําหรบัการสมคัรขอรบัการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิแกนั่กเรยีนกอ่นประถมวยั 

ผูส้มคัรจะตอ้งส่ง “ใบสมคัรเขา้รว่มโครงการความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสําหรบันักเรยีน” ใหแ้ก ่SFO 
กอ่นสําเรจ็ช ันเรยีนทีกาํลงัศกึษาอยู่ในปีการศกึษา 2022/23 หรอืไม่เกนิวนัที 15 สงิหาคม 2023 แลว้แตอ่นัไหนมากอ่น 
ทังนี เดอืนทีมผีลบงัคบัใชข้องการยกเวน้ค่าธรรมเนียมจะเป็นเดอืนทีผูส้มคัรส่งแบบฟอรม์ใบสมคัร 
หรอืเดอืนทีนักเรยีนผูส้มคัรเขา้เรยีนในโรงเรยีนอนุบาล/ศูนยด์ูแลเด็กเล็ก แลว้แต่อนัไหนมาหลงั 

  

โปรดใหข้อ้มูลของครอบครวัเพิมเตมิอืน ๆ หรอืรายละเอยีดเกียวกบัสมาชกิครอบครวัทีไดร้บั CSSA ในส่วนนี 
หากไม่เชน่นันใหป้ล่อยส่วนนีว่างไว ้

หากมกีารเปลียนแปลงอย่างมนัียสําคญัในรายละเอยีดครอบครวัของผูส้มคัรหลงัจากระยะเวลาการประเมนิ (เชน่ 
การว่างงานหรอืรายไดข้องสมาชกิในครอบครวัลดลงอย่างมาก เป็นตน้) โปรดระบุขอ้มูลทีเกียวขอ้งในขอ้ (3) ของส่วน VII 
พรอ้มสําเนาเอกสารประกอบ 
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9.2 เอกสารประกอบทีจาํเป็นประกอบดว้ย 
(i) สําเนาเอกสารยนืยนัตวัตนของผูส้มคัรและของสมาชกิครอบครวัผูส้มคัร (รวมถงึผูป้กครองทีไดร้บัการดูแลจากผูส้มคัร (ถา้ม)ี) 

ดงัระบุในส่วนที II (หมายเหตุที 1)  
(ii) (สําหรบัครอบครวัพ่อแม่เลี ยงเดียว) สําเนาเอกสารประกอบการแยกกนัอยู่/หย่า หรอืใบมรณบตัรของคู่สมรส ทังนี  

หากผูส้มคัรไม่สามารถใหเ้อกสารประกอบได ้กรุณาอธบิายเหตุผลเป็นลายลกัษณอ์กัษรและลงนามในบนัทกึคาํอธบิายดว้ย 
หากผูส้มคัรไม่สามารถใหเ้อกสารประกอบทีจาํเป็นได ้SFO 
ขอสงวนสทิธิ ในการดําเนินการตามใบสมคัรโดยพจิารณาว่าผูส้มคัรไม่ไดร้บัการปฏบิตัเิสมอืนเป็นผูป้กครองคนเดยีว 

(iii) (ถา้ม)ี สําเนาหลกัฐานเอกสารเกียวกบัค่ารกัษาพยาบาลทีไม่สามารถหลกีเลียงได ้
(สําหรบัสมาชกิครอบครวัทีป่วยเร ื อรงัหรอืทุพลภาพถาวร) ในชว่งตังแต่วนัที 1 เมษายน 2021 ถงึ 31 มีนาคม 2022 และ 

(iv) กรุณาเตรยีมสําเนาใบแจง้ยอดบญัชธีนาคาร/หน้าแรกของสมุดบญัชธีนาคาร (หมายเหตุที 2) และ 
(v) หลกัฐานเอกสารเกียวกบัรายไดท้ ังหมดสําหรบัชว่งตังแต่วนัที 1 เมษายน 2021 ถงึ 31 มีนาคม 2022  

กรุณาส่งเอกสารตามขอ้กาํหนดดงัต่อไปนี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หมายเหตุที 1: หากผูส้มคัร หรอืสมาชกิในครอบครวัมคีุณสมบตัติรงตามขอ้กาํหนดดงัต่อไปนี ผูส้มคัร 
หรอืสมาชกิในครอบครวัไม่จาํเป็นจะตอ้งสง่เอกสารสนับสนุน ผูส้มคัรอาจยงัคงจะตอ้งสง่เอกสารทีเกียวขอ้งอกีคร ังหากมคีวามจาํเป็น 
ในกรณีทีมขีอ้พิพาท การตดัสนิใจของ SFO จะถอืเป็นทีสิ นสดุ 
 ผูส้มคัร / สมาชกิในครอบครวัทีสมคัรโครงการความชว่ยเหลอืทางการเงนิของ SFO สาํเรจ็ และไดส้ง่สาํเนาบตัร HKID 

ในการสมคัรดงักล่าวสาํเรจ็แลว้ และ 
 ไม่มกีารเปลียนแปลงขอ้มูลสว่นบุคคลบนบตัร HKID Card 

หมายเหตุที 2: หากผูส้มคัรมคีุณสมบตัติรงตามขอ้กาํหนดดงัต่อไปนี ผูส้มคัรไม่จาํเป็นจะตอ้งสง่เอกสารสนับสนุน 
ผูส้มคัรอาจยงัคงจะตอ้งสง่เอกสารทีเกียวขอ้งอกีคร ังหากมคีวามจาํเป็น ในกรณีทีมขีอ้พิพาท การตดัสนิใจของ SFO จะถอืเป็นทีสิ นสดุ 

 ผูส้มคัรไดส้มคัรโครงการความชว่ยเหลอืทางการเงนิของ SFO สาํเรจ็ และไดไ้ดร้บัชาํระเงนิชว่ยเหลอืแลว้ และ/หรอื 
เบกิจา่ยเงนิกูเ้ขา้บญัชธีนาคารของผูส้มคัรแลว้ในขณะทีผูส้มคัรไดส้ง่สาํเนาหลกัฐานของบญัชธีนาคารในการสมคัรดงักลา่
วสาํเรจ็แลว้ และ 

 ผูส้มคัรใชบ้ญัชธีนาคารเดยีวกนัในการสมคัรสําหรบัปีการศกึษา 2022/23 (เชน่ บญัชธีนาคารทีไดร้บัเงนิชว่ยเหลอืแลว้ 
และ/หรอืเบกิจา่ยเงนิกูด้งักลา่วขา้งตน้ 

 

บุคคลทีมีเงนิเดอืนจากการเป็นลู
กจา้ง 

(1) บนัทกึการจ่ายภาษีทีออกใหโ้ดยสํานักงานจดัเก็บรายไดภ้ายในประเทศ 
แต่ถา้หากไม่ม ี

(2) แบบฟอรม์การจา่ยคนืค่าตอบแทนและเงนิชดเชยของนายจา้ง แต่ถา้หากไม่ม ี

(3) บญัชเีงนิเดอืน แต่ถา้หากไม่ม ี

(4) บนัทึกขอ้มูลธุรกรรมธนาคารทีแสดงการจ่ายเงินเดือน เงินเบี ยเลี ยง ฯลฯ 
(พรอ้มทังหนา้เอกสารทีแสดงชือของผูถ้อืบญัชธีนาคาร) 
(โปรดเนน้ขอ้ความรายการดว้ยสแีลว้เขยีนขอ้ความหมายเหตุ 
สําหรบัรายการใดๆ นอกเหนือจากรายได ้
กรณุาใส่ขอ้ความหมายเหตุถดัจากรายการนัน มเิชน่นัน SFO 
อาจนําจาํนวนนีไปรวมในการคํานวณรายไดค้รอบครวั) แต่ถา้หากไม่ม ี

(5) หนังสอืรบัรองรายไดซ้ ึงไดร้บัการรบัรองจากนายจา้ง (ดูตวัอย่างที I ในภาคผนวก) 
และอืน ๆ  

ผูท้ีเป็นนายตวัเองหรอืผูป้ระกอบ
กจิการ (ไดแ้ก่ 
ธุรกจิทีมีเจา้ของเพยีงผูเ้ดยีว/กจิ
การหุน้ส่วน/บรษิทัจาํกดั) 

(1) บญัชผีลกาํไรและขาดทุนทีไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชทีีไดร้บัการรบัรอง 
แต่ถา้หากไม่ม ี 

(2) บญัชผีลกาํไรและขาดทุนทีจดัทําขึ นเอง (ดูตวัอย่างที II หรอื III 
ในภาคผนวก) และ 

(3) บนัทกึการประเมนิส่วนบุคคล (ถา้ม)ี 

บุคคลทีมีเงนิเดอืนจากการเป็นลู
กจา้งหรอืผูเ้ป็นเจา้นายตวัเองซึงไ
ม่สามารถจดัทําหลกัฐานรายไดไ้
ด ้

โปรดทําตามตวัอย่างที IV 
ในภาคผนวกเพือใหข้อ้มูลรายละเอียดของรายไดแ้บบจดัทําดว้ยตวัเองซึงแสดงรา
ยละเอยีดรายไดป้ระจาํเดอืนของคุณตลอดทังปีและอธบิายเหตุผลทีไม่สามารถจดัทํา
หลกัฐานรายไดไ้ด ้(SFO 
สงวนสทิธิ ในการตดัสนิใจว่าใบสมคัรจากผูส้มคัรทีไม่สามารถใหเ้หตุผลทีไม่จดัทํา
หลกัฐานรายไดนั้นจะไดร้บัการยอมรบัหรอืไม่) 

บุคคลทีมีรายไดจ้ากการใหเ้ชา่ (1) สญัญาเชา่ ถา้ไม่ม ี

(2) บนัทกึธรุกรรมธนาคารทีแสดงรายไดจ้ากการใหเ้ชา่ 
(พรอ้มดว้ยหนา้ทีแสดงชือผูถ้อืบญัชธีนาคาร) 
(โปรดเนน้ขอ้ความรายการดว้ยสแีลว้เขยีนขอ้ความหมายเหตุ 
สําหรบัรายการใด ๆ นอกเหนือจากรายได ้
กรณุาใส่ขอ้ความหมายเหตุถดัจากรายการนัน หรอือืน ๆ SFO 
อาจรวมจาํนวนนีในการคํานวณรายไดค้รอบครวั) 
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1.1 หากผูส้มคัรมใิชผู่ถ้อืบตัรประชาชนฮ่องกง กรณุากรอกขอ้มูลลงในหวัขอ้ “เอกสารประจาํตวัอืนๆ” โดยใชร้หสัดงัต่อไปนี 
รวมทัง ใหห้มายเลขของเอกสารประจาํตวัอืนๆ ทีเกียวขอ้งและสาํเนาของเอกสารดงักล่าว 

หนังสอืเดนิทาง 0 2 ใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศ 0 3 หนังสอืรบัรองยนืยนัตวัตน 0 4

เอกสารยนืยนัตวัตน 0 5 ใบอนุญาตเขา้ประเทศ 0 6
เอกสารยนืยนัรหสับตัรประชาชน
เพือขอทําวซีา่ 0 7

ใบอนุญาตเดนิทางเทียวเดยี
ว 

0 8 เอกสารยนืยนัตวัตนจากแผ่นดนิใ
หญ ่

0 9 อืน ๆ 9 9

2. ส่วนที 2 รายละเอยีดของสมาชกิครอบครวัและโครงการความชว่ยเหลอืดา้นการเงินทีจะลงสมคัร 

2.1 คู่สมรส นักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการ และบุตรทียงัไม่ไดส้มรสซึงอาศยัอยู่กบัครอบครวั 
 

 

 
 
                                                                 
                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

หากนักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการ/บุตรทียงัไม่ไดแ้ตง่งานซึงอาศั
ยอยูก่บัครอบครวันันมใิชผู่ถ้อืบตัรประชาชนฮ่องกง 
กรณุาใหเ้อกสารประจําตวัประเภทอืนพรอ้มกบัหมายเลข
ตามทีระบุไวใ้นยอ่หนา้ที 1.1 ของขอ้แนะนํานี 

กรณุากรอกหมายเลขบตัร
HKID/หมายเลขใบสตูบิตัรของนักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงกา
ร/บุตรทียงัไม่ไดส้มรสซึงอาศยัอยู่กบัครอบครวัทีระบุไวใ้น
ใบสมคัรตามตวัอยา่งทีแสดงไวใ้นชอ่งว่าง 
และทาํการจดัส่งสําเนาเอกสารประจําตวัทีเกียวขอ้ง (ถา้ม)ี

โปรดกรอก หมายเลขบตัร HKID
คู่สมรสทีระบุใบแบบฟอรม์ตามตวั
อย่างทีแสดงไวใ้นชอ่งว่าง   

โปรดกรอกชือ-
นามสกุลโดยเร ิมจากชอ่งแรกแล
ะเวน้ชอ่งว่างระหว่างคํา 

หากคู่สมรสของคุณมใิชผู่ถ้อืบตัรประชาชนฮ่องกง 
กรุณาใหเ้อกสารประจําตวัประเภทอืนพรอ้มกบัหมายเลขตาม
ทีระบุไวใ้นย่อหนา้ที 1.1 ของขอ้แนะนํานี 

หากผูส้มัครประสงคท์ีจะสมัครเพือขอความช่วยเหลือดา้นการ
เงินสําหรบับุตรในปีการศกึษา 2022/23 (ไดแ้ก่ KCFRS, Grant-
KG, TA, STS, DYJFR แ ล ะ  FR(FAEAEC)) ก รุ ณ า ใ ส่  “” 
ล ง ใ น ช่ อ ง ที เห ม า ะ ส ม ภ า ย ใ ต ้ ข ้ อ ที  5, 8 แ ล ะ  9 
ทังนีหากบุตรทียงัไม่ไดแ้ต่งงานกาํลงัศกึษาอยู่ในสถาบนัอุดมศกึษ
า ระหว่างปีการศึกษา 2022/23 กรุณาเลือกที  “ไม่ตอ้งการ” 
ภายใตห้วัขอ้ “สมคัรแผนตา่ง  ๆ” 

หากผูส้มคัรตอ้งการขอความชว่ยเหลอืทางการเงนิสําหรบันักเรยีนระดบักอ่นประถมศกึษา (รวมถงึ (1) KCFRS และ (2) 
ทุนอนุบาล) โปรดใส่เคร ืองหมาย “” ในชอ่ง ผูส้มคัรนักเรยีน KG ทีมสีทิธิ  (K1-K3) 
จะไดร้บัการยกเวน้ค่าธรรมเนียมภายใต ้KCFRS (ถา้ม)ี และทุนอนุบาล เด็กทีมสีทิธิ ไดร้บับรกิารดแูลเด็กตลอดทังวนั 
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2.1.1 หากผูส้มคัรมบุีตรทียงัไม่ไดส้มรสซึงอาศยัอยู่กบัตนมากกว่า 4 คน กรณุาใหข้อ้มูลของบุตรเหล่านันในรปูแบบเชน่เดยีวกบัหมวด B 
ภายใตส้ว่นที II ของใบสมคัรโดยการแนบเอกสารแยกตา่งหากพรอ้มลายเซน็ของผูส้มคัร 
ทังนีจะตอ้งจดัทําสําเนาเอกสารยนืยนัตวัตนของบุตรทียงัไม่ไดส้มรสมาพรอ้มกบัใบสมคัรดว้ย 

2.1.2 คู่สมรสและบุตรของผูส้มคัรทีไดร้บั CSSA จะไม่นับว่าเป็น ‘สมาชกิครอบครวั’ ภายใตก้ารคํานวณรายไดค้รอบครวัทีปรบัแลว้ 
(AFI) 

2.1.3 นักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการทีผ่านการเห็นชอบใหไ้ดร้บัการสนับสนุนทางการเงนิในส่วนของค่าตําราเรยีน ค่าอนิเทอรเ์น็ตสําหรบัใชท้ีบา้น 
และค่าเดนิทางสําหรบันักเรยีนซึงรวมถงึการบรกิารรบัส่งฟรจีากองคก์รภาครฐัหรอืเอกชนหรอืจากโรงเรยีนต่าง ๆ 
จะตอ้งไม่สมคัรขอรบัความชว่ยเหลอืประเภทเดยีวกนัผ่าน SFO องคก์รเหล่านีประกอบดว้ยโรงเรยีนต่าง ๆ, SWD, EDB, 
สมาคมจอ๊กกี ฮ่องกง, บรษิทัขนสง่สาธารณะ เป็นตน้ 
หากมีการพบเจอในภายหลงัว่านักเรยีนเขา้รว่มโครงการกาํลงัหาผลประโยชนท์บัซอ้น ผูส้มคัรจะตอ้งรบัผดิชอบคนืเงนิส่วนเกนิโดยทนัท ี
ตามคาํรอ้งของ SFO 

2.1.4 ผูส้มคัรตอ้งกรอกขอ้มูลระดบัช ันทีบุตรของท่านกาํลงัศกึษาอยู่ในปีการศกึษา 2022/23 โดยใชร้หสัดงัต่อไปนี 

2.1.5 หากผูส้มคัรประสงคจ์ะแกไ้ขรายละเอยีดใบสมคัรหลงัจากส่งใบสมคัรเขา้รว่มโครงการฯ 
(รวมถงึการสมคัรโครงการอืนเพิมเตมิ/แกไ้ขเปลียนแปลงโครงการทีไดส้มคัรไปแลว้) กรุณายืนคํารอ้งเป็นลายลกัษณอ์กัษรพรอ้มอธบิายเหตุผล 
จากนันส่งมาที SFO ภายใน 30 วนันับจากวนัทีทําการจดัส่งเอกสารใบสมคัร 
โดยการสมคัรโครงการอืนเพิมเตมิ/การแกไ้ขเปลียนแปลงโครงการจะสมคัรนัน ผูส้มคัรจะตอ้งลงนามพรอ้มกบัระบุหมายเลขใบสมคัร/หมายเลขบตัร 
HKID ของผูส้มคัร ซึงการสมคัรเหล่านีจะใชเ้วลาในการดําเนินการยาวนานกว่า โปรดทราบว่า 
การสมคัรขอรบัความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิทีล่าชา้จะไม่ไดร้บัการพจิารณา  ดว้ยเหตุนี  
ผูส้มคัรจงึควรตรวจสอบใหร้อบคอบว่าไดเ้ลอืกโครงการทุกโครงการทีตนประสงคจ์ะสมคัรขอรบัความชว่ยเหลอืแลว้หรอืไม่กอ่นส่งใบสมคัร 

2.2 เงนิชว่ยเหลอืค่าอนิเทอรเ์น็ต (SIA) 
ผูส้มคัรไม่จาํเป็นตอ้งสมคัร SIA ซึงชว่ยเหลอืพื นฐานของครวัเรอืนและใชไ้ดก้บัครอบครวัทีมนัีกเรยีนระดบัประถมและมธัยมเท่านัน 
ครอบครวัจะไดร้บัเงนิชว่ยเหลอืหากพวกเขาสามารถผ่านเกณฑก์ารประมาณการรายไดแ้ละนักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการมคีุณสมบตัิ
ตรงตามเกณฑค์ุณสมบตัสิําหรบั SIA เงนิชว่ยเหลอืนีไม่สามารถใชไ้ดก้บัครอบครวัทีมนัีกเรยีนระดบักอ่นประถมศกึษาเท่านัน 

 

 

2.3 ผูป้กครองทีไดร้บัการดูแลจากผูส้มคัร 

2.3.1 ผูป้กครองทีไดร้บัการดูแลจากผูส้มคัร หมายถงึ บดิามารดาของผูส้มคัรซึงรวมถงึพ่อตาแม่ยายซึงมใิชผู่ท้ีไดร้บั CSSA ณ 
เวลาทียืนส่งใบสมคัร โดยตลอดปีการประเมนิตามปกต ิ (1 เมษายน 2021  31  2022) 
ผูป้กครองทีไดร้บัการดูแลจากผูส้มคัรจะตอ้งไม่เป็นลูกจา้งและเขา้เกณฑเ์งือนไขใด ๆ ดงัต่อไปนีอย่างนอ้ย 6 เดอืน 

(A) อาศยัอยู่กบัครอบครวัของผูส้มคัร หรอื 

(B) อาศยัอยู่ในเคหะสถานทีผูส้มคัรหรอืคู่สมรสของผูส้มคัรเป็นเจา้ของหรอืเชา่อยู่ หรอื 
(C) อาศยัอยู่ในบา้นพกัคนชราโดยผูส้มคัรหรอืคู่สมรสของผูส้มคัรเป็นผูอ้อกค่าใชจ้า่ยทังหมด หรอื 

ผูส้มคัรหรอืคู่สมรสเป็นผูส้นับสนุนทังหมด 
หมายเหต:ุ ผูส้มคัรหรอืคูส่มรสจะตอ้งดูแลพ่อแม่ของพวกเขาตอ่เนืองในปีการศกึษา 2022/23 
และรูปแบบการดูแลนันจะตอ้งคลา้ยคลงึกนักบัรูปแบบในปีการประเมนิ นอกจากนัน 
เนืองจากจาํนวนของสมาชกิในครอบครวัอาจจะสง่ผลโดยตรงตอ่ระดบัการใหค้วามชว่ยเหลอืทีครอบครวัของผูส้มคั
รจะไดร้บั ดงันันกรุณาจดัสง่ใบสมคัรทีสมบูรณพ์รอ้มหลกัฐานเอกสารสาํหรบัการใหก้ารดูแลพ่อแม่ (เชน่ 
สญัญาเชา่ หลกัฐานทีอยู่พกัอาศยั หรอืใบเสรจ็รบัเงินของบา้นพกัคนชรา เป็นตน้) ใหก้บั SFO ทางไปรษณีย ์  

2.3.2 หากจาํนวนของพ่อแม่ทีอยู่ในความดูแลมมีากกว่า 2 ท่าน กรุณาใหข้อ้มูลของคนเหล่านันในรูปแบบเชน่เดยีวกบัหมวด D ภายใตส้่วนที II 
ของใบสมคัรโดยการแนบเอกสารแยกต่างหากพรอ้มลายเซน็ของผูส้มคัรและส่งเอกสารยนืยนัตวัตนของพ่อแม่ทรีะบุไวใ้นใบสมคัร 

  

(i) ศูนยด์ูแลเด็กเล็กตลอดทังวนั  N 1

 (กลุ่มอายุ 0-2 ปี) 
(ii) ศูนยด์ูแลเด็กเล็กตลอดทังวนั N 2

(กลุ่มอายุ 2-3 ปี) 
(iii) เนอสเซอรใีนโรงเรยีนอนุบาล K 1

(iv) ช ันตน้ในโรงเรยีนอนุบาล K 2

(v) ช ันปลายในโรงเรยีนอนุบาล K 3

(vi) ประถมศกึษาปีที 1 ถงึ 6 P 1 / P 2 / P 3 / P 4 / P 5 / P 6

(vii) มธัยมศกึษาตอนตน้ช ันปีที 1 ถงึ 3 S 1 / S 2 / S 3

(viii) มธัยมศกึษาตอนปลายช ันปีที 4 ถงึ 6 S 4 / S 5 / S 6

(ix) ประกาศนียบตัร Yi Jin Y J

(x) อืนๆ (เชน่ ระดบัอุดมศกึษา) O L

สําหรบัครอบครวัทีไม่ตอ้งการ SIA 
โปรดใส่เคร ืองหมาย “” ในชอ่งทีใหม้า 
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3.      ส่วนที III  ทีอยู่สถานทีพกัอาศยั 

3.1 ผูส้มคัรจะตอ้งใหข้อ้มูลทีอยู่สถานทีพกัอาศยัในส่วนนี เพือว่า SFO 
จะไดส้ามารถเตรยีมดําเนินการเยียมบา้นสําหรบัผูส้มคัรทีผ่านการคดัเลอืก 
หากทีอยู่ทีพกัอาศยัของผูส้มคัรเป็นทีอยู่เดียวกบัทีอยู่สําหรบัจ่าหนา้จดหมายทีใหไ้วใ้นส่วนที I ของใบสมคัร 
ผูส้มคัรก็ไม่จาํเป็นตอ้งกรอกสว่นนี 

4.      ส่วนที IV รายไดข้องครอบครวั 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

หากผูส้มคัร 
คูส่มรสของผูส้มคัรหรอืบุตรทียงัไม่ไดแ้ต่งงา
นซึงอยู่อาศยักบัครอบครวัเป็น 
ผูว้่างงานในระหว่างชว่งระยะการประเมนิ 
โปรดกรอกขอ้ความในชอ่งว่างดงัตวัอย่างตอ่ไ

ผูส้มคัรควรอ่านวรรค 2.3.1 (A), (B) และ (C) 
ใหร้อบคอบและใส่ “” ในชอ่งว่างทีเหมาะสม 

โปรดใส่ “” ลงในชอ่งว่างทีเหมาะสม ถา้ใช ่โปรดขา้มส่วน ‘D’ ถา้ไม่ใช ่
โปรดทําการกรอกส่วน ‘D’ ใหส้มบูรณแ์ละดวูรรค 2.3.1 ของหมายเหตฉุบบันี 

โปรดกรอกรายละเอยีดส่วนตวัของพ่อแม่ทีอยู่ในความดแูลพรอ้ม
ทังจดัทําสาํเนาเอกสารยนืยนัตวัตน (เชน่ บตัรประจาํตวัประชาชน
ฮ่องกง) (ถา้ม)ี และหลกัฐานเอกสารการใหค้วามดแูลพ่อแม่ 

จาํนวนเงนิทังหมดใชส้ําหรบัอา้งองิเท่านัน SFO 
จะประเมนิสทิธิ ของครอบครวัสําหรบัการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการเงนิแกนั่กเรยีนและระ
ดบัความชว่ยเหลอืตามการคํานวณ AFI ดงัระบุในวรรค 3 ของขอ้แนะนํานี 

โปรดระบุรายไดท้ังหมด (จํานวนเต็มไม่มจีุดทศนิยม) ในชว่งระยะตังแตว่นัที 1 เมษายน 2021 ถงึ 31 มนีาคม
2022 SFO จะไม่ยอมรบัจํานวนโดยประมาณ ดงันันจงระบุตวัเลขตามจรงิ สําหรบัแหล่งรายไดอ้ืน 
เชน่ รายไดจ้ากการใหเ้ชา่ (ดหูวัขอ้ 11 ภายใต ้“รายการทีจาํเป็นตอ้งรายงาน” ในวรรค 4.1 
ของหมายเหตุฉบบันี) เงนิชว่ยเหลอืจากบุตรทีไม่ไดอ้าศยัอยู่กบัครอบครวั/ญาต/ิเพือน 
คา่เลี ยงดหูรอืกาํไรจากการลงทุน โปรดระบุจํานวนเงนิตามตวัอย่างตอ่ไปนี 

หากพ่อแม่ทีอยู่ในอุปการะมใิชผู่ถ้อืบตัรประชาชนฮ่องกง
กรุณาใหเ้อกสารแสดงตวัตนประเภทอืนพรอ้มกบั
หมายเลขตามทีระบุไวใ้นย่อหนา้ที 1.1 
ของหมายเหตฉุบบันี 

5  
SFO 75B(2) (Thai) 

4.1 ประเภทของรายไดท้ีค่รอบครวัไดร้บัทัง้จากภายในและภายนอกฮ่องกงทีจ่ะตอ้งรายงานน้ันแสดงรายการไวต้ามขอ้มูลอา้งองิดา้นล่าง 
ส าหรบัการจดัท าหลกัฐานเอกสาร กรณุาดูทีว่รรค 9.2 (5) ของขอ้แนะน านี ้

รำยกำรสิง่ทีจ่ ำเป็นตอ้งรำยงำน รำยกำรสิง่ทีไ่ม่จ ำเป้นตอ้งรำยงำน 
1 เงนิเดอืน (ประกอบดว้ยเงนิเดอืนของผูส้มคัร 

คู่สมรสของผูส้มคัร 
และพีน่อ้งทีย่งัไม่แต่งงานของนักเรยีนผูส้มคัรซึง่อาศยัอยู่
กบัผูส้มคัรเพือ่ท างานแบบเต็มเวลา บางเวลา หรอืช ัว่คราว 
ยกเวน้เงนิทุนส ารองเลีย้งชพี (MPF)/ 
เงนิทุนเลีย้งชพีจาการจา้งงาน) 

1 ความชว่ยเหลอืทางการเงนิจากรฐับาล 
หรอืการจา่ยช าระจากโปรแกรมความชว่ยเหลอืภายใตก้อง
ทุนการดูแลชมุชน (เชน่ 
ความชว่ยเหลอืดา้นประกนัสงัคมแบบครอบคลุม / 
เบีย้ผูสู้งอายุ / รบัเงนิเบีย้เลีย้งชพีผูสู้งอายุ / 
เงนิชว่ยเหลอืดา้นความทุพพลภาพ / 
เงนิชว่ยเหลอืการฝึกอบรมซ า้ / 
เงนิชว่ยเหลอืดา้นการเดนิทางไปท างาน / 
เงนิชว่ยเหลอืครอบครวัผูท้ างาน เป็นตน้) 

2 เงนิตอบแทนสองเท่า/เงนิทีไ่ดจ้ากการลางาน 
 

2 เงนิตอบแทนในการปฏบิตัหินา้ทีเ่ป็นเวลานาน/เงนิตอบแทน
จากการท าสญัญา 

3 เบีย้เลีย้ง 
(รวมถงึเงนิค่าท างานเกนิเวลา/ค่าครองชพี/ค่าบา้นหรอืค่าเ
ชา่/ค่าขนส่ง/ค่าอาหาร/การศกึษา/เบีย้เลีย้งกะ ฯลฯ 

3 ค่าชดเชยเมือ่ถูกเลกิจา้ง 

4 เงนิโบนัส/ค่าคอมมชิช ัน่/เงนิรางวลั  
 

4 เงนิกูย้มื 

5 เงนิสนับสนุนการศกึษา 
 

5 เงนิบ าเหน็จหลงัเกษียณ/เงนิทุนส ารองเลีย้งชพี 

6 ค่าจา้งชดเชยจากการถูกไล่ออก 
 

6 มรดก 

7 รายไดจ้ากธรุกจิ 
และจากชอ่งทางอืน่ทีไ่ดจ้ากอาชพีของตนเอง เชน่ 
การขายของ/ขบัแท็กซี/่รถบสั/รถบรรทุก และค่าบรกิาร 
ฯลฯ   

7 เงนิบรจิาคการกุศล 

8 ค่าเลีย้งดู 
 

8 ประกนัชวีติ/ประกนัอุบตัเิหตุ/ค่าสนิไหมจากการบาดเจ็บ 

9 เงินชว่ยเหลือจากบุคคลใด ๆ 
ทีม่ิไดอ้ยู่อาศยักบัสมาชกิครอบครวัของผูส้มคัร 
(รวมถงึเงนิหรอืเงนิชว่ยเหลอืค่าบา้น/เงนิโอนใหเ้ป็นคา่ใชจ้่
าย/เงนิชว่ยเหลอืส าหรบัการจา่ยหนีจ้ านอง/ค่าเชา่/ค่าน า้
/ค่าไฟ ค่าแกส้หรอืค่าครองชพีอืน่ ๆ) 

9 เงนิทุนส ารองเลีย้งชพี/เงนิสงเคราะหส์ ารองเลีย้งชพีโดยลู
กจา้ง 
(เพดานของการอุดหนุนทีไ่ม่จ าเป็นตอ้งรายงาน คอื 
18,000 เหรยีญตอ่ปี) 

10 ดอกเบีย้เงนิฝากประจ า หุน้ ส่วนแบ่ง และพนัธบตัร ฯลฯ    

11 รายไดจ้ากค่าเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เช่น ที่ดิน ที่จอดรถ 
ยานพาหนะ หรอืเรอืเดนิสมุทร (ทัง้ในฮ่องกง แผ่นดนิใหญ่ 
และต่างประเทศ) 

  

12 เงนิบ านาญรายเดอืน/ค่าสนิไหมทดแทนของผูท้ีเ่ป็นม่าย
และบุตร 

  

4.2 ผูส้มคัรจะตอ้งจดัท าหลกัฐานรายไดข้องตนเองและของสมาชกิครอบครวัทีไ่ดร้บัการจา้งท างาน หากผูส้มคัร คู่สมรสของผูส้มคัร 
หรอืสมาชกิครอบครวัคนใดทีไ่ดร้บัการจา้งท างานไดใ้หห้นังสอืรบัรองรายได ้(ซึง่คอื ตวัอยา่งที ่I) หรอืเอกสารรายละเอยีดของรายไดแ้บบจดัท าดว้ยตวัเอง 
(ซึง่คอืตวัอยา่งที ่IV) เป็นหลกัฐานยนืยนัรายไดไ้วแ้ลว้ ทาง SFO อาจยงัตอ้งการใหผู้ส้มคัรยืน่เอกสารสมุดบญัชธีนาคาร 
บญัชเีงินเดอืนหรอืหลกัฐานรายไดอ้ืน่มาพรอ้มกนัเพื่อใชอ้า้งอิง หากผูส้มคัรไม่สามารถใหห้ลกัฐานยนืยนัรายไดด้ว้ยเหตผุลพเิศษ โปรดแจง้ SFO 
ทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรโดยชีแ้จงเหตผุลและการค านวณรายไดโ้ดยละเอยีด ผูส้มคัรยงัจะตอ้งลงนามในจดหมายค าชีแ้จงดว้ยตนเองอกีดว้ย 
หากค าชีแ้จงหรอืเอกสารทีใ่หน้ั้นไม่สามารถพิสูจนย์นืยนัขอ้มูลรายไดข้องสมาชกิครอบครวัทีเ่กีย่วขอ้งได ้(เชน่ บญัชรีายไดท้ีเ่ขยีนขึน้เอง) ทาง SFO 
อาจจ าเป็นตอ้งท าการปรบัเปลีย่นหรอืใชต้วัเลขเกณฑเ์ปรยีบเทยีบ (ตามขอ้มูลเชงิสถติทิีไ่ดจ้ากหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ 
กระทรวงส ามะโนประชากรและสถติ)ิ เพื่อประเมนิรายไดข้องผูส้มคัรและสมาชกิครอบครวัของผูส้มคัร ในการประเมนิรายไดค้รอบครวั (ถา้จ าเป็น) ทาง SFO 
อาจจ าเป็นตอ้งใหผู้ส้มคัรจดัท าหลกัฐานเอกสารรายการตา่ง ๆ  ซึง่มไิดร้ะบไุวด้า้นบน หรอืหาค าชีแ้จงเพิม่เตมิส าหรบัจ านวนเงนิตา่ง ๆ 
ทีน่ าไปใชใ้นการด ารงชวีติของครอบครวัแตม่ไิดม้กีารรายงานในใบสมคัร เชน่ เงนิออม เงนิกู ้ท ัง้นี ้SFO อาจยงัรอ้งขอใหผู้ส้มคัรจดัท าหลกัฐานเอกสาร 
อนัประกอบดว้ยบนัทกึเงนิฝากธนาคาร แถลงการณจ์ากเจา้หนีท้ีม่กีารลงนามถกูตอ้ง เป็นตน้ ในกรณีทีไ่ม่มกีารจดัหาหลกัฐานทีถ่กูตอ้ง 
จ านวนเงนิส าหรบัด ารงชวีติของครอบครวัอาจถกูน ามารวมเป็นสว่นหน่ึงของรายไดค้รอบครวั 

5. ส่วนที ่V คำ่รกัษำพยำบำลของสมำชกิครอบครวัจำกกำรเจ็บป่วยเร ือ้รงั 
(โปรดจดัท าส าเนาเอกสารประกอบต่าง ๆ) 

 
 
 

5.1 หากผูส้มคัรประสบกบัค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัสมาชกิครอบครวั (ส าหรบัสมาชกิครอบครวัทีป่่วยเร ือ้รงัหรอืทุพลภาพถาวร) ระหว่างชว่งวนัที ่1 
เมษายน 2021 ถงึ 31 มนีาคม 2022 ผูส้มคัรอาจระบุรายละเอยีดของสถานการณใ์นส่วนที ่V ของใบสมคัร 
ผูส้มคัรจะตอ้งจดัท าเอกสารใบรบัรองทางการแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้งและใบเสรจ็รบัเงนิทีอ่อกใหโ้ดยโรงพยาบาล/คลนิิก/แพทยจ์ดทะเบยีนใหแ้ก่ 
SFO เพือ่พจิารณาลดหย่อนค่าใชจ้่ายดงักล่าว (เพดานจ านวนเงนิทีล่ดหย่อนไดส้ าหรบัสมาชกิครอบครวัแต่ละคนคอื $22,300 ต่อปี ในปี 2022/23)   

assistance and its assistance level according to the AFI mechanism stated in Paragraph 4 of Section A.   
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1.1 หากผูส้มคัรมใิชผู่ถ้อืบตัรประชาชนฮ่องกง กรณุากรอกขอ้มูลลงในหวัขอ้ “เอกสารประจาํตวัอืนๆ” โดยใชร้หสัดงัต่อไปนี 
รวมทัง ใหห้มายเลขของเอกสารประจาํตวัอืนๆ ทีเกียวขอ้งและสาํเนาของเอกสารดงักล่าว 

หนังสอืเดนิทาง 0 2 ใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศ 0 3 หนังสอืรบัรองยนืยนัตวัตน 0 4

เอกสารยนืยนัตวัตน 0 5 ใบอนุญาตเขา้ประเทศ 0 6
เอกสารยนืยนัรหสับตัรประชาชน
เพือขอทําวซีา่ 0 7

ใบอนุญาตเดนิทางเทียวเดยี
ว 

0 8 เอกสารยนืยนัตวัตนจากแผ่นดนิใ
หญ ่

0 9 อืน ๆ 9 9

2. ส่วนที 2 รายละเอยีดของสมาชกิครอบครวัและโครงการความชว่ยเหลอืดา้นการเงินทีจะลงสมคัร 

2.1 คู่สมรส นักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการ และบุตรทียงัไม่ไดส้มรสซึงอาศยัอยู่กบัครอบครวั 
 

 

 
 
                                                                 
                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

หากนักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการ/บุตรทียงัไม่ไดแ้ตง่งานซึงอาศั
ยอยูก่บัครอบครวันันมใิชผู่ถ้อืบตัรประชาชนฮ่องกง 
กรณุาใหเ้อกสารประจําตวัประเภทอืนพรอ้มกบัหมายเลข
ตามทีระบุไวใ้นยอ่หนา้ที 1.1 ของขอ้แนะนํานี 

กรณุากรอกหมายเลขบตัร
HKID/หมายเลขใบสตูบิตัรของนักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงกา
ร/บุตรทียงัไม่ไดส้มรสซึงอาศยัอยู่กบัครอบครวัทีระบุไวใ้น
ใบสมคัรตามตวัอยา่งทีแสดงไวใ้นชอ่งว่าง 
และทาํการจดัส่งสําเนาเอกสารประจําตวัทีเกียวขอ้ง (ถา้ม)ี

โปรดกรอก หมายเลขบตัร HKID
คู่สมรสทีระบุใบแบบฟอรม์ตามตวั
อย่างทีแสดงไวใ้นชอ่งว่าง   

โปรดกรอกชือ-
นามสกุลโดยเร ิมจากชอ่งแรกแล
ะเวน้ชอ่งว่างระหว่างคํา 

หากคู่สมรสของคุณมใิชผู่ถ้อืบตัรประชาชนฮ่องกง 
กรุณาใหเ้อกสารประจําตวัประเภทอืนพรอ้มกบัหมายเลขตาม
ทีระบุไวใ้นย่อหนา้ที 1.1 ของขอ้แนะนํานี 

หากผูส้มัครประสงคท์ีจะสมัครเพือขอความช่วยเหลือดา้นการ
เงินสําหรบับุตรในปีการศกึษา 2022/23 (ไดแ้ก่ KCFRS, Grant-
KG, TA, STS, DYJFR แ ล ะ  FR(FAEAEC)) ก รุ ณ า ใ ส่  “” 
ล ง ใ น ช่ อ ง ที เห ม า ะ ส ม ภ า ย ใ ต ้ ข ้ อ ที  5, 8 แ ล ะ  9 
ทังนีหากบุตรทียงัไม่ไดแ้ต่งงานกาํลงัศกึษาอยู่ในสถาบนัอุดมศกึษ
า ระหว่างปีการศึกษา 2022/23 กรุณาเลือกที  “ไม่ตอ้งการ” 
ภายใตห้วัขอ้ “สมคัรแผนตา่ง  ๆ” 

หากผูส้มคัรตอ้งการขอความชว่ยเหลอืทางการเงนิสําหรบันักเรยีนระดบักอ่นประถมศกึษา (รวมถงึ (1) KCFRS และ (2) 
ทุนอนุบาล) โปรดใส่เคร ืองหมาย “” ในชอ่ง ผูส้มคัรนักเรยีน KG ทีมสีทิธิ  (K1-K3) 
จะไดร้บัการยกเวน้ค่าธรรมเนียมภายใต ้KCFRS (ถา้ม)ี และทุนอนุบาล เด็กทีมสีทิธิ ไดร้บับรกิารดแูลเด็กตลอดทังวนั 
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2.1.1 หากผูส้มคัรมบุีตรทียงัไม่ไดส้มรสซึงอาศยัอยู่กบัตนมากกว่า 4 คน กรณุาใหข้อ้มูลของบุตรเหล่านันในรปูแบบเชน่เดยีวกบัหมวด B 
ภายใตส้ว่นที II ของใบสมคัรโดยการแนบเอกสารแยกตา่งหากพรอ้มลายเซน็ของผูส้มคัร 
ทังนีจะตอ้งจดัทําสําเนาเอกสารยนืยนัตวัตนของบุตรทียงัไม่ไดส้มรสมาพรอ้มกบัใบสมคัรดว้ย 

2.1.2 คู่สมรสและบุตรของผูส้มคัรทีไดร้บั CSSA จะไม่นับว่าเป็น ‘สมาชกิครอบครวั’ ภายใตก้ารคํานวณรายไดค้รอบครวัทีปรบัแลว้ 
(AFI) 

2.1.3 นักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการทีผ่านการเห็นชอบใหไ้ดร้บัการสนับสนุนทางการเงนิในส่วนของค่าตําราเรยีน ค่าอนิเทอรเ์น็ตสําหรบัใชท้ีบา้น 
และค่าเดนิทางสําหรบันักเรยีนซึงรวมถงึการบรกิารรบัส่งฟรจีากองคก์รภาครฐัหรอืเอกชนหรอืจากโรงเรยีนต่าง ๆ 
จะตอ้งไม่สมคัรขอรบัความชว่ยเหลอืประเภทเดยีวกนัผ่าน SFO องคก์รเหล่านีประกอบดว้ยโรงเรยีนต่าง ๆ, SWD, EDB, 
สมาคมจอ๊กกี ฮ่องกง, บรษิทัขนสง่สาธารณะ เป็นตน้ 
หากมีการพบเจอในภายหลงัว่านักเรยีนเขา้รว่มโครงการกาํลงัหาผลประโยชนท์บัซอ้น ผูส้มคัรจะตอ้งรบัผดิชอบคนืเงนิส่วนเกนิโดยทนัท ี
ตามคาํรอ้งของ SFO 

2.1.4 ผูส้มคัรตอ้งกรอกขอ้มูลระดบัช ันทีบุตรของท่านกาํลงัศกึษาอยู่ในปีการศกึษา 2022/23 โดยใชร้หสัดงัต่อไปนี 

2.1.5 หากผูส้มคัรประสงคจ์ะแกไ้ขรายละเอยีดใบสมคัรหลงัจากส่งใบสมคัรเขา้รว่มโครงการฯ 
(รวมถงึการสมคัรโครงการอืนเพิมเตมิ/แกไ้ขเปลียนแปลงโครงการทีไดส้มคัรไปแลว้) กรุณายืนคํารอ้งเป็นลายลกัษณอ์กัษรพรอ้มอธบิายเหตุผล 
จากนันส่งมาที SFO ภายใน 30 วนันับจากวนัทีทําการจดัส่งเอกสารใบสมคัร 
โดยการสมคัรโครงการอืนเพิมเตมิ/การแกไ้ขเปลียนแปลงโครงการจะสมคัรนัน ผูส้มคัรจะตอ้งลงนามพรอ้มกบัระบุหมายเลขใบสมคัร/หมายเลขบตัร 
HKID ของผูส้มคัร ซึงการสมคัรเหล่านีจะใชเ้วลาในการดําเนินการยาวนานกว่า โปรดทราบว่า 
การสมคัรขอรบัความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิทีล่าชา้จะไม่ไดร้บัการพจิารณา  ดว้ยเหตุนี  
ผูส้มคัรจงึควรตรวจสอบใหร้อบคอบว่าไดเ้ลอืกโครงการทุกโครงการทีตนประสงคจ์ะสมคัรขอรบัความชว่ยเหลอืแลว้หรอืไม่กอ่นส่งใบสมคัร 

2.2 เงนิชว่ยเหลอืค่าอนิเทอรเ์น็ต (SIA) 
ผูส้มคัรไม่จาํเป็นตอ้งสมคัร SIA ซึงชว่ยเหลอืพื นฐานของครวัเรอืนและใชไ้ดก้บัครอบครวัทีมนัีกเรยีนระดบัประถมและมธัยมเท่านัน 
ครอบครวัจะไดร้บัเงนิชว่ยเหลอืหากพวกเขาสามารถผ่านเกณฑก์ารประมาณการรายไดแ้ละนักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการมคีุณสมบตัิ
ตรงตามเกณฑค์ุณสมบตัสิําหรบั SIA เงนิชว่ยเหลอืนีไม่สามารถใชไ้ดก้บัครอบครวัทีมนัีกเรยีนระดบักอ่นประถมศกึษาเท่านัน 

 

 

2.3 ผูป้กครองทีไดร้บัการดูแลจากผูส้มคัร 

2.3.1 ผูป้กครองทีไดร้บัการดูแลจากผูส้มคัร หมายถงึ บดิามารดาของผูส้มคัรซึงรวมถงึพ่อตาแม่ยายซึงมใิชผู่ท้ีไดร้บั CSSA ณ 
เวลาทียืนส่งใบสมคัร โดยตลอดปีการประเมนิตามปกต ิ (1 เมษายน 2021  31  2022) 
ผูป้กครองทีไดร้บัการดูแลจากผูส้มคัรจะตอ้งไม่เป็นลูกจา้งและเขา้เกณฑเ์งือนไขใด ๆ ดงัต่อไปนีอย่างนอ้ย 6 เดอืน 

(A) อาศยัอยู่กบัครอบครวัของผูส้มคัร หรอื 

(B) อาศยัอยู่ในเคหะสถานทีผูส้มคัรหรอืคู่สมรสของผูส้มคัรเป็นเจา้ของหรอืเชา่อยู่ หรอื 
(C) อาศยัอยู่ในบา้นพกัคนชราโดยผูส้มคัรหรอืคู่สมรสของผูส้มคัรเป็นผูอ้อกค่าใชจ้า่ยทังหมด หรอื 

ผูส้มคัรหรอืคู่สมรสเป็นผูส้นับสนุนทังหมด 
หมายเหต:ุ ผูส้มคัรหรอืคูส่มรสจะตอ้งดูแลพ่อแม่ของพวกเขาตอ่เนืองในปีการศกึษา 2022/23 
และรูปแบบการดูแลนันจะตอ้งคลา้ยคลงึกนักบัรูปแบบในปีการประเมนิ นอกจากนัน 
เนืองจากจาํนวนของสมาชกิในครอบครวัอาจจะสง่ผลโดยตรงตอ่ระดบัการใหค้วามชว่ยเหลอืทีครอบครวัของผูส้มคั
รจะไดร้บั ดงันันกรุณาจดัสง่ใบสมคัรทีสมบูรณพ์รอ้มหลกัฐานเอกสารสาํหรบัการใหก้ารดูแลพ่อแม่ (เชน่ 
สญัญาเชา่ หลกัฐานทีอยู่พกัอาศยั หรอืใบเสรจ็รบัเงินของบา้นพกัคนชรา เป็นตน้) ใหก้บั SFO ทางไปรษณีย ์  

2.3.2 หากจาํนวนของพ่อแม่ทีอยู่ในความดูแลมมีากกว่า 2 ท่าน กรุณาใหข้อ้มูลของคนเหล่านันในรูปแบบเชน่เดยีวกบัหมวด D ภายใตส้่วนที II 
ของใบสมคัรโดยการแนบเอกสารแยกต่างหากพรอ้มลายเซน็ของผูส้มคัรและส่งเอกสารยนืยนัตวัตนของพ่อแม่ทรีะบุไวใ้นใบสมคัร 

  

(i) ศูนยด์ูแลเด็กเล็กตลอดทังวนั  N 1

 (กลุ่มอายุ 0-2 ปี) 
(ii) ศูนยด์ูแลเด็กเล็กตลอดทังวนั N 2

(กลุ่มอายุ 2-3 ปี) 
(iii) เนอสเซอรใีนโรงเรยีนอนุบาล K 1

(iv) ช ันตน้ในโรงเรยีนอนุบาล K 2

(v) ช ันปลายในโรงเรยีนอนุบาล K 3

(vi) ประถมศกึษาปีที 1 ถงึ 6 P 1 / P 2 / P 3 / P 4 / P 5 / P 6

(vii) มธัยมศกึษาตอนตน้ช ันปีที 1 ถงึ 3 S 1 / S 2 / S 3

(viii) มธัยมศกึษาตอนปลายช ันปีที 4 ถงึ 6 S 4 / S 5 / S 6

(ix) ประกาศนียบตัร Yi Jin Y J

(x) อืนๆ (เชน่ ระดบัอุดมศกึษา) O L

สําหรบัครอบครวัทีไม่ตอ้งการ SIA 
โปรดใส่เคร ืองหมาย “” ในชอ่งทีใหม้า 
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3.      ส่วนที III  ทีอยู่สถานทีพกัอาศยั 

3.1 ผูส้มคัรจะตอ้งใหข้อ้มูลทีอยู่สถานทีพกัอาศยัในส่วนนี เพือว่า SFO 
จะไดส้ามารถเตรยีมดําเนินการเยียมบา้นสําหรบัผูส้มคัรทีผ่านการคดัเลอืก 
หากทีอยู่ทีพกัอาศยัของผูส้มคัรเป็นทีอยู่เดียวกบัทีอยู่สําหรบัจ่าหนา้จดหมายทีใหไ้วใ้นส่วนที I ของใบสมคัร 
ผูส้มคัรก็ไม่จาํเป็นตอ้งกรอกสว่นนี 

4.      ส่วนที IV รายไดข้องครอบครวั 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

หากผูส้มคัร 
คูส่มรสของผูส้มคัรหรอืบุตรทียงัไม่ไดแ้ต่งงา
นซึงอยู่อาศยักบัครอบครวัเป็น 
ผูว้่างงานในระหว่างชว่งระยะการประเมนิ 
โปรดกรอกขอ้ความในชอ่งว่างดงัตวัอย่างตอ่ไ

ผูส้มคัรควรอ่านวรรค 2.3.1 (A), (B) และ (C) 
ใหร้อบคอบและใส่ “” ในชอ่งว่างทีเหมาะสม 

โปรดใส่ “” ลงในชอ่งว่างทีเหมาะสม ถา้ใช ่โปรดขา้มส่วน ‘D’ ถา้ไม่ใช ่
โปรดทําการกรอกส่วน ‘D’ ใหส้มบูรณแ์ละดวูรรค 2.3.1 ของหมายเหตฉุบบันี  

โปรดกรอกรายละเอยีดส่วนตวัของพ่อแม่ทีอยู่ในความดแูลพรอ้ม
ทังจดัทําสาํเนาเอกสารยนืยนัตวัตน (เชน่ บตัรประจาํตวัประชาชน
ฮ่องกง) (ถา้ม)ี และหลกัฐานเอกสารการใหค้วามดแูลพ่อแม่ 

จาํนวนเงนิทังหมดใชส้ําหรบัอา้งองิเท่านัน SFO 
จะประเมนิสทิธิ ของครอบครวัสําหรบัการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการเงนิแกนั่กเรยีนและระ
ดบัความชว่ยเหลอืตามการคํานวณ AFI ดงัระบุในวรรค 3 ของขอ้แนะนํานี 

โปรดระบุรายไดท้ังหมด (จํานวนเต็มไม่มจีุดทศนิยม) ในชว่งระยะตังแตว่นัที 1 เมษายน 2021 ถงึ 31 มนีาคม
2022 SFO จะไม่ยอมรบัจํานวนโดยประมาณ ดงันันจงระบุตวัเลขตามจรงิ สําหรบัแหล่งรายไดอ้ืน 
เชน่ รายไดจ้ากการใหเ้ชา่ (ดหูวัขอ้ 11 ภายใต ้“รายการทีจาํเป็นตอ้งรายงาน” ในวรรค 4.1 
ของหมายเหตุฉบบันี) เงนิชว่ยเหลอืจากบุตรทีไม่ไดอ้าศยัอยู่กบัครอบครวั/ญาต/ิเพือน 
คา่เลี ยงดหูรอืกาํไรจากการลงทุน โปรดระบุจํานวนเงนิตามตวัอย่างตอ่ไปนี 

หากพ่อแม่ทีอยู่ในอุปการะมใิชผู่ถ้อืบตัรประชาชนฮ่องกง
กรุณาใหเ้อกสารแสดงตวัตนประเภทอืนพรอ้มกบั
หมายเลขตามทีระบุไวใ้นย่อหนา้ที 1.1 
ของหมายเหตฉุบบันี 
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4.1 ประเภทของรายไดท้ีค่รอบครวัไดร้บัทัง้จากภายในและภายนอกฮ่องกงทีจ่ะตอ้งรายงานน้ันแสดงรายการไวต้ามขอ้มูลอา้งองิดา้นล่าง 
ส าหรบัการจดัท าหลกัฐานเอกสาร กรณุาดูทีว่รรค 9.2 (5) ของขอ้แนะน านี ้

รำยกำรสิง่ทีจ่ ำเป็นตอ้งรำยงำน รำยกำรสิง่ทีไ่ม่จ ำเป้นตอ้งรำยงำน 
1 เงนิเดอืน (ประกอบดว้ยเงนิเดอืนของผูส้มคัร 

คู่สมรสของผูส้มคัร 
และพีน่อ้งทีย่งัไม่แต่งงานของนักเรยีนผูส้มคัรซึง่อาศยัอยู่
กบัผูส้มคัรเพือ่ท างานแบบเต็มเวลา บางเวลา หรอืช ัว่คราว 
ยกเวน้เงนิทุนส ารองเลีย้งชพี (MPF)/ 
เงนิทุนเลีย้งชพีจาการจา้งงาน) 

1 ความชว่ยเหลอืทางการเงนิจากรฐับาล 
หรอืการจา่ยช าระจากโปรแกรมความชว่ยเหลอืภายใตก้อง
ทุนการดูแลชมุชน (เชน่ 
ความชว่ยเหลอืดา้นประกนัสงัคมแบบครอบคลุม / 
เบีย้ผูสู้งอายุ / รบัเงนิเบีย้เลีย้งชพีผูสู้งอายุ / 
เงนิชว่ยเหลอืดา้นความทุพพลภาพ / 
เงนิชว่ยเหลอืการฝึกอบรมซ า้ / 
เงนิชว่ยเหลอืดา้นการเดนิทางไปท างาน / 
เงนิชว่ยเหลอืครอบครวัผูท้ างาน เป็นตน้) 

2 เงนิตอบแทนสองเท่า/เงนิทีไ่ดจ้ากการลางาน 
 

2 เงนิตอบแทนในการปฏบิตัหินา้ทีเ่ป็นเวลานาน/เงนิตอบแทน
จากการท าสญัญา 

3 เบีย้เลีย้ง 
(รวมถงึเงนิค่าท างานเกนิเวลา/ค่าครองชพี/ค่าบา้นหรอืค่าเ
ชา่/ค่าขนส่ง/ค่าอาหาร/การศกึษา/เบีย้เลีย้งกะ ฯลฯ 

3 ค่าชดเชยเมือ่ถูกเลกิจา้ง 

4 เงนิโบนัส/ค่าคอมมชิช ัน่/เงนิรางวลั  
 

4 เงนิกูย้มื 

5 เงนิสนับสนุนการศกึษา 
 

5 เงนิบ าเหน็จหลงัเกษียณ/เงนิทุนส ารองเลีย้งชพี 

6 ค่าจา้งชดเชยจากการถูกไล่ออก 
 

6 มรดก 

7 รายไดจ้ากธรุกจิ 
และจากชอ่งทางอืน่ทีไ่ดจ้ากอาชพีของตนเอง เชน่ 
การขายของ/ขบัแท็กซี/่รถบสั/รถบรรทุก และค่าบรกิาร 
ฯลฯ   

7 เงนิบรจิาคการกุศล 

8 ค่าเลีย้งดู 
 

8 ประกนัชวีติ/ประกนัอุบตัเิหตุ/ค่าสนิไหมจากการบาดเจ็บ 

9 เงินชว่ยเหลือจากบุคคลใด ๆ 
ทีม่ิไดอ้ยู่อาศยักบัสมาชกิครอบครวัของผูส้มคัร 
(รวมถงึเงนิหรอืเงนิชว่ยเหลอืค่าบา้น/เงนิโอนใหเ้ป็นคา่ใชจ้่
าย/เงนิชว่ยเหลอืส าหรบัการจา่ยหนีจ้ านอง/ค่าเชา่/ค่าน า้
/ค่าไฟ ค่าแกส้หรอืค่าครองชพีอืน่ ๆ) 

9 เงนิทุนส ารองเลีย้งชพี/เงนิสงเคราะหส์ ารองเลีย้งชพีโดยลู
กจา้ง 
(เพดานของการอุดหนุนทีไ่ม่จ าเป็นตอ้งรายงาน คอื 
18,000 เหรยีญตอ่ปี) 

10 ดอกเบีย้เงนิฝากประจ า หุน้ ส่วนแบ่ง และพนัธบตัร ฯลฯ    

11 รายไดจ้ากค่าเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เช่น ที่ดิน ที่จอดรถ 
ยานพาหนะ หรอืเรอืเดนิสมุทร (ทัง้ในฮ่องกง แผ่นดนิใหญ่ 
และต่างประเทศ) 

  

12 เงนิบ านาญรายเดอืน/ค่าสนิไหมทดแทนของผูท้ีเ่ป็นม่าย
และบุตร 

  

4.2 ผูส้มคัรจะตอ้งจดัท าหลกัฐานรายไดข้องตนเองและของสมาชกิครอบครวัทีไ่ดร้บัการจา้งท างาน หากผูส้มคัร คู่สมรสของผูส้มคัร 
หรอืสมาชกิครอบครวัคนใดทีไ่ดร้บัการจา้งท างานไดใ้หห้นังสอืรบัรองรายได ้(ซึง่คอื ตวัอยา่งที ่I) หรอืเอกสารรายละเอยีดของรายไดแ้บบจดัท าดว้ยตวัเอง 
(ซึง่คอืตวัอยา่งที ่IV) เป็นหลกัฐานยนืยนัรายไดไ้วแ้ลว้ ทาง SFO อาจยงัตอ้งการใหผู้ส้มคัรยืน่เอกสารสมุดบญัชธีนาคาร 
บญัชเีงินเดอืนหรอืหลกัฐานรายไดอ้ืน่มาพรอ้มกนัเพื่อใชอ้า้งอิง หากผูส้มคัรไม่สามารถใหห้ลกัฐานยนืยนัรายไดด้ว้ยเหตผุลพเิศษ โปรดแจง้ SFO 
ทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรโดยชีแ้จงเหตผุลและการค านวณรายไดโ้ดยละเอยีด ผูส้มคัรยงัจะตอ้งลงนามในจดหมายค าชีแ้จงดว้ยตนเองอกีดว้ย 
หากค าชีแ้จงหรอืเอกสารทีใ่หน้ั้นไม่สามารถพิสูจนย์นืยนัขอ้มูลรายไดข้องสมาชกิครอบครวัทีเ่กีย่วขอ้งได ้(เชน่ บญัชรีายไดท้ีเ่ขยีนขึน้เอง) ทาง SFO 
อาจจ าเป็นตอ้งท าการปรบัเปลีย่นหรอืใชต้วัเลขเกณฑเ์ปรยีบเทยีบ (ตามขอ้มูลเชงิสถติทิีไ่ดจ้ากหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ 
กระทรวงส ามะโนประชากรและสถติ)ิ เพื่อประเมนิรายไดข้องผูส้มคัรและสมาชกิครอบครวัของผูส้มคัร ในการประเมนิรายไดค้รอบครวั (ถา้จ าเป็น) ทาง SFO 
อาจจ าเป็นตอ้งใหผู้ส้มคัรจดัท าหลกัฐานเอกสารรายการตา่ง ๆ  ซึง่มไิดร้ะบไุวด้า้นบน หรอืหาค าชีแ้จงเพิม่เตมิส าหรบัจ านวนเงนิตา่ง ๆ 
ทีน่ าไปใชใ้นการด ารงชวีติของครอบครวัแตม่ไิดม้กีารรายงานในใบสมคัร เชน่ เงนิออม เงนิกู ้ท ัง้นี ้SFO อาจยงัรอ้งขอใหผู้ส้มคัรจดัท าหลกัฐานเอกสาร 
อนัประกอบดว้ยบนัทกึเงนิฝากธนาคาร แถลงการณจ์ากเจา้หนีท้ีม่กีารลงนามถกูตอ้ง เป็นตน้ ในกรณีทีไ่ม่มกีารจดัหาหลกัฐานทีถ่กูตอ้ง 
จ านวนเงนิส าหรบัด ารงชวีติของครอบครวัอาจถกูน ามารวมเป็นสว่นหน่ึงของรายไดค้รอบครวั 

5. ส่วนที ่V คำ่รกัษำพยำบำลของสมำชกิครอบครวัจำกกำรเจ็บป่วยเร ือ้รงั 
(โปรดจดัท าส าเนาเอกสารประกอบต่าง ๆ) 

 
 
 

5.1 หากผูส้มคัรประสบกบัค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัสมาชกิครอบครวั (ส าหรบัสมาชกิครอบครวัทีป่่วยเร ือ้รงัหรอืทุพลภาพถาวร) ระหว่างชว่งวนัที ่1 
เมษายน 2021 ถงึ 31 มนีาคม 2022 ผูส้มคัรอาจระบุรายละเอยีดของสถานการณใ์นส่วนที ่V ของใบสมคัร 
ผูส้มคัรจะตอ้งจดัท าเอกสารใบรบัรองทางการแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้งและใบเสรจ็รบัเงนิทีอ่อกใหโ้ดยโรงพยาบาล/คลนิิก/แพทยจ์ดทะเบยีนใหแ้ก่ 
SFO เพือ่พจิารณาลดหย่อนค่าใชจ้่ายดงักล่าว (เพดานจ านวนเงนิทีล่ดหย่อนไดส้ าหรบัสมาชกิครอบครวัแต่ละคนคอื $22,300 ต่อปี ในปี 2022/23)   

assistance and its assistance level according to the AFI mechanism stated in Paragraph 4 of Section A.   
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1.1 หากผูส้มคัรมใิชผู่ถ้อืบตัรประชาชนฮ่องกง กรณุากรอกขอ้มูลลงในหวัขอ้ “เอกสารประจาํตวัอืนๆ” โดยใชร้หสัดงัต่อไปนี 
รวมทัง ใหห้มายเลขของเอกสารประจาํตวัอืนๆ ทีเกียวขอ้งและสาํเนาของเอกสารดงักล่าว 

หนังสอืเดนิทาง 0 2 ใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศ 0 3 หนังสอืรบัรองยนืยนัตวัตน 0 4

เอกสารยนืยนัตวัตน 0 5 ใบอนุญาตเขา้ประเทศ 0 6
เอกสารยนืยนัรหสับตัรประชาชน
เพือขอทําวซีา่ 0 7

ใบอนุญาตเดนิทางเทียวเดยี
ว 

0 8 เอกสารยนืยนัตวัตนจากแผ่นดนิใ
หญ ่

0 9 อืน ๆ 9 9

2. ส่วนที 2 รายละเอยีดของสมาชกิครอบครวัและโครงการความชว่ยเหลอืดา้นการเงินทีจะลงสมคัร 

2.1 คู่สมรส นักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการ และบุตรทียงัไม่ไดส้มรสซึงอาศยัอยู่กบัครอบครวั 
 

 

 
 
                                                                 
                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

หากนักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการ/บุตรทียงัไม่ไดแ้ตง่งานซึงอาศั
ยอยูก่บัครอบครวันันมใิชผู่ถ้อืบตัรประชาชนฮ่องกง 
กรณุาใหเ้อกสารประจําตวัประเภทอืนพรอ้มกบัหมายเลข
ตามทีระบุไวใ้นยอ่หนา้ที 1.1 ของขอ้แนะนํานี 

กรณุากรอกหมายเลขบตัร
HKID/หมายเลขใบสตูบิตัรของนักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงกา
ร/บุตรทียงัไม่ไดส้มรสซึงอาศยัอยู่กบัครอบครวัทีระบุไวใ้น
ใบสมคัรตามตวัอยา่งทีแสดงไวใ้นชอ่งว่าง 
และทาํการจดัส่งสําเนาเอกสารประจําตวัทีเกียวขอ้ง (ถา้ม)ี

โปรดกรอก หมายเลขบตัร HKID
คู่สมรสทีระบุใบแบบฟอรม์ตามตวั
อย่างทีแสดงไวใ้นชอ่งว่าง   

โปรดกรอกชือ-
นามสกุลโดยเร ิมจากชอ่งแรกแล
ะเวน้ชอ่งว่างระหว่างคํา 

หากคู่สมรสของคุณมใิชผู่ถ้อืบตัรประชาชนฮ่องกง 
กรุณาใหเ้อกสารประจําตวัประเภทอืนพรอ้มกบัหมายเลขตาม
ทีระบุไวใ้นย่อหนา้ที 1.1 ของขอ้แนะนํานี 

หากผูส้มัครประสงคท์ีจะสมัครเพือขอความช่วยเหลือดา้นการ
เงินสําหรบับุตรในปีการศกึษา 2022/23 (ไดแ้ก่ KCFRS, Grant-
KG, TA, STS, DYJFR แ ล ะ  FR(FAEAEC)) ก รุ ณ า ใ ส่  “” 
ล ง ใ น ช่ อ ง ที เห ม า ะ ส ม ภ า ย ใ ต ้ ข ้ อ ที  5, 8 แ ล ะ  9 
ทังนีหากบุตรทียงัไม่ไดแ้ต่งงานกาํลงัศกึษาอยู่ในสถาบนัอุดมศกึษ
า ระหว่างปีการศึกษา 2022/23 กรุณาเลือกที  “ไม่ตอ้งการ” 
ภายใตห้วัขอ้ “สมคัรแผนตา่ง  ๆ” 

หากผูส้มคัรตอ้งการขอความชว่ยเหลอืทางการเงนิสําหรบันักเรยีนระดบักอ่นประถมศกึษา (รวมถงึ (1) KCFRS และ (2) 
ทุนอนุบาล) โปรดใส่เคร ืองหมาย “” ในชอ่ง ผูส้มคัรนักเรยีน KG ทีมสีทิธิ  (K1-K3) 
จะไดร้บัการยกเวน้ค่าธรรมเนียมภายใต ้KCFRS (ถา้ม)ี และทุนอนุบาล เด็กทีมสีทิธิ ไดร้บับรกิารดแูลเด็กตลอดทังวนั 
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2.1.1 หากผูส้มคัรมบุีตรทียงัไม่ไดส้มรสซึงอาศยัอยู่กบัตนมากกว่า 4 คน กรณุาใหข้อ้มูลของบุตรเหล่านันในรปูแบบเชน่เดยีวกบัหมวด B 
ภายใตส้ว่นที II ของใบสมคัรโดยการแนบเอกสารแยกตา่งหากพรอ้มลายเซน็ของผูส้มคัร 
ทังนีจะตอ้งจดัทําสําเนาเอกสารยนืยนัตวัตนของบุตรทียงัไม่ไดส้มรสมาพรอ้มกบัใบสมคัรดว้ย 

2.1.2 คู่สมรสและบุตรของผูส้มคัรทีไดร้บั CSSA จะไม่นับว่าเป็น ‘สมาชกิครอบครวั’ ภายใตก้ารคํานวณรายไดค้รอบครวัทีปรบัแลว้ 
(AFI) 

2.1.3 นักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการทีผ่านการเห็นชอบใหไ้ดร้บัการสนับสนุนทางการเงนิในส่วนของค่าตําราเรยีน ค่าอนิเทอรเ์น็ตสําหรบัใชท้ีบา้น 
และค่าเดนิทางสําหรบันักเรยีนซึงรวมถงึการบรกิารรบัส่งฟรจีากองคก์รภาครฐัหรอืเอกชนหรอืจากโรงเรยีนต่าง ๆ 
จะตอ้งไม่สมคัรขอรบัความชว่ยเหลอืประเภทเดยีวกนัผ่าน SFO องคก์รเหล่านีประกอบดว้ยโรงเรยีนต่าง ๆ, SWD, EDB, 
สมาคมจอ๊กกี ฮ่องกง, บรษิทัขนสง่สาธารณะ เป็นตน้ 
หากมีการพบเจอในภายหลงัว่านักเรยีนเขา้รว่มโครงการกาํลงัหาผลประโยชนท์บัซอ้น ผูส้มคัรจะตอ้งรบัผดิชอบคนืเงนิส่วนเกนิโดยทนัท ี
ตามคาํรอ้งของ SFO 

2.1.4 ผูส้มคัรตอ้งกรอกขอ้มูลระดบัช ันทีบุตรของท่านกาํลงัศกึษาอยู่ในปีการศกึษา 2022/23 โดยใชร้หสัดงัต่อไปนี 

2.1.5 หากผูส้มคัรประสงคจ์ะแกไ้ขรายละเอยีดใบสมคัรหลงัจากส่งใบสมคัรเขา้รว่มโครงการฯ 
(รวมถงึการสมคัรโครงการอืนเพิมเตมิ/แกไ้ขเปลียนแปลงโครงการทีไดส้มคัรไปแลว้) กรุณายืนคํารอ้งเป็นลายลกัษณอ์กัษรพรอ้มอธบิายเหตุผล 
จากนันส่งมาที SFO ภายใน 30 วนันับจากวนัทีทําการจดัส่งเอกสารใบสมคัร 
โดยการสมคัรโครงการอืนเพิมเตมิ/การแกไ้ขเปลียนแปลงโครงการจะสมคัรนัน ผูส้มคัรจะตอ้งลงนามพรอ้มกบัระบุหมายเลขใบสมคัร/หมายเลขบตัร 
HKID ของผูส้มคัร ซึงการสมคัรเหล่านีจะใชเ้วลาในการดําเนินการยาวนานกว่า โปรดทราบว่า 
การสมคัรขอรบัความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิทีล่าชา้จะไม่ไดร้บัการพจิารณา  ดว้ยเหตุนี  
ผูส้มคัรจงึควรตรวจสอบใหร้อบคอบว่าไดเ้ลอืกโครงการทุกโครงการทีตนประสงคจ์ะสมคัรขอรบัความชว่ยเหลอืแลว้หรอืไม่กอ่นส่งใบสมคัร 

2.2 เงนิชว่ยเหลอืค่าอนิเทอรเ์น็ต (SIA) 
ผูส้มคัรไม่จาํเป็นตอ้งสมคัร SIA ซึงชว่ยเหลอืพื นฐานของครวัเรอืนและใชไ้ดก้บัครอบครวัทีมนัีกเรยีนระดบัประถมและมธัยมเท่านัน 
ครอบครวัจะไดร้บัเงนิชว่ยเหลอืหากพวกเขาสามารถผ่านเกณฑก์ารประมาณการรายไดแ้ละนักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการมคีุณสมบตัิ
ตรงตามเกณฑค์ุณสมบตัสิําหรบั SIA เงนิชว่ยเหลอืนีไม่สามารถใชไ้ดก้บัครอบครวัทีมนัีกเรยีนระดบักอ่นประถมศกึษาเท่านัน 

 

 

2.3 ผูป้กครองทีไดร้บัการดูแลจากผูส้มคัร 

2.3.1 ผูป้กครองทีไดร้บัการดูแลจากผูส้มคัร หมายถงึ บดิามารดาของผูส้มคัรซึงรวมถงึพ่อตาแม่ยายซึงมใิชผู่ท้ีไดร้บั CSSA ณ 
เวลาทียืนส่งใบสมคัร โดยตลอดปีการประเมนิตามปกต ิ (1 เมษายน 2021  31  2022) 
ผูป้กครองทีไดร้บัการดูแลจากผูส้มคัรจะตอ้งไม่เป็นลูกจา้งและเขา้เกณฑเ์งือนไขใด ๆ ดงัต่อไปนีอย่างนอ้ย 6 เดอืน 

(A) อาศยัอยู่กบัครอบครวัของผูส้มคัร หรอื 

(B) อาศยัอยู่ในเคหะสถานทีผูส้มคัรหรอืคู่สมรสของผูส้มคัรเป็นเจา้ของหรอืเชา่อยู่ หรอื 
(C) อาศยัอยู่ในบา้นพกัคนชราโดยผูส้มคัรหรอืคู่สมรสของผูส้มคัรเป็นผูอ้อกค่าใชจ้า่ยทังหมด หรอื 

ผูส้มคัรหรอืคู่สมรสเป็นผูส้นับสนุนทังหมด 
หมายเหต:ุ ผูส้มคัรหรอืคูส่มรสจะตอ้งดูแลพ่อแม่ของพวกเขาตอ่เนืองในปีการศกึษา 2022/23 
และรูปแบบการดูแลนันจะตอ้งคลา้ยคลงึกนักบัรูปแบบในปีการประเมนิ นอกจากนัน 
เนืองจากจาํนวนของสมาชกิในครอบครวัอาจจะสง่ผลโดยตรงตอ่ระดบัการใหค้วามชว่ยเหลอืทีครอบครวัของผูส้มคั
รจะไดร้บั ดงันันกรุณาจดัสง่ใบสมคัรทีสมบูรณพ์รอ้มหลกัฐานเอกสารสาํหรบัการใหก้ารดูแลพ่อแม่ (เชน่ 
สญัญาเชา่ หลกัฐานทีอยู่พกัอาศยั หรอืใบเสรจ็รบัเงินของบา้นพกัคนชรา เป็นตน้) ใหก้บั SFO ทางไปรษณีย ์  

2.3.2 หากจาํนวนของพ่อแม่ทีอยู่ในความดูแลมมีากกว่า 2 ท่าน กรุณาใหข้อ้มูลของคนเหล่านันในรูปแบบเชน่เดยีวกบัหมวด D ภายใตส้่วนที II 
ของใบสมคัรโดยการแนบเอกสารแยกต่างหากพรอ้มลายเซน็ของผูส้มคัรและส่งเอกสารยนืยนัตวัตนของพ่อแม่ทรีะบุไวใ้นใบสมคัร 

  

(i) ศูนยด์ูแลเด็กเล็กตลอดทังวนั  N 1

 (กลุ่มอายุ 0-2 ปี) 
(ii) ศูนยด์ูแลเด็กเล็กตลอดทังวนั N 2

(กลุ่มอายุ 2-3 ปี) 
(iii) เนอสเซอรใีนโรงเรยีนอนุบาล K 1

(iv) ช ันตน้ในโรงเรยีนอนุบาล K 2

(v) ช ันปลายในโรงเรยีนอนุบาล K 3

(vi) ประถมศกึษาปีที 1 ถงึ 6 P 1 / P 2 / P 3 / P 4 / P 5 / P 6

(vii) มธัยมศกึษาตอนตน้ช ันปีที 1 ถงึ 3 S 1 / S 2 / S 3

(viii) มธัยมศกึษาตอนปลายช ันปีที 4 ถงึ 6 S 4 / S 5 / S 6

(ix) ประกาศนียบตัร Yi Jin Y J

(x) อืนๆ (เชน่ ระดบัอุดมศกึษา) O L

สําหรบัครอบครวัทีไม่ตอ้งการ SIA 
โปรดใส่เคร ืองหมาย “” ในชอ่งทีใหม้า 
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3.      ส่วนที III  ทีอยู่สถานทีพกัอาศยั 

3.1 ผูส้มคัรจะตอ้งใหข้อ้มูลทีอยู่สถานทีพกัอาศยัในส่วนนี เพือว่า SFO 
จะไดส้ามารถเตรยีมดําเนินการเยียมบา้นสําหรบัผูส้มคัรทีผ่านการคดัเลอืก 
หากทีอยู่ทีพกัอาศยัของผูส้มคัรเป็นทีอยู่เดียวกบัทีอยู่สําหรบัจ่าหนา้จดหมายทีใหไ้วใ้นส่วนที I ของใบสมคัร 
ผูส้มคัรก็ไม่จาํเป็นตอ้งกรอกสว่นนี 

4.      ส่วนที IV รายไดข้องครอบครวั 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

หากผูส้มคัร 
คูส่มรสของผูส้มคัรหรอืบุตรทียงัไม่ไดแ้ต่งงา
นซึงอยู่อาศยักบัครอบครวัเป็น 
ผูว้่างงานในระหว่างชว่งระยะการประเมนิ 
โปรดกรอกขอ้ความในชอ่งว่างดงัตวัอย่างตอ่ไ

ผูส้มคัรควรอ่านวรรค 2.3.1 (A), (B) และ (C) 
ใหร้อบคอบและใส่ “” ในชอ่งว่างทีเหมาะสม 

โปรดใส่ “” ลงในชอ่งว่างทีเหมาะสม ถา้ใช ่โปรดขา้มส่วน ‘D’ ถา้ไม่ใช ่
โปรดทําการกรอกส่วน ‘D’ ใหส้มบูรณแ์ละดวูรรค 2.3.1 ของหมายเหตฉุบบันี  

โปรดกรอกรายละเอยีดส่วนตวัของพ่อแม่ทีอยู่ในความดแูลพรอ้ม
ทังจดัทําสาํเนาเอกสารยนืยนัตวัตน (เชน่ บตัรประจาํตวัประชาชน
ฮ่องกง) (ถา้ม)ี และหลกัฐานเอกสารการใหค้วามดแูลพ่อแม่ 

จาํนวนเงนิทังหมดใชส้ําหรบัอา้งองิเท่านัน SFO 
จะประเมนิสทิธิ ของครอบครวัสําหรบัการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการเงนิแกนั่กเรยีนและระ
ดบัความชว่ยเหลอืตามการคํานวณ AFI ดงัระบุในวรรค 3 ของขอ้แนะนํานี 

โปรดระบุรายไดท้ังหมด (จํานวนเต็มไม่มจีุดทศนิยม) ในชว่งระยะตังแตว่นัที 1 เมษายน 2021 ถงึ 31 มนีาคม
2022 SFO จะไม่ยอมรบัจํานวนโดยประมาณ ดงันันจงระบุตวัเลขตามจรงิ สําหรบัแหล่งรายไดอ้ืน 
เชน่ รายไดจ้ากการใหเ้ชา่ (ดหูวัขอ้ 11 ภายใต ้“รายการทีจาํเป็นตอ้งรายงาน” ในวรรค 4.1 
ของหมายเหตุฉบบันี) เงนิชว่ยเหลอืจากบุตรทีไม่ไดอ้าศยัอยู่กบัครอบครวั/ญาต/ิเพือน 
คา่เลี ยงดหูรอืกาํไรจากการลงทุน โปรดระบุจํานวนเงนิตามตวัอย่างตอ่ไปนี 

หากพ่อแม่ทีอยู่ในอุปการะมใิชผู่ถ้อืบตัรประชาชนฮ่องกง
กรุณาใหเ้อกสารแสดงตวัตนประเภทอืนพรอ้มกบั
หมายเลขตามทีระบุไวใ้นย่อหนา้ที 1.1 
ของหมายเหตฉุบบันี 
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4.1 ประเภทของรายไดท้ีค่รอบครวัไดร้บัทัง้จากภายในและภายนอกฮ่องกงทีจ่ะตอ้งรายงานน้ันแสดงรายการไวต้ามขอ้มูลอา้งองิดา้นล่าง 
ส าหรบัการจดัท าหลกัฐานเอกสาร กรณุาดูทีว่รรค 9.2 (5) ของขอ้แนะน านี ้

รำยกำรสิง่ทีจ่ ำเป็นตอ้งรำยงำน รำยกำรสิง่ทีไ่ม่จ ำเป้นตอ้งรำยงำน 
1 เงนิเดอืน (ประกอบดว้ยเงนิเดอืนของผูส้มคัร 

คู่สมรสของผูส้มคัร 
และพีน่อ้งทีย่งัไม่แต่งงานของนักเรยีนผูส้มคัรซึง่อาศยัอยู่
กบัผูส้มคัรเพือ่ท างานแบบเต็มเวลา บางเวลา หรอืช ัว่คราว 
ยกเวน้เงนิทุนส ารองเลีย้งชพี (MPF)/ 
เงนิทุนเลีย้งชพีจาการจา้งงาน) 

1 ความชว่ยเหลอืทางการเงนิจากรฐับาล 
หรอืการจา่ยช าระจากโปรแกรมความชว่ยเหลอืภายใตก้อง
ทุนการดูแลชมุชน (เชน่ 
ความชว่ยเหลอืดา้นประกนัสงัคมแบบครอบคลุม / 
เบีย้ผูสู้งอายุ / รบัเงนิเบีย้เลีย้งชพีผูสู้งอายุ / 
เงนิชว่ยเหลอืดา้นความทุพพลภาพ / 
เงนิชว่ยเหลอืการฝึกอบรมซ า้ / 
เงนิชว่ยเหลอืดา้นการเดนิทางไปท างาน / 
เงนิชว่ยเหลอืครอบครวัผูท้ างาน เป็นตน้) 

2 เงนิตอบแทนสองเท่า/เงนิทีไ่ดจ้ากการลางาน 
 

2 เงนิตอบแทนในการปฏบิตัหินา้ทีเ่ป็นเวลานาน/เงนิตอบแทน
จากการท าสญัญา 

3 เบีย้เลีย้ง 
(รวมถงึเงนิค่าท างานเกนิเวลา/ค่าครองชพี/ค่าบา้นหรอืค่าเ
ชา่/ค่าขนส่ง/ค่าอาหาร/การศกึษา/เบีย้เลีย้งกะ ฯลฯ 

3 ค่าชดเชยเมือ่ถูกเลกิจา้ง 

4 เงนิโบนัส/ค่าคอมมชิช ัน่/เงนิรางวลั  
 

4 เงนิกูย้มื 

5 เงนิสนับสนุนการศกึษา 
 

5 เงนิบ าเหน็จหลงัเกษียณ/เงนิทุนส ารองเลีย้งชพี 

6 ค่าจา้งชดเชยจากการถูกไล่ออก 
 

6 มรดก 

7 รายไดจ้ากธรุกจิ 
และจากชอ่งทางอืน่ทีไ่ดจ้ากอาชพีของตนเอง เชน่ 
การขายของ/ขบัแท็กซี/่รถบสั/รถบรรทุก และค่าบรกิาร 
ฯลฯ   

7 เงนิบรจิาคการกุศล 

8 ค่าเลีย้งดู 
 

8 ประกนัชวีติ/ประกนัอุบตัเิหตุ/ค่าสนิไหมจากการบาดเจ็บ 

9 เงินชว่ยเหลือจากบุคคลใด ๆ 
ทีม่ิไดอ้ยู่อาศยักบัสมาชกิครอบครวัของผูส้มคัร 
(รวมถงึเงนิหรอืเงนิชว่ยเหลอืค่าบา้น/เงนิโอนใหเ้ป็นคา่ใชจ้่
าย/เงนิชว่ยเหลอืส าหรบัการจา่ยหนีจ้ านอง/ค่าเชา่/ค่าน า้
/ค่าไฟ ค่าแกส้หรอืค่าครองชพีอืน่ ๆ) 

9 เงนิทุนส ารองเลีย้งชพี/เงนิสงเคราะหส์ ารองเลีย้งชพีโดยลู
กจา้ง 
(เพดานของการอุดหนุนทีไ่ม่จ าเป็นตอ้งรายงาน คอื 
18,000 เหรยีญตอ่ปี) 

10 ดอกเบีย้เงนิฝากประจ า หุน้ ส่วนแบ่ง และพนัธบตัร ฯลฯ    

11 รายไดจ้ากค่าเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เช่น ที่ดิน ที่จอดรถ 
ยานพาหนะ หรอืเรอืเดนิสมุทร (ทัง้ในฮ่องกง แผ่นดนิใหญ่ 
และต่างประเทศ) 

  

12 เงนิบ านาญรายเดอืน/ค่าสนิไหมทดแทนของผูท้ีเ่ป็นม่าย
และบุตร 

  

4.2 ผูส้มคัรจะตอ้งจดัท าหลกัฐานรายไดข้องตนเองและของสมาชกิครอบครวัทีไ่ดร้บัการจา้งท างาน หากผูส้มคัร คู่สมรสของผูส้มคัร 
หรอืสมาชกิครอบครวัคนใดทีไ่ดร้บัการจา้งท างานไดใ้หห้นังสอืรบัรองรายได ้(ซึง่คอื ตวัอยา่งที ่I) หรอืเอกสารรายละเอยีดของรายไดแ้บบจดัท าดว้ยตวัเอง 
(ซึง่คอืตวัอยา่งที ่IV) เป็นหลกัฐานยนืยนัรายไดไ้วแ้ลว้ ทาง SFO อาจยงัตอ้งการใหผู้ส้มคัรยืน่เอกสารสมุดบญัชธีนาคาร 
บญัชเีงินเดอืนหรอืหลกัฐานรายไดอ้ืน่มาพรอ้มกนัเพื่อใชอ้า้งอิง หากผูส้มคัรไม่สามารถใหห้ลกัฐานยนืยนัรายไดด้ว้ยเหตผุลพเิศษ โปรดแจง้ SFO 
ทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรโดยชีแ้จงเหตผุลและการค านวณรายไดโ้ดยละเอยีด ผูส้มคัรยงัจะตอ้งลงนามในจดหมายค าชีแ้จงดว้ยตนเองอกีดว้ย 
หากค าชีแ้จงหรอืเอกสารทีใ่หน้ั้นไม่สามารถพิสูจนย์นืยนัขอ้มูลรายไดข้องสมาชกิครอบครวัทีเ่กีย่วขอ้งได ้(เชน่ บญัชรีายไดท้ีเ่ขยีนขึน้เอง) ทาง SFO 
อาจจ าเป็นตอ้งท าการปรบัเปลีย่นหรอืใชต้วัเลขเกณฑเ์ปรยีบเทยีบ (ตามขอ้มูลเชงิสถติทิีไ่ดจ้ากหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ 
กระทรวงส ามะโนประชากรและสถติ)ิ เพื่อประเมนิรายไดข้องผูส้มคัรและสมาชกิครอบครวัของผูส้มคัร ในการประเมนิรายไดค้รอบครวั (ถา้จ าเป็น) ทาง SFO 
อาจจ าเป็นตอ้งใหผู้ส้มคัรจดัท าหลกัฐานเอกสารรายการตา่ง ๆ  ซึง่มไิดร้ะบไุวด้า้นบน หรอืหาค าชีแ้จงเพิม่เตมิส าหรบัจ านวนเงนิตา่ง ๆ 
ทีน่ าไปใชใ้นการด ารงชวีติของครอบครวัแตม่ไิดม้กีารรายงานในใบสมคัร เชน่ เงนิออม เงนิกู ้ท ัง้นี ้SFO อาจยงัรอ้งขอใหผู้ส้มคัรจดัท าหลกัฐานเอกสาร 
อนัประกอบดว้ยบนัทกึเงนิฝากธนาคาร แถลงการณจ์ากเจา้หนีท้ีม่กีารลงนามถกูตอ้ง เป็นตน้ ในกรณีทีไ่ม่มกีารจดัหาหลกัฐานทีถ่กูตอ้ง 
จ านวนเงนิส าหรบัด ารงชวีติของครอบครวัอาจถกูน ามารวมเป็นสว่นหน่ึงของรายไดค้รอบครวั 

5. ส่วนที ่V คำ่รกัษำพยำบำลของสมำชกิครอบครวัจำกกำรเจ็บป่วยเร ือ้รงั 
(โปรดจดัท าส าเนาเอกสารประกอบต่าง ๆ) 

 
 
 

5.1 หากผูส้มคัรประสบกบัค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัสมาชกิครอบครวั (ส าหรบัสมาชกิครอบครวัทีป่่วยเร ือ้รงัหรอืทุพลภาพถาวร) ระหว่างชว่งวนัที ่1 
เมษายน 2021 ถงึ 31 มนีาคม 2022 ผูส้มคัรอาจระบุรายละเอยีดของสถานการณใ์นส่วนที ่V ของใบสมคัร 
ผูส้มคัรจะตอ้งจดัท าเอกสารใบรบัรองทางการแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้งและใบเสรจ็รบัเงนิทีอ่อกใหโ้ดยโรงพยาบาล/คลนิิก/แพทยจ์ดทะเบยีนใหแ้ก่ 
SFO เพือ่พจิารณาลดหย่อนค่าใชจ้่ายดงักล่าว (เพดานจ านวนเงนิทีล่ดหย่อนไดส้ าหรบัสมาชกิครอบครวัแต่ละคนคอื $22,300 ต่อปี ในปี 2022/23)   

assistance and its assistance level according to the AFI mechanism stated in Paragraph 4 of Section A.   
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1.1 หากผูส้มคัรมใิชผู่ถ้อืบตัรประชาชนฮ่องกง กรณุากรอกขอ้มูลลงในหวัขอ้ “เอกสารประจาํตวัอืนๆ” โดยใชร้หสัดงัต่อไปนี 
รวมทัง ใหห้มายเลขของเอกสารประจาํตวัอืนๆ ทีเกียวขอ้งและสาํเนาของเอกสารดงักล่าว 

หนังสอืเดนิทาง 0 2 ใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศ 0 3 หนังสอืรบัรองยนืยนัตวัตน 0 4

เอกสารยนืยนัตวัตน 0 5 ใบอนุญาตเขา้ประเทศ 0 6
เอกสารยนืยนัรหสับตัรประชาชน
เพือขอทําวซีา่ 0 7

ใบอนุญาตเดนิทางเทียวเดยี
ว 

0 8 เอกสารยนืยนัตวัตนจากแผ่นดนิใ
หญ ่

0 9 อืน ๆ 9 9

2. ส่วนที 2 รายละเอยีดของสมาชกิครอบครวัและโครงการความชว่ยเหลอืดา้นการเงินทีจะลงสมคัร 

2.1 คู่สมรส นักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการ และบุตรทียงัไม่ไดส้มรสซึงอาศยัอยู่กบัครอบครวั 
 

 

 
 
                                                                 
                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

หากนักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการ/บุตรทียงัไม่ไดแ้ตง่งานซึงอาศั
ยอยูก่บัครอบครวันันมใิชผู่ถ้อืบตัรประชาชนฮ่องกง 
กรณุาใหเ้อกสารประจําตวัประเภทอืนพรอ้มกบัหมายเลข
ตามทีระบุไวใ้นยอ่หนา้ที 1.1 ของขอ้แนะนํานี 

กรณุากรอกหมายเลขบตัร
HKID/หมายเลขใบสตูบิตัรของนักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงกา
ร/บุตรทียงัไม่ไดส้มรสซึงอาศยัอยู่กบัครอบครวัทีระบุไวใ้น
ใบสมคัรตามตวัอยา่งทีแสดงไวใ้นชอ่งว่าง 
และทาํการจดัส่งสําเนาเอกสารประจําตวัทีเกียวขอ้ง (ถา้ม)ี

โปรดกรอก หมายเลขบตัร HKID
คู่สมรสทีระบุใบแบบฟอรม์ตามตวั
อย่างทีแสดงไวใ้นชอ่งว่าง   

โปรดกรอกชือ-
นามสกุลโดยเร ิมจากชอ่งแรกแล
ะเวน้ชอ่งว่างระหว่างคํา 

หากคู่สมรสของคุณมใิชผู่ถ้อืบตัรประชาชนฮ่องกง 
กรุณาใหเ้อกสารประจําตวัประเภทอืนพรอ้มกบัหมายเลขตาม
ทีระบุไวใ้นย่อหนา้ที 1.1 ของขอ้แนะนํานี 

หากผูส้มัครประสงคท์ีจะสมัครเพือขอความช่วยเหลือดา้นการ
เงินสําหรบับุตรในปีการศกึษา 2022/23 (ไดแ้ก่ KCFRS, Grant-
KG, TA, STS, DYJFR แ ล ะ  FR(FAEAEC)) ก รุ ณ า ใ ส่  “” 
ล ง ใ น ช่ อ ง ที เห ม า ะ ส ม ภ า ย ใ ต ้ ข ้ อ ที  5, 8 แ ล ะ  9 
ทังนีหากบุตรทียงัไม่ไดแ้ต่งงานกาํลงัศกึษาอยู่ในสถาบนัอุดมศกึษ
า ระหว่างปีการศึกษา 2022/23 กรุณาเลือกที  “ไม่ตอ้งการ” 
ภายใตห้วัขอ้ “สมคัรแผนตา่ง  ๆ” 

หากผูส้มคัรตอ้งการขอความชว่ยเหลอืทางการเงนิสําหรบันักเรยีนระดบักอ่นประถมศกึษา (รวมถงึ (1) KCFRS และ (2) 
ทุนอนุบาล) โปรดใส่เคร ืองหมาย “” ในชอ่ง ผูส้มคัรนักเรยีน KG ทีมสีทิธิ  (K1-K3) 
จะไดร้บัการยกเวน้ค่าธรรมเนียมภายใต ้KCFRS (ถา้ม)ี และทุนอนุบาล เด็กทีมสีทิธิ ไดร้บับรกิารดูแลเด็กตลอดทังวนั 
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2.1.1 หากผูส้มคัรมบุีตรทียงัไม่ไดส้มรสซึงอาศยัอยู่กบัตนมากกว่า 4 คน กรณุาใหข้อ้มูลของบุตรเหล่านันในรปูแบบเชน่เดยีวกบัหมวด B 
ภายใตส้ว่นที II ของใบสมคัรโดยการแนบเอกสารแยกตา่งหากพรอ้มลายเซน็ของผูส้มคัร 
ทังนีจะตอ้งจดัทําสําเนาเอกสารยนืยนัตวัตนของบุตรทียงัไม่ไดส้มรสมาพรอ้มกบัใบสมคัรดว้ย 

2.1.2 คู่สมรสและบุตรของผูส้มคัรทีไดร้บั CSSA จะไม่นับว่าเป็น ‘สมาชกิครอบครวั’ ภายใตก้ารคํานวณรายไดค้รอบครวัทีปรบัแลว้ 
(AFI) 

2.1.3 นักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการทีผ่านการเห็นชอบใหไ้ดร้บัการสนับสนุนทางการเงนิในส่วนของค่าตําราเรยีน ค่าอนิเทอรเ์น็ตสําหรบัใชท้ีบา้น 
และค่าเดนิทางสําหรบันักเรยีนซึงรวมถงึการบรกิารรบัส่งฟรจีากองคก์รภาครฐัหรอืเอกชนหรอืจากโรงเรยีนต่าง ๆ 
จะตอ้งไม่สมคัรขอรบัความชว่ยเหลอืประเภทเดยีวกนัผ่าน SFO องคก์รเหล่านีประกอบดว้ยโรงเรยีนต่าง ๆ, SWD, EDB, 
สมาคมจอ๊กกี ฮ่องกง, บรษิทัขนสง่สาธารณะ เป็นตน้ 
หากมีการพบเจอในภายหลงัว่านักเรยีนเขา้รว่มโครงการกาํลงัหาผลประโยชนท์บัซอ้น ผูส้มคัรจะตอ้งรบัผดิชอบคนืเงนิส่วนเกนิโดยทนัท ี
ตามคาํรอ้งของ SFO 

2.1.4 ผูส้มคัรตอ้งกรอกขอ้มูลระดบัช ันทีบุตรของท่านกาํลงัศกึษาอยู่ในปีการศกึษา 2022/23 โดยใชร้หสัดงัต่อไปนี 

2.1.5 หากผูส้มคัรประสงคจ์ะแกไ้ขรายละเอยีดใบสมคัรหลงัจากส่งใบสมคัรเขา้รว่มโครงการฯ 
(รวมถงึการสมคัรโครงการอืนเพิมเตมิ/แกไ้ขเปลียนแปลงโครงการทีไดส้มคัรไปแลว้) กรุณายืนคํารอ้งเป็นลายลกัษณอ์กัษรพรอ้มอธบิายเหตุผล 
จากนันส่งมาที SFO ภายใน 30 วนันับจากวนัทีทําการจดัส่งเอกสารใบสมคัร 
โดยการสมคัรโครงการอืนเพิมเตมิ/การแกไ้ขเปลียนแปลงโครงการจะสมคัรนัน ผูส้มคัรจะตอ้งลงนามพรอ้มกบัระบุหมายเลขใบสมคัร/หมายเลขบตัร 
HKID ของผูส้มคัร ซึงการสมคัรเหล่านีจะใชเ้วลาในการดําเนินการยาวนานกว่า โปรดทราบว่า 
การสมคัรขอรบัความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิทีล่าชา้จะไม่ไดร้บัการพจิารณา  ดว้ยเหตุนี  
ผูส้มคัรจงึควรตรวจสอบใหร้อบคอบว่าไดเ้ลอืกโครงการทุกโครงการทีตนประสงคจ์ะสมคัรขอรบัความชว่ยเหลอืแลว้หรอืไม่กอ่นส่งใบสมคัร 

2.2 เงนิชว่ยเหลอืค่าอนิเทอรเ์น็ต (SIA) 
ผูส้มคัรไม่จาํเป็นตอ้งสมคัร SIA ซึงชว่ยเหลอืพื นฐานของครวัเรอืนและใชไ้ดก้บัครอบครวัทีมนัีกเรยีนระดบัประถมและมธัยมเท่านัน 
ครอบครวัจะไดร้บัเงนิชว่ยเหลอืหากพวกเขาสามารถผ่านเกณฑก์ารประมาณการรายไดแ้ละนักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการมคีุณสมบตัิ
ตรงตามเกณฑค์ุณสมบตัสิําหรบั SIA เงนิชว่ยเหลอืนีไม่สามารถใชไ้ดก้บัครอบครวัทีมนัีกเรยีนระดบักอ่นประถมศกึษาเท่านัน 

 

 

2.3 ผูป้กครองทีไดร้บัการดูแลจากผูส้มคัร 

2.3.1 ผูป้กครองทีไดร้บัการดูแลจากผูส้มคัร หมายถงึ บดิามารดาของผูส้มคัรซึงรวมถงึพ่อตาแม่ยายซึงมใิชผู่ท้ีไดร้บั CSSA ณ 
เวลาทียืนส่งใบสมคัร โดยตลอดปีการประเมนิตามปกต ิ (1 เมษายน 2021  31  2022) 
ผูป้กครองทีไดร้บัการดูแลจากผูส้มคัรจะตอ้งไม่เป็นลูกจา้งและเขา้เกณฑเ์งือนไขใด ๆ ดงัต่อไปนีอย่างนอ้ย 6 เดอืน 

(A) อาศยัอยู่กบัครอบครวัของผูส้มคัร หรอื 

(B) อาศยัอยู่ในเคหะสถานทีผูส้มคัรหรอืคู่สมรสของผูส้มคัรเป็นเจา้ของหรอืเชา่อยู่ หรอื 
(C) อาศยัอยู่ในบา้นพกัคนชราโดยผูส้มคัรหรอืคู่สมรสของผูส้มคัรเป็นผูอ้อกค่าใชจ้า่ยทังหมด หรอื 

ผูส้มคัรหรอืคู่สมรสเป็นผูส้นับสนุนทังหมด 
หมายเหต:ุ ผูส้มคัรหรอืคูส่มรสจะตอ้งดูแลพ่อแม่ของพวกเขาตอ่เนืองในปีการศกึษา 2022/23 
และรูปแบบการดูแลนันจะตอ้งคลา้ยคลงึกนักบัรูปแบบในปีการประเมนิ นอกจากนัน 
เนืองจากจาํนวนของสมาชกิในครอบครวัอาจจะสง่ผลโดยตรงตอ่ระดบัการใหค้วามชว่ยเหลอืทีครอบครวัของผูส้มคั
รจะไดร้บั ดงันันกรุณาจดัสง่ใบสมคัรทีสมบูรณพ์รอ้มหลกัฐานเอกสารสาํหรบัการใหก้ารดูแลพ่อแม่ (เชน่ 
สญัญาเชา่ หลกัฐานทีอยู่พกัอาศยั หรอืใบเสรจ็รบัเงินของบา้นพกัคนชรา เป็นตน้) ใหก้บั SFO ทางไปรษณีย ์  

2.3.2 หากจาํนวนของพ่อแม่ทีอยู่ในความดูแลมมีากกว่า 2 ท่าน กรุณาใหข้อ้มูลของคนเหล่านันในรูปแบบเชน่เดยีวกบัหมวด D ภายใตส้่วนที II 
ของใบสมคัรโดยการแนบเอกสารแยกต่างหากพรอ้มลายเซน็ของผูส้มคัรและส่งเอกสารยนืยนัตวัตนของพ่อแม่ทรีะบุไวใ้นใบสมคัร 

  

(i) ศูนยด์ูแลเด็กเล็กตลอดทังวนั  N 1

 (กลุ่มอายุ 0-2 ปี) 
(ii) ศูนยด์ูแลเด็กเล็กตลอดทังวนั N 2

(กลุ่มอายุ 2-3 ปี) 
(iii) เนอสเซอรใีนโรงเรยีนอนุบาล K 1

(iv) ช ันตน้ในโรงเรยีนอนุบาล K 2

(v) ช ันปลายในโรงเรยีนอนุบาล K 3

(vi) ประถมศกึษาปีที 1 ถงึ 6 P 1 / P 2 / P 3 / P 4 / P 5 / P 6

(vii) มธัยมศกึษาตอนตน้ช ันปีที 1 ถงึ 3 S 1 / S 2 / S 3

(viii) มธัยมศกึษาตอนปลายช ันปีที 4 ถงึ 6 S 4 / S 5 / S 6

(ix) ประกาศนียบตัร Yi Jin Y J

(x) อืนๆ (เชน่ ระดบัอุดมศกึษา) O L

สําหรบัครอบครวัทีไม่ตอ้งการ SIA 
โปรดใส่เคร ืองหมาย “” ในชอ่งทีใหม้า 
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3.      ส่วนที III  ทีอยู่สถานทีพกัอาศยั 

3.1 ผูส้มคัรจะตอ้งใหข้อ้มูลทีอยู่สถานทีพกัอาศยัในส่วนนี เพือว่า SFO 
จะไดส้ามารถเตรยีมดําเนินการเยียมบา้นสําหรบัผูส้มคัรทีผ่านการคดัเลอืก 
หากทีอยู่ทีพกัอาศยัของผูส้มคัรเป็นทีอยู่เดียวกบัทีอยู่สําหรบัจ่าหนา้จดหมายทีใหไ้วใ้นส่วนที I ของใบสมคัร 
ผูส้มคัรก็ไม่จาํเป็นตอ้งกรอกสว่นนี 

4.      ส่วนที IV รายไดข้องครอบครวั 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

หากผูส้มคัร 
คูส่มรสของผูส้มคัรหรอืบุตรทียงัไม่ไดแ้ต่งงา
นซึงอยู่อาศยักบัครอบครวัเป็น 
ผูว้่างงานในระหว่างชว่งระยะการประเมนิ 
โปรดกรอกขอ้ความในชอ่งว่างดงัตวัอย่างตอ่ไ

ผูส้มคัรควรอ่านวรรค 2.3.1 (A), (B) และ (C) 
ใหร้อบคอบและใส่ “” ในชอ่งว่างทีเหมาะสม 

โปรดใส่ “” ลงในชอ่งว่างทีเหมาะสม ถา้ใช ่โปรดขา้มส่วน ‘D’ ถา้ไม่ใช ่
โปรดทําการกรอกส่วน ‘D’ ใหส้มบูรณแ์ละดวูรรค 2.3.1 ของหมายเหตฉุบบันี  

โปรดกรอกรายละเอยีดส่วนตวัของพ่อแม่ทีอยู่ในความดแูลพรอ้ม
ทังจดัทําสาํเนาเอกสารยนืยนัตวัตน (เชน่ บตัรประจาํตวัประชาชน
ฮ่องกง) (ถา้ม)ี และหลกัฐานเอกสารการใหค้วามดแูลพ่อแม่ 

จาํนวนเงนิทังหมดใชส้ําหรบัอา้งองิเท่านัน SFO 
จะประเมนิสทิธิ ของครอบครวัสําหรบัการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการเงนิแกนั่กเรยีนและระ
ดบัความชว่ยเหลอืตามการคํานวณ AFI ดงัระบุในวรรค 3 ของขอ้แนะนํานี 

โปรดระบุรายไดท้ังหมด (จํานวนเต็มไม่มจีุดทศนิยม) ในชว่งระยะตังแตว่นัที 1 เมษายน 2021 ถงึ 31 มนีาคม
2022 SFO จะไม่ยอมรบัจํานวนโดยประมาณ ดงันันจงระบุตวัเลขตามจรงิ สําหรบัแหล่งรายไดอ้ืน 
เชน่ รายไดจ้ากการใหเ้ชา่ (ดหูวัขอ้ 11 ภายใต ้“รายการทีจาํเป็นตอ้งรายงาน” ในวรรค 4.1 
ของหมายเหตุฉบบันี) เงนิชว่ยเหลอืจากบุตรทีไม่ไดอ้าศยัอยู่กบัครอบครวั/ญาต/ิเพือน 
คา่เลี ยงดหูรอืกาํไรจากการลงทุน โปรดระบุจํานวนเงนิตามตวัอย่างตอ่ไปนี 

หากพ่อแม่ทีอยู่ในอุปการะมใิชผู่ถ้อืบตัรประชาชนฮ่องกง
กรุณาใหเ้อกสารแสดงตวัตนประเภทอืนพรอ้มกบั
หมายเลขตามทีระบุไวใ้นย่อหนา้ที 1.1 
ของหมายเหตฉุบบันี 
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4.1 ประเภทของรายไดท้ีค่รอบครวัไดร้บัทัง้จากภายในและภายนอกฮ่องกงทีจ่ะตอ้งรายงานน้ันแสดงรายการไวต้ามขอ้มูลอา้งองิดา้นล่าง 
ส าหรบัการจดัท าหลกัฐานเอกสาร กรณุาดูทีว่รรค 9.2 (5) ของขอ้แนะน านี ้

รำยกำรสิง่ทีจ่ ำเป็นตอ้งรำยงำน รำยกำรสิง่ทีไ่ม่จ ำเป้นตอ้งรำยงำน 
1 เงนิเดอืน (ประกอบดว้ยเงนิเดอืนของผูส้มคัร 

คู่สมรสของผูส้มคัร 
และพีน่อ้งทีย่งัไม่แต่งงานของนักเรยีนผูส้มคัรซึง่อาศยัอยู่
กบัผูส้มคัรเพือ่ท างานแบบเต็มเวลา บางเวลา หรอืช ัว่คราว 
ยกเวน้เงนิทุนส ารองเลีย้งชพี (MPF)/ 
เงนิทุนเลีย้งชพีจาการจา้งงาน) 

1 ความชว่ยเหลอืทางการเงนิจากรฐับาล 
หรอืการจา่ยช าระจากโปรแกรมความชว่ยเหลอืภายใตก้อง
ทุนการดูแลชมุชน (เชน่ 
ความชว่ยเหลอืดา้นประกนัสงัคมแบบครอบคลุม / 
เบีย้ผูสู้งอายุ / รบัเงนิเบีย้เลีย้งชพีผูสู้งอายุ / 
เงนิชว่ยเหลอืดา้นความทุพพลภาพ / 
เงนิชว่ยเหลอืการฝึกอบรมซ า้ / 
เงนิชว่ยเหลอืดา้นการเดนิทางไปท างาน / 
เงนิชว่ยเหลอืครอบครวัผูท้ างาน เป็นตน้) 

2 เงนิตอบแทนสองเท่า/เงนิทีไ่ดจ้ากการลางาน 
 

2 เงนิตอบแทนในการปฏบิตัหินา้ทีเ่ป็นเวลานาน/เงนิตอบแทน
จากการท าสญัญา 

3 เบีย้เลีย้ง 
(รวมถงึเงนิค่าท างานเกนิเวลา/ค่าครองชพี/ค่าบา้นหรอืค่าเ
ชา่/ค่าขนส่ง/ค่าอาหาร/การศกึษา/เบีย้เลีย้งกะ ฯลฯ 

3 ค่าชดเชยเมือ่ถูกเลกิจา้ง 

4 เงนิโบนัส/ค่าคอมมชิช ัน่/เงนิรางวลั  
 

4 เงนิกูย้มื 

5 เงนิสนับสนุนการศกึษา 
 

5 เงนิบ าเหน็จหลงัเกษียณ/เงนิทุนส ารองเลีย้งชพี 

6 ค่าจา้งชดเชยจากการถูกไล่ออก 
 

6 มรดก 

7 รายไดจ้ากธรุกจิ 
และจากชอ่งทางอืน่ทีไ่ดจ้ากอาชพีของตนเอง เชน่ 
การขายของ/ขบัแท็กซี/่รถบสั/รถบรรทุก และค่าบรกิาร 
ฯลฯ   

7 เงนิบรจิาคการกุศล 

8 ค่าเลีย้งดู 
 

8 ประกนัชวีติ/ประกนัอุบตัเิหตุ/ค่าสนิไหมจากการบาดเจ็บ 

9 เงินชว่ยเหลือจากบุคคลใด ๆ 
ทีม่ิไดอ้ยู่อาศยักบัสมาชกิครอบครวัของผูส้มคัร 
(รวมถงึเงนิหรอืเงนิชว่ยเหลอืค่าบา้น/เงนิโอนใหเ้ป็นคา่ใชจ้่
าย/เงนิชว่ยเหลอืส าหรบัการจา่ยหนีจ้ านอง/ค่าเชา่/ค่าน า้
/ค่าไฟ ค่าแกส้หรอืค่าครองชพีอืน่ ๆ) 

9 เงนิทุนส ารองเลีย้งชพี/เงนิสงเคราะหส์ ารองเลีย้งชพีโดยลู
กจา้ง 
(เพดานของการอุดหนุนทีไ่ม่จ าเป็นตอ้งรายงาน คอื 
18,000 เหรยีญตอ่ปี) 

10 ดอกเบีย้เงนิฝากประจ า หุน้ ส่วนแบ่ง และพนัธบตัร ฯลฯ    

11 รายไดจ้ากค่าเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เช่น ที่ดิน ที่จอดรถ 
ยานพาหนะ หรอืเรอืเดนิสมุทร (ทัง้ในฮ่องกง แผ่นดนิใหญ่ 
และต่างประเทศ) 

  

12 เงนิบ านาญรายเดอืน/ค่าสนิไหมทดแทนของผูท้ีเ่ป็นม่าย
และบุตร 

  

4.2 ผูส้มคัรจะตอ้งจดัท าหลกัฐานรายไดข้องตนเองและของสมาชกิครอบครวัทีไ่ดร้บัการจา้งท างาน หากผูส้มคัร คู่สมรสของผูส้มคัร 
หรอืสมาชกิครอบครวัคนใดทีไ่ดร้บัการจา้งท างานไดใ้หห้นังสอืรบัรองรายได ้(ซึง่คอื ตวัอยา่งที ่I) หรอืเอกสารรายละเอยีดของรายไดแ้บบจดัท าดว้ยตวัเอง 
(ซึง่คอืตวัอยา่งที ่IV) เป็นหลกัฐานยนืยนัรายไดไ้วแ้ลว้ ทาง SFO อาจยงัตอ้งการใหผู้ส้มคัรยืน่เอกสารสมุดบญัชธีนาคาร 
บญัชเีงินเดอืนหรอืหลกัฐานรายไดอ้ืน่มาพรอ้มกนัเพื่อใชอ้า้งอิง หากผูส้มคัรไม่สามารถใหห้ลกัฐานยนืยนัรายไดด้ว้ยเหตผุลพเิศษ โปรดแจง้ SFO 
ทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรโดยชีแ้จงเหตผุลและการค านวณรายไดโ้ดยละเอยีด ผูส้มคัรยงัจะตอ้งลงนามในจดหมายค าชีแ้จงดว้ยตนเองอกีดว้ย 
หากค าชีแ้จงหรอืเอกสารทีใ่หน้ั้นไม่สามารถพิสูจนย์นืยนัขอ้มูลรายไดข้องสมาชกิครอบครวัทีเ่กีย่วขอ้งได ้(เชน่ บญัชรีายไดท้ีเ่ขยีนขึน้เอง) ทาง SFO 
อาจจ าเป็นตอ้งท าการปรบัเปลีย่นหรอืใชต้วัเลขเกณฑเ์ปรยีบเทยีบ (ตามขอ้มูลเชงิสถติทิีไ่ดจ้ากหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ 
กระทรวงส ามะโนประชากรและสถติ)ิ เพื่อประเมนิรายไดข้องผูส้มคัรและสมาชกิครอบครวัของผูส้มคัร ในการประเมนิรายไดค้รอบครวั (ถา้จ าเป็น) ทาง SFO 
อาจจ าเป็นตอ้งใหผู้ส้มคัรจดัท าหลกัฐานเอกสารรายการตา่ง ๆ  ซึง่มไิดร้ะบไุวด้า้นบน หรอืหาค าชีแ้จงเพิม่เตมิส าหรบัจ านวนเงนิตา่ง ๆ 
ทีน่ าไปใชใ้นการด ารงชวีติของครอบครวัแตม่ไิดม้กีารรายงานในใบสมคัร เชน่ เงนิออม เงนิกู ้ท ัง้นี ้SFO อาจยงัรอ้งขอใหผู้ส้มคัรจดัท าหลกัฐานเอกสาร 
อนัประกอบดว้ยบนัทกึเงนิฝากธนาคาร แถลงการณจ์ากเจา้หนีท้ีม่กีารลงนามถกูตอ้ง เป็นตน้ ในกรณีทีไ่ม่มกีารจดัหาหลกัฐานทีถ่กูตอ้ง 
จ านวนเงนิส าหรบัด ารงชวีติของครอบครวัอาจถกูน ามารวมเป็นสว่นหน่ึงของรายไดค้รอบครวั 

5. ส่วนที ่V คำ่รกัษำพยำบำลของสมำชกิครอบครวัจำกกำรเจ็บป่วยเร ือ้รงั 
(โปรดจดัท าส าเนาเอกสารประกอบต่าง ๆ) 

 
 
 

5.1 หากผูส้มคัรประสบกบัค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัสมาชกิครอบครวั (ส าหรบัสมาชกิครอบครวัทีป่่วยเร ือ้รงัหรอืทุพลภาพถาวร) ระหว่างชว่งวนัที ่1 
เมษายน 2021 ถงึ 31 มนีาคม 2022 ผูส้มคัรอาจระบุรายละเอยีดของสถานการณใ์นส่วนที ่V ของใบสมคัร 
ผูส้มคัรจะตอ้งจดัท าเอกสารใบรบัรองทางการแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้งและใบเสรจ็รบัเงนิทีอ่อกใหโ้ดยโรงพยาบาล/คลนิิก/แพทยจ์ดทะเบยีนใหแ้ก่ 
SFO เพือ่พจิารณาลดหย่อนค่าใชจ้่ายดงักล่าว (เพดานจ านวนเงนิทีล่ดหย่อนไดส้ าหรบัสมาชกิครอบครวัแต่ละคนคอื $22,300 ต่อปี ในปี 2022/23)   

assistance and its assistance level according to the AFI mechanism stated in Paragraph 4 of Section A.   
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กำรจดัหำ/กำรจดักำรขอ้มูลส่วนบุคคล 
10.1 มนัเป็นความรบัผิดชอบของผูส้มคัรทีจ่ะตอ้งกรอกใบสมคัรใหค้รบถว้นและตรงตามความเป็นจรงิและจดัเตรยีมเอกสารประกอบทัง้หมด 

SFO จะประเมินคุณสมบตัแิละระดบัความชว่ยเหลอืทีจ่ะไดร้บัตามขอ้มูลทีผู่ส้มคัรใหม้า 
ขอ้มูลทีไ่ม่เพยีงพอ/การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิ/การใหข้อ้มูลทีเ่ป็นเท็จและท าใหเ้ขา้ใจผิดจะท าใหก้ารประมวลผลใบสมคัรถกูเลือ่นออกไป, 
ใบสมคัรถูกตดัสทิธิใ์นการด าเนินการต่อไปหรอืแมก้ระทัง่อาจน าไปสู่การฟ้องรอ้งทางอาญาได ้

10.2 ขอ้มูลส่วนบุคคลทีใ่หไ้วใ้นใบสมคัรและขอ้มูลเพิม่เตมิใดๆ ทีใ่หไ้วต้ามค ารอ้งขอของ SFO จะถูกใชโ้ดย SFO และ EDB/ เปิดเผยต่อตวัแทนของ 
SFO/EDB, โรงเรยีน/สถาบนัทีเ่กีย่วขอ้งและหน่วยงาน/แผนกของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่วตัถุประสงคด์งัต่อไปนี:้ 

(i)   กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการและการตรวจสอบการยืน่ค ารอ้งภายใตแ้ผนการทีร่ะบุไวด้า้นลา่งและการแจง้ผลการสมคัร - 
- ทุนชว่ยเหลอืค่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาส าหรบันักเรยีนอนุบาล (Grant-KG) 
- โครงการลดหย่อนค่าเล่าเรยีนโรงเรยีนอนุบาลและศูนยเ์ด็กเล็ก (KCFRS) 
- โครงการความชว่ยเหลอืดา้นต าราเรยีน (STAS) 
- โครงการลดค่าธรรมเนียมการสอบ (EFRS) 
- โครงการเงนิชว่ยเหลอืค่าเดนิทางส าหรบันักเรยีน (STSS) 
- โครงการเงนิชว่ยเหลอืค่าอนิเทอรเ์น็ต (SIA) 
- เงนิทดแทนระดบัอนุปรญิญา Yi Jin (DYJFR) 
- เงนิทดแทน (แผนความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิส าหรบัหลกัสตูรการศกึษาผูใ้หญ่ภาคกลางคนืทีก่ าหนด) [FR(FAEAEC)] 
- โครงการการเงนิส าหรบันักศกึษาระดบัอุดมศกึษา - โปรแกรมทีไ่ดร้บัทุนจากสาธารณะ (TSFS) 
- โครงการเงนิกูท้ีไ่ม่ผ่านการทดสอบส าหรบันักศกึษาระดบัอุดมศกึษาเต็มเวลา (NLSFT) 
- โครงการความชว่ยเหลอืทางการเงนิส าหรบันักเรยีนระดบัอุดมศกึษา(FASP) 
- โครงการเงนิกูท้ีไ่ม่ผ่านการทดสอบส าหรบันักเรยีนระดบัอุดมศกึษา(NLSPS) 
- โครงการเงนิกูแ้บบไม่ใชว้ธิกีารขยายระยะเวลา (ENLS) 
- กองทุนการศกึษาต่อเน่ือง (CEF) 
ผูส้มคัรยินยอมให ้SFO 
แจง้ผลการสมคัรใหโ้รงเรยีน/สถาบนัทราบรวมถึงระดบัความชว่ยเหลอืจ านวนเงนิอุดหนุนและวนัทีจ่่ายเงนิชว่ยเหลอื 

(ii) กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัรองความถูกตอ้งของใบสมคัรภายใตแ้ผนการทีร่ะบุไวใ้นขอ้ (1) ขา้งตน้กบัฐานขอ้มูลอืน่ๆ 
 ของ SFO และฐานขอ้มูลของหน่วยงาน/หน่วยงานของรฐัและโรงเรยีน/สถาบนัอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความช่วยเหลือทาง
 การเงินของนักเรยีนที่ไดร้บัจากสมาชกิในครอบครวัของผูส้มัคร/ผูส้มัครเพื่อป้องกนัการใหเ้งินช่วยเหลือซ า้ซอ้น,
 ตรวจสอบการฉอ้โกง, เรยีกคืนการช าระเงินเกนิ/การช าระคืนทีค่า้งช าระหรอืจ านวนเงินที่คา้งช าระ/ค่าใชจ้่ายใดๆ ที ่
 เกดิขึน้จากสิง่น้ันและเร ือ่งอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(iii) กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจบัคู่ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มคัรนักเรยีน (ถา้มี) กบัฐานขอ้มูลของ EDB ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ 
 ประมวลผลและการตรวจสอบการยืน่ค ารอ้งขอความชว่ยเหลอืทางการเงนิของนักเรยีนทีร่ะบุไวใ้นขอ้ (1) ดา้นบนและการ
 ใหค้วามชว่ยเหลือทางการเงินอืน่ๆ ของนักเรยีนโดย SFO เพือ่ตรวจสอบ/อปัเดตบนัทึกนักเรยีนของ SFO และยืนยนั
 คุณสมบตัสิ าหรบัแต่ละโครงการ 

(iv) กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจบัคู่ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มคัรและสมาชกิในครอบครวัของผูส้มคัรกบัฐานขอ้มูลอืน่ๆของ 
 SFO และฐานขอ้มูลของ SWD ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประมวลผลและการตรวจสอบการยืน่ค ารอ้งภายใตแ้ผนการทีร่ะบุไวใ้น ขอ้ (1) 
ดา้นบนและการอนุญาตของความชว่ยเหลอืทางการเงนิอืน่ๆ ของนักเรยีนโดย SFO เพือ่ป้องกนัการให ้ เงนิชว่ยเหลอืซ า้ซอ้น 
(ในกรณีทีค่รอบครวัของผูส้มคัรไดร้บั CSSA ในชว่งระยะเวลาการประเมนิทีเ่กีย่วขอ้งหรอืก าลงัไดร้บั  CSSA) 
และกูค้นืการช าระเงนิส่วนเกนิ 

(v) การบรหิารและการดูแลบญัชเีงนิกูแ้ละการช าระคนืเงนิกู ้

(vi) วตัถุประสงคด์า้นสถติแิละการวจิยั และ 

(vii) การประมวลผลและการตรวจสอบใบสมคัร/การคดัเลอืกนักเรยีนทีข่าดแคลนเพือ่รบัความชว่ยเหลือทางการเงนิอืน่ๆ 
ของนักเรยีนทีด่ าเนินการโดย SFO, EDB, HKEAA, หน่วยงาน/องคก์รของรฐับาลทีเ่กีย่วขอ้งและโรงเรยีน/สถาบนัทีเ่กีย่วขอ้ง 

10.3 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มคัรและสมาชกิในครอบครวัของผูส้มคัรอาจถูกเปิดเผยต่อหน่วยงานของรฐั/แผนก/องคก์รและโรงเรยีน 
/สถาบนัที่เกีย่วขอ้งเพือ่วตัถุประสงคท์ีร่ะบุไวใ้นวรรค 10.2 ขา้งตน้ หรอืในกรณีทีผู่ส้มคัรยนิยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว 
หรอืในกรณีทีก่ารเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไดร้บัอนุญาตหรอืก าหนดโดยกฎหมาย 

10.4 หากจ าเป็น SFO จะตดิต่อโรงเรยีน/สถาบนัทีเ่กีย่วขอ้ง, หน่วยงานของรฐัและองคก์รอืน่ๆ 
รวมถงึนายจา้งของผูส้มคัรและสมาชกิในครอบครวัของเขา/เธอเพือ่ตรวจสอบขอ้มูลทีใ่หไ้วใ้นใบสมคัร 
การบดิเบอืนความจรงิและการปกปิดขอ้เท็จจรงิใดๆ จะน าไปสู่การถูกตดัสทิธิ,์ การชดใชเ้งนิชว่ยเหลอืทีไ่ดร้บัและอาจถูกฟ้องรอ้งได ้

10.5 ในฐานะทีเ่ป็นมาตรการในการตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณข์องขอ้มูลทีผู่ส้มคัรใหม้า SFO 
จะด าเนินการตรวจสอบขอ้โตแ้ยง้เกีย่วกบัใบสมคัรทีป่ระสบความส าเรจ็บางส่วนผ่านการเยีย่มบา้นหรอืวธิอีืน่ๆ 
ในระหว่างการเยีย่มบา้นหรอืการรบัรองความถูกตอ้ง เจา้หนา้ที ่SFO อาจขอค าชีแ้จงเกีย่วกบัขอ้มูลแอปพลเิคช ัน่และตอ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิ 
นอกจากนีย้งัอาจตรวจสอบตน้ฉบบัของเอกสารประกอบทัง้หมด 
มนัเป็นความรบัผดิชอบของผูส้มคัรทีจ่ะตอ้งเก็บเอกสารประกอบขอ้มูลการสมคัรทัง้หมดไวอ้ย่างนอ้ยสองปีและควรรว่มมือกบัเจา้หนา้ที ่SFO 
การขดัขวางเจา้หนา้ที ่SFO โดยเจตนาในระหว่างการตรวจสอบ, 
การปกปิดขอ้เท็จจรงิหรอืการไม่ใหข้อ้มูลทีจ่ าเป็นจะน าไปสู่การชดใชเ้งินชว่ยเหลือทัง้หมดทีไ่ดร้บั 
(รวมถงึความชว่ยเหลอืทางการเงนิทีไ่ดร้บัภายใตโ้ครงการความชว่ยเหลอืทางการเงนิทัง้หมดทีด่ าเนินการโดย SFO) 
และอาจมกีารฟ้องรอ้งได ้

10.6 เอกสารทัง้หมดทีส่่งมาไม่สามารถส่งคืนได ้อย่างไรก็ตามตามส่วนที ่18 และ 22 และหลกัการที ่6 ของก าหนดการที ่1 
ของกฎหมายขอ้มูลส่วนบุคคล (ความเป็นส่วนตวั) (บทบญัญตัทิี ่486 ของกฎหมายของเขตปกครองพเิศษฮ่องกง) 
ผูส้มคัรมสีทิธิท์ีจ่ะไดร้บัการเขา้ถงึและท าการแกไ้ขขอ้มูลทีเ่ขา/เธอใหไ้ว ้
นอกจากนีเ้ขา/เธอยงัสามารถขอรบัส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของเขา/เธอไดโ้ดยตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 
ค ารอ้งขอดงักล่าวควรส่งไปยงัรองเลขาธกิาร (ทัว่ไป) WFSFAA 

กำรสอบถำมขอ้มูล 
11.1 หากมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการกรอกใบสมคัรเขา้รว่มโครงการฯและการกรอกขอ้มูล โปรดตดิต่อสายดว่นเพือ่สอบถามไดต้ลอด 24 ช ัว่โมงที ่
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 ส ำนกังำนกำรเงินนกัเรยีน 
องคก์รชว่ยเหลอืดำ้นกำรเงินส ำหรบันกัเรยีนและครอบครวัทีม่ฐีำนะยำกจน 

ขอ้แนะน ำกำรกรอกและยืน่ใบสมคัรเขำ้รว่มโครงกำรชว่ยเหลอืดำ้นกำรเงินส ำหรบันกัเรยีน 

ค ำเตอืน 

ขอ้มูลส่วนตวัในใบสมคัรฉบบันีจ้ะถูกน ำไปใชเ้พือ่ประเมนิคณุสมบตัขิองผูส้มคัรขอรบัควำมชว่ยเหลอืดำ้นกำร 
เงินและประเมนิระดบักำรใหค้วำมช่วยเหลอืทีเ่หมำะสม 
กำรไดม้ำของทรพัยส์นิ/ผลประโยชนเ์กีย่วกบัเงินโดยกำรหลอกลวงนัน้ถอืเป็นควำมผดิ 
ผูใ้ดก็ตำมทีก่ระท ำควำมผดิจะตอ้งระวำงโทษจ ำคกุสูงสุด 10 ปี ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยเร ือ่งกำรโจรกรรมทรพัยส์นิ 
บทบญัญตัทิี ่210 

 

ขอ้แนะน ำส ำคญั 
I. ขอ้มูลทัว่ไป 
 กรณุาใชป้ากกาหมกึสดี าหรอืน า้เงนิกรอกแบบใบสมคัรใหช้ดัเจนและกรอกสว่นที ่I ถงึ VIII 

ตามค าแนะน าทีร่ะบุไวใ้นใบสมคัรเขา้รว่มโครงการฯและขอ้แนะน านี ้

II. ขอ้แนะน ำส ำหรบักำรส่งเอกสำรประกอบ 
 ส าเนาเอกสารประกอบที่ตอ้งส่ง (เชน่ เอกสารประจ าตวั, เอกสารประกอบการแยกกนัอยู/่หยา่ 

(ส าหรบัครอบครวัพ่อหรอืแม่เลีย้งเดีย่ว), เอกสารหลกัฐานรายไดต้่อปี ฯลฯ ) โปรดดูรายละเอยีดในย่อหนา้ที ่9.2 
ของขอ้แนะน านี ้โปรดทราบวา่ผูส้มคัรจะตอ้งจดัเตรยีมเอกสารประกอบทีจ่ าเป็น 
มฉิะน้ันส านักงานการเงนินักเรยีน(SFO) จะไม่สามารถด าเนินการสมคัรใหไ้ด ้

 โปรดปฏบิตัติามค าชีแ้นะทีร่ะบุไวใ้น "ใบปะหนา้ส าหรบัเอกสารประกอบ" [SFO 108] 
และสง่ส าเนาเอกสารประจ าตวัของผูส้มคัรและสมาชกิในครอบครวั (รวมถงึผูป้กครองทีไ่ดร้บัการดแูลจากผูส้มคัร 
(ถา้ม)ี) ทีอ่า้งสทิธิใ์นใบสมคัร พรอ้มกบัส าเนาหลกัฐานเอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสมคัร 

กำรกรอกใบสมคัรเขำ้รว่มโครงกำร 

1. ส่วนที ่I รำยละเอยีดของผูส้มคัร 
(ผูส้มคัรจะตอ้งเป็นบดิา มารดาหรอืผูป้กครองของนักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการ (ตามขอ้บญัญตัภิายใตก้ฎหมายการปกครองผูเ้ยาว ์
บทบญัญตัทิี ่13))  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

โปรดกรอกชือ่-
นามสกุลโดยเร ิม่จากชอ่งแรกและเว ้
นชอ่งว่างระหว่างค า 

ผูส้มคัรจะตอ้งกรอกขอ้มูลทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิต่อไดใ้หถู้กตอ้ง 
มฉิะน้ันส านักงานการเงนินักเรยีน (SFO) 
จะไม่สามารถตดิต่อกบัผูส้มคัรไดท้างจดหมาย 
หากผูส้มคัรสามารถยนืยนัขอ้มูลสถานทีพ่กัอาศยัหลงั 
จากส่งใบสมคัรไดเ้ท่าน้ัน กรุณาแจง้ SFO 
ทราบขอ้มูลทีอ่ยู่ใหม่เป็นลายลกัษณอ์กัษรเมือ่มทีีอ่ยู่แลว้ 
ทัง้นีห้ากผูส้มคัรมิไดพ้กัอาศยัอยู่ในฮ่องกง 
กรุณาระบุขอ้มูลทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิต่อไดใ้นอนาคตดว้ย 

กรณุากรอกสถานภาพสมรสระหวา่งวนัที ่
1.4.2021 ถงึ 31.3.2022 ทัง้นีห้ากผูส้มคัร   
“แต่งงานแลว้” กรณุาใส ่“” 
ในชอ่งวา่งถดัจากขอ้ (A) 
และใหข้อ้มูลของคู่สมรสในสว่นที ่2 ของใบสมคัร 

กรุณากรอกหมายเลขโทรศพัทใ์นฮ่องกงของผูส้มคัร เพือ่อ านวยความสะดวกแก ่SFO 
ในการแจง้ยนืยนัการไดร้บัใบสมคัรและขอ้มูลการจา่ยเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี ทาง SMS 

หากผูส้มคัรเป็นพ่อแม่เลีย้งเดีย่วระหว่างวนัที ่1.4..2021 ถงึ 31.3.2022 กรุณาท าตามตวัอย่างดา้นล่างนี ้
โดยใส่ “” ในชอ่งว่างถดัจากขอ้ (B) แลว้ ลบสถานะทีไ่ม่ใชอ่อก 

โปรดกรอกหมายเลขบตัร HKID 
ตามตวัอย่างทีแ่สดงไวใ้นชอ่งว่าง 

หากผูส้มคัรมใิชผู่ถ้อืบตัรประชาชนฮ่องกง 
กรุณาใหเ้อกสารประจ าตวัประเภทอืน่พรอ้มกบัหมายเลขตา
มทีร่ะบุไวใ้นย่อหนา้ที ่1.1 ของขอ้แนะน านี ้  

2022 / 23 

 

ผูส้มคัรทีไ่ม่ใส ่ “” ลงในกลอ่ง จะไม่ไดร้บัแบบฟอรม์ใบสมคัรแบบพมิพล์ว่งหนา้ในรูปแบบกระดาษจาก SFO ในปีการศกึษาหนา้ 
เพือ่อ านวยความสะดวกในการส่งใบสมคัรทางอเิล็กทรอนิกส ์ ทาง SFO จะออกรหสัการเขา้ถงึเพือ่รบัแบบฟอรม์ใบสมคัรอเิล็กทรอนิกสท์ีก่รอกไวล้ว่งหนา้ทางออนไลน ์
และขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ ๆ ใหแ้กผู่ส้มคัรทีเ่กีย่วขอ้งจากชดุต่าง ๆ ตัง้แต่ประมาณกลางเดอืนมนีาคม 2023 
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6. ส่วนที VI บญัชธีนาคารของผูส้มคัรสําหรบัการจ่ายเงินช่วยเหลอื 
(บญัชจีะตอ้งเป็นชือของผูส้มคัร และโปรดจดัทําสําเนาบญัชธีนาคาร/หนา้แรกของสมุดบญัชธีนาคาร) 

6.1 เนืองจาก SFO จะออกเงนิทุนชว่ยเหลอืค่าใชจ้า่ยทีเกียวขอ้งกบัการศกึษาสําหรบันักเรยีนอนุบาล ความชว่ยเหลอืดา้นตําราเรยีน 
เงนิชว่ยเหลอืค่าเดนิทางสาํหรบันักเรยีน เงนิชว่ยเหลอืค่าอนิเทอรเ์น็ต เงนิทดแทนระดบัอนุปรญิญา Yi Jin และเงนิทดแทน 
(โครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสําหรบัหลกัสตูรการศกึษาผูใ้หญ่ภาคกลางคนืทีกาํหนด) ผ่านการจา่ยแบบอตัโนมตั ิ
โดยผูส้มคัรจะตอ้งระบุช ือธนาคารและหมายเลขบญัชทีีถูกตอ้ง พรอ้มกบัสําเนาเอกสารประกอบทีเกียวขอ้ง โปรดทราบว่า SFO 
จะไม่มพีนัธะความรบัผดิชอบตอ่ความล่าชา้ในการชาํระเงนิ/การสูญหายของเงนิชว่ยเหลอื/ค่าธรรมเนียมธนาคารเพิมเตมิจากควา
มผดิพลาดใดๆ ก็ตามอนัเกดิจากทีผูส้มคัรระบุรหสัธนาคาร และ/หรอื หมายเลขบญัช ี

6.2 บญัชธีนาคารจะตอ้งเป็นบญัชทีีมผีลใชไ้ดเ้ท่านันภายใตช้ ือผูส้มคัร (บญัชจีะตอ้งใชอ้ยู่ในปัจจบุนั) ไม่ยอมรบับญัชรีว่ม 
บญัชบีตัรเครดติ บญัชเีงนิกูย้มื บญัชเีงนิฝากประจาํ บญัชเีงนิตราต่างประเทศ และบญัชธีนาคารเสมอืนจรงิ 

6.3 ปกตเิลขทีบญัช ีอนัประกอบดว้ยรหสัธนาคาร จะไม่เกนิ 15 ตวั 

6.4 โปรดกรอกขอ้มูลบญัชธีนาคารใหถู้กตอ้งตามตวัอย่างตอ่ไปนี 
 
 
 
 

6.5 สําหรบัขอ้สงสยัเกียวกบั “รหสัธนาคาร” ผูส้มคัรสามารถขอความชว่ยเหลอืไดจ้ากธนาคารทีเกียวขอ้ง 

6.6 หากผูส้มคัรตอ้งการเปลียนแปลงเลขทีบญัชธีนาคารหลงัจากยืนสง่ใบสมคัรแลว้ โปรดแจง้ต่อ SFO 
ใหท้ราบถงึการเปลียนแปลงดงักลา่วเป็นลายลกัษณอ์กัษรพรอ้มทังเอกสารประกอบทีแสดงชือผูถ้อืบญัชธีนาคารและเลขทีบญัชโีดยด่
วนทีสุด ทังนี เพือหลกีเลียงการล่าชา้ในการจา่ยชาํระความชว่ยเหลอืทางการเงนิ 

7. ส่วนที VII ขอ้มูลเพิมเตมิของผูส้มคัร 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
   

8. ส่วนที VIII คาํแถลงการณ ์

8.1 ผูส้มคัรและคู่สมรส (ถา้ม)ี ควรอ่านวรรคต่างๆ ใหค้รบถว้นและลงนามในชอ่งว่างทีใหไ้วใ้นใบสมคัร 
 
การยืนใบสมคัรและเอกสารประกอบ 

9.1 (i) สําหรบัการสมคัรขอรบัการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสาํหรบันักเรยีนระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา 

โปรดส่ง “ใบสมคัรเขา้รว่มโครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสาํหรบันักเรยีน” ฉบบัสมบูรณพ์รอ้มกบัสําเนาเอกสารประกอบต่างๆ 
ทีเกียวขอ้งใหแ้ก ่SFO ทางไปรษณียใ์นวนัหรอืกอ่นวนัที 31 พฤษภาคม 2022 โดยจา่หนา้ซองถงึทีอยู่ทีใหไ้ว ้ 
โปรดตดิดวงตราไปรษณียใ์หเ้พยีงพอ ทังนี ดวงตราไปรษณียท์ีไม่เพยีงพอจะทําใหแ้บบฟอรม์ใบสมคัรไม่ไดร้บัการจดัส่ง อนัทําให ้
SFO ไม่ดําเนินการสมคัรใหไ้ด ้ ผูส้มคัรจะตอ้งใหท้ีอยู่ทางไปรษณียไ์วด้า้นหลงัซองเพือหลกีเลียงการจดัส่งทีผดิพลาด/ไม่สําเรจ็ 

(ii) สําหรบัการสมคัรขอรบัการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิแกนั่กเรยีนกอ่นประถมวยั 

ผูส้มคัรจะตอ้งส่ง “ใบสมคัรเขา้รว่มโครงการความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสําหรบันักเรยีน” ใหแ้ก ่SFO 
กอ่นสําเรจ็ช ันเรยีนทีกาํลงัศกึษาอยู่ในปีการศกึษา 2022/23 หรอืไม่เกนิวนัที 15 สงิหาคม 2023 แลว้แตอ่นัไหนมากอ่น 
ทังนี เดอืนทีมผีลบงัคบัใชข้องการยกเวน้คา่ธรรมเนียมจะเป็นเดอืนทีผูส้มคัรส่งแบบฟอรม์ใบสมคัร 
หรอืเดอืนทีนักเรยีนผูส้มคัรเขา้เรยีนในโรงเรยีนอนุบาล/ศูนยด์ูแลเด็กเล็ก แลว้แต่อนัไหนมาหลงั 

  

โปรดใหข้อ้มูลของครอบครวัเพิมเตมิอืน ๆ หรอืรายละเอยีดเกียวกบัสมาชกิครอบครวัทีไดร้บั CSSA ในส่วนนี 
หากไม่เชน่นันใหป้ล่อยส่วนนีว่างไว ้

หากมกีารเปลียนแปลงอย่างมนัียสําคญัในรายละเอยีดครอบครวัของผูส้มคัรหลงัจากระยะเวลาการประเมนิ (เชน่ 
การว่างงานหรอืรายไดข้องสมาชกิในครอบครวัลดลงอย่างมาก เป็นตน้) โปรดระบุขอ้มูลทีเกียวขอ้งในขอ้ (3) ของส่วน VII 
พรอ้มสําเนาเอกสารประกอบ 
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9.2 เอกสารประกอบทีจาํเป็นประกอบดว้ย 
(i) สําเนาเอกสารยนืยนัตวัตนของผูส้มคัรและของสมาชกิครอบครวัผูส้มคัร (รวมถงึผูป้กครองทีไดร้บัการดูแลจากผูส้มคัร (ถา้ม)ี) 

ดงัระบุในส่วนที II (หมายเหตุที 1)  
(ii) (สําหรบัครอบครวัพ่อแม่เลี ยงเดียว) สําเนาเอกสารประกอบการแยกกนัอยู่/หย่า หรอืใบมรณบตัรของคู่สมรส ทังนี  

หากผูส้มคัรไม่สามารถใหเ้อกสารประกอบได ้กรุณาอธบิายเหตุผลเป็นลายลกัษณอ์กัษรและลงนามในบนัทกึคาํอธบิายดว้ย 
หากผูส้มคัรไม่สามารถใหเ้อกสารประกอบทีจาํเป็นได ้SFO 
ขอสงวนสทิธิ ในการดําเนินการตามใบสมคัรโดยพจิารณาว่าผูส้มคัรไม่ไดร้บัการปฏบิตัเิสมอืนเป็นผูป้กครองคนเดยีว 

(iii) (ถา้ม)ี สําเนาหลกัฐานเอกสารเกียวกบัค่ารกัษาพยาบาลทีไม่สามารถหลกีเลียงได ้
(สําหรบัสมาชกิครอบครวัทีป่วยเร ื อรงัหรอืทุพลภาพถาวร) ในชว่งตังแต่วนัที 1 เมษายน 2021 ถงึ 31 มีนาคม 2022 และ 

(iv) กรุณาเตรยีมสําเนาใบแจง้ยอดบญัชธีนาคาร/หน้าแรกของสมุดบญัชธีนาคาร (หมายเหตุที 2) และ 
(v) หลกัฐานเอกสารเกียวกบัรายไดท้ ังหมดสําหรบัชว่งตังแต่วนัที 1 เมษายน 2021 ถงึ 31 มีนาคม 2022  

กรุณาส่งเอกสารตามขอ้กาํหนดดงัต่อไปนี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หมายเหตุที 1: หากผูส้มคัร หรอืสมาชกิในครอบครวัมคีุณสมบตัติรงตามขอ้กาํหนดดงัต่อไปนี ผูส้มคัร 
หรอืสมาชกิในครอบครวัไม่จาํเป็นจะตอ้งสง่เอกสารสนับสนุน ผูส้มคัรอาจยงัคงจะตอ้งสง่เอกสารทีเกียวขอ้งอกีคร ังหากมคีวามจาํเป็น 
ในกรณีทีมขีอ้พิพาท การตดัสนิใจของ SFO จะถอืเป็นทีสิ นสดุ 
 ผูส้มคัร / สมาชกิในครอบครวัทีสมคัรโครงการความชว่ยเหลอืทางการเงนิของ SFO สาํเรจ็ และไดส้ง่สาํเนาบตัร HKID 

ในการสมคัรดงักล่าวสาํเรจ็แลว้ และ 
 ไม่มกีารเปลียนแปลงขอ้มูลสว่นบุคคลบนบตัร HKID Card 

หมายเหตุที 2: หากผูส้มคัรมคีุณสมบตัติรงตามขอ้กาํหนดดงัต่อไปนี ผูส้มคัรไม่จาํเป็นจะตอ้งสง่เอกสารสนับสนุน 
ผูส้มคัรอาจยงัคงจะตอ้งสง่เอกสารทีเกียวขอ้งอกีคร ังหากมคีวามจาํเป็น ในกรณีทีมขีอ้พิพาท การตดัสนิใจของ SFO จะถอืเป็นทีสิ นสดุ 

 ผูส้มคัรไดส้มคัรโครงการความชว่ยเหลอืทางการเงนิของ SFO สาํเรจ็ และไดไ้ดร้บัชาํระเงนิชว่ยเหลอืแลว้ และ/หรอื 
เบกิจา่ยเงนิกูเ้ขา้บญัชธีนาคารของผูส้มคัรแลว้ในขณะทีผูส้มคัรไดส้ง่สาํเนาหลกัฐานของบญัชธีนาคารในการสมคัรดงักลา่
วสาํเรจ็แลว้ และ 

 ผูส้มคัรใชบ้ญัชธีนาคารเดยีวกนัในการสมคัรสําหรบัปีการศกึษา 2022/23 (เชน่ บญัชธีนาคารทีไดร้บัเงนิชว่ยเหลอืแลว้ 
และ/หรอืเบกิจา่ยเงนิกูด้งักลา่วขา้งตน้ 

 

บุคคลทีมีเงนิเดอืนจากการเป็นลู
กจา้ง 

(1) บนัทกึการจ่ายภาษีทีออกใหโ้ดยสํานักงานจดัเก็บรายไดภ้ายในประเทศ 
แต่ถา้หากไม่ม ี

(2) แบบฟอรม์การจา่ยคนืค่าตอบแทนและเงนิชดเชยของนายจา้ง แต่ถา้หากไม่ม ี

(3) บญัชเีงนิเดอืน แต่ถา้หากไม่ม ี

(4) บนัทึกขอ้มูลธุรกรรมธนาคารทีแสดงการจ่ายเงินเดือน เงินเบี ยเลี ยง ฯลฯ 
(พรอ้มทังหนา้เอกสารทีแสดงชือของผูถ้อืบญัชธีนาคาร) 
(โปรดเนน้ขอ้ความรายการดว้ยสแีลว้เขยีนขอ้ความหมายเหตุ 
สําหรบัรายการใดๆ นอกเหนือจากรายได ้
กรณุาใส่ขอ้ความหมายเหตุถดัจากรายการนัน มเิชน่นัน SFO 
อาจนําจาํนวนนีไปรวมในการคํานวณรายไดค้รอบครวั) แต่ถา้หากไม่ม ี

(5) หนังสอืรบัรองรายไดซ้ ึงไดร้บัการรบัรองจากนายจา้ง (ดูตวัอย่างที I ในภาคผนวก) 
และอืน ๆ  

ผูท้ีเป็นนายตวัเองหรอืผูป้ระกอบ
กจิการ (ไดแ้ก่ 
ธุรกจิทีมีเจา้ของเพยีงผูเ้ดยีว/กจิ
การหุน้ส่วน/บรษิทัจาํกดั) 

(1) บญัชผีลกาํไรและขาดทุนทีไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชทีีไดร้บัการรบัรอง 
แต่ถา้หากไม่ม ี 

(2) บญัชผีลกาํไรและขาดทุนทีจดัทําขึ นเอง (ดูตวัอย่างที II หรอื III 
ในภาคผนวก) และ 

(3) บนัทกึการประเมนิส่วนบุคคล (ถา้ม)ี 

บุคคลทีมีเงนิเดอืนจากการเป็นลู
กจา้งหรอืผูเ้ป็นเจา้นายตวัเองซึงไ
ม่สามารถจดัทําหลกัฐานรายไดไ้
ด ้

โปรดทําตามตวัอย่างที IV 
ในภาคผนวกเพือใหข้อ้มูลรายละเอียดของรายไดแ้บบจดัทําดว้ยตวัเองซึงแสดงรา
ยละเอยีดรายไดป้ระจาํเดอืนของคุณตลอดทังปีและอธบิายเหตุผลทีไม่สามารถจดัทํา
หลกัฐานรายไดไ้ด ้(SFO 
สงวนสทิธิ ในการตดัสนิใจว่าใบสมคัรจากผูส้มคัรทีไม่สามารถใหเ้หตุผลทีไม่จดัทํา
หลกัฐานรายไดนั้นจะไดร้บัการยอมรบัหรอืไม่) 

บุคคลทีมีรายไดจ้ากการใหเ้ชา่ (1) สญัญาเชา่ ถา้ไม่ม ี

(2) บนัทกึธรุกรรมธนาคารทีแสดงรายไดจ้ากการใหเ้ชา่ 
(พรอ้มดว้ยหนา้ทีแสดงชือผูถ้อืบญัชธีนาคาร) 
(โปรดเนน้ขอ้ความรายการดว้ยสแีลว้เขยีนขอ้ความหมายเหตุ 
สําหรบัรายการใด ๆ นอกเหนือจากรายได ้
กรณุาใส่ขอ้ความหมายเหตุถดัจากรายการนัน หรอือืน ๆ SFO 
อาจรวมจาํนวนนีในการคํานวณรายไดค้รอบครวั) 
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กำรจดัหำ/กำรจดักำรขอ้มูลส่วนบุคคล 
10.1 มนัเป็นความรบัผิดชอบของผูส้มคัรทีจ่ะตอ้งกรอกใบสมคัรใหค้รบถว้นและตรงตามความเป็นจรงิและจดัเตรยีมเอกสารประกอบทัง้หมด 

SFO จะประเมินคุณสมบตัแิละระดบัความชว่ยเหลอืทีจ่ะไดร้บัตามขอ้มูลทีผู่ส้มคัรใหม้า 
ขอ้มูลทีไ่ม่เพยีงพอ/การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิ/การใหข้อ้มูลทีเ่ป็นเท็จและท าใหเ้ขา้ใจผิดจะท าใหก้ารประมวลผลใบสมคัรถกูเลือ่นออกไป, 
ใบสมคัรถูกตดัสทิธิใ์นการด าเนินการต่อไปหรอืแมก้ระทัง่อาจน าไปสู่การฟ้องรอ้งทางอาญาได ้

10.2 ขอ้มูลส่วนบุคคลทีใ่หไ้วใ้นใบสมคัรและขอ้มูลเพิม่เตมิใดๆ ทีใ่หไ้วต้ามค ารอ้งขอของ SFO จะถูกใชโ้ดย SFO และ EDB/ เปิดเผยต่อตวัแทนของ 
SFO/EDB, โรงเรยีน/สถาบนัทีเ่กีย่วขอ้งและหน่วยงาน/แผนกของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่วตัถุประสงคด์งัต่อไปนี:้ 

(i)   กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการและการตรวจสอบการยืน่ค ารอ้งภายใตแ้ผนการทีร่ะบุไวด้า้นล่างและการแจง้ผลการสมคัร - 
- ทุนชว่ยเหลอืค่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาส าหรบันักเรยีนอนุบาล (Grant-KG) 
- โครงการลดหย่อนค่าเล่าเรยีนโรงเรยีนอนุบาลและศูนยเ์ด็กเล็ก (KCFRS) 
- โครงการความชว่ยเหลอืดา้นต าราเรยีน (STAS) 
- โครงการลดค่าธรรมเนียมการสอบ (EFRS) 
- โครงการเงนิชว่ยเหลอืค่าเดนิทางส าหรบันักเรยีน (STSS) 
- โครงการเงนิชว่ยเหลอืค่าอนิเทอรเ์น็ต (SIA) 
- เงนิทดแทนระดบัอนุปรญิญา Yi Jin (DYJFR) 
- เงนิทดแทน (แผนความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิส าหรบัหลกัสตูรการศกึษาผูใ้หญ่ภาคกลางคนืทีก่ าหนด) [FR(FAEAEC)] 
- โครงการการเงนิส าหรบันักศกึษาระดบัอุดมศกึษา - โปรแกรมทีไ่ดร้บัทนุจากสาธารณะ (TSFS) 
- โครงการเงนิกูท้ีไ่ม่ผ่านการทดสอบส าหรบันักศกึษาระดบัอุดมศกึษาเต็มเวลา (NLSFT) 
- โครงการความชว่ยเหลอืทางการเงนิส าหรบันักเรยีนระดบัอุดมศกึษา(FASP) 
- โครงการเงนิกูท้ีไ่ม่ผ่านการทดสอบส าหรบันักเรยีนระดบัอุดมศกึษา(NLSPS) 
- โครงการเงนิกูแ้บบไม่ใชว้ธิกีารขยายระยะเวลา (ENLS) 
- กองทุนการศกึษาต่อเน่ือง (CEF) 
ผูส้มคัรยินยอมให ้SFO 
แจง้ผลการสมคัรใหโ้รงเรยีน/สถาบนัทราบรวมถึงระดบัความชว่ยเหลอืจ านวนเงนิอุดหนุนและวนัทีจ่่ายเงนิชว่ยเหลอื 

(ii) กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัรองความถูกตอ้งของใบสมคัรภายใตแ้ผนการทีร่ะบุไวใ้นขอ้ (1) ขา้งตน้กบัฐานขอ้มูลอืน่ๆ 
 ของ SFO และฐานขอ้มูลของหน่วยงาน/หน่วยงานของรฐัและโรงเรยีน/สถาบนัอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความช่วยเหลือทาง
 การเงินของนักเรยีนที่ไดร้บัจากสมาชกิในครอบครวัของผูส้มัคร/ผูส้มัครเพื่อป้องกนัการใหเ้งินช่วยเหลือซ า้ซอ้น,
 ตรวจสอบการฉอ้โกง, เรยีกคืนการช าระเงินเกนิ/การช าระคืนทีค่า้งช าระหรอืจ านวนเงินที่คา้งช าระ/ค่าใชจ้่ายใดๆ ที ่
 เกดิขึน้จากสิง่น้ันและเร ือ่งอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(iii) กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจบัคู่ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มคัรนักเรยีน (ถา้มี) กบัฐานขอ้มูลของ EDB ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ 
 ประมวลผลและการตรวจสอบการยืน่ค ารอ้งขอความชว่ยเหลอืทางการเงนิของนักเรยีนทีร่ะบุไวใ้นขอ้ (1) ดา้นบนและการ
 ใหค้วามชว่ยเหลือทางการเงินอืน่ๆ ของนักเรยีนโดย SFO เพือ่ตรวจสอบ/อปัเดตบนัทึกนักเรยีนของ SFO และยืนยนั
 คุณสมบตัสิ าหรบัแต่ละโครงการ 

(iv) กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจบัคู่ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มคัรและสมาชกิในครอบครวัของผูส้มคัรกบัฐานขอ้มูลอืน่ๆของ 
 SFO และฐานขอ้มูลของ SWD ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประมวลผลและการตรวจสอบการยืน่ค ารอ้งภายใตแ้ผนการทีร่ะบุไวใ้น ขอ้ (1) 
ดา้นบนและการอนุญาตของความชว่ยเหลอืทางการเงนิอืน่ๆ ของนักเรยีนโดย SFO เพือ่ป้องกนัการให ้ เงนิชว่ยเหลอืซ า้ซอ้น 
(ในกรณีทีค่รอบครวัของผูส้มคัรไดร้บั CSSA ในชว่งระยะเวลาการประเมนิทีเ่กีย่วขอ้งหรอืก าลงัไดร้บั  CSSA) 
และกูค้นืการช าระเงนิส่วนเกนิ 

(v) การบรหิารและการดูแลบญัชเีงนิกูแ้ละการช าระคนืเงนิกู ้

(vi) วตัถุประสงคด์า้นสถติแิละการวจิยั และ 

(vii) การประมวลผลและการตรวจสอบใบสมคัร/การคดัเลอืกนักเรยีนทีข่าดแคลนเพือ่รบัความชว่ยเหลือทางการเงนิอืน่ๆ 
ของนักเรยีนทีด่ าเนินการโดย SFO, EDB, HKEAA, หน่วยงาน/องคก์รของรฐับาลทีเ่กีย่วขอ้งและโรงเรยีน/สถาบนัทีเ่กีย่วขอ้ง 

10.3 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มคัรและสมาชกิในครอบครวัของผูส้มคัรอาจถูกเปิดเผยต่อหน่วยงานของรฐั/แผนก/องคก์รและโรงเรยีน 
/สถาบนัที่เกีย่วขอ้งเพือ่วตัถุประสงคท์ีร่ะบุไวใ้นวรรค 10.2 ขา้งตน้ หรอืในกรณีทีผู่ส้มคัรยนิยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว 
หรอืในกรณีทีก่ารเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไดร้บัอนุญาตหรอืก าหนดโดยกฎหมาย 

10.4 หากจ าเป็น SFO จะตดิต่อโรงเรยีน/สถาบนัทีเ่กีย่วขอ้ง, หน่วยงานของรฐัและองคก์รอืน่ๆ 
รวมถงึนายจา้งของผูส้มคัรและสมาชกิในครอบครวัของเขา/เธอเพือ่ตรวจสอบขอ้มูลทีใ่หไ้วใ้นใบสมคัร 
การบดิเบอืนความจรงิและการปกปิดขอ้เท็จจรงิใดๆ จะน าไปสู่การถูกตดัสทิธิ,์ การชดใชเ้งนิชว่ยเหลอืทีไ่ดร้บัและอาจถูกฟ้องรอ้งได ้

10.5 ในฐานะทีเ่ป็นมาตรการในการตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณข์องขอ้มูลทีผู่ส้มคัรใหม้า SFO 
จะด าเนินการตรวจสอบขอ้โตแ้ยง้เกีย่วกบัใบสมคัรทีป่ระสบความส าเรจ็บางส่วนผ่านการเยีย่มบา้นหรอืวธิอีืน่ๆ 
ในระหว่างการเยีย่มบา้นหรอืการรบัรองความถูกตอ้ง เจา้หนา้ที ่SFO อาจขอค าชีแ้จงเกีย่วกบัขอ้มูลแอปพลเิคช ัน่และตอ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิ 
นอกจากนีย้งัอาจตรวจสอบตน้ฉบบัของเอกสารประกอบทัง้หมด 
มนัเป็นความรบัผดิชอบของผูส้มคัรทีจ่ะตอ้งเก็บเอกสารประกอบขอ้มูลการสมคัรทัง้หมดไวอ้ย่างนอ้ยสองปีและควรรว่มมือกบัเจา้หนา้ที ่SFO 
การขดัขวางเจา้หนา้ที ่SFO โดยเจตนาในระหว่างการตรวจสอบ, 
การปกปิดขอ้เท็จจรงิหรอืการไม่ใหข้อ้มูลทีจ่ าเป็นจะน าไปสู่การชดใชเ้งินชว่ยเหลือทัง้หมดทีไ่ดร้บั 
(รวมถงึความชว่ยเหลอืทางการเงนิทีไ่ดร้บัภายใตโ้ครงการความชว่ยเหลอืทางการเงนิทัง้หมดทีด่ าเนินการโดย SFO) 
และอาจมกีารฟ้องรอ้งได ้

10.6 เอกสารทัง้หมดทีส่่งมาไม่สามารถส่งคืนได ้อย่างไรก็ตามตามส่วนที ่18 และ 22 และหลกัการที ่6 ของก าหนดการที ่1 
ของกฎหมายขอ้มูลส่วนบุคคล (ความเป็นส่วนตวั) (บทบญัญตัทิี ่486 ของกฎหมายของเขตปกครองพเิศษฮ่องกง) 
ผูส้มคัรมสีทิธิท์ีจ่ะไดร้บัการเขา้ถงึและท าการแกไ้ขขอ้มูลทีเ่ขา/เธอใหไ้ว ้
นอกจากนีเ้ขา/เธอยงัสามารถขอรบัส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของเขา/เธอไดโ้ดยตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 
ค ารอ้งขอดงักล่าวควรส่งไปยงัรองเลขาธกิาร (ทัว่ไป) WFSFAA 

กำรสอบถำมขอ้มูล 
11.1 หากมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการกรอกใบสมคัรเขา้รว่มโครงการฯและการกรอกขอ้มูล โปรดตดิต่อสายดว่นเพือ่สอบถามไดต้ลอด 24 ช ัว่โมงที ่
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1  
SFO 75B(2) (Thai) 

 ส ำนกังำนกำรเงินนกัเรยีน 
องคก์รชว่ยเหลอืดำ้นกำรเงินส ำหรบันกัเรยีนและครอบครวัทีม่ฐีำนะยำกจน 

ขอ้แนะน ำกำรกรอกและยืน่ใบสมคัรเขำ้รว่มโครงกำรชว่ยเหลอืดำ้นกำรเงินส ำหรบันกัเรยีน 

ค ำเตอืน 

ขอ้มูลส่วนตวัในใบสมคัรฉบบันีจ้ะถูกน ำไปใชเ้พือ่ประเมนิคณุสมบตัขิองผูส้มคัรขอรบัควำมชว่ยเหลอืดำ้นกำร 
เงินและประเมนิระดบักำรใหค้วำมช่วยเหลอืทีเ่หมำะสม 
กำรไดม้ำของทรพัยส์นิ/ผลประโยชนเ์กีย่วกบัเงินโดยกำรหลอกลวงนัน้ถอืเป็นควำมผดิ 
ผูใ้ดก็ตำมทีก่ระท ำควำมผดิจะตอ้งระวำงโทษจ ำคกุสูงสุด 10 ปี ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยเร ือ่งกำรโจรกรรมทรพัยส์นิ 
บทบญัญตัทิี ่210 

 

ขอ้แนะน ำส ำคญั 
I. ขอ้มูลทัว่ไป 
 กรณุาใชป้ากกาหมกึสดี าหรอืน า้เงนิกรอกแบบใบสมคัรใหช้ดัเจนและกรอกสว่นที ่I ถงึ VIII 

ตามค าแนะน าทีร่ะบุไวใ้นใบสมคัรเขา้รว่มโครงการฯและขอ้แนะน านี ้

II. ขอ้แนะน ำส ำหรบักำรส่งเอกสำรประกอบ 
 ส าเนาเอกสารประกอบที่ตอ้งส่ง (เชน่ เอกสารประจ าตวั, เอกสารประกอบการแยกกนัอยู/่หยา่ 

(ส าหรบัครอบครวัพ่อหรอืแม่เลีย้งเดีย่ว), เอกสารหลกัฐานรายไดต้่อปี ฯลฯ ) โปรดดูรายละเอยีดในย่อหนา้ที ่9.2 
ของขอ้แนะน านี ้โปรดทราบวา่ผูส้มคัรจะตอ้งจดัเตรยีมเอกสารประกอบทีจ่ าเป็น 
มฉิะน้ันส านักงานการเงนินักเรยีน(SFO) จะไม่สามารถด าเนินการสมคัรใหไ้ด ้

 โปรดปฏบิตัติามค าชีแ้นะทีร่ะบุไวใ้น "ใบปะหนา้ส าหรบัเอกสารประกอบ" [SFO 108] 
และสง่ส าเนาเอกสารประจ าตวัของผูส้มคัรและสมาชกิในครอบครวั (รวมถงึผูป้กครองทีไ่ดร้บัการดแูลจากผูส้มคัร 
(ถา้ม)ี) ทีอ่า้งสทิธิใ์นใบสมคัร พรอ้มกบัส าเนาหลกัฐานเอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสมคัร 

กำรกรอกใบสมคัรเขำ้รว่มโครงกำร 

1. ส่วนที ่I รำยละเอยีดของผูส้มคัร 
(ผูส้มคัรจะตอ้งเป็นบดิา มารดาหรอืผูป้กครองของนักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการ (ตามขอ้บญัญตัภิายใตก้ฎหมายการปกครองผูเ้ยาว ์
บทบญัญตัทิี ่13))  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

โปรดกรอกชือ่-
นามสกุลโดยเร ิม่จากชอ่งแรกและเว ้
นชอ่งว่างระหว่างค า 

ผูส้มคัรจะตอ้งกรอกขอ้มูลทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิต่อไดใ้หถู้กตอ้ง 
มฉิะน้ันส านักงานการเงนินักเรยีน (SFO) 
จะไม่สามารถตดิต่อกบัผูส้มคัรไดท้างจดหมาย 
หากผูส้มคัรสามารถยนืยนัขอ้มูลสถานทีพ่กัอาศยัหลงั 
จากส่งใบสมคัรไดเ้ท่าน้ัน กรุณาแจง้ SFO 
ทราบขอ้มูลทีอ่ยู่ใหม่เป็นลายลกัษณอ์กัษรเมือ่มทีีอ่ยู่แลว้ 
ทัง้นีห้ากผูส้มคัรมิไดพ้กัอาศยัอยู่ในฮ่องกง 
กรุณาระบุขอ้มูลทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิต่อไดใ้นอนาคตดว้ย 

กรณุากรอกสถานภาพสมรสระหวา่งวนัที ่
1.4.2021 ถงึ 31.3.2022 ทัง้นีห้ากผูส้มคัร   
“แต่งงานแลว้” กรณุาใส ่“” 
ในชอ่งวา่งถดัจากขอ้ (A) 
และใหข้อ้มูลของคู่สมรสในสว่นที ่2 ของใบสมคัร 

กรุณากรอกหมายเลขโทรศพัทใ์นฮ่องกงของผูส้มคัร เพือ่อ านวยความสะดวกแก ่SFO 
ในการแจง้ยนืยนัการไดร้บัใบสมคัรและขอ้มูลการจา่ยเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี ทาง SMS 

หากผูส้มคัรเป็นพ่อแม่เลีย้งเดีย่วระหว่างวนัที ่1.4..2021 ถงึ 31.3.2022 กรุณาท าตามตวัอย่างดา้นล่างนี ้
โดยใส่ “” ในชอ่งว่างถดัจากขอ้ (B) แลว้ ลบสถานะทีไ่ม่ใชอ่อก 

โปรดกรอกหมายเลขบตัร HKID 
ตามตวัอย่างทีแ่สดงไวใ้นชอ่งว่าง 

หากผูส้มคัรมใิชผู่ถ้อืบตัรประชาชนฮ่องกง 
กรุณาใหเ้อกสารประจ าตวัประเภทอืน่พรอ้มกบัหมายเลขตา
มทีร่ะบุไวใ้นย่อหนา้ที ่1.1 ของขอ้แนะน านี ้  

2022 / 23 

 

ผูส้มคัรทีไ่ม่ใส ่ “” ลงในกลอ่ง จะไม่ไดร้บัแบบฟอรม์ใบสมคัรแบบพมิพล์ว่งหนา้ในรูปแบบกระดาษจาก SFO ในปีการศกึษาหนา้ 
เพือ่อ านวยความสะดวกในการส่งใบสมคัรทางอเิล็กทรอนิกส ์ ทาง SFO จะออกรหสัการเขา้ถงึเพือ่รบัแบบฟอรม์ใบสมคัรอเิล็กทรอนิกสท์ีก่รอกไวล้ว่งหนา้ทางออนไลน ์
และขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ ๆ ใหแ้กผู่ส้มคัรทีเ่กีย่วขอ้งจากชดุต่าง ๆ ตัง้แต่ประมาณกลางเดอืนมนีาคม 2023 
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6. ส่วนที VI บญัชธีนาคารของผูส้มคัรสําหรบัการจ่ายเงินช่วยเหลอื 
(บญัชจีะตอ้งเป็นชือของผูส้มคัร และโปรดจดัทําสําเนาบญัชธีนาคาร/หนา้แรกของสมุดบญัชธีนาคาร) 

6.1 เนืองจาก SFO จะออกเงนิทุนชว่ยเหลอืค่าใชจ้า่ยทีเกียวขอ้งกบัการศกึษาสาํหรบันักเรยีนอนุบาล ความชว่ยเหลอืดา้นตําราเรยีน 
เงนิชว่ยเหลอืค่าเดนิทางสาํหรบันักเรยีน เงนิชว่ยเหลอืค่าอนิเทอรเ์น็ต เงนิทดแทนระดบัอนุปรญิญา Yi Jin และเงนิทดแทน 
(โครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสําหรบัหลกัสตูรการศกึษาผูใ้หญ่ภาคกลางคนืทีกาํหนด) ผ่านการจา่ยแบบอตัโนมตั ิ
โดยผูส้มคัรจะตอ้งระบุช ือธนาคารและหมายเลขบญัชทีีถูกตอ้ง พรอ้มกบัสําเนาเอกสารประกอบทีเกียวขอ้ง โปรดทราบว่า SFO 
จะไม่มพีนัธะความรบัผดิชอบตอ่ความล่าชา้ในการชาํระเงนิ/การสูญหายของเงนิชว่ยเหลอื/ค่าธรรมเนียมธนาคารเพิมเตมิจากควา
มผดิพลาดใดๆ ก็ตามอนัเกดิจากทีผูส้มคัรระบุรหสัธนาคาร และ/หรอื หมายเลขบญัช ี

6.2 บญัชธีนาคารจะตอ้งเป็นบญัชทีีมผีลใชไ้ดเ้ท่านันภายใตช้ ือผูส้มคัร (บญัชจีะตอ้งใชอ้ยู่ในปัจจบุนั) ไม่ยอมรบับญัชรีว่ม 
บญัชบีตัรเครดติ บญัชเีงนิกูย้มื บญัชเีงนิฝากประจาํ บญัชเีงนิตราต่างประเทศ และบญัชธีนาคารเสมอืนจรงิ 

6.3 ปกตเิลขทีบญัช ีอนัประกอบดว้ยรหสัธนาคาร จะไม่เกนิ 15 ตวั 

6.4 โปรดกรอกขอ้มูลบญัชธีนาคารใหถู้กตอ้งตามตวัอย่างตอ่ไปนี 
 
 
 
 

6.5 สําหรบัขอ้สงสยัเกียวกบั “รหสัธนาคาร” ผูส้มคัรสามารถขอความชว่ยเหลอืไดจ้ากธนาคารทีเกียวขอ้ง 

6.6 หากผูส้มคัรตอ้งการเปลียนแปลงเลขทีบญัชธีนาคารหลงัจากยืนสง่ใบสมคัรแลว้ โปรดแจง้ต่อ SFO 
ใหท้ราบถงึการเปลียนแปลงดงักลา่วเป็นลายลกัษณอ์กัษรพรอ้มทังเอกสารประกอบทีแสดงชือผูถ้อืบญัชธีนาคารและเลขทีบญัชโีดยด่
วนทีสุด ทังนี เพือหลกีเลียงการล่าชา้ในการจา่ยชาํระความชว่ยเหลอืทางการเงนิ 

7. ส่วนที VII ขอ้มูลเพิมเตมิของผูส้มคัร 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
   

8. ส่วนที VIII คาํแถลงการณ ์

8.1 ผูส้มคัรและคู่สมรส (ถา้ม)ี ควรอ่านวรรคต่างๆ ใหค้รบถว้นและลงนามในชอ่งว่างทีใหไ้วใ้นใบสมคัร 
 
การยืนใบสมคัรและเอกสารประกอบ 

9.1 (i) สําหรบัการสมคัรขอรบัการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสาํหรบันักเรยีนระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา 

โปรดส่ง “ใบสมคัรเขา้รว่มโครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสาํหรบันักเรยีน” ฉบบัสมบูรณพ์รอ้มกบัสําเนาเอกสารประกอบต่างๆ 
ทีเกียวขอ้งใหแ้ก ่SFO ทางไปรษณียใ์นวนัหรอืกอ่นวนัที 31 พฤษภาคม 2022 โดยจา่หนา้ซองถงึทีอยู่ทีใหไ้ว ้ 
โปรดตดิดวงตราไปรษณียใ์หเ้พยีงพอ ทังนี ดวงตราไปรษณียท์ีไม่เพยีงพอจะทําใหแ้บบฟอรม์ใบสมคัรไม่ไดร้บัการจดัส่ง อนัทําให ้
SFO ไม่ดําเนินการสมคัรใหไ้ด ้ ผูส้มคัรจะตอ้งใหท้ีอยู่ทางไปรษณียไ์วด้า้นหลงัซองเพือหลกีเลียงการจดัส่งทีผดิพลาด/ไม่สําเรจ็ 

(ii) สําหรบัการสมคัรขอรบัการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิแกนั่กเรยีนกอ่นประถมวยั 

ผูส้มคัรจะตอ้งส่ง “ใบสมคัรเขา้รว่มโครงการความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสําหรบันักเรยีน” ใหแ้ก ่SFO 
กอ่นสําเรจ็ช ันเรยีนทีกาํลงัศกึษาอยู่ในปีการศกึษา 2022/23 หรอืไม่เกนิวนัที 15 สงิหาคม 2023 แลว้แตอ่นัไหนมากอ่น 
ทังนี เดอืนทีมผีลบงัคบัใชข้องการยกเวน้คา่ธรรมเนียมจะเป็นเดอืนทีผูส้มคัรส่งแบบฟอรม์ใบสมคัร 
หรอืเดอืนทีนักเรยีนผูส้มคัรเขา้เรยีนในโรงเรยีนอนุบาล/ศูนยด์ูแลเด็กเล็ก แลว้แต่อนัไหนมาหลงั 

  

โปรดใหข้อ้มูลของครอบครวัเพิมเตมิอืน ๆ หรอืรายละเอยีดเกียวกบัสมาชกิครอบครวัทีไดร้บั CSSA ในส่วนนี 
หากไม่เชน่นันใหป้ล่อยส่วนนีว่างไว ้

หากมกีารเปลียนแปลงอย่างมนัียสําคญัในรายละเอยีดครอบครวัของผูส้มคัรหลงัจากระยะเวลาการประเมนิ (เชน่ 
การว่างงานหรอืรายไดข้องสมาชกิในครอบครวัลดลงอย่างมาก เป็นตน้) โปรดระบุขอ้มูลทีเกียวขอ้งในขอ้ (3) ของส่วน VII 
พรอ้มสําเนาเอกสารประกอบ 
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9.2 เอกสารประกอบทีจาํเป็นประกอบดว้ย 
(i) สําเนาเอกสารยนืยนัตวัตนของผูส้มคัรและของสมาชกิครอบครวัผูส้มคัร (รวมถงึผูป้กครองทีไดร้บัการดูแลจากผูส้มคัร (ถา้ม)ี) 

ดงัระบุในส่วนที II (หมายเหตุที 1)  
(ii) (สําหรบัครอบครวัพ่อแม่เลี ยงเดียว) สําเนาเอกสารประกอบการแยกกนัอยู่/หย่า หรอืใบมรณบตัรของคู่สมรส ทังนี  

หากผูส้มคัรไม่สามารถใหเ้อกสารประกอบได ้กรุณาอธบิายเหตุผลเป็นลายลกัษณอ์กัษรและลงนามในบนัทกึคาํอธบิายดว้ย 
หากผูส้มคัรไม่สามารถใหเ้อกสารประกอบทีจาํเป็นได ้SFO 
ขอสงวนสทิธิ ในการดําเนินการตามใบสมคัรโดยพจิารณาว่าผูส้มคัรไม่ไดร้บัการปฏบิตัเิสมอืนเป็นผูป้กครองคนเดยีว 

(iii) (ถา้ม)ี สําเนาหลกัฐานเอกสารเกียวกบัค่ารกัษาพยาบาลทีไม่สามารถหลกีเลียงได ้
(สําหรบัสมาชกิครอบครวัทีป่วยเร ื อรงัหรอืทุพลภาพถาวร) ในชว่งตังแต่วนัที 1 เมษายน 2021 ถงึ 31 มีนาคม 2022 และ 

(iv) กรุณาเตรยีมสําเนาใบแจง้ยอดบญัชธีนาคาร/หน้าแรกของสมุดบญัชธีนาคาร (หมายเหตุที 2) และ 
(v) หลกัฐานเอกสารเกียวกบัรายไดท้ ังหมดสําหรบัชว่งตังแต่วนัที 1 เมษายน 2021 ถงึ 31 มีนาคม 2022  

กรุณาส่งเอกสารตามขอ้กาํหนดดงัต่อไปนี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หมายเหตุที 1: หากผูส้มคัร หรอืสมาชกิในครอบครวัมคีุณสมบตัติรงตามขอ้กาํหนดดงัต่อไปนี ผูส้มคัร 
หรอืสมาชกิในครอบครวัไม่จาํเป็นจะตอ้งสง่เอกสารสนับสนุน ผูส้มคัรอาจยงัคงจะตอ้งสง่เอกสารทีเกียวขอ้งอกีคร ังหากมคีวามจาํเป็น 
ในกรณีทีมขีอ้พิพาท การตดัสนิใจของ SFO จะถอืเป็นทีสิ นสดุ 
 ผูส้มคัร / สมาชกิในครอบครวัทีสมคัรโครงการความชว่ยเหลอืทางการเงนิของ SFO สาํเรจ็ และไดส้ง่สาํเนาบตัร HKID 

ในการสมคัรดงักล่าวสาํเรจ็แลว้ และ 
 ไม่มกีารเปลียนแปลงขอ้มูลสว่นบุคคลบนบตัร HKID Card 

หมายเหตุที 2: หากผูส้มคัรมคีุณสมบตัติรงตามขอ้กาํหนดดงัต่อไปนี ผูส้มคัรไม่จาํเป็นจะตอ้งสง่เอกสารสนับสนุน 
ผูส้มคัรอาจยงัคงจะตอ้งสง่เอกสารทีเกียวขอ้งอกีคร ังหากมคีวามจาํเป็น ในกรณีทีมขีอ้พิพาท การตดัสนิใจของ SFO จะถอืเป็นทีสิ นสดุ 

 ผูส้มคัรไดส้มคัรโครงการความชว่ยเหลอืทางการเงนิของ SFO สาํเรจ็ และไดไ้ดร้บัชาํระเงนิชว่ยเหลอืแลว้ และ/หรอื 
เบกิจา่ยเงนิกูเ้ขา้บญัชธีนาคารของผูส้มคัรแลว้ในขณะทีผูส้มคัรไดส้ง่สาํเนาหลกัฐานของบญัชธีนาคารในการสมคัรดงักลา่
วสาํเรจ็แลว้ และ 

 ผูส้มคัรใชบ้ญัชธีนาคารเดยีวกนัในการสมคัรสําหรบัปีการศกึษา 2022/23 (เชน่ บญัชธีนาคารทีไดร้บัเงนิชว่ยเหลอืแลว้ 
และ/หรอืเบกิจา่ยเงนิกูด้งักลา่วขา้งตน้ 

 

บุคคลทีมีเงนิเดอืนจากการเป็นลู
กจา้ง 

(1) บนัทกึการจ่ายภาษีทีออกใหโ้ดยสํานักงานจดัเก็บรายไดภ้ายในประเทศ 
แต่ถา้หากไม่ม ี

(2) แบบฟอรม์การจา่ยคนืค่าตอบแทนและเงนิชดเชยของนายจา้ง แต่ถา้หากไม่ม ี

(3) บญัชเีงนิเดอืน แต่ถา้หากไม่ม ี

(4) บนัทึกขอ้มูลธุรกรรมธนาคารทีแสดงการจ่ายเงินเดือน เงินเบี ยเลี ยง ฯลฯ 
(พรอ้มทังหนา้เอกสารทีแสดงชือของผูถ้อืบญัชธีนาคาร) 
(โปรดเนน้ขอ้ความรายการดว้ยสแีลว้เขยีนขอ้ความหมายเหตุ 
สําหรบัรายการใดๆ นอกเหนือจากรายได ้
กรณุาใส่ขอ้ความหมายเหตุถดัจากรายการนัน มเิชน่นัน SFO 
อาจนําจาํนวนนีไปรวมในการคํานวณรายไดค้รอบครวั) แต่ถา้หากไม่ม ี

(5) หนังสอืรบัรองรายไดซ้ ึงไดร้บัการรบัรองจากนายจา้ง (ดูตวัอย่างที I ในภาคผนวก) 
และอืน ๆ  

ผูท้ีเป็นนายตวัเองหรอืผูป้ระกอบ
กจิการ (ไดแ้ก่ 
ธุรกจิทีมีเจา้ของเพยีงผูเ้ดยีว/กจิ
การหุน้ส่วน/บรษิทัจาํกดั) 

(1) บญัชผีลกาํไรและขาดทุนทีไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชทีีไดร้บัการรบัรอง 
แต่ถา้หากไม่ม ี 

(2) บญัชผีลกาํไรและขาดทุนทีจดัทําขึ นเอง (ดูตวัอย่างที II หรอื III 
ในภาคผนวก) และ 

(3) บนัทกึการประเมนิส่วนบุคคล (ถา้ม)ี 

บุคคลทีมีเงนิเดอืนจากการเป็นลู
กจา้งหรอืผูเ้ป็นเจา้นายตวัเองซึงไ
ม่สามารถจดัทําหลกัฐานรายไดไ้
ด ้

โปรดทําตามตวัอย่างที IV 
ในภาคผนวกเพือใหข้อ้มูลรายละเอียดของรายไดแ้บบจดัทําดว้ยตวัเองซึงแสดงรา
ยละเอยีดรายไดป้ระจาํเดอืนของคุณตลอดทังปีและอธบิายเหตุผลทีไม่สามารถจดัทํา
หลกัฐานรายไดไ้ด ้(SFO 
สงวนสทิธิ ในการตดัสนิใจว่าใบสมคัรจากผูส้มคัรทีไม่สามารถใหเ้หตุผลทีไม่จดัทํา
หลกัฐานรายไดนั้นจะไดร้บัการยอมรบัหรอืไม่) 

บุคคลทีมีรายไดจ้ากการใหเ้ชา่ (1) สญัญาเชา่ ถา้ไม่ม ี

(2) บนัทกึธรุกรรมธนาคารทีแสดงรายไดจ้ากการใหเ้ชา่ 
(พรอ้มดว้ยหนา้ทีแสดงชือผูถ้อืบญัชธีนาคาร) 
(โปรดเนน้ขอ้ความรายการดว้ยสแีลว้เขยีนขอ้ความหมายเหตุ 
สําหรบัรายการใด ๆ นอกเหนือจากรายได ้
กรณุาใส่ขอ้ความหมายเหตุถดัจากรายการนัน หรอือืน ๆ SFO 
อาจรวมจาํนวนนีในการคํานวณรายไดค้รอบครวั) 
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กำรจดัหำ/กำรจดักำรขอ้มูลส่วนบุคคล 
10.1 มนัเป็นความรบัผิดชอบของผูส้มคัรทีจ่ะตอ้งกรอกใบสมคัรใหค้รบถว้นและตรงตามความเป็นจรงิและจดัเตรยีมเอกสารประกอบทัง้หมด 

SFO จะประเมินคุณสมบตัแิละระดบัความชว่ยเหลอืทีจ่ะไดร้บัตามขอ้มูลทีผู่ส้มคัรใหม้า 
ขอ้มูลทีไ่ม่เพยีงพอ/การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิ/การใหข้อ้มูลทีเ่ป็นเท็จและท าใหเ้ขา้ใจผิดจะท าใหก้ารประมวลผลใบสมคัรถกูเลือ่นออกไป, 
ใบสมคัรถูกตดัสทิธิใ์นการด าเนินการต่อไปหรอืแมก้ระทัง่อาจน าไปสู่การฟ้องรอ้งทางอาญาได ้

10.2 ขอ้มูลส่วนบุคคลทีใ่หไ้วใ้นใบสมคัรและขอ้มูลเพิม่เตมิใดๆ ทีใ่หไ้วต้ามค ารอ้งขอของ SFO จะถูกใชโ้ดย SFO และ EDB/ เปิดเผยต่อตวัแทนของ 
SFO/EDB, โรงเรยีน/สถาบนัทีเ่กีย่วขอ้งและหน่วยงาน/แผนกของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่วตัถุประสงคด์งัต่อไปนี:้ 

(i)   กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการและการตรวจสอบการยืน่ค ารอ้งภายใตแ้ผนการทีร่ะบุไวด้า้นล่างและการแจง้ผลการสมคัร - 
- ทุนชว่ยเหลอืค่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาส าหรบันักเรยีนอนุบาล (Grant-KG) 
- โครงการลดหย่อนค่าเล่าเรยีนโรงเรยีนอนุบาลและศูนยเ์ด็กเล็ก (KCFRS) 
- โครงการความชว่ยเหลอืดา้นต าราเรยีน (STAS) 
- โครงการลดค่าธรรมเนียมการสอบ (EFRS) 
- โครงการเงนิชว่ยเหลอืค่าเดนิทางส าหรบันักเรยีน (STSS) 
- โครงการเงนิชว่ยเหลอืค่าอนิเทอรเ์น็ต (SIA) 
- เงนิทดแทนระดบัอนุปรญิญา Yi Jin (DYJFR) 
- เงนิทดแทน (แผนความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิส าหรบัหลกัสตูรการศกึษาผูใ้หญ่ภาคกลางคนืทีก่ าหนด) [FR(FAEAEC)] 
- โครงการการเงนิส าหรบันักศกึษาระดบัอุดมศกึษา - โปรแกรมทีไ่ดร้บัทนุจากสาธารณะ (TSFS) 
- โครงการเงนิกูท้ีไ่ม่ผ่านการทดสอบส าหรบันักศกึษาระดบัอุดมศกึษาเต็มเวลา (NLSFT) 
- โครงการความชว่ยเหลอืทางการเงนิส าหรบันักเรยีนระดบัอุดมศกึษา(FASP) 
- โครงการเงนิกูท้ีไ่ม่ผ่านการทดสอบส าหรบันักเรยีนระดบัอุดมศกึษา(NLSPS) 
- โครงการเงนิกูแ้บบไม่ใชว้ธิกีารขยายระยะเวลา (ENLS) 
- กองทุนการศกึษาต่อเน่ือง (CEF) 
ผูส้มคัรยินยอมให ้SFO 
แจง้ผลการสมคัรใหโ้รงเรยีน/สถาบนัทราบรวมถึงระดบัความชว่ยเหลอืจ านวนเงนิอุดหนุนและวนัทีจ่่ายเงนิชว่ยเหลอื 

(ii) กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัรองความถูกตอ้งของใบสมคัรภายใตแ้ผนการทีร่ะบุไวใ้นขอ้ (1) ขา้งตน้กบัฐานขอ้มูลอืน่ๆ 
 ของ SFO และฐานขอ้มูลของหน่วยงาน/หน่วยงานของรฐัและโรงเรยีน/สถาบนัอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความช่วยเหลือทาง
 การเงินของนักเรยีนที่ไดร้บัจากสมาชกิในครอบครวัของผูส้มัคร/ผูส้มัครเพื่อป้องกนัการใหเ้งินช่วยเหลือซ า้ซอ้น,
 ตรวจสอบการฉอ้โกง, เรยีกคืนการช าระเงินเกนิ/การช าระคืนทีค่า้งช าระหรอืจ านวนเงินที่คา้งช าระ/ค่าใชจ้่ายใดๆ ที ่
 เกดิขึน้จากสิง่น้ันและเร ือ่งอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(iii) กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจบัคู่ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มคัรนักเรยีน (ถา้มี) กบัฐานขอ้มูลของ EDB ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ 
 ประมวลผลและการตรวจสอบการยืน่ค ารอ้งขอความชว่ยเหลอืทางการเงนิของนักเรยีนทีร่ะบุไวใ้นขอ้ (1) ดา้นบนและการ
 ใหค้วามชว่ยเหลือทางการเงินอืน่ๆ ของนักเรยีนโดย SFO เพือ่ตรวจสอบ/อปัเดตบนัทึกนักเรยีนของ SFO และยืนยนั
 คุณสมบตัสิ าหรบัแต่ละโครงการ 

(iv) กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจบัคู่ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มคัรและสมาชกิในครอบครวัของผูส้มคัรกบัฐานขอ้มูลอืน่ๆของ 
 SFO และฐานขอ้มูลของ SWD ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประมวลผลและการตรวจสอบการยืน่ค ารอ้งภายใตแ้ผนการทีร่ะบุไวใ้น ขอ้ (1) 
ดา้นบนและการอนุญาตของความชว่ยเหลอืทางการเงนิอืน่ๆ ของนักเรยีนโดย SFO เพือ่ป้องกนัการให ้ เงนิชว่ยเหลอืซ า้ซอ้น 
(ในกรณีทีค่รอบครวัของผูส้มคัรไดร้บั CSSA ในชว่งระยะเวลาการประเมนิทีเ่กีย่วขอ้งหรอืก าลงัไดร้บั  CSSA) 
และกูค้นืการช าระเงนิส่วนเกนิ 

(v) การบรหิารและการดูแลบญัชเีงนิกูแ้ละการช าระคนืเงนิกู ้

(vi) วตัถุประสงคด์า้นสถติแิละการวจิยั และ 

(vii) การประมวลผลและการตรวจสอบใบสมคัร/การคดัเลอืกนักเรยีนทีข่าดแคลนเพือ่รบัความชว่ยเหลือทางการเงนิอืน่ๆ 
ของนักเรยีนทีด่ าเนินการโดย SFO, EDB, HKEAA, หน่วยงาน/องคก์รของรฐับาลทีเ่กีย่วขอ้งและโรงเรยีน/สถาบนัทีเ่กีย่วขอ้ง 

10.3 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มคัรและสมาชกิในครอบครวัของผูส้มคัรอาจถูกเปิดเผยต่อหน่วยงานของรฐั/แผนก/องคก์รและโรงเรยีน 
/สถาบนัที่เกีย่วขอ้งเพือ่วตัถุประสงคท์ีร่ะบุไวใ้นวรรค 10.2 ขา้งตน้ หรอืในกรณีทีผู่ส้มคัรยนิยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว 
หรอืในกรณีทีก่ารเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไดร้บัอนุญาตหรอืก าหนดโดยกฎหมาย 

10.4 หากจ าเป็น SFO จะตดิต่อโรงเรยีน/สถาบนัทีเ่กีย่วขอ้ง, หน่วยงานของรฐัและองคก์รอืน่ๆ 
รวมถงึนายจา้งของผูส้มคัรและสมาชกิในครอบครวัของเขา/เธอเพือ่ตรวจสอบขอ้มูลทีใ่หไ้วใ้นใบสมคัร 
การบดิเบอืนความจรงิและการปกปิดขอ้เท็จจรงิใดๆ จะน าไปสู่การถูกตดัสทิธิ,์ การชดใชเ้งนิชว่ยเหลอืทีไ่ดร้บัและอาจถูกฟ้องรอ้งได ้

10.5 ในฐานะทีเ่ป็นมาตรการในการตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณข์องขอ้มูลทีผู่ส้มคัรใหม้า SFO 
จะด าเนินการตรวจสอบขอ้โตแ้ยง้เกีย่วกบัใบสมคัรทีป่ระสบความส าเรจ็บางส่วนผ่านการเยีย่มบา้นหรอืวธิอีืน่ๆ 
ในระหว่างการเยีย่มบา้นหรอืการรบัรองความถูกตอ้ง เจา้หนา้ที ่SFO อาจขอค าชีแ้จงเกีย่วกบัขอ้มูลแอปพลเิคช ัน่และตอ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิ 
นอกจากนีย้งัอาจตรวจสอบตน้ฉบบัของเอกสารประกอบทัง้หมด 
มนัเป็นความรบัผดิชอบของผูส้มคัรทีจ่ะตอ้งเก็บเอกสารประกอบขอ้มูลการสมคัรทัง้หมดไวอ้ย่างนอ้ยสองปีและควรรว่มมือกบัเจา้หนา้ที ่SFO 
การขดัขวางเจา้หนา้ที ่SFO โดยเจตนาในระหว่างการตรวจสอบ, 
การปกปิดขอ้เท็จจรงิหรอืการไม่ใหข้อ้มูลทีจ่ าเป็นจะน าไปสู่การชดใชเ้งินชว่ยเหลือทัง้หมดทีไ่ดร้บั 
(รวมถงึความชว่ยเหลอืทางการเงนิทีไ่ดร้บัภายใตโ้ครงการความชว่ยเหลอืทางการเงนิทัง้หมดทีด่ าเนินการโดย SFO) 
และอาจมกีารฟ้องรอ้งได ้

10.6 เอกสารทัง้หมดทีส่่งมาไม่สามารถส่งคืนได ้อย่างไรก็ตามตามส่วนที ่18 และ 22 และหลกัการที ่6 ของก าหนดการที ่1 
ของกฎหมายขอ้มูลส่วนบุคคล (ความเป็นส่วนตวั) (บทบญัญตัทิี ่486 ของกฎหมายของเขตปกครองพเิศษฮ่องกง) 
ผูส้มคัรมสีทิธิท์ีจ่ะไดร้บัการเขา้ถงึและท าการแกไ้ขขอ้มูลทีเ่ขา/เธอใหไ้ว ้
นอกจากนีเ้ขา/เธอยงัสามารถขอรบัส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของเขา/เธอไดโ้ดยตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 
ค ารอ้งขอดงักล่าวควรส่งไปยงัรองเลขาธกิาร (ทัว่ไป) WFSFAA 

กำรสอบถำมขอ้มูล 
11.1 หากมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการกรอกใบสมคัรเขา้รว่มโครงการฯและการกรอกขอ้มูล โปรดตดิต่อสายดว่นเพือ่สอบถามไดต้ลอด 24 ช ัว่โมงที ่
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 ส ำนกังำนกำรเงินนกัเรยีน 
องคก์รชว่ยเหลอืดำ้นกำรเงินส ำหรบันกัเรยีนและครอบครวัทีม่ฐีำนะยำกจน 

ขอ้แนะน ำกำรกรอกและยืน่ใบสมคัรเขำ้รว่มโครงกำรชว่ยเหลอืดำ้นกำรเงินส ำหรบันกัเรยีน 

ค ำเตอืน 

ขอ้มูลส่วนตวัในใบสมคัรฉบบันีจ้ะถูกน ำไปใชเ้พือ่ประเมนิคณุสมบตัขิองผูส้มคัรขอรบัควำมชว่ยเหลอืดำ้นกำร 
เงินและประเมนิระดบักำรใหค้วำมช่วยเหลอืทีเ่หมำะสม 
กำรไดม้ำของทรพัยส์นิ/ผลประโยชนเ์กีย่วกบัเงินโดยกำรหลอกลวงนัน้ถอืเป็นควำมผดิ 
ผูใ้ดก็ตำมทีก่ระท ำควำมผดิจะตอ้งระวำงโทษจ ำคกุสูงสุด 10 ปี ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยเร ือ่งกำรโจรกรรมทรพัยส์นิ 
บทบญัญตัทิี ่210 

 

ขอ้แนะน ำส ำคญั 
I. ขอ้มูลทัว่ไป 
 กรณุาใชป้ากกาหมกึสดี าหรอืน า้เงนิกรอกแบบใบสมคัรใหช้ดัเจนและกรอกสว่นที ่I ถงึ VIII 

ตามค าแนะน าทีร่ะบุไวใ้นใบสมคัรเขา้รว่มโครงการฯและขอ้แนะน านี ้

II. ขอ้แนะน ำส ำหรบักำรส่งเอกสำรประกอบ 
 ส าเนาเอกสารประกอบที่ตอ้งส่ง (เชน่ เอกสารประจ าตวั, เอกสารประกอบการแยกกนัอยู/่หยา่ 

(ส าหรบัครอบครวัพ่อหรอืแม่เลีย้งเดีย่ว), เอกสารหลกัฐานรายไดต้่อปี ฯลฯ ) โปรดดูรายละเอยีดในย่อหนา้ที ่9.2 
ของขอ้แนะน านี ้โปรดทราบวา่ผูส้มคัรจะตอ้งจดัเตรยีมเอกสารประกอบทีจ่ าเป็น 
มฉิะน้ันส านักงานการเงนินักเรยีน(SFO) จะไม่สามารถด าเนินการสมคัรใหไ้ด ้

 โปรดปฏบิตัติามค าชีแ้นะทีร่ะบุไวใ้น "ใบปะหนา้ส าหรบัเอกสารประกอบ" [SFO 108] 
และสง่ส าเนาเอกสารประจ าตวัของผูส้มคัรและสมาชกิในครอบครวั (รวมถงึผูป้กครองทีไ่ดร้บัการดแูลจากผูส้มคัร 
(ถา้ม)ี) ทีอ่า้งสทิธิใ์นใบสมคัร พรอ้มกบัส าเนาหลกัฐานเอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสมคัร 

กำรกรอกใบสมคัรเขำ้รว่มโครงกำร 

1. ส่วนที ่I รำยละเอยีดของผูส้มคัร 
(ผูส้มคัรจะตอ้งเป็นบดิา มารดาหรอืผูป้กครองของนักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการ (ตามขอ้บญัญตัภิายใตก้ฎหมายการปกครองผูเ้ยาว ์
บทบญัญตัทิี ่13))  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

โปรดกรอกชือ่-
นามสกุลโดยเร ิม่จากชอ่งแรกและเว ้
นชอ่งว่างระหว่างค า 

ผูส้มคัรจะตอ้งกรอกขอ้มูลทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิต่อไดใ้หถู้กตอ้ง 
มฉิะน้ันส านักงานการเงนินักเรยีน (SFO) 
จะไม่สามารถตดิต่อกบัผูส้มคัรไดท้างจดหมาย 
หากผูส้มคัรสามารถยนืยนัขอ้มูลสถานทีพ่กัอาศยัหลงั 
จากส่งใบสมคัรไดเ้ท่าน้ัน กรุณาแจง้ SFO 
ทราบขอ้มูลทีอ่ยู่ใหม่เป็นลายลกัษณอ์กัษรเมือ่มทีีอ่ยู่แลว้ 
ทัง้นีห้ากผูส้มคัรมิไดพ้กัอาศยัอยู่ในฮ่องกง 
กรุณาระบุขอ้มูลทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิต่อไดใ้นอนาคตดว้ย 

กรณุากรอกสถานภาพสมรสระหวา่งวนัที ่
1.4.2021 ถงึ 31.3.2022 ทัง้นีห้ากผูส้มคัร   
“แต่งงานแลว้” กรณุาใส ่“” 
ในชอ่งวา่งถดัจากขอ้ (A) 
และใหข้อ้มูลของคู่สมรสในสว่นที ่2 ของใบสมคัร 

กรุณากรอกหมายเลขโทรศพัทใ์นฮ่องกงของผูส้มคัร เพือ่อ านวยความสะดวกแก ่SFO 
ในการแจง้ยนืยนัการไดร้บัใบสมคัรและขอ้มูลการจา่ยเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี ทาง SMS 

หากผูส้มคัรเป็นพ่อแม่เลีย้งเดีย่วระหว่างวนัที ่1.4..2021 ถงึ 31.3.2022 กรุณาท าตามตวัอย่างดา้นล่างนี ้
โดยใส่ “” ในชอ่งว่างถดัจากขอ้ (B) แลว้ ลบสถานะทีไ่ม่ใชอ่อก 

โปรดกรอกหมายเลขบตัร HKID 
ตามตวัอย่างทีแ่สดงไวใ้นชอ่งว่าง 

หากผูส้มคัรมใิชผู่ถ้อืบตัรประชาชนฮ่องกง 
กรุณาใหเ้อกสารประจ าตวัประเภทอืน่พรอ้มกบัหมายเลขตา
มทีร่ะบุไวใ้นย่อหนา้ที ่1.1 ของขอ้แนะน านี ้  

2022 / 23 

 

ผูส้มคัรทีไ่ม่ใส ่ “” ลงในกลอ่ง จะไม่ไดร้บัแบบฟอรม์ใบสมคัรแบบพมิพล์ว่งหนา้ในรูปแบบกระดาษจาก SFO ในปีการศกึษาหนา้ 
เพือ่อ านวยความสะดวกในการส่งใบสมคัรทางอเิล็กทรอนิกส ์ ทาง SFO จะออกรหสัการเขา้ถงึเพือ่รบัแบบฟอรม์ใบสมคัรอเิล็กทรอนิกสท์ีก่รอกไวล้ว่งหนา้ทางออนไลน ์
และขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ ๆ ใหแ้กผู่ส้มคัรทีเ่กีย่วขอ้งจากชดุตา่ง ๆ ตัง้แต่ประมาณกลางเดอืนมนีาคม 2023 
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6. ส่วนที VI บญัชธีนาคารของผูส้มคัรสําหรบัการจ่ายเงินช่วยเหลอื 
(บญัชจีะตอ้งเป็นชือของผูส้มคัร และโปรดจดัทําสําเนาบญัชธีนาคาร/หนา้แรกของสมุดบญัชธีนาคาร) 

6.1 เนืองจาก SFO จะออกเงนิทุนชว่ยเหลอืค่าใชจ้า่ยทีเกียวขอ้งกบัการศกึษาสําหรบันักเรยีนอนุบาล ความชว่ยเหลอืดา้นตําราเรยีน 
เงนิชว่ยเหลอืค่าเดนิทางสาํหรบันักเรยีน เงนิชว่ยเหลอืค่าอนิเทอรเ์น็ต เงนิทดแทนระดบัอนุปรญิญา Yi Jin และเงนิทดแทน 
(โครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสําหรบัหลกัสตูรการศกึษาผูใ้หญ่ภาคกลางคนืทีกาํหนด) ผ่านการจา่ยแบบอตัโนมตั ิ
โดยผูส้มคัรจะตอ้งระบุช ือธนาคารและหมายเลขบญัชทีีถูกตอ้ง พรอ้มกบัสําเนาเอกสารประกอบทีเกียวขอ้ง โปรดทราบว่า SFO 
จะไม่มพีนัธะความรบัผดิชอบตอ่ความล่าชา้ในการชาํระเงนิ/การสูญหายของเงนิชว่ยเหลอื/ค่าธรรมเนียมธนาคารเพิมเตมิจากควา
มผดิพลาดใดๆ ก็ตามอนัเกดิจากทีผูส้มคัรระบุรหสัธนาคาร และ/หรอื หมายเลขบญัช ี

6.2 บญัชธีนาคารจะตอ้งเป็นบญัชทีีมผีลใชไ้ดเ้ท่านันภายใตช้ ือผูส้มคัร (บญัชจีะตอ้งใชอ้ยู่ในปัจจบุนั) ไม่ยอมรบับญัชรีว่ม 
บญัชบีตัรเครดติ บญัชเีงนิกูย้มื บญัชเีงนิฝากประจาํ บญัชเีงนิตราต่างประเทศ และบญัชธีนาคารเสมอืนจรงิ 

6.3 ปกตเิลขทีบญัช ีอนัประกอบดว้ยรหสัธนาคาร จะไม่เกนิ 15 ตวั 

6.4 โปรดกรอกขอ้มูลบญัชธีนาคารใหถู้กตอ้งตามตวัอย่างตอ่ไปนี 
 
 
 
 

6.5 สําหรบัขอ้สงสยัเกียวกบั “รหสัธนาคาร” ผูส้มคัรสามารถขอความชว่ยเหลอืไดจ้ากธนาคารทีเกียวขอ้ง 

6.6 หากผูส้มคัรตอ้งการเปลียนแปลงเลขทีบญัชธีนาคารหลงัจากยืนสง่ใบสมคัรแลว้ โปรดแจง้ต่อ SFO 
ใหท้ราบถงึการเปลียนแปลงดงักลา่วเป็นลายลกัษณอ์กัษรพรอ้มทังเอกสารประกอบทีแสดงชือผูถ้อืบญัชธีนาคารและเลขทีบญัชโีดยด่
วนทีสุด ทังนี เพือหลกีเลียงการล่าชา้ในการจา่ยชาํระความชว่ยเหลอืทางการเงนิ 

7. ส่วนที VII ขอ้มูลเพิมเตมิของผูส้มคัร 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
   

8. ส่วนที VIII คาํแถลงการณ ์

8.1 ผูส้มคัรและคู่สมรส (ถา้ม)ี ควรอ่านวรรคต่างๆ ใหค้รบถว้นและลงนามในชอ่งว่างทีใหไ้วใ้นใบสมคัร 
 
การยืนใบสมคัรและเอกสารประกอบ 

9.1 (i) สําหรบัการสมคัรขอรบัการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสาํหรบันักเรยีนระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา 

โปรดส่ง “ใบสมคัรเขา้รว่มโครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสาํหรบันักเรยีน” ฉบบัสมบูรณพ์รอ้มกบัสําเนาเอกสารประกอบต่างๆ 
ทีเกียวขอ้งใหแ้ก ่SFO ทางไปรษณียใ์นวนัหรอืกอ่นวนัที 31 พฤษภาคม 2022 โดยจา่หนา้ซองถงึทีอยู่ทีใหไ้ว ้ 
โปรดตดิดวงตราไปรษณียใ์หเ้พยีงพอ ทังนี ดวงตราไปรษณียท์ีไม่เพยีงพอจะทําใหแ้บบฟอรม์ใบสมคัรไม่ไดร้บัการจดัส่ง อนัทําให ้
SFO ไม่ดําเนินการสมคัรใหไ้ด ้ ผูส้มคัรจะตอ้งใหท้ีอยู่ทางไปรษณียไ์วด้า้นหลงัซองเพือหลกีเลียงการจดัส่งทีผดิพลาด/ไม่สําเรจ็ 

(ii) สําหรบัการสมคัรขอรบัการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิแกนั่กเรยีนกอ่นประถมวยั 

ผูส้มคัรจะตอ้งส่ง “ใบสมคัรเขา้รว่มโครงการความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสําหรบันักเรยีน” ใหแ้ก ่SFO 
กอ่นสําเรจ็ช ันเรยีนทีกาํลงัศกึษาอยู่ในปีการศกึษา 2022/23 หรอืไม่เกนิวนัที 15 สงิหาคม 2023 แลว้แตอ่นัไหนมากอ่น 
ทังนี เดอืนทีมผีลบงัคบัใชข้องการยกเวน้ค่าธรรมเนียมจะเป็นเดอืนทีผูส้มคัรส่งแบบฟอรม์ใบสมคัร 
หรอืเดอืนทีนักเรยีนผูส้มคัรเขา้เรยีนในโรงเรยีนอนุบาล/ศูนยด์ูแลเด็กเล็ก แลว้แต่อนัไหนมาหลงั 

  

โปรดใหข้อ้มูลของครอบครวัเพิมเตมิอืน ๆ หรอืรายละเอยีดเกียวกบัสมาชกิครอบครวัทีไดร้บั CSSA ในส่วนนี 
หากไม่เชน่นันใหป้ล่อยส่วนนีว่างไว ้

หากมกีารเปลียนแปลงอย่างมนัียสําคญัในรายละเอยีดครอบครวัของผูส้มคัรหลงัจากระยะเวลาการประเมนิ (เชน่ 
การว่างงานหรอืรายไดข้องสมาชกิในครอบครวัลดลงอย่างมาก เป็นตน้) โปรดระบุขอ้มูลทีเกียวขอ้งในขอ้ (3) ของส่วน VII 
พรอ้มสําเนาเอกสารประกอบ 
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9.2 เอกสารประกอบทีจาํเป็นประกอบดว้ย 
(i) สําเนาเอกสารยนืยนัตวัตนของผูส้มคัรและของสมาชกิครอบครวัผูส้มคัร (รวมถงึผูป้กครองทีไดร้บัการดูแลจากผูส้มคัร (ถา้ม)ี) 

ดงัระบุในส่วนที II (หมายเหตุที 1)  
(ii) (สําหรบัครอบครวัพ่อแม่เลี ยงเดียว) สําเนาเอกสารประกอบการแยกกนัอยู่/หย่า หรอืใบมรณบตัรของคู่สมรส ทังนี  

หากผูส้มคัรไม่สามารถใหเ้อกสารประกอบได ้กรุณาอธบิายเหตุผลเป็นลายลกัษณอ์กัษรและลงนามในบนัทกึคาํอธบิายดว้ย 
หากผูส้มคัรไม่สามารถใหเ้อกสารประกอบทีจาํเป็นได ้SFO 
ขอสงวนสทิธิ ในการดําเนินการตามใบสมคัรโดยพจิารณาว่าผูส้มคัรไม่ไดร้บัการปฏบิตัเิสมอืนเป็นผูป้กครองคนเดยีว 

(iii) (ถา้ม)ี สําเนาหลกัฐานเอกสารเกียวกบัค่ารกัษาพยาบาลทีไม่สามารถหลกีเลียงได ้
(สําหรบัสมาชกิครอบครวัทีป่วยเร ื อรงัหรอืทุพลภาพถาวร) ในชว่งตังแต่วนัที 1 เมษายน 2021 ถงึ 31 มีนาคม 2022 และ 

(iv) กรุณาเตรยีมสําเนาใบแจง้ยอดบญัชธีนาคาร/หน้าแรกของสมุดบญัชธีนาคาร (หมายเหตุที 2) และ 
(v) หลกัฐานเอกสารเกียวกบัรายไดท้ ังหมดสําหรบัชว่งตังแต่วนัที 1 เมษายน 2021 ถงึ 31 มีนาคม 2022  

กรุณาส่งเอกสารตามขอ้กาํหนดดงัต่อไปนี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หมายเหตุที 1: หากผูส้มคัร หรอืสมาชกิในครอบครวัมคีุณสมบตัติรงตามขอ้กาํหนดดงัต่อไปนี ผูส้มคัร 
หรอืสมาชกิในครอบครวัไม่จาํเป็นจะตอ้งสง่เอกสารสนับสนุน ผูส้มคัรอาจยงัคงจะตอ้งสง่เอกสารทีเกียวขอ้งอกีคร ังหากมคีวามจาํเป็น 
ในกรณีทีมขีอ้พิพาท การตดัสนิใจของ SFO จะถอืเป็นทีสิ นสดุ 
 ผูส้มคัร / สมาชกิในครอบครวัทีสมคัรโครงการความชว่ยเหลอืทางการเงนิของ SFO สาํเรจ็ และไดส้ง่สาํเนาบตัร HKID 

ในการสมคัรดงักล่าวสาํเรจ็แลว้ และ 
 ไม่มกีารเปลียนแปลงขอ้มูลสว่นบุคคลบนบตัร HKID Card 

หมายเหตุที 2: หากผูส้มคัรมคีุณสมบตัติรงตามขอ้กาํหนดดงัต่อไปนี ผูส้มคัรไม่จาํเป็นจะตอ้งสง่เอกสารสนับสนุน 
ผูส้มคัรอาจยงัคงจะตอ้งสง่เอกสารทีเกียวขอ้งอกีคร ังหากมคีวามจาํเป็น ในกรณีทีมขีอ้พิพาท การตดัสนิใจของ SFO จะถอืเป็นทีสิ นสดุ 

 ผูส้มคัรไดส้มคัรโครงการความชว่ยเหลอืทางการเงนิของ SFO สาํเรจ็ และไดไ้ดร้บัชาํระเงนิชว่ยเหลอืแลว้ และ/หรอื 
เบกิจา่ยเงนิกูเ้ขา้บญัชธีนาคารของผูส้มคัรแลว้ในขณะทีผูส้มคัรไดส้ง่สาํเนาหลกัฐานของบญัชธีนาคารในการสมคัรดงักลา่
วสาํเรจ็แลว้ และ 

 ผูส้มคัรใชบ้ญัชธีนาคารเดยีวกนัในการสมคัรสําหรบัปีการศกึษา 2022/23 (เชน่ บญัชธีนาคารทีไดร้บัเงนิชว่ยเหลอืแลว้ 
และ/หรอืเบกิจา่ยเงนิกูด้งักลา่วขา้งตน้ 

 

บุคคลทีมีเงนิเดอืนจากการเป็นลู
กจา้ง 

(1) บนัทกึการจ่ายภาษีทีออกใหโ้ดยสํานักงานจดัเก็บรายไดภ้ายในประเทศ 
แต่ถา้หากไม่ม ี

(2) แบบฟอรม์การจา่ยคนืค่าตอบแทนและเงนิชดเชยของนายจา้ง แต่ถา้หากไม่ม ี

(3) บญัชเีงนิเดอืน แต่ถา้หากไม่ม ี

(4) บนัทึกขอ้มูลธุรกรรมธนาคารทีแสดงการจ่ายเงินเดือน เงินเบี ยเลี ยง ฯลฯ 
(พรอ้มทังหนา้เอกสารทีแสดงชือของผูถ้อืบญัชธีนาคาร) 
(โปรดเนน้ขอ้ความรายการดว้ยสแีลว้เขยีนขอ้ความหมายเหตุ 
สําหรบัรายการใดๆ นอกเหนือจากรายได ้
กรณุาใส่ขอ้ความหมายเหตุถดัจากรายการนัน มเิชน่นัน SFO 
อาจนําจาํนวนนีไปรวมในการคํานวณรายไดค้รอบครวั) แต่ถา้หากไม่ม ี

(5) หนังสอืรบัรองรายไดซ้ ึงไดร้บัการรบัรองจากนายจา้ง (ดูตวัอย่างที I ในภาคผนวก) 
และอืน ๆ  

ผูท้ีเป็นนายตวัเองหรอืผูป้ระกอบ
กจิการ (ไดแ้ก่ 
ธุรกจิทีมีเจา้ของเพยีงผูเ้ดยีว/กจิ
การหุน้ส่วน/บรษิทัจาํกดั) 

(1) บญัชผีลกาํไรและขาดทุนทีไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชทีีไดร้บัการรบัรอง 
แต่ถา้หากไม่ม ี 

(2) บญัชผีลกาํไรและขาดทุนทีจดัทําขึ นเอง (ดูตวัอย่างที II หรอื III 
ในภาคผนวก) และ 

(3) บนัทกึการประเมนิส่วนบุคคล (ถา้ม)ี 

บุคคลทีมีเงนิเดอืนจากการเป็นลู
กจา้งหรอืผูเ้ป็นเจา้นายตวัเองซึงไ
ม่สามารถจดัทําหลกัฐานรายไดไ้
ด ้

โปรดทําตามตวัอย่างที IV 
ในภาคผนวกเพือใหข้อ้มูลรายละเอียดของรายไดแ้บบจดัทําดว้ยตวัเองซึงแสดงรา
ยละเอยีดรายไดป้ระจาํเดอืนของคุณตลอดทังปีและอธบิายเหตุผลทีไม่สามารถจดัทํา
หลกัฐานรายไดไ้ด ้(SFO 
สงวนสทิธิ ในการตดัสนิใจว่าใบสมคัรจากผูส้มคัรทีไม่สามารถใหเ้หตุผลทีไม่จดัทํา
หลกัฐานรายไดนั้นจะไดร้บัการยอมรบัหรอืไม่) 

บุคคลทีมีรายไดจ้ากการใหเ้ชา่ (1) สญัญาเชา่ ถา้ไม่ม ี

(2) บนัทกึธรุกรรมธนาคารทีแสดงรายไดจ้ากการใหเ้ชา่ 
(พรอ้มดว้ยหนา้ทีแสดงชือผูถ้อืบญัชธีนาคาร) 
(โปรดเนน้ขอ้ความรายการดว้ยสแีลว้เขยีนขอ้ความหมายเหตุ 
สําหรบัรายการใด ๆ นอกเหนือจากรายได ้
กรณุาใส่ขอ้ความหมายเหตุถดัจากรายการนัน หรอือืน ๆ SFO 
อาจรวมจาํนวนนีในการคํานวณรายไดค้รอบครวั) 


