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องค ์กรช่วยเหลือด้านการเงินสําหร ับนักเรียนและครอบคร ัวทีมีฐานะยากจน

ข้อแนะนํ าการกรอกและยืนใบสมั
ครเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือด้านการเงินสําหร ับนักเรียน
คําเตือน
 กนํ าไปใช้เพือประเมิ

ข้อมู ลส่วนต ัวในใบสมัครฉบับนี จะถู
นคุณสมบัตข
ิ องผู ส
้ มัครขอร ับความช่วยเหลือด้านการ

เงินและประเมินระด ับการให้ความช่วยเหลือทีเหมาะสม

 อเป็นความผิด
การได้มาของทร ัพย ์สิน/ผลประโยชน์เกียวกั
บเงินโดยการหลอกลวงนันถื


ผู ใ้ ดก็ตามทีกระทําความผิดจะต้องระวางโทษจําคุกสู งสุด 10 ปี ตามกฎหมายว่าด้วยเรืองการโจรกรรมทร
ัพย ์สิน

บทบัญญัตท
ิ ี 210

ข้อแนะนํ าสําค ัญ
I.


ข้อมู ลทัวไป



 นกรอกแบบใบสมัครใหช
กรุณาใช ้ปากกาหมึกสีดาํ หรือนํ าเงิ
้ ดั เจนและกรอกส่วนที I ถึง VIII

ตามคําแนะนํ าทีระบุไว ้ในใบสมัครเข ้าร่วมโครงการฯและข ้อแนะนํ านี 

II. ข้อแนะนํ าสําหร ับการส่งเอกสารประกอบ




สําเนาเอกสารประกอบทีตอ้ งส่ง (เช่น เอกสารประจําตัว, เอกสารประกอบการแยกกันอยู/่ หย่า


(สําหรบั ครอบครวั พ่อหรือแม่เลียงเดี
ยว),
เอกสารหลักฐานรายไดต้ ่อปี ฯลฯ ) โปรดดูรายละเอียดในย่อหน้าที 9.2
ของขอ้ แนะนํ านี  โปรดทราบว่าผูส้ มัครจะต ้องจัดเตรียมเอกสารประกอบทีจํ าเป็ น
มิฉะนันสํานักงานการเงินนักเรียน(SFO) จะไม่สามารถดําเนิ นการสมัครให ้ได ้

 ไว ้ใน "ใบปะหน้าสําหรบั เอกสารประกอบ" [SFO 108]
โปรดปฏิบต
ั ต
ิ ามคําชีแนะที
ระบุ
 ้รบั การดูแลจากผูส้ มัคร
และส่งสําเนาเอกสารประจําตัวของผูส้ มัครและสมาชิกในครอบครวั (รวมถึงผูป้ กครองทีได





(ถ ้ามี)) ทีอ ้างสิทธิในใบสมัคร พร ้อมกับสําเนาหลักฐานเอกสารอืนๆ ทีเกียวข ้องกับการสมัคร

การกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
1. ส่วนที I รายละเอียดของผู ส
้ มัคร
(ผู ้สมัครจะต ้องเป็ นบิดา มารดาหรือผู ้ปกครองของนักเรียนผู ้เข ้าร่วมโครงการ (ตามข ้อบัญญัตภ
ิ ายใต ้กฎหมายการปกครองผู ้เยาว ์
บทบัญญัตท
ิ ี 13))
 ่ทสามารถติ
ผูส้ มัครจะต ้องกรอกข ้อมูลทีอยู
ี
ดต่อไดใ้ ห ้ถูกต ้อง
มิฉะนันสํานักงานการเงินนักเรียน (SFO)
จะไม่สามารถติดต่อกับผูส้ มัครไดท้ างจดหมาย
 กอาศัยหลัง
หากผูส้ มัครสามารถยืนยันข ้อมูลสถานทีพั
จากส่งใบสมัครได ้เท่านัน กรุณาแจ ้ง SFO
 ่ใหม่เป็ นลายลักษณ์อก
 ทอยู
ทราบข ้อมูลทีอยู
ั ษรเมือมี
ี ่แล ้ว
 หากผู

ทังนี
ส้ มัครมิได ้พักอาศัยอยู่ในฮ่องกง
 ่ทสามารถติ
กรุณาระบุขอ้ มูลทีอยู
ี
ดต่อไดใ้ นอนาคตดว้ ย


โปรดกรอกชือ
นามสกุลโดยเริมจากช่
องแรกและเว ้
นช่องว่างระหว่างคํา

โปรดกรอกหมายเลขบัตร HKID

ตามตัวอย่างทีแสดงไว
ใ้ นช่องว่าง

กรุณากรอกสถานภาพสมรสระหว่างวันที
 หากผู

1.4.2020 ถึง 31.3.2021 ทังนี
ส้ มัคร
“แต่งงานแล ้ว” กรุณาใส่ “”
ในช่องว่างถัดจากข ้อ (A)
และให ้ข ้อมูลของคู่สมรสในส่วนที 2 ของใบสมัคร

หากผูส้ มัครมิใช่ผูถ้ อ
ื บัตรประชาชนฮ่องกง

กรุณาให ้เอกสารประจําตัวประเภทอืนพร
้อมกับหมายเลขตา
 ไว ้ในย่อหน้าที 1.1 ของขอ้ แนะนํ านี 
มทีระบุ
 านวยความสะดวกแก่ SFO
กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท ์ในฮ่องกงของผูส้ มัคร เพืออํ
 ยวข

ในการแจ ้งยืนยันการได ้รบั ใบสมัครและขอ้ มูลการจ่ายเงินทีเกี
้อง (ถ ้ามี) ทาง SMS



หากผูส้ มัครเป็ นพ่อแม่เลียงเดี
ยวระหว่
างวันที 1.4..2020 ถึง 31.3.2021 กรุณาทําตามตัวอย่างด ้านล่างนี 
 ใช่ออก
โดยใส่ “” ในช่องว่างถัดจากขอ้ (B) แล ้ว ลบสถานะทีไม่

 มพ ์ด ้วยกระดาษเพือส่
 งใบสมัครในปี การศึกษาถัดไป
หากผู ้สมัครต ้องการร ับใบสมัครล่วงหน้าทีพิ

 ้ไว ้
โปรดใส่เครืองหมาย
"" ในช่องทีให
SFO 75B(2) (Thai)

1


หากผู ้สมัครมิใช่ผู ้ถือบัตรประชาชนฮ่องกง กรุณากรอกข ้อมูลลงในหัวข ้อ “เอกสารประจําตัวอืนๆ”
โดยใช ้รหัสดังต่อไปนี 
 ทีเกี
 ยวข

รวมทัง ให ้หมายเลขของเอกสารประจําตัวอืนๆ
้องและสําเนาของเอกสารดังกล่าว

1.1

หนังสือเดินทาง

0

2

ใบอนุ ญาตกลับเข ้าประเทศ

0

3

หนังสือรับรองยืนยันตัวตน

0

4

เอกสารยืนยันตัวตน

0

5

ใบอนุ ญาตเข ้าประเทศ

0

6

เอกสารยืนยันรหัสบัตรประชาชน

เพือขอทํ
าวีซา่

0

7


ใบอนุ ญาตเดินทางเทียวเดี
ย
ว

0

8

เอกสารยืนยันตัวตนจากแผ่นดินใ
หญ่

0

9

 ๆ
อืน

9

9

2.


ส่วนที 2 รายละเอียดของสมาชิกครอบคร ัวและโครงการความช่วยเหลือด้านการเงินทีจะลงสมั
คร

2.1

 งไม่ได ้สมรสซึงอาศั

คู่สมรส นักเรียนผู ้เข ้าร่วมโครงการ และบุตรทียั
ยอยู่กบ
ั ครอบคร ัว


โปรดกรอกชือ
นามสกุลโดยเริมจากช่
องแรกแล
ะเว ้นช่องว่างระหว่างคํา

โปรดกรอก หมายเลขบัตร HKID
 ใบแบบฟอร ์มตามตัว
คู่สมรสทีระบุ

อย่างทีแสดงไว ้ในช่องว่าง

หากคู่สมรสของคุณมิใช่ผูถ้ อ
ื บัตรประชาชนฮ่องกง

กรุณาใหเ้ อกสารประจําตัวประเภทอืนพร
้อมกับหมายเลขตาม
 ไวใ้ นย่อหน้าที 1.1 ของข ้อแนะนํ านี 
ทีระบุ

กรุณากรอกหมายเลขบัตร
HKID/หมายเลขใบสูตบ
ิ ต
ั รของนักเรียนผู ้เข ้าร่วมโครงกา
 งไม่ได ้สมรสซึงอาศั

 ไว ้ใ
ร/บุตรทียั
ยอยูก
่ บั ครอบคร ัวทีระบุ

นใบสมัครตามตัวอย่างทีแสดงไว
้ในช่องว่าง
 ยวข

และทําการจัดส่งสําเนาเอกสารประจําตัวทีเกี
้อง

 งไม่ได ้แต่งงานซึงอาศั

หากนักเรียนผู ้เข ้าร่วมโครงการ/บุตรทียั
ยอยูก
่ บั ครอบคร ัวนันมิใช่ผู ้ถือบัตรประชาชนฮ่องกง

กรุณาให ้เอกสารประจําตัวประเภทอืนพร
้อมกับหมายเลข


ตามทีระบุไว ้ในย่อหน้าที 1.1 ของข ้อแนะนํ านี 


หากผูส้ มัครประสงค ์ทีจะสมั
ครเพือขอความช่วยเหลือดา้ นการ
เงินสํ าหรบั บุ ตรในปี การศึกษา 2021/22 ( ก KCFRS, Grant-

KG, TA, STS, DYJFR    FR(FAEAEC)) ก      
                      5, 8    9
กกกก
   ก  ก  2021/22 กรุ ณ าเลื อ กที “ไม่ ต ้อ งการ”

ภายใต ้หัวข ้อ “สมัครแผนต่างๆ ”

หากผูส้ มัครต ้องการขอความช่วยเหลือทางการเงินสําหรบั นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (รวมถึง (1) KCFRS และ (2)

 สท
ทุนอนุ บาล) โปรดใส่เครืองหมาย
“” ในช่อง ผูส้ มัครนักเรียน KG ทีมี
ิ ธิ  (K1-K3)
 สท
 ้รบั บริการดูแลเด็กตลอดทังวั
 น
จะได ้รบั การยกเวน้ ค่าธรรมเนี ยมภายใต ้ KCFRS (ถ ้ามี) และทุนอนุ บาล เด็กทีมี
ิ ธิได
น
เท่
า
นั
2

SFO 75B(2) (Thai)

 งไม่ได ้สมรสซึงอาศั

2.1.1 หากผู ้สมัครมีบุตรทียั
ยอยู่กบ
ั ตนมากกว่า 4 คน กรุณาให ้ข ้อมูลของบุตรเหล่านันในรูปแบบเช่นเดียวกับหมวด B

ภายใต ้ส่วนที II ของใบสมัครโดยการแนบเอกสารแยกต่างหากพร ้อมลายเซ็นของผู ้สมัคร
 จะต
 ้องจัดทําสําเนาเอกสารยืนยันตัวตนของบุตรทียั
 งไม่ได ้สมรสมาพร ้อมกับใบสมัครด ้วย
ทังนี
 ้ร ับ CSSA จะไม่นับว่าเป็ น ‘สมาชิกครอบคร ัว’ ภายใต ้การคํานวณรายได ้ครอบคร ัวทีปร
 ับแล ้ว
2.1.2 คู่สมรสและบุตรของผู ้สมัครทีได
(AFI)

 านการเห็นชอบใหไ้ ด ้รบั การสนับสนุ นทางการเงินในส่วนของค่าตําราเรียน ค่าอินเทอร ์เน็ ตสําหรบั ใช ้ทีบ
 ้าน
2.1.3 นักเรียนผูเ้ ขา้ ร่วมโครงการทีผ่

และค่าเดินทางสําหรบั นักเรียนซึงรวมถึงการบริการรบั ส่งฟรีจากองค ์กรภาครฐั หรือเอกชนหรือจากโรงเรียนต่าง ๆ

จะต ้องไม่สมัครขอรบั ความช่วยเหลือประเภทเดียวกันผ่าน SFO องค ์กรเหล่านี ประกอบด
ว้ ยโรงเรียนต่าง ๆ, SWD, EDB,

สมาคมจ๊อกกีฮ่องกง, บริษท
ั ขนส่งสาธารณะ เป็ นตน้
หากมีการพบเจอในภายหลังว่านักเรียนเขา้ ร่วมโครงการกําลังหาผลประโยชน์ทบ
ั ซ ้อน ผูส้ มัครจะต ้องรบั ผิดชอบคืนเงินส่วนเกินโดยทันที
ตามคําร ้องของ SFO

 ตรของท่านกําลังศึกษาอยู่ในปี การศึกษา 2564/65 โดยใช ้รหัสดังต่อไปนี 
ั บุ
2.1.4 ผู ้สมัครต ้องกรอกข ้อมูลระดับชนที
(i)
(ii)
(iii)

 น
ศูนย ์ดูแลเด็กเล็กตลอดทังวั
(กลุ่มอายุ 0-2 ปี )
 น
ศูนย ์ดูแลเด็กเล็กตลอดทังวั
(กลุ่มอายุ 2-3 ปี )
เนอสเซอรีในโรงเรียนอนุ บาล
 น้ ในโรงเรียนอนุ บาล
ชันต

ชันปลายในโรงเรี
ยนอนุ บาล
ประถมศึกษาปี ที 1 ถึง 6
 ที 1 ถึง 3
มัธยมศึกษาตอนตน้ ชันปี
 ที 1ถึง 3
มัธยมศึกษาตอนปลายชันปี

(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix) ประกาศนี ยบัตร Yi Jin
 (เช่น ระดับอุดมศึกษา)
(x) อืนๆ

N

1

N

2

K

1

K

2

K

3

P

1

/

P

2

/

P

3

S

1

/

S

2

/

S

3

S

4

/

S

5

/

S

6

Y

J

O

L

/

P

4

/

P

5

/

P

6

2.1.5 หากผู ้สมัครประสงค ์จะแก ้ไขรายละเอียดใบสมัครหลังจากส่งใบสมัครเข ้าร่วมโครงการฯ

 มเติ
 ม/แก ้ไขเปลียนแปลงโครงการที

 ้สมัครไปแล ้ว) กรุณายืนคํ
 าร ้องเป็ นลายลักษณ์อก
(รวมถึงการสมัครโครงการอืนเพิ
ได
ั ษรพร ้อมอธิบายเหตุผล
 าการจัดส่งเอกสารใบสมัคร
จากนันส่งมาที SFO ภายใน 30 วันนับจากวันทีทํ
 มเติ
 ม/การแก ้ไขเปลียนแปลงโครงการจะสมั

โดยการสมัครโครงการอืนเพิ
ครนัน ผูส้ มัครจะต ้องลงนามพร ้อมกับระบุหมายเลขใบสมัคร/หมายเลขบัตร


HKID ของผูส้ มัคร ซึงการสมั
ครเหล่านี จะใช
้เวลาในการดําเนิ นการยาวนานกว่า โปรดทราบว่า
 าช ้าจะไม่ได ้รบั การพิจารณา ด ้วยเหตุนี 
การสมัครขอรบั ความช่วยเหลือด ้านการเงินทีล่

ผูส้ มัครจึงควรตรวจสอบให ้รอบคอบว่าได ้เลือกโครงการทุกโครงการทีตนประสงค
์จะสมัครขอรบั ความช่วยเหลือแลว้ หรือไม่กอ
่ นส่งใบสมัคร

2.2 เงินช่วยเหลือค่าอินเทอร ์เน็ ต (SIA)
 วยเหลือพืนฐานของคร

 นักเรียนระดับประถมและมัธยมเท่านัน
ผู ้สมัครไม่จาํ เป็ นต ้องสมัคร SIA ซึงช่
ัวเรือนและใช ้ได ้กับครอบคร ัวทีมี
ครอบคร ัวจะได ้ร ับเงินช่วยเหลือหากพวกเขาสามารถผ่านเกณฑ ์การประมาณการรายได ้และนักเรียนผู ้เข ้าร่วมโครงการมีคุณสมบัติ
 สามารถใช ้ได ้กับครอบคร ัวทีมี
 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาเท่านัน
ตรงตามเกณฑ ์คุณสมบัตส
ิ ําหร ับ SIA เงินช่วยเหลือนี ไม่
 ตอ
สําหร ับครอบครวั ทีไม่
้ งการ SIA

 ม้ า
โปรดใส่เครืองหมาย
“” ในช่องทีให

 ้ร ับการดูแลจากผูส้ มัคร
ผู ้ปกครองทีได
 ้ร ับการดูแลจากผูส้ มัคร หมายถึง บิดามารดาของผู ้สมัครซึงรวมถึ

 ใช่ผู ้ทีได
 ้ร ับ CSSA ณ
2.3.1 ผู ้ปกครองทีได
งพ่อตาแม่ยายซึงมิ
 นส่
 งใบสมัคร
2020

31

2021)
เวลาทียื
โดยตลอดปี การประเมินตามปกติ
(1
เมษายน
 ้ร ับการดูแลจากผู ้สมัครจะต ้องไม่เป็ นลูกจ ้างและเข ้าเกณฑ ์เงือนไขใด

 างน้อย 6 เดือน
ผู ้ปกครองทีได
ๆ ดังต่อไปนี อย่
2.3

อาศัยอยู่กบ
ั ครอบคร ัวของผู ้สมัคร หรือ
 ้สมัครหรือคู่สมรสของผู ้สมัครเป็ นเจ ้าของหรือเช่าอยู่ หรือ
อาศัยอยู่ในเคหะสถานทีผู

อาศัยอยู่ในบ ้านพักคนชราโดยผู ้สมัครหรือคู่สมรสของผู ้สมัครเป็ นผู ้ออกค่าใช ้จ่ายทังหมด
หรือ

ผู ้สมัครหรือคู่สมรสเป็ นผู ้สนับสนุ นทังหมด
หมายเหตุ:
ผู ส
้ ม ัครหรือคู ส
่ มรสจะต้องดู แลพ่อแม่ของพวกเขาต่อเนื องในปี การศึกษา
2021/22


และรู ปแบบการดู แลนันจะต้
องคล้ายคลึงก ันก ับรู ปแบบในปี การประเมิน
นอกจากนัน

เนื องจากจํานวนของสมาชิกในครอบคร ัวอาจจะส่งผลโดยตรงต่อระด ับการให้ความช่วยเหลือทีครอบคร
ัวของผู ส
้ มค
ั


รจะได้ร ับ
ดงั นันกรุ
ณาจด
ั ส่งใบสมค
ั รทีสมบู
รณ์พร ้อมหลักฐานเอกสารสําหร ับการให้การดู แลพ่อแม่
(เช่น
 พ
ส ัญญาเช่า หลักฐานทีอยู
่ ก
ั อาศ ัย หรือใบเสร็จร ับเงินของบ้านพักคนชรา เป็ นต้น) ให้ก ับ SFO ทางไปรษณี ย ์

(A)
(B)
(C)

ี ่ในความดูแลมีมากกว่า 2 ท่าน กรุณาใหข
้ ้อมูลของคนเหล่านันในรูปแบบเช่นเดียวกับหมวด D ภายใต ้ส่วนที II
2.3.2 หากจํานวนของพ่อแม่ทอยู
ของใบสมัครโดยการแนบเอกสารแยกต่างหากพร ้อมลายเซ็นของผูส้ มัครและส่งเอกสารยืนยันตัวตนของพ่อแม่ทรี ะบุไวใ้ นใบสมัคร
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โปรดกรอกรายละเอียดส่วนตัวของพ่อแม่ทอยู
ี ่ในความดูแลพร ้อม

ทังจัดทําสําเนาเอกสารยืนยันตัวตน (เช่น บัตรประจําตัวประชาชน
ฮ่องกง) และหลักฐานเอกสารการให ้ความดูแลพ่อแม่


โปรดใส่ “” ลงในช่องว่างทีเหมาะสม
ถ ้าใช่ โปรดข ้ามส่วน ‘D’ ถ ้าไม่ใช่
โปรดทําการกรอกส่วน ‘D’ ให ้สมบูรณ์และดูวรรค 2.3.1 ของหมายเหตุฉบับนี 

หากพ่อแม่ทอยู
ี ่ในอุปการะมิใช่ผู ้ถือบัตรประชาชนฮ่องกง
กรุ ณ าให เ้ อกสารแสดงตัว ตนประเภทอืนพร ้อมกับ
 ไว ้ในย่อหน้าที 1.1
หมายเลขตามทีระบุ
ของหมายเหตุฉบับนี 

ผู ้สมัครควรอ่านวรรค 2.3.1 (A), (B) และ (C)

ให ้รอบคอบและใส่ “” ในช่องว่างทีเหมาะสม

3.

ส่วนที III

 ่สถานทีพั
 กอาศ ัย
ทีอยู

3.1

 ่สถานทีพั
 กอาศัยในส่วนนี  เพือว่
 า SFO
ผู ้สมัครจะต ้องให ้ข ้อมูลทีอยู

 านการคัดเลือก
จะได ้สามารถเตรียมดําเนิ นการเยียมบ ้านสําหร ับผู ้สมัครทีผ่




 ไ้ วใ้ นส่วนที I ของใบสมัคร
หากทีอยู่ทีพักอาศัยของผูส้ มัครเป็ นทีอยู่เดียวกับทีอยู่สําหรบั จ่าหน้าจดหมายทีให

ผู ้สมัครก็ไม่จาํ เป็ นต ้องกรอกส่วนนี

4.

ส่วนที IVรายได้ของครอบคร ัว

หากผู ้สมัคร
 งไม่ไดแ้ ต่งงา
คูส
่ มรสของผู ้สมัครหรือบุตรทียั

นซึงอยู่อาศัยกับครอบครวั เป็ น
ผู ว้ ่างงานในระหว่างช่วงระยะการประเมิน
โปรดกรอกข ้อความในช่องว่างดังตัวอย่างต่อไ
ปนี 


 วน
โปรดระบุรายได ้ทังหมด
(จํานวนเต็มไม่มจี ุดทศนิ ยม) ในช่วงระยะตังแต่
ั ที 1 เมษายน 2020 ถึง 31 มีนาคม


2021 SFO จะไม่ยอมร ับจํานวนโดยประมาณ ดังนันจงระบุ
ตวั เลขตามจริง สําหร ับแหล่งรายได ้อืน
เช่น รายได ้จากการให ้เช่า (ดูหวั ข ้อ 11 ภายใต ้ “รายการทีจํ าเป็ นต ้องรายงาน” ในวรรค 4.1
 ได ้อาศัยอยู่กบั ครอบคร ัว/ญาติ/เพือน

ของหมายเหตุฉบับนี ) เงินช่วยเหลือจากบุตรทีไม่
 หรือกําไรจากการลงทุน โปรดระบุจํานวนเงินตามตัวอย่างต่อไปนี 
ค่าเลียงดู


จํานวนเงินทังหมดใช
้สําหร ับอ ้างอิงเท่านัน SFO

จะประเมินสิทธิของครอบครวั สําหร ับการให ้ความช่วยเหลือด ้านการเงินแก่นักเรียนและระ
ดับความช่วยเหลือตามการคํานวณ AFI ดังระบุในวรรค 3 ของข ้อแนะนํ านี 
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 ้องรายงานนันแสดงรายการไว ้ตามข ้อมูลอ ้างอิงด ้านล่าง
4.1 ประเภทของรายได ้ทีครอบคร
วั ได ้ร ับทังจากภายในและภายนอกฮ่
องกงทีจะต
สําหร ับการจัดทําหลักฐานเอกสาร กรุณาดูทวรรค
ี
9.2 (5) ของข ้อแนะนํ านี 

 จํ
 าเป็นต้องรายงาน
รายการสิงที
1

2

 ไม่
 จําเป้ นต้องรายงาน
รายการสิงที

เงินเดือน (ประกอบดว้ ยเงินเดือนของผูส้ มัคร
คู่สมรสของผูส้ มัคร
 องทียั
 งไม่แต่งงานของนักเรียนผูส้ มัครซึงอาศั

และพีน้
ยอยู่
 างานแบบเต็มเวลา บางเวลา หรือชัวคราว

กับผูส้ มัครเพือทํ
 พ (MPF)/
ยกเวน้ เงินทุนสํารองเลียงชี
 พจาการจ ้างงาน)
เงินทุนเลียงชี
 จ้ ากการลางาน
เงินตอบแทนสองเท่า/เงินทีได

1

 ยงผู
 ส้ ูงอายุ
เงินเบียเลี

2

 ยงผู
 พ
เงินเบียเลี
้ ก
ิ าร

3

 นเวลานาน/เงินตอบแทน
เงินตอบแทนในการปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีเป็
จากการทําสัญญา

4

 ยง

เบียเลี
(รวมถึงเงินค่าทํางานเกินเวลา/ค่าครองชีพ/ค่าบ ้านหรือค่าเ
 ยงกะ

ช่า/ค่าขนส่ง/ค่าอาหาร/การศึกษา/เบียเลี
ฯลฯ

เงินโบนัส/ค่าคอมมิชชัน/เงิ
นรางวัล

4

 กเลิกจ ้าง
ค่าชดเชยเมือถู

5

เงินสนับสนุ นการศึกษา

5

เงินกู ้ยืม

6

ค่าจ ้างชดเชยจากการถูกไล่ออก

6

 พ
เงินบําเหน็ จหลังเกษียณ/เงินทุนสํารองเลียงชี

7

รายไดจ้ ากธุรกิจ
 ได
 ้จากอาชีพของตนเอง เช่น
และจากช่องทางอืนที

การขายของ/ขับแท็กซี/รถบั
ส/รถบรรทุก และค่าบริการ
ฯลฯ

ค่าเลียงดู

7

มรดก

8

เงินบริจาคการกุศล

9

เงินสงเคราะห ์ประกันสังคม

10

 ยงการอบรม/เงิ

เงินเบียเลี
นสนับสนุ นดา้ นการเดินทางไปทํางาน/เ
 ยงแก่

 างาน
งินเบียเลี
ครอบครวั ทีทํ

3

8
9

10

เงินช่วยเหลือจากบุคคลใด ๆ
 ไดอ้ ยู่อาศัยกับสมาชิกครอบครวั ของผูส้ มัคร
ทีมิ
(รวมถึงเงินหรือเงินช่วยเหลือค่าบา้ น/เงินโอนให ้เป็ นค่าใช ้จ่
าย/เงินช่วยเหลือสําหรบั การจ่ายหนี จํ านอง/ค่าเช่า/ค่านํ า
 ๆ)
/ค่าไฟ ค่าแก ้สหรือค่าครองชีพอืน
 นฝากประจํา หุน้ ส่วนแบ่ง และพันธบัตร ฯลฯ
ดอกเบียเงิ

11

 น ทีจอดรถ
รายได้จากค่า เช่า อสัง หาริมทรัพ ย ์ เช่น ทีดิ

ยานพาหนะ หรือเรือเดินสมุทร (ทังในฮ่
องกง แผ่นดินใหญ่
และต่างประเทศ)

11

ประกันชีวต
ิ /ประกันอุบต
ั เิ หตุ/ค่าสินไหมจากการบาดเจ็บ

12

เงินบํานาญรายเดือน/ค่าสินไหมทดแทนของผูท
้ เป็
ี นม่าย
และบุตร

12

 พ/เงินสงเคราะห ์สํารองเลียงชี
 พโดยลู
เงินทุนสํารองเลียงชี
กจ ้าง

4.2

 ้รบั การจ ้างทํางาน หากผูส้ มัคร คู่สมรสของผูส้ มัคร
ผูส้ มัครจะต ้องจัดทําหลักฐานรายได ้ของตนเองและของสมาชิกครอบครวั ทีได

 อ ตัวอย่างที I)
หรือสมาชิกครอบครวั คนใดทีไดร้ บั การจ ้างทํางานไดใ้ หห้ นังสือรบั รองรายได ้ (ซึงคื


หรือเอกสารรายละเอียดของรายได ้แบบจัดทําด ้วยตัวเอง (ซึงคือตัวอย่างที IV) เป็ นหลักฐานยืนยันรายได ้ไว ้แล ้ว ทาง SFO


อาจยังต ้องการให ้ผูส้ มัครยืนเอกสารสมุ
ดบัญชีธนาคาร บัญชีเงินเดือนหรือหลักฐานรายไดอ้ นมาพร
ื
้อมกันเพือใช
้อา้ งอิง
หากผูส้ มัครไม่สามารถใหห
้ ลักฐานยืนยันรายได ้ด ้วยเหตุผลพิเศษ โปรดแจ ้ง SFO

ทราบเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรโดยชีแจงเหตุ
ผลและการคํานวณรายได ้โดยละเอียด

ผูส้ มัครยัง จะต อ้ งลงนามในจดหมายคําชีแจงด
้วยตนเองอีกด ้วย

 น้ ันไม่สามารถพิสูจน์ยน
 ยวข

 ยนขึนเอง)

หากคําชีแจงหรื
อเอกสารทีให
ื ยันขอ้ มูลรายไดข
้ องสมาชิกครอบครวั ทีเกี
อ้ งได ้ (เช่น บัญชีรายได ้ทีเขี

 ยวข

ทาง SFO อาจจําเป็ นตอ้ งทําการปรบั เปลียนหรื
อใช ้ตัวเลขเกณฑ ์เปรียบเทียบ (ตามข ้อมูลเชิงสถิตท
ิ ได
ี จ้ ากหน่ วยงานภาครฐั ทีเกี
้อง เช่น

กระทรวงสํามะโนประชากรและสถิต)ิ เพือประเมิ
นรายไดข
้ องผูส้ มัครและสมาชิกครอบครวั ของผูส้ มัคร ในการประเมินรายได ้ครอบครวั (ถ ้าจําเป็ น)
 ได ้ระบุไว ้ด ้านบน หรือหาคําชีแจงเพิ

 มสําหรบั จํานวนเงินต่าง ๆ
ทาง SFO อาจจําเป็ นต ้องให ้ผูส้ มัครจัดทําหลักฐานเอกสารรายการต่าง ๆ ซึงมิ
มเติ
  SFO
ทีนํ าไปใช ้ในการดํารงชีวต
ิ ของครอบครวั แต่มไิ ด ้มีการรายงานในใบสมัคร เช่น เงินออม เงินกู ้ ทังนี
 มี
 การลงนามถูกต ้อง เป็ นตน้
อาจยังร ้องขอให ้ผูส้ มัครจัดทําหลักฐานเอกสาร อันประกอบด ้วยบันทึกเงินฝากธนาคาร แถลงการณ์จากเจ ้าหนี ที
 กต ้อง จํานวนเงินสําหรบั ดํารงชีวต
ในกรณี ทไม่
ี  มก
ี ารจัดหาหลักฐานทีถู
ิ ของครอบครวั อาจถูกนํ ามารวมเป็ นส่วนหนึ งของรายได ้ครอบครวั

5.

 ัง
ส่วนที V ค่าร ักษาพยาบาลของสมาชิกครอบคร ัวจากการเจ็บป่ วยเรือร

(โปรดจัดทําสําเนาเอกสารประกอบต่าง ๆ)

 งั หรือทุพลภาพถาวร) ระหว่างช่วงวันที 1
5.1 หากผู ้สมัครประสบกับค่าร ักษาพยาบาลสําหรบั สมาชิกครอบคร ัว (สําหร ับสมาชิกครอบครวั ทีป่ วยเรือร

เมษายน 2020 ถึง 31 มีนาคม 2021 ผูส้ มัครอาจระบุรายละเอียดของสถานการณ์ในส่วนที V ของใบสมัคร
 ยวข


ผูส้ มัครจะต ้องจัดทําเอกสารใบรบั รองทางการแพทย ์ทีเกี
้องและใบเสร็จรบั เงินทีออกให
โ้ ดยโรงพยาบาล/คลินิก/แพทย ์จดทะเบียนใหแ้ ก่


SFO เพือพิจารณาลดหย่อนค่าใช ้จ่ายดังกล่าว (เพดานจํานวนเงินทีลดหย่อนได ้สําหรบั สมาชิกครอบครวั แต่ละคนคือ $21,670 ต่อปี ในปี 2021/22)
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6.

ส่วนที VI บัญชีธนาคารของผู ส
้ มัครสําหร ับการจ่ายเงิ นช่วยเหลือ


(บัญชีจะต ้องเป็ นชือของผู
้สมัคร และโปรดจัดทําสําเนาบัญชีธนาคาร/หน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร)
 ยวข

6.1 เนื องจาก SFO จะออกเงินทุนช่วยเหลือค่าใช ้จ่ายทีเกี
้องกับการศึกษาสําหรบั นักเรียนอนุ บาล ความช่วยเหลือด ้านตําราเรียน
เงินช่วยเหลือค่าเดินทางสําหร ับนักเรียน เงินช่วยเหลือค่าอินเทอร ์เน็ ต เงินทดแทนระดับอนุ ปริญญา Yi Jin และเงินทดแทน
 าหนด) ผ่านการจ่ายแบบอัตโนมัติ
(โครงการช่วยเหลือด ้านการเงินสําหร ับหลักสูตรการศึกษาผู ้ใหญ่ภาคกลางคืนทีกํ


 ยวข

โดยผู ้สมัครจะต ้องระบุชอธนาคารและหมายเลขบั
ื
ญชีทถู
ี กต ้อง พร ้อมกับสําเนาเอกสารประกอบทีเกี
้อง โปรดทราบว่า SFO
 มจากควา
จะไม่มพ
ี น
ั ธะความร ับผิดชอบต่อความล่าช ้าในการชําระเงิน/การสูญหายของเงินช่วยเหลือ/ค่าธรรมเนี ยมธนาคารเพิมเติ
 ้สมัครระบุรหัสธนาคาร และ/หรือ หมายเลขบัญชี
มผิดพลาดใดๆ ก็ตามอันเกิดจากทีผู

 ้สมัคร (บัญชีจะต ้องใช ้อยู่ในปัจจุบน
  บัญชีรว่ ม บัญชีบต
6.2 บัญชีธนาคารจะต ้องเป็ นบัญชีทมี
ี ผลใช ้ได ้เท่านันภายใต
้ชือผู
ั ) ทังนี
ั รเครดิต

บัญชีเงินกู ้ยืม บัญชีเงินฝากประจํา และบัญชีเงินตราต่างประเทศไม่เป็ นทียอมร
บั
 ญชี อันประกอบด ้วยรหัสธนาคาร จะไม่เกิน 15 ตัว
6.3 ปกติเลขทีบั
6.4 โปรดกรอกข ้อมูลบัญชีธนาคารให ้ถูกต ้องตามตัวอย่างต่อไปนี 


 ยวข

6.5 สําหร ับข ้อสงสัยเกียวกั
บ “รหัสธนาคาร” ผู ้สมัครสามารถขอความช่วยเหลือได ้จากธนาคารทีเกี
้อง

 ญชีธนาคารหลังจากยืนส่
 งใบสมัครแล ้ว โปรดแจ ้งต่อ SFO
6.6 หากผู ้สมัครต ้องการเปลียนแปลงเลขที
บั



 ้ถือบัญชีธนาคารและเลขทีบั
 ญชีโดยด่
ให ้ทราบถึงการเปลียนแปลงดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรพร ้อมทังเอกสารประกอบที
แสดงชื
อผู
 ด ทังนี
  เพือหลี


วนทีสุ
กเลียงการล่
าช ้าในการจ่ายชําระความช่วยเหลือทางการเงิน

7.


ส่วนที VII ข้อมู ลเพิมเติ
มของผู ส
้ มัคร
 มอืน

โปรดให ้ข ้อมูลของครอบคร ัวเพิมเติ
หากไม่เช่นนันให ้ปล่อยส่วนนี ว่ างไว ้

ๆ

 บสมาชิกครอบคร ัวทีได
 ้รบั
หรือรายละเอียดเกียวกั

CSSA

ในส่วนนี 


หากมีการเปลียนแปลงอย่
างมีนัยสําคัญในรายละเอียดครอบคร ัวของผู ้สมัครหลังจากระยะเวลาการประเมิน
(เช่น
 ยวข

การว่างงานหรือรายได ้ของสมาชิกในครอบคร ัวลดลงอย่างมาก เป็ นต ้น) โปรดระบุข ้อมูลทีเกี
้องในข ้อ (3) ของส่วน VII
พร ้อมสําเนาเอกสารประกอบ

8.

ส่วนที VIII คําแถลงการณ์
 ไว้ในใบสมัคร
ผูส้ มัครและคู่สมรส (ถ ้ามี) ควรอ่านวรรคต่างๆ ใหค้ รบถว้ นและลงนามในช่องว่างทีให้


การยืนใบสมั
ครและเอกสารประกอบ
9.1

(i) สําหรบั การสมัครขอรบั การช่วยเหลือด้านการเงินสําหรบั นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
โปรดส่ง “ใบสมัครเข ้าร่วมโครงการช่วยเหลือด ้านการเงินสําหร ับนักเรียน” ฉบับสมบูรณ์พร ้อมกับสําเนาเอกสารประกอบต่างๆ
 ยวข

 ่ทให
ทีเกี
้องให ้แก่ SFO ทางไปรษณี ย ์ในวน
ั หรือก่อนวน
ั ที 31 พฤษภาคม 2021 โดยจ่าหน้าซองถึงทีอยู
ี ้ไว ้



โปรดติดดวงตราไปรษณี ย ์ใหเ้ พียงพอ ทังนี ดวงตราไปรษณี ย ์ทีไม่เพียงพอจะทําใหแ้ บบฟอร ์มใบสมัครไม่ได ้ร ับการจัดส่ง อันทําให ้
 ่ทางไปรษณี ย ์ไว ้ด ้านหลังซองเพือหลี


 ดพลาด/ไม่สําเร็จ
SFO ไม่ดาํ เนิ นการสมัครให ้ได ้ ผู ้สมัครจะต ้องให ้ทีอยู
กเลียงการจั
ดส่งทีผิ
(ii) สําหรบั การสมัครขอรบั การช่วยเหลือด ้านการเงินแก่นักเรียนก่อนประถมวัย
ผู ้สมัครจะต ้องส่ง “ใบสมัครเข ้าร่วมโครงการความช่วยเหลือด ้านการเงินสําหร ับนักเรียน” ให ้แก่ SFO
 าลังศึกษาอยู่ในปี การศึกษา 2021/22 หรือไม่เกินวันที 15 สิงหาคม 2022 แล้วแต่อน
ก่อนสําเร็จชนเรี
ั ยนทีกํ
ั ไหนมาก่อน
  เดือนทีมี
 ผลบังคับใช ้ของการยกเว ้นค่าธรรมเนี ยมจะเป็ นเดือนทีผู
 ้สมัครส่งแบบฟอร ์มใบสมัคร
ทังนี
 กเรียนผูส้ มัครเข ้าเรียนในโรงเรียนอนุ บาล/ศูนย ์ดูแลเด็ กเล็ ก แลว้ แต่อน
หรือเดือนทีนั
ั ไหนมาหลัง
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9.2 เอกสารประกอบทีจํ าเป็ นประกอบด ้วย
 ้ร ับการดูแลจากผู ้สมัคร
(i) สําเนาเอกสารยืนยันต ัวตนของผู ้สมัครและของสมาชิกครอบคร ัวผู ้สมัคร (รวมถึงผู ้ปกครองทีได

(ถ ้ามี)) ดังระบุในส่วนที II


 
(ii) (สําหรบั ครอบคร ัวพ่อแม่เลียงเดี
ยว)
สําเนาเอกสารประกอบการแยกกันอยู่/หย่า หรือใบมรณบัตรของคู่สมรส ทังนี
หากผู ้สมัครไม่สามารถให ้เอกสารประกอบได ้
กรุณาอธิบายเหตุผลเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรและลงนามในบันทึกคําอธิบายด ้วย
หากผู ้สมัครไม่สามารถให ้เอกสารประกอบทีจํ าเป็ นได ้ SFO

ขอสงวนสิทธิในการดํ
าเนิ นการตามใบสมัครโดยพิจารณาว่าผู ้สมัครไม่ได ้ร ับการปฏิบต
ั เิ สมือนเป็ นผู ้ปกครองคนเดียว
 บค่าร ักษาพยาบาลทีไม่
 สามารถหลีกเลียงได

(iii) (ถ ้ามี) สําเนาหลักฐานเอกสารเกียวกั
้
 ังหรือทุพลภาพถาวร) ในช่วงตังแต่
 วน
(สําหร ับสมาชิกครอบคร ัวทีป่ วยเรือร
ั ที 1 เมษายน 2020 ถึง 31 มีนาคม 2021
และ
(iv) กรุณาเตรียมสําเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร/หน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารและ
 บรายได ้ทังหมดสํ

 วน
(v) หลักฐานเอกสารเกียวกั
าหร ับช่วงตังแต่
ั ที 1 เมษายน 2020 ถึง 31 มีนาคม 2021
กรุณาส่งเอกสารตามข ้อกําหนดดังต่อไปนี 
 เงินเดือนจากการเป็ นลู
บุคคลทีมี
(1) บันทึกการจ่ายภาษีทออกให
ี
้โดยสํานักงานจัดเก็บรายได ้ภายในประเทศ
กจ ้าง
แต่ถา้ หากไม่มี
(2) แบบฟอร ์มการจ่ายคืนค่าตอบแทนและเงินชดเชยของนายจ ้าง แต่ถ ้าหากไม่มี
(3) บัญชีเงินเดือน แต่ถา้ หากไม่มี
 ยง
 ฯลฯ
(4) บัน ทึก ขอ้ มู ล ธุรกรรมธนาคารทีแสดงการจ่า ยเงิน เดือ น เงิน เบียเลี



(พร ้อมทังหน้าเอกสารทีแสดงชือของผู ้ถือบัญชีธนาคาร)
(โปรดเน้นข ้อความรายการด ้วยสีแลว้ เขียนข ้อความหมายเหตุ
สําหรบั รายการใดๆ นอกเหนื อจากรายได ้
กรุณาใส่ข ้อความหมายเหตุถด
ั จากรายการนัน มิเช่นนัน SFO

อาจนํ าจํานวนนี ไปรวมในการคํานวณรายไดค้ รอบคร ัว) แต่ถา้ หากไม่มี

ผูท้ เป็
ี นนายตัวเองหรือผูป้ ระกอบ
กิจการ (ได้แก่
 เจ ้าของเพียงผูเ้ ดียว/กิจ
ธุรกิจทีมี
การหุ ้นส่วน/บริษท
ั จํากัด)

 ้ร ับการร ับรองจากนายจ ้าง (ดูตวั อย่างที I ในภาคผนวก)
(5) หนังสือรบั รองรายได ้ซึงได
 ๆ
และอืน
 ้ร ับการตรวจสอบจากผู ้สอบบัญชีทได
ี ้ร ับการร ับรอง
(1) บัญชีผลกําไรและขาดทุนทีได
แต่ถ ้าหากไม่มี
 ดทําขึนเอง

(2) บัญชีผลกําไรและขาดทุนทีจั
(ดูตวั อย่างที II หรือ III
ในภาคผนวก) และ
(3) บันทึกการประเมินส่วนบุคคล (ถ ้ามี)

 เงินเดือนจากการเป็ นลู
บุคคลทีมี

กจ ้างหรือผูเ้ ป็ นเจ ้านายตัวเองซึงไ
ม่สามารถจัดทําหลักฐานรายไดไ้
ด้

โปรดทําตามตัวอย่างที IV


ในภาคผนวกเพือให
ข
้ ้อมูลรายละเอียดของรายไดแ้ บบจัดทําด ้วยตัวเองซึงแสดงรา


ยละเอียดรายได ้ประจําเดือนของคุณตลอดทังปี และอธิบายเหตุผลทีไม่สามารถจัดทํา
หลักฐานรายได ้ได ้ (SFO

 สามารถใหเ้ หตุผลทีไม่
 จด
สงวนสิทธิในการตั
ดสินใจว่าใบสมัครจากผู ้สมัครทีไม่
ั ทํา

หลักฐานรายได้นันจะได ้ร ับการยอมร ับหรือไม่)

 รายได ้จากการใหเ้ ช่า
บุคคลทีมี

(1) สัญญาเช่า ถ ้าไม่มี

(2) บันทึกธุรกรรมธนาคารทีแสดงรายได
้จากการให ้เช่า

 ้ถือบัญชีธนาคาร)
(พร ้อมด ้วยหน้าทีแสดงชื
อผู
(โปรดเน้นข ้อความรายการดว้ ยสีแลว้ เขียนข ้อความหมายเหตุ
สําหร ับรายการใด ๆ นอกเหนื อจากรายได ้
 ๆ SFO
กรุณาใส่ข ้อความหมายเหตุถด
ั จากรายการนัน หรืออืน

อาจรวมจํานวนนี ในการคํ
านวณรายได ้ครอบครวั )
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การจด
ั หา/การจด
ั การข้อมู ลส่วนบุคคล
 อ้ งกรอกใบสมัครใหค้ รบถว้ นและตรงตามความเป็ นจริงและจัดเตรียมเอกสารประกอบทังหมด

10.1 มันเป็ นความรบั ผิดชอบของผูส้ มัครทีจะต

10.2


 ส้ มัครให ้มา
SFO จะประเมินคุณสมบัตแิ ละระดับความช่วยเหลือทีจะได
้รบั ตามข ้อมูลทีผู
 เพียงพอ/การบิดเบือนขอ้ เท็ จจริง/การใหข
 นเท็จและทําใหเ้ ขา้ ใจผิดจะทําใหก้ ารประมวลผลใบสมัครถูกเลือนออกไป,

ข ้อมูลทีไม่
้ อ้ มูลทีเป็


ใบสมัครถูกตัดสิทธิในการดํ
าเนิ นการต่อไปหรือแมก้ ระทังอาจนํ
าไปสู่การฟ้ องร ้องทางอาญาได ้
 ไ้ วใ้ นใบสมัครและขอ้ มูลเพิมเติ
 มใดๆ ทีให
 ไ้ ว ้ตามคําร ้องขอของ SFO จะถูกใช ้โดย SFO และ EDB/ เปิ ดเผยต่อตัวแทนของ
ข ้อมูลส่วนบุคคลทีให
 ยวข

 ยวข

 ตถุประสงค ์ดังต่อไปนี :
SFO/EDB, โรงเรียน/สถาบันทีเกี
้องและหน่ วยงาน/แผนกของรฐั ทีเกี
้องเพือวั
 ยวข

 าร ้องภายใต ้แผนการทีระบุ
 ไว ้ด ้านล่างและการแจ ้งผลการสมัคร (i) กิจกรรมทีเกี
้องกับการดําเนิ นการและการตรวจสอบการยืนคํ


- ทุนช่วยเหลือค่าใช ้จ่ายทีเกียวข ้องกับการศึกษาสําหรบั นักเรียนอนุ บาล (Grant-KG)
- โครงการลดหย่อนค่าเล่าเรียนโรงเรียนอนุ บาลและศูนย ์เด็กเล็ก (KCFRS)
- โครงการความช่วยเหลือด ้านตําราเรียน (STAS)
- โครงการลดค่าธรรมเนี ยมการสอบ (EFRS)
- โครงการเงินช่วยเหลือค่าเดินทางสําหรบั นักเรียน (STSS)
- โครงการเงินช่วยเหลือค่าอินเทอร ์เน็ ต (SIA)
- เงินทดแทนระดับอนุ ปริญญา Yi Jin (DYJFR)
 าหนด) [FR(FAEAEC)]
- เงินทดแทน (แผนความช่วยเหลือด ้านการเงินสําหรบั หลักสูตรการศึกษาผูใ้ หญ่ภาคกลางคืนทีกํ

- โครงการการเงินสําหรบั นักศึกษาระดับอุดมศึกษา - โปรแกรมทีได ้รบั ทุนจากสาธารณะ (TSFS)
 ผ่านการทดสอบสําหรบั นักศึกษาระดับอุดมศึกษาเต็มเวลา (NLSFT)
- โครงการเงินกู ้ทีไม่
- โครงการความช่วยเหลือทางการเงินสําหรบั นักเรียนระดับอุดมศึกษา(FASP)
 ผ่านการทดสอบสําหรบั นักเรียนระดับอุดมศึกษา(NLSPS)
- โครงการเงินกู ้ทีไม่
- โครงการเงินกู ้แบบไม่ใช ้วิธก
ี ารขยายระยะเวลา (ENLS)
- กองทุนการศึกษาต่อเนือง (CEF)
ผู ส้ มัครยินยอมให ้ SFO
แจง้ ผลการสมัครใหโ้ รงเรียน/สถาบันทราบรวมถึงระดับความช่วยเหลือจํานวนเงินอุดหนุ นและวันทีจ่ ายเงินช่วยเหลือ
 ยวข

 ไวใ้ นขอ้ (1) ขา้ งต ้นกับฐานขอ้ มูลอืนๆ

(ii) กิจกรรมทีเกี
อ้ งกับการรบั รองความถูกตอ้ งของใบสมัครภายใตแ้ ผนการทีระบุ
 ทีเกี
 ยวข

ของ SFO และฐานขอ้ มู ลของหน่ วยงาน/หน่ วยงานของรฐั และโรงเรียน/สถาบันอืนๆ
อ้ งกับความช่ว ยเหลือ ทาง
 ้อน,
การเงิน ของนั ก เรีย นทีได ร้ บ
ั จากสมาชิก ในครอบคร วั ของผู ส้ มัค ร/ผู ส้ มัค รเพือป้ องกัน การให เ้ งิน ช่ว ยเหลือ ซําซ
 า้ งชําระหรือจํานวนเงิ น ทีค า้ งชํา ระ/ค่ า ใช จ้ ่ า ยใดๆ ที
ตรวจสอบการฉ้อโกง, เรียกคืนการชําระเงินเกิน/การชําระคืนทีค

 นและเรืองอื
 นๆ
 ทีเกี
 ยวข

เกิดขึนจากสิ
งนั
้อง


 ยวข

(iii) กิจกรรมทีเกียวขอ้ งกับการจับคู่ขอ้ มูลส่วนบุคคลของผูส้ มัครนักเรียน (ถา้ มี) กับฐานขอ้ มูลของ EDB ทีเกี
อ้ งกับการ


ประมวลผลและการตรวจสอบการยืนคําร ้องขอความช่วยเหลือทางการเงินของนักเรียนทีระบุไวใ้ นข ้อ (1) ด ้านบนและการ
 ของนักเรียนโดย SFO เพือตรวจสอบ/อั

ใหค้ วามช่วยเหลือทางการเงินอืนๆ
ปเดตบันทึกนัก เรีย นของ SFO และยืน ยัน
คุณสมบัตส
ิ ําหรบั แต่ละโครงการ
 ยวข


(iv) กิจกรรมทีเกี
อ้ งกับการจับคู่ขอ้ มู ลส่วนบุคคลของผู ส้ มัครและสมาชิกในครอบครวั ของผูส้ มัครกับฐานข ้อมูลอืนๆของ
 ยวข

 าร ้องภายใต ้แผนการทีระบุ
 ไวใ้ น ข ้อ (1)
SFO และฐานขอ้ มูลของ SWD ทีเกี
อ้ งกับการประมวลผลและการตรวจสอบการยืนคํ
 ของนักเรียนโดย SFO และ SWD เพือป้
 องกันการให ้
ด ้านบนและการอนุ ญาตของความช่วยเหลือทางการเงินอืนๆ
 ้อน (ในกรณี ทครอบคร
 ยวข

เงินช่วยเหลือซําซ
ี
วั ของผูส้ มัครได ้รบั CSSA ในช่วงระยะเวลาการประเมินทีเกี
้องหรือกําลังได ้รบั
CSSA) และกู ้คืนการชําระเงินส่วนเกิน
(v)

การบริหารและการดูแลบัญชีเงินกู ้และการชําระคืนเงินกู ้

(vi) วัตถุประสงค ์ด ้านสถิตแิ ละการวิจยั และ

 บั ความช่ว ยเหลือ ทางการเงินอืนๆ

(vii) การประมวลผลและการตรวจสอบใบสมัคร/การคัดเลือกนักเรียนทีขาดแคลนเพื
อร
 าเนิ นการโดย SFO, EDB, HKEAA, หน่ วยงาน/องค ์กรของรฐั บาลทีเกี
 ยวข

 ยวข

ของนักเรียนทีดํ
้องและโรงเรียน/สถาบันทีเกี
้อง
10.3

10.4

10.5

10.6

ข ้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ มัครและสมาชิกในครอบครวั ของผูส้ มัครอาจถูกเปิ ดเผยต่อหน่ วยงานของรฐั /แผนก/องค ์กรและโรงเรียน/สถาบัน

 ตถุประสงค ์ทีระบุ
 ไว ้ในวรรค 10.2 ข ้างต ้น หรือในกรณี ทผู
ทีเกียวข
อ้ งเพือวั
ี ส้ มัครยินยอมให ้เปิ ดเผยข ้อมูลดังกล่าว
หรือในกรณี ทการเปิ
ี
ดเผยข ้อมูลดังกล่าวได ้รบั อนุ ญาตหรือกําหนดโดยกฎหมาย
 ยวข


หากจําเป็ น SFO จะติดต่อโรงเรียน/สถาบันทีเกี
้อง, หน่ วยงานของรฐั และองค ์กรอืนๆ

 ้ไวใ้ นใบสมัคร
รวมถึงนายจ ้างของผูส้ มัครและสมาชิกในครอบครวั ของเขา/เธอเพือตรวจสอบข
้อมูลทีให
 ้รบั และอาจถูกฟ้ องร ้องได ้
การบิดเบือนความจริงและการปกปิ ดขอ้ เท็ จจริงใดๆ จะนํ าไปสู่การถูกตัดสิทธิ, การชดใช ้เงินช่วยเหลือทีได
 นมาตรการในการตรวจสอบความถูกต ้องและความสมบูรณ์ของข ้อมูลทีผู
 ส้ มัครให ้มา SFO
ในฐานะทีเป็



จะดําเนิ นการตรวจสอบข ้อโต ้แย ้งเกียวกั
บใบสมัครทีประสบความสํ
าเร็จบางส่วนผ่านการเยียมบ
า้ นหรือวิธอ
ี นๆ
ื




 ม
ในระหว่างการเยียมบ
้านหรือการรบั รองความถูกต ้อง เจ ้าหน้าที SFO อาจขอคําชีแจงเกี
ยวกั
บข ้อมูลแอปพลิเคชันและต
้องการข ้อมูลเพิมเติ
 งอาจตรวจสอบตน้ ฉบับของเอกสารประกอบทังหมด

นอกจากนี ยั
 ้องเก็บเอกสารประกอบข ้อมูลการสมัครทังหมดไว

มันเป็ นความรบั ผิดชอบของผูส้ มัครทีจะต
้อย่างน้อยสองปี และควรร่วมมือกับเจ ้าหน้าที SFO
การขัดขวางเจ ้าหน้าที SFO โดยเจตนาในระหว่างการตรวจสอบ,
 าเป็ นจะนํ าไปสู่การชดใช ้เงินช่วยเหลือทังหมดที

 ้รบั
การปกปิ ดข ้อเท็จจริงหรือการไม่ ใหข
้ อ้ มูลทีจํ
ได
 ้รบั ภายใต ้โครงการความช่วยเหลือทางการเงินทังหมดที

 าเนิ นการโดย SFO)
(รวมถึงความช่วยเหลือทางการเงินทีได
ดํ
และอาจมีการฟ้ องร ้องได ้

 งมาไม่ สามารถส่งคืนได้ อย่างไรก็ตามตามส่วนที 18 และ 22 และหลักการที 6 ของกําหนดการที 1
เอกสารทังหมดที
ส่
ของกฎหมายข ้อมูลส่วนบุคคล (ความเป็ นส่วนตัว) (บทบัญญัตท
ิ ี 486 ของกฎหมายของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง)


ผูส้ มัครมีสท
ิ ธิที จะได
้รบั การเข ้าถึงและทําการแก ้ไขข ้อมูลทีเขา/เธอให
้ไว ้

นอกจากนี เขา/เธอยั
งสามารถขอรบั สําเนาข ้อมูลส่วนบุคคลของเขา/เธอได ้โดยต ้องชําระค่าใช ้จ่ายในการบริหาร
คําขอดังกล่าวควรส่งถึงผูช
้ ว่ ยผูค้ วบคุม (ธุรการ) ของ SFO

การสอบถามข้อมู ล

11.1

 บการกรอกใบสมัครเข ้าร่วมโครงการฯและการกรอกข ้อมูล โปรดติดต่อสายด่วนเพือสอบถามได



หากมีข ้อสงสัยเกียวกั
้ตลอด 24 ชัวโมงที
2802 2345

SFO 75B(2) (Thai)
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