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 แผนกกองการเงนินักเรียน  
ตัวแทนช่วยเหลือด้านการเงนิส าหรับครอบครัวผู้ท างานและนักเรียน 

ค าอธิบายวิธีการกรอกข้อมูลและการส่งคืนแบบฟอร์มการสมัครของครัวเรือนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ค าเตือน 

ข้อมูลส่วนตัวท่ีระบุในแบบฟอร์มฉบับนีจ้ะถูกน าไปใช้เพื่อประเมินคุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลเพื่อน าไปประกอบการตัดสินใจให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน 
และหาความเหมาะสมท่ีจะได้รับการช่วยเหลือ การครอบครองสินทรัพย์ / เงิน อันเกิดจากการหลอกลวงจะถือว่าผิดกฎหมาย ผู้ใดก็ตามท่ีกระท า ความผิด 
ต่อกฎหมาย จะถูกตัดสินจ าคุกไม่ต ่ากว่า 10 ปี ตามกฎหมายอาญา มาตรา 210 

 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
1.1 กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มของครัวเรือนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Form) จากเว็บไซต์ของส านกังานการเงินนกัศึกษา (SFO) (https://www.wfsfaa.gov.hk/sfo/en/forms/form.htm)  และ

กรอกส่วนท่ี I ถึง VIII ให้สมบรูณ์ตามค าสัง่ท่ีระบใุน E-Form และตามเอกสารค าอธิบายฉบบันี ้ส าหรับรายการท่ีมีเคร่ืองหมาย  คือรายการท่ีจ าเป็นต้อง กรอกไม่ สามารถ เว้น ไว้ได้ 
1.2 กรุณาใช้โปรแกรม Acrobat Reader DC1 ((ปี 2017 หรือสงูกว่า และสามารถใช้งานกบั JavaScript) บนคอมพิวเตอร์ส่วนตวั ท่ีท างานบนระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows หรือ 

Mac ในการกรอกข้อมลูบน E-Form และใช้เว็บบราวเซอร์ท่ีท างานร่วมกนัได้ (เช่น Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ฯลฯ.)2  เพื่อส่ง E-Form ผ่าน
แพลตฟอร์ม GovHK PDF Form Submission  

1.3 กรุณาอย่าใช้อุปกรณ์เคลื่อนท่ี (ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ท) กรอกหรือส่ง E-Form เพราะการกรอกและส่ง E-Form ยงัไม่รองรับอปุกรณ์เคลื่อนท่ีอย่างสมบรูณ์ 
ส านกังานการเงินนกัศึกษา (SFO) อาจไม่สามารถด าเนินการกบั E-Form ต่อไปได้ หากมีการกรอกข้อมลูบนอุปกรณ์ท่ีไม่สามารถท างานร่วมกนัได้ 

1.4 ผู้สมคัรพึงระลกึว่าหากไม่ได้รับการตอบรับยืนยนัการได้รับใบสมัคร เช่นการได้รับข้อความ หรือเอกสารส านกังานการเงินนกัศึกษา (SFO) ภายใน 20 วนัท าการหลงัจากส่ง E-Form 
สามารถโทรสอบถามศนูย์ฮอตไลน์ของส านักงานการเงินนกัศึกษา (SFO) เบอร์โทรศพัท์ 2802 2345 เพื่อตรวจสอบว่าส านกังานการเงินนกัศึกษา (SFO) ได้รับใบสมคัรแล้วหรือไม่ 

 

2. ส่วนที่ I ข้อมูลเฉพาะของผู้สมัคร 
(ผู้สมคัรต้องเป็นบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (ตามก าหนดภายใต้พระราชบญัญัติการปกครองผู้เยาว์ หมวด 13) ของนกัเรียนผู้สมคัร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  ผู้สมคัรสามารถรับซอฟต์แวร์ที่จ าเป็นได้ฟรีที่ http://get.adobe.com/reader/. 
2   ส าหรับข้อมลูเพิ่มเติม โปรดดทูี่เว็บไซต์ของ GovHK – System Requirements for GovHK Online Services (ข้อก าหนดของระบบส าหรับ การให้บริการ

ออนไลน์ของ GovHK) (https://www.gov.hk/en/about/helpdesk/softwarerequirement/onlineservice.htm). 

ผู้สมคัรต้องใส่ที่อยู่ส าหรับจัดส่งเอกสารที่ถกูต้อง มิเช่นนัน้ ส านกังานการเงิน 
นกัศกึษา (SFO) จะไม่สามารถติดต่อผู้สมคัรทางเอกสารได้ หากผู้สมคัร สามารถ
ยืนยนัที่อยู่ที่พกัได้หลงัจากส่งใบสมคัรแล้วเท่านัน้ กรุณาแจ้งที่อยู่ใหม่ กบั
ส านกังานการเงินนกัศกึษา (SFO) ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรเมื่อพร้อม หาก
ผู้สมคัรไม่มีถิ่นฐานอยู่ในฮ่องกง กรุณาใส่ที่อยู่ส าหรับจดัส่งเอกสารใน อนาคต 

 

กรุณาใส่นามสกลุโดยเร่ิมจากช่องแรก
สดุ และเว้นว่างระหว่างค าแต่ละค า 

กรุณาใส่สถานภาพสมรสช่วงระหว่างวนัที่ 
1.4.2019 ถึง 31.3.2020 หากผู้สมคัร 
“Married (สมรส)” กรุณาเลือกช่องถดัจาก 
(A) และใส่ข้อมลู ของคู่สมรสในส่วนที่ II 
ของ E-Form. 

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ส านกังานการเงินนกัศกึษา (SFO) ในการออกใบ 
ตอบรับใบสมคัร และเกี่ยวข้องกบัข้อมลูการช าระเงิน (ถ้ามี) โดยการส่ง 
ข้อความ ผู้สมคัรต้องใส่เบอร์โทรศพัท์มือถือที่ถกูต้อง  

หากผูส้มคัรเป็นพ่อ / แม่เลี้ยงเดี่ยว ในช่วงระหว่างวนัที่ 1.4.2019 ถงึ 31.3.2020 กรุณาเลอืกช่องถดัจาก (B) และคลกิ
สถานะนัน้ ผูส้มคัรควรส่งเอกสารรบัรองแต่ไม่ตอ้งใส่ขอ้มูลของคู่สมรสในส่วนที ่ II  หากไม่สามารถน าส่งเอกสาร
ประกอบได ้ ผูส้มคัจะตอ้งจดัท าหนังสือช้ีแจงเหตุผลท่ีเหมาะสมท่ีไม่สามารถย่ืนหลกัฐานอนัเป็นรูปธรรมหรือหลกัฐานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งได ้ และจะตอ้งลงนามในหนังสือดงักล่าวเพ่ือให้ส านกังานการเงินนกัศึกษา (SFO) พิจารณา หากไม่สามารถยื่น
หลกัฐาน หรือค าอธิบายไม่เป็นท่ียอมรับ ส านกังานการเงินนกัศึกษา (SFO) ขอสงวนสิทธ์ิในการ ด าเนินการขั้นตอนการสมคัร
โดยถือว่าผูส้มคัรไม่ไดรั้บพิจารณาเป็นพ่อ / แม่เลี้ยงเด่ียว 

กรุณาใส่เลขบตัรประจ าตวัประชาชนฮ่องกง 
โดยอ้างอิงตามตวัอย่างกล่องที่แสดงอยู่นี ้

หากผู้สมคัรไม่ได้ถือบตัรประชาชนฮ่องกง กรุณากรอกข้อมลู 2 ช่องนี ้โดยดูจาก 
หวัข้อ 2.1 ของเอกสารค าแนะน าฉบบันี ้

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ส านกังานการเงินนกัศกึษา (SFO) ในการติดต่อ กบั
ผู้สมคัรด้วยวิธีทางอิเลคโทรนิคส์ที่ใช้งานได้ ผู้สมคัรต้องใส่อีเมล์ที่ใช้งานได้ 
และกรอกเหมือนเดิมอีกครัง้เป็นการยืนยนั 

 

2020/21 

https://www.wfsfaa.gov.hk/sfo/en/forms/form.htm
http://get.adobe.com/reader/
https://www.gov.hk/en/about/helpdesk/softwarerequirement/onlineservice.htm
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2.1 หากผู้สมคัร (และ / หรือสมาชิกในครอบครัว) ไม่ได้ถือบตัรประจ าตวัประชาชนฮ่องกง กรุณาเลือกรายการนัน้จากเมนชู่องเลือกแบบเลื่อนลงนี ้ ของ “Other Identity 
Document Type (บตัรประเภทอ่ืน)” รวมถึงรายการดงัต่อไปนี ้ ใส่เลขเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเตรียมส าเนาเอกสารแสดงตวัตน (หากไม่เคยให้ส านกังานการเงนิ 
นกัศกึษา SFO มาก่อน): 

(i) Passport (หนังสือเดินทาง) 
(ii) Re-entry Permit (ใบขอสงวนสิทธิกลบัเข้ามาในราชอาณาจกัร) 
(iii) Certificate of Identity (หนงัสือส าคญัประจ าตวั) 
(iv) Document of Identity (เอกสารระบตุวัตน) 
(v) Entry Permit (ใบอนญุาตเข้าเมือง) 
(vi) Declaration of ID for Visa Purpose (ประกาศเอกสารปนะจ าตวัเพื่อขอวีซ่า) 
(vii) One-way Permit (ใบอนญุาตครัง้เดียว) 
(viii) Mainland identity documents (เอกสารแสดงตวัตนสาธารณรัฐประชาชนจีน) 
(ix) Others (อ่ืนๆ) 

 

3. ส่วนที่ II  ข้อมูลเฉพาะของสมาชิกในครอบครัว และเหตุผลท่ีสมัครโครงการช่วยเหลือทางการเงิน 

3.1 คู่สมรส นกัเรียนผู้สมัคร และบุตรท่ียงัไม่ได้สมรสซึง่อาศยักบัครอบครัว 

 

 

 

 

 

 
       
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุณาใส่เลขประจ าตวับตัรประชาชนฮ่องกง
ของคู่สมรสที่ยื่นค าร้องในแบบฟอร์มนี ้ พร้อม
อ้างอิงจากตวัอย่างดงัที่แสดงในช่อง 

กรุณาใส่นามสกุลเริม่จากช่องแรก
สุด และเวน้ช่องระหว่างค าแต่ละค า 

หากคุ๋สมรสไม่ไดถ้อืบตัรประจ าตวัประชาชนฮ่องกง กรุณากรอก 
2 ช่องน้ีโดยอา้งถงึหวัขอ้ 2.1 ของค าแนะน าฉบบัน้ี 

หากนกัศกึษาผู้สมคัร / บุตรทีย่งัไม่ไดส้มรสซึง่อาศยั 
กบัครอบครวัทีไ่ม่ได้ถอืบตัรประจ าตวัประชาชนฮ่องกง 
กรุณากรอก 2 ช่องน้ีโดยอา้งถงึหวัขอ้ 2.1 ของ เอกสาร
ค าแนะน าฉบบัน้ี 

กรุณาใส่เลขบตัรประจ าตวัประชาชนฮ่องกง / สูตบิตัรของ 
นักศกึษาที่สมคัร / บุตรทีย่งัไม่ไดส้มรส ซึง่อาศยักบั 
ครอบครวัทีย่ื่นค ารอ้งในแบบฟอรม์น้ี พรอ้มอา้งองิ 
ตวัอย่างดงัทีแ่สดงในช่อง และส่งส าเนาเอกสารแสดง 
ตวัตน (หากไม่เคยยื่นต่อส านักงานการเงนินักศกึษา SFO 
มาก่อน) 

 

หากผู้สมคัรต้องการสมคัรขอความช่วยเหลือทางการเงิน
ส าหรับบุตรในปีการศกึษา 2020/21 (รวมถึง KCFRS, Grant-
KG, TA, STS, DYJFR และ FR(FAEAEC)) กรุณาเลือกช่องที่
เหมาะสมระหว่างรายการที่ 5, 8 และ 9 หากบุตรที่ยงัไม่ได้
สมรสก าลงัศกึษาอยู่ใน สถาบนัอดุมศกึษา ในปี 2020/21 
กรุณาเลือก “Do not need (ไม่ต้องการ)” ช่องภายใต้ 
รายการ “Apply for schemes (สมคัรโครงการ)” ทัง้นี ้ช่อง
ที่ เหมาะสม ภายใต้ รายการที่ 9 จะมีขึน้หลงัจากกรอก
รายการ 7 และ 8 แล้วเท่านัน้ 
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3.1.1 หากผู้สมคัรมีเด็กโสดมากกว่า 4 คนท่ีอาศยัอยู่กบัเขาโปรดเสริมข้อมลูของพวกเขาในรูปแบบท่ีส่วน B ภายใต้ส่วนท่ี II ของแบบฟอร์มใบสมคัรโดยการแนบแผ่นแยกต่างหาก 
ท่ีมีลายเซ็น ของผู้สมคัรหรือโดยใช้ SFO 179 (ใช้ได้เฉพาะกบัผู้สมคัรต่อเน่ือง พร้อมมีเอกสารการสมคัรก่อนพิมพ์) ทัง้นี ้จะต้องยื่นเอกสารส าเนาบตัร ประจ าตวั ของบตุรท่ียงั
ไม่ได้สมรส ในแบบฟอร์มนัน้ด้วย (ในกรณีท่ียงัไม่เคยยื่นให้กบั SFO มาก่อน). 

3.1.2 คู่สมรสและบตุรของผู้สมคัรในการรับของ CSSA จะไม่ถือเป็น ‘สมาชิกของครอบครัว’ ภายใต้ Adjusted Family Income (AFI) (กลใกรายได้ครอบครัวท่ีปรับแล้ว). 

3.1.3 ผูส้มคัรสามารถสมคัรไดม้ากกว่าหน่ึงโครงการในการสมคัรคร้ังน้ี (ถา้มี) โดยก่อนท่ีจะเลือกโครงการท่ีจะสมคัรนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่านกัเรียน ผูส้มคัร
เขา้เกณฑก์ารให้สิทธิ ของโครงการท่ีเก่ียวขอ้งนั้น ๆ ดว้ย. 

3.1.4 (ใช้กบัผู้สมัคร STS ท่ีมีการจดัพิมพ์เอกสารการสมคัรไว้ล่วงหน้าแล้วเท่านัน้) ส าหรับการประเมินของ STS นัน้ SFO ได้จดัพิมพ์ท่ีอยู่ท่ีพกัขณะศึกษาเล่าเรียนของนกัเรียนไว้ล่วงหน้า 
ส าหรับนกัเรียนท่ีได้สมัคร STS ไว้เรียบร้อยแล้วในปีการศึกษา 2019/20 ในแบบฟอร์มประกอบเพิ่มเติม [SFO 283E] หากผู้สมคัรประสงค์ท่ีจะด าเนินการสมคัร STS ส าหรับนกัเรียน 
ดงัมีรายชื่อในแบบฟอร์มประกอบเพิ่มเติมในปีการศึกษา 2020/21 กรุณาท าการยืนยนัท่ีอยู่ท่ีจัดพิมพ์ล่วงห้านัน้ให้เรียบร้อย หากมีการแก้ไขใด ๆ ในท่ีอยู่หรือท่ีอยู่ท่ีจัดพิมพ์ไว้ 
ล่วงหน้านัน้ไม่ใช่ท่ีอยู่ท่ีพกัขณะศึกษาเล่าเรียนของนกัเรียน (เช่น นกัเรียนผู้สมคัรพกัอาศยัอยู่ในโฮสเทลท่ีทางโรงเรียน ผู้ปกครอง หรือองค์กรอื่น ๆ  จดัให้ หรือพกัอาศยัอยู่กบัญาติ คน
อื่นในสถานท่ีอื่น) โปรดแก้ไขท่ีอยู่ท่ีพกัอาศยัของนกัเรียนผู้สมัครให้สมบรูณ์โดยกรอกลงในช่องทางขวามือท่ีให้ไว้  โดยผู้สมัครจะต้องเซ็นและลงวนัท่ีในท้าย แบบฟอร์มเพิ่มเติม และ
ส่งให้กบั SFO ทัง้นี ้SFO อาจจ าเป็นต้องให้ผู้สมคัรส่งหลกัฐานท่ีอยู่ท่ีพกัในภายหลงั โปรดอ้างอิงหัวข้อ 10.2-10.4 ของเอกสารค าแนะน าฉบบันีส้ าหรับ รายละเอียดเกี่ยวกบั การส่ง
เอกสารประกอบต่าง ๆ 

3.1.5 นกัเรียนผู้สมคัรท่ีได้รับการอนมุัติให้ได้รับการสนบัสนนุทางการเงินด้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัต าราเรียน ค่าใช้จ่ายในการเข้าถงึอินเทอร์เน็ตท่ีบ้าน และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ส าหรับนกัเรียน อนัได้แก่ บริการขนส่งไป-กลบัโรงเรียนฟรีโดยองค์กรมหาชนหรือเอกชนหรือโดยโรงเรียนแล้วนัน้ ไม่ควรสมคัรขอรับความช่วยเหลือประเภทเดิมกบัทาง SFO อกี 
โดยองค์กรเหล่านีไ้ด้แก่แต่ไม่จ ากดัเพียงโรงเรียนต่าง ๆ , SWD, EDB, the Hong Kong Jockey Club (ชมรมขี่ม้าแห่งฮ่องกง), บริษัทขนส่งต่าง ๆ  เป็นต้น ทัง้นี ้หากพบในภายหลงั
ว่านกัเรียนผู้สมคัรมีผลประโยชน์ ทบัซ้อน ผู้สมคัรจะต้องรับผิดชอบคืนเงินจ านวนท่ีจ่ายเกินไปนัน้ในทนัทีเมื่อมีการร้องขอจาก SFO. 

3.1.6 ผู้สมคัรจะต้องใช้รหสัดงัต่อไปนีใ้นการอ้างอิง และเลือกระดบัชัน้ท่ีบตุรของตนเข้าศึกษาในปี 2020/21 จากรายการเลอืก: 

(i) ศนูย์ดแูลเด็กเล็กแบบทัง้วนั (กลุ่มอาย ุ0-2 ปี): N1 

(ii) ศนูย์ดแูลเด็กเล็กแบบทัง้วนั (กลุ่มอาย ุ2-3 ปี): N2 

(iii) ระดบัชัน้เด็กเล็กในโรงเรียนอนบุาล K1 

(iv) ระดบัชัน้รองในโรงเรียนอนบุาล: K2 

(v) ระดบัชัน้สงูในโรงเรียนอนบุาล: K3 

(vi) ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถงึ 6: P1 / P2 / P3 / P4 / P5 / P6 

(vii) มธัยมศึกษาตอนต้น 1 ถึง 3: S1 / S2 / S3 

(viii) มธัยมศึกษาตอนปลาย 1 ถึง 3: S4 / S5 / S6 

(ix) ประกาศนียบตัร Yi Jin: DYJ 

(x) อื่น  ๆ (อาทิ ระดบัอดุมศึกษา): Others  

3.1.7 หากผู้สมคัรประสงค์จะแก้ไขรายละเอียดการสมคัรภายหลงัจากสง่ E-Form ไปแล้ว (ได้แก่ การสมคัรโครงการเพิ่มเติม /แก้ไขโครงการท่ีได้สมคัรไว้แล้ว) โปรดยื่นค าร้องเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษร พร้อมทัง้แสดงเหตผุล และยื่นต่อ SFO ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีมีการส่งแบบฟอร์มการสมคัร ทัง้นี ้ การสมคัรโครงการเพิ่มเติม / การแก้ไขโครงการท่ีจะ 
สมคัรจะต้องมีการลงนามจากผู้สมคัรอย่างถกูต้องพร้อมด้วยหมายเลขการสมคัร / หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชนฮ่องกงของผู้สมคัรคนดงักล่าว โดยการสมคัรเหล่านัน้ จะ
ใช้เวลาในการด าเนินการมากกวา่ โปรดทราบว่าการยื่นขอความช่วยเหลือทางการเงินท่ีล่าช้าจะไม่ได้รับการพิจารณา  ด้วยเหตนีุ ้ผู้สมคัรจึงควรต้องตรวจสอบ โดยละเอยีด ว่า
ตนได้ท าการเลือกโครงการท่ีตนต้องการจะสมคัรแล้วหรือไม ่ก่อนท่ีจะส่งแบบฟอร์มการสมคัร 

3.2 เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต  

ให้เป็นรายครัวเรือน และผู้สมัครท่ีสมัครขอรับเงินช่วยเหลือในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาเท่านัน้  โดยผู้สมคัรท่ีขอรับการช่วยเหลือทางการเงิน ส าหรับระดบั ก่อน 
ประถมศึกษาเท่านัน้ ไม่จ าเป็นต้องกรอกในส่วนนี ้

 กรุณาเลือกช่องนี ้ หากผู้สมคัรต้องการสมคัร 
SIA ในปีการศกึษา 2020/21  
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3.3 พ่อแม่ท่ีอยู่ในอุปการะ 

3.3.1 พ่อแม่ท่ีอยู่ในอปุการะ หมายถึง พ่อแม่ของผู้สมคัร รวมทัง้พ่อแม่บญุธรรม ท่ีมิใช่ผู้ได้รับการช่วยเหลือในโครงการ CSSA ณ ขณะท่ียื่นสมคัร โดยตลอดปีการประเมินตามปกติ (1 
เมษายน 2019 ถึง 31 มีนาคม 2020) จะต้องไม่เป็นลกูจ้างและต้องเข้าเงื่อนไขข้อหน่ึงข้อใดดงัต่อไปนี ้ในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน - 

(A) อาศยัอยู่กบัครอบครัวของผู้สมัคร หรือ 

(B) อาศยัอยู่ในเคหสถานท่ีผู้สมคัรหรือคู่สมรสของผู้สมคัรเป็นเจ้าของหรือเช่าอยู่ หรือ 

(C) อาศยัอยู่ในบ้านพกัคนชราโดยท่ีผู้สมัครหรือคู่สมรสของผู้สมคัรเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทัง้หมด หรือ ได้รับการสนบัสนนุทัง้หมดจากผู้สมคัรหรือคู่สมรสของผู้สมคัร 

หมายเหตุ: ผู้สมคัรหรือคู่สมรสของผู้สมคัรจะต้องให้การสนับสนุนพ่อแม่ต่อเน่ืองในปีการศึกษา 2020/21 โดยรปูแบบการสนับสนุนนัน้จะต้องคล้ายกบัรปูแบบ ใน
ปีการประเมิน นอกจากน้ี เน่ืองจากจ านวนสมาชิกในครอบครวัอาจส่งผลโดยตรงต่อระดบัการให้ความช่วยเหลือท่ีครอบครวัผู้สมคัรมีสิทธิ ดงันัน้ กรณุาส่ง 
แบบฟอรม์การสมคัรฉบบัสมบูรณ์พร้องทัง้เอกสารหลกัฐานให้ครบถ้วนส าหรบัการสนับสนุนพ่อแม่ (อาทิ สญัญาเช่า หลกัฐานท่ีอยู่ของท่ีพกัอาศยั หรือ 
ใบเสรจ็รบัเงินของบ้านพกัคนชรา เป็นต้น) ให้กบัทาง SFO โดยอ่านดจูากหวัข้อ 10.2-10.4 ของเอกสารค าแนะน าฉบบัน้ี 

3.3.2 หากมีจ านวนพ่อแม่ท่ีอยู่ในอปุการะมากกว่า 2 คน โปรดแนบข้อมลูของพ่อแม่เพิ่มเติมตามรูปแบบในหวัข้อ D ภายใต้ส่วนท่ี II ของ E-Form โดยการอพัโหลดเอกสาร แยกต่างหาก 
พร้อมมีลายเซ็นของผู้สมคัร และส่งส าเนาเอกสารบตัรประจ าตวัของพ่อแม่ท่ีอยู่ในอปุการะท่ีให้ไว้ในแบบฟอร์มด้วย 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

4.      ส่วนที่ III ท่ีอยู่ของท่ีพักอาศัย 

4.1 ผู้สมคัรจะต้องกรอกข้อมลูท่ีอยู่ของท่ีพกัอาศยัในส่วนนีเ้พื่อท่ี SFO จะได้สามารถจดัท าการเยี่ยมบ้านส าหรับผู้สมคัรท่ีผ่านการคดัเลือก หากท่ีอยู่ท่ีพกัอาศยั ของผู้สมคัร เป็นท่ี
อยู่เดียวกนักบัท่ีอยู่ท่ีให้ไว้ในส่วนท่ี I ของ E-Form ผู้สมคัรไม่จ าเป็นต้องกรอกข้อมลูในส่วนนี ้

 

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

กรุณาเลอืกช่องทีเ่หมาะสม หาก “ใช่” กรุณาขา้มขอ้ “D” หาก “ไม่ใช่” กรุณาท าต่อจนครบ 
สมบูรณ์ในส่วน “D” และอา้งองิหวัขอ้ 3.3.1 ของเอกสารค าแนะน าฉบบัน้ี 

กรุณาใส่ขอ้มูลเฉพาะบุคคลของพ่อแม่ทีอ่ยู่อาศยัดว้ย และเตรยีม 
ส าเนาเอกสารแสดงตนของพวกเขา (เช่นบตัรประจ าตวั ประชาชน 
ฮ่องกง) และเอกสารหลกัฐานการสนับสนุนผูป้กครอง 

หากอาศยัอยู่กบัพ่อแม่ ไม่ถอืบตัรประจ าตวั 
ประชาชน กรุณากรอก 2 ช่องน้ีโดยอ้างองิ หวัขอ้ 
2.1 ของเอกสารค าแนะน าฉบบัน้ี 
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5.      ส่วนที่ IV รายได้ครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1  ประเภทของรายได้ท่ีครอบครัวได้รับทัง้จากภายในและนอกฮ่องกง ท่ีจะต้องรายงานนัน้แสดงไว้ด้านล่างนีเ้พื่อใช้อ้างอิง ส าหรับการยื่นเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ โปรดดหูวัข้อ 10.6 
(vi) ของเอกสารค าแนะน าฉบบันี ้

ข้อมูลท่ีจ าเป็นต้องรายงาน ข้อมูลท่ีไม่จ าเป็นต้องรายงาน 
1 เงินเดือน (รวมไปถึงเงินเดือนของผู้สมคัร คู่สมรสของผู้สมคัร และ ผู้สมคัรที่

เป็นนกัเรียน และพี่น้องที่ยงัไม่สมรส ที่อาศยัร่วมกนั กบัผู้สมคัรที่ท างานเต็ม
เวลา งานนอกเวลา หรืองานชัว่คราว ยกเว้นเงินทนุส ารองเลีย้งชีพ/ เงินทนุ
เลีย้งชีพจาการจ้างงาน )  
 

1 เงินเบีย้เลีย้งผู้สงูอายุ / ค่าครองชีพส าหรับผู้สงูอาย ุ

2 เงินตอบแทนสองเท่า / เงินที่ได้จากการลางาน 
 

2 เงินเบีย้เลีย้งผู้พิการ 

3 เบีย้เลีย้ง (รวมถึงเงินค่าท างานเกินเวลา / การอาศยั / การเคหะหรือการเช่า / 
การขนส่ง / ค่าอาหาร / การศกึษา / ค่าล่วงเวลา ฯลฯ) 
 

3 เงินตอบแทนในการปฏิบตัิหน้าที่เป็นเวลานาน / เงินตอบแทนจากการท า 
สญัญา  

4 เงินโบนสั / ค่านายหน้า / ค่าตอบแทน   
 

4 ค่าชดเชยเม่ือถกูเลิกจ้าง 

5 ค่าสนบัสนนุทางการศกึษา 
 

5 เงินยืม 

6 ค่าจ้างชดเชยจากการถกูไล่ออก 
 

6 เงินตอบแทนหลงัเกษียณแบบเหมาจ่าย/ เงินทนุช่วยเหลือ 

7 รายได้จากธุรกิจ และจากช่องทางอ่ืนที่ได้จากอาชีพเสริมของตนเอง เช่น การ
ขายของ / ขบัแท็กซี่ / รถบสั / รถบรรทกุ และค่าบริการในการยื่นเร่ือง ฯลฯ    

7 เงินมรดก 

8 ค่าอปุการะเลีย้งด ู 
 

8 เงินบริจาคแก่มลูนิธิ 

9 ข้อมลูที่ให้จากบคุคลอ่ืนที่ไม่ได้อาศยัอยู่ร่วมกบัครอบครัวของผู้สมคัร ที่ 
ให้แก่ ครอบครัวของผู้สมคัร (รวมไปถึงข้อมลูเร่ืองเงิน หรือรายได้จากการ 
เคหะ / เงินที่ส่งให้ / การให้เงินทดแทนส าหรับเงินคืนจ านอง / ค่าเช่า / ค่าน า้ 
/ ค่าไฟฟ้า / ค่าแก๊ส หรือค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิตอ่ืนๆ ) 
 

9 การช่วยเหลือคุ้มครองด้านประกนัสงัคม 

หากผู้สมคัร, คู่สมรส หรือ บตุรที่ยงัไม่ได้ 
สมรส ซึง่อาศยัอยู่กบัครอบครัวนัน้ ว่างงาน 
ใน ระหว่างช่วงการประเมิน โปรดกรอก 
ข้อมลู ในให้ครบถ้วนดงัตวัอย่างต่อไปนี ้

assistance and its assistance level according to the AFI mechanism stated in Paragraph 4 of Section A.   

โปรดใส่ข้อมลูรายได้ทัง้หมด  (กรอกเป็นจ านวนเต็มโดยไม่มีจดุทศนิยม) ในช่วงระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 
2019 ถึง 31 มีนาคม 2020 ทัง้นี ้ทาง SFO จะไม่ยอมรับจ านวนโดยประมาณ ดังนัน้กรุณา กรอก ตัวเลข 
ตามจริง  ส าหรับแหล่งที่มาของรายได้อื่น ๆ เช่น รายได้จากการเช่า (ดใูนหวัข้อ 11 ภายใต้ “Items need to be 
reported (รายการ ที่จ าเป็นต้องรายงาน)” ในหวัข้อ 5.1 ของเอกสารค าแนะน าฉบบันี)้, เงินช่วยเหลือจากบุตร ที่
มิได้อาศยัอยู่กบั ครอบครัว / ญาติพี่น้อง / เพื่อน กรุณากรอกข้อมลูตวัเลขตามตวัอย่างต่อไปนี ้ 

จ านวนเงินทัง้หมดใช้ส าหรับการอ้างอิงเท่านัน้ โดยทาง SFO จะประเมินสิทธิของ ครอบครัว 
ในการรับการช่วยเหลือทางการเงินแก่นกัเรียน รวมทัง้ระดบัการให้การช่วยเหลือ ตามกลไก 
AFI ที่ระบไุว้ในข้อ 3 Guidance Notes (ของเอกสารค าแนะน าฉบบันี)้ 
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10 ดอกเบีย้เงินฝากประจ า หุ้น ส่วนแบ่ง และตราสาร ฯลฯ 10 เงินเบีย้เลีย้งการอบรม / เงินสนบัสนนุด้านการเดินทางไปท างาน / เงินเบีย้
เลีย้งแก่ครอบครัวที่ท างาน 

11 รายได้จากค่าเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน ที่จอดรถ ยานพาหนะ หรือเรือ
เดินสมทุร (ทัง้ในฮ่องกง แผ่นดินใหญ่ และต่างประเทศ) 

11 เงินประกนั / ประกนัอบุตัิเหต ุ/ ค่าสินไหมจากการบาดเจ็บ  

12 เงินบ านาญรายเดือน / ค่าสินไหมทดแทนของผู้ที่เป็นม่ายและบตุร  12 เงินทนุส ารองเลีย้งชีพ / เงินทนุที่ได้จากการจ้างงาน  
 

5.2 ผู้สมคัรจะต้องยื่นเอกสารพิสจูน์รายได้ รวมทัง้เอกสารพิสจูน์รายได้ของสมาชิกในครอบครัวท่ีท างานแล้ว หากผู้สมคัร คู่สมรสของผู้สมคัร สมาชิกคนใดของครอบครัวท่ีท างาน แล้ว
ท่ีได้ยื่นใบรับรองรายได้ (เช่นตวัอย่างท่ี I ในภาคผนวก) หรือการแบ่งสดัส่วนรายได้แบบจดัท าด้วยตวัเอง (เช่นตวัอย่างท่ี IV ในภาคผนวก) เป็นหลกัฐานพิสจูน์รายได้แล้ว ทาง SFO 
อาจยงัต้องให้ผู้สมคัรยื่นสมดุเงินฝากธนาคาร ใบแจ้งยอดเงินเดือน หรือหลกัฐานพิสูจน์รายได้อื่น ๆ ควบคู่กนัไปด้วยเพื่อใช้อ้างอิง หากผู้สมคัรไม่สามารถยื่นหลกัฐาน พิสจูน์ 
รายได้ด้วยมีเหตผุลพิเศษ โปรดแจ้งให้กบัทาง SFO ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยให้เหตผุลและการค านวณรายได้โดยละเอียด นอกจากนี ้ผู้สมัครลงนามในหนงัสือ ค าอธิบาย 
ด้วยตวัเอง หากค าอธิบายหรือเอกสารต่าง ๆ ท่ียื่นนัน้ไม่สามารถยืนยนัข้อมลูรายได้ของสมาชิกครอบครัวท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีการรายงานมา (เช่น บญัชีรายได้ท่ีเขียนขึน้ เอง) ทาง SFO 
อาจจ าเป็นต้องท าการปรับและใช้ตวัเลขเปรียบเทียบ (ตามข้อมลูเชิงสถิติท่ีให้โดยหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ Census and Statistics Department (กรมส ามะโนประชากร
และสถิติ)) เพื่อท าการประเมิน รายได้ ของผู้สมคัรและสมาชิกครอบครัวของผู้สมคัร ทัง้นี ้ในการประเมินรายได้ของครอบครัว หากจ าเป็น ทาง SFO อาจต้องให้ผู้สมคัรยื่นเอกสาร
หลกัฐานพิสจูน์รายการต่าง ๆ ท่ีมิได้ แสดงรายการไว้ข้างต้น หรือขอค าชีแ้จงเพิ่มเติมส าหรับจ านวนเงินท่ีถกูน าไปใช้ในการด ารงชีพของครอบครัว แต่ไม่ได้จดัท ารายการบญัชีไว้
ในการสมคัร อาทิ เงินออม เงินกู้  ทาง SFO อาจขอให้ผู้สมคัรจดัท าการพิสจูน์เอกสารหลกัฐาน ได้แก่ บนัทึกเงินฝากธนาคาร ค าชีแ้จงจากลกูหนี ้ท่ีมีการลงนาม เป็นต้น ในกรณีท่ี
มีการยื่นเอกสารหลกัฐานท่ีไม่ถกูต้อง จ านวนเงินส าหรับการด ารงชีพของครอบครัวอาจถือเป็นส่วนหน่ึงของรายได้ครอบครัว 

 

6. ส่วนที่ V ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ของสมาชิกในครอบครัวที่ป่วยด้วยโรคเรือ้รัง 
(กรุณายื่นส าเนาเอกสารประกอบ)  
  

 
 
 

6.1 หากผู้สมัครมีค่าใช้จ่ายทางการแพทย์เกิดขึน้ส าหรับสมาชิกในครอบครัว (ส าหรับสมาชิกครอบครัวท่ีเจ็บป่วยเรือ้รังหรือทพุพลภาพถาวร) ช่ วงระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1
เมษายน 2019 ถึง 31 มีนาคม 2020 ผู้สมัครสามารถกรอกรายละเอียดของสถานการณ์ในส่วนท่ี V ของแบบฟอร์มการสมคัร ทัง้นี ้ผู้สมัครจะต้องยื่นใบรับรอง แพทย์และ
ใบเสร็จรับเงินท่ีเกี่ยวข้องซึง่ออกให้โดยโรงพยาบาล / คลินิก / แพทย์ท่ีได้รับการจดทะเบียน ให้กับทาง  SFO เพื่อพิจารณาลดหย่อนค่าใช้จ่ายดงักล่าว (เพดานเงินลดหย่อน
ส าหรับสมาชิกครอบครัวแต่ละคนอยู่ท่ี $21,780 ต่อปีในปี 2020/21) 

 

7. ส่วนที่ VI บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สมัครส าหรับจ่ายเงินช่วยเหลือ 
(บญัชีเงินฝากจะต้องเป็นชื่อของผู้สมัคร และกรุณายื่นส าเนารายงานการเคลื่อนไหวทางบญัชี / หน้าแรกของสมดุเงินฝากหากยงัไม่เคยส่งให้กบั SFO มาก่อน) 

7.1 ด้วยทาง SFO จะออก Grant for School-related Expenses for Kindergarten Students (เงินช่วยเหลือส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกบัการเรียนส าหรับนกัเรียนโรงเรียน อนบุาล), 
School Textbook Assistance (ความช่วยเหลือด้านต าราเรียน),  Student Travel Subsidy (เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง ส าหรับ นักเรียน), Subsidy for Internet Access Charges 
(เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเข้าถงึอินเทอร์เน็ต), Diploma Yi Jin Fee Reimbursement (การช าระคืนเงินค่าธรรมเนียมในระดบั ประกาศนียบตัร Yi Jin) และ Fee 
Reimbursement (Financial Assistance Scheme for Designated Evening Adult Education Courses) (การช าระคืนเงินค่าธรรมเนียม (โครงการให้ความช่วยเหลือ ทางการเงิน
ส าหรับหลกัสตูรการศึกษาส าหรับผู้ใหญ่ภาคค ่า)) โดยวิธีการจ่ายช าระอตัโนมติั ดงันัน้ ผู้สมคัรจึงต้องกรอกชื่อบญัชีและเลขท่ีบญัชีท่ีถกูต้อง พร้อมกบัส าเนาเอกสาร ประกอบต่าง 
ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โปรดจ าไว้ว่า SFO จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใด ๆ ในการรับการช าระเงิน / การสญูหายของเงินช่วยเหลือ / ค่าใช้จ่ายของธนาคารเพิ่มเติมอนั เกิดจากความ
ผิดพลาดใด ๆ ท่ีผู้สมคัรกระท าขึน้ในการให้รหสัธนาคาร / เลขท่ีบญัชีธนาคาร 

7.2 บญัชีเงินฝากจะต้องเป็นบญัชีท่ีถกูต้องตามชื่อของผู้สมคัรเพียงผู้เดียวเท่านัน้ (บญัชีท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนั) ทัง้นี ้บญัชีร่วม บญัชบีตัรเครดิต บญัชีเงินกู้  บญัชีเงินฝากประจ า และ
บญัชีเงินตราต่างประเทศจะไม่ได้รับการยอมรับ 

7.3 เลขท่ีบญัชีเงินฝากนาคาร ประกอบด้วย รหสัธนาคาร โดยทัว่ไปจะไม่เกิน 15 ตวัอกัษร 

7.4 กรุณากรอกข้อมลูบญัชีเงินฝากธนาคารท่ีถกูต้อง ดงัตวัอย่างต่อไปนี:้ 

 
 
 
 
 

7.5 ส าหรับการสอบถาม “Bank Code (รหสัธนาคาร)” ผู้สมคัรสามารถไปท่ีธนาคารท่ีเกีย่วข้องเพื่อขอความช่วยเหลือ 

7.6 หากผู้สมคัรต้องการเปล่ียนแปลงเลขท่ีบญัชีเงินฝากธนาคารภายหลงัจากการส่งแบบฟอร์มการสมคัรแล้ว กรุณาแจ้งทาง SFO ทราบถงึการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็น ลาย 
ลกัษณ์อกัษร พร้อมเอกสารประกอบท่ีแสดงชื่อผู้ถือบญัชีเงินฝากธนาคารและเลขท่ีบญัชีเงินฝากธนาคารโดยด่วนเพื่อหลีกเลีย่งการจ่ายเงินช่วยเหลือล่าช้า 
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8. ส่วนที่ VII ข้อมูลเพิ่มเติมของผู้สมัคร 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

9. ส่วนที่ VIII ค าแถลงการณ์ 

9.1 ผู้สมัคร และคู่สมรส (ถ้ามี) จะต้องอ่านหวัข้อต่าง ๆ ให้ละเอียดจากนัน้กรอกข้อมลูใน E-Form ให้ครบถ้วนโดย 

(i) ลงนามค าแถลงการณ์พร้อมใบรับรองดิจิทลัท่ีถกูต้องซึง่ออกให้โดย Recognized Certification Authorities (หน่วยงานบริการออกใบรับรอง) (CAs) ในฮ่องกง3 หรือ 

(ii) พิมพ์หน้าสดุท้ายของแบบฟอร์มการสมคัร ลงนามในช่องว่างท่ีเหมาะสมท่ีให้ไว้ใบแบบค าแถลงการณ์ด้วยหมึกสีด าหรือสีน า้เงิน จากนัน้สแกนแบบค า แถลงการณ์ ท่ี
ลงนามเรียบร้อยแล้วเป็นส่วนหน่ึงของเอกสารประกอบในการยื่นส่งใบสมคัร 

 
 

10. ค าแนะน าเกี่ยวกับการบันทึก E-Form และการส่ง E-Form และเอกสารประกอบ 

10.1 เมื่อกรอกแบบฟอร์มตัง้แต่ส่วนท่ี I ถึงส่วนท่ี VIII เรียบร้อยแล้ว โปรดบนัทึก E-Form ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณให้เรียบร้อย โปรดกรอกข้อมูลลงในช่อง ท่ีจ าเป็นซึ่งยัง ไม่ได้
กรอกให้เรียบร้อย (ถ้ามี) และแก้ไขช่องท่ีมีข้อผิดพลาด (ถ้ามี) หากมีข้อความแจ้งเตือนดงัต่อไปนีป้รากฏขึน้ในขณะท่ีมีการบนัทึก  E-Form ช่องว่างท่ีไม่ได้กรอก ข้อมูล /
ผิดพลาดจะปรากฏในกล่องสีแดง โปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่าช่องดงักล่าวได้รับการกรอกข้อมูล  / แก้ไขเรียบร้อยแล้วก่อนจะบนัทึก E-Form ฉบบัสมบรูณ์ เวอร์ ชั่นสุดท้าย 

  

 

10.2 กรุณายื่นส่งใบสมคัรให้กบั SFO โดยวิธีการหน่ึงวิธีการใดดงัต่อไปนี ้- 

(i) E-Form ฉบบัสมบรูณ์พร้อมทัง้เอกสารประกอบท่ีจ าเป็นทัง้หมดโดยการอพัโหลดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม GovHK PDF Form Submission 
(https://eform.one.gov.hk/form/pdf/upload/)  หรือ 

(ii) E-Form ฉบบัสมบรูณ์โดยการอพัโหลดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม GovHK PDF Form Submission และส่งเอกสารประกอบท่ีจ าเป็นทัง้หมดแยกกนัโดยส่ง ทาง 
ไปรษณีย์มายงั Tsimshatsui PO Box 96824 กรุณาระบหุมายเลขใบสมคัรหรือหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชนฮ่องกงของผู้สมคัรลงบนเอกสารประกอบต่าง ๆ ให้
ชดัเจน 

 
3  ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมโฮมเพจของส านกังานเจ้าหน้าที่ข้อมลูภาครัฐ – Recognized Certification Authorities in Hong Kong (หน่วยงาน

บริการออก ใบรับรอง ในฮ่องกง) (https://www.ogcio.gov.hk/en/our_work/regulation/eto/ordinance/ca_in_hk/) และเว็บไซต์ของ 
GovHK – System Requirements for GovHK Online Services (ข้อก าหนดของระบบส าหรับบริการออนไลน์ของ) 
(https://www.gov.hk/en/about/helpdesk/softwarerequirement/onlineservice.htm). 

 

โปรดให้ข้อมลูหรือรายละเอียดพิเศษของครอบครัว เกี่ยวกบัสมาชิกครอบครัวในการรับของ CSSA ในส่วนนี ้หรือมิเช่นนัน้ให้ปล่อยว่างในส่วนนี ้  
 

https://eform.one.gov.hk/form/pdf/upload/
https://www.ogcio.gov.hk/en/our_work/regulation/eto/ordinance/ca_in_hk/
https://www.gov.hk/en/about/helpdesk/softwarerequirement/onlineservice.htm
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10.3 ในการอพัโหลด E-Form และเอกสารประกอบต่าง ๆ (ถ้ามี) โปรดเข้าไปยังแพลตฟอร์ม GovHK PDF Form Submission (https://eform.one.gov.hk/form/pdf/upload/) 
โดยการใช้เว็บบราวเซอร์ท่ีเข้ากันได้4.  หน้าจอต่อไปนีจ้ะปรากฏขึน้บนแพลตฟอร์ม GovHK PDF Form Submission:  

 

(i) การอพัโหลด E-Form 

  

 

(ii) การอพัโหลดเอกสารประกอบต่าง ๆ 

  
≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 
4   ส าหรับข้อมลูเพิ่มเติม โปรดเข้าชมเว็บไซต์ของ GovHK – System Requirements for GovHK Online Services (ข้อก าหนดของระบบ ส าหรับการให้บริการ

ออนไลน์ของ GovHK) (https://www.gov.hk/en/about/helpdesk/softwarerequirement/onlineservice.htm). 
 

โปรดคลิกที่ปุ่ มเพื่อเลือกไฟล์ E-Form ที่กรอก 
เรียบร้อยแล้วในคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือ 
ลากไฟล์ E-Form ฉบบัสมบูรณ์ มายงักล่อง 
โดยตรง 

กรุณาอพัโหลดเอกสารประกอบแต่ละ
ประเภท (ถ้ามี) แยกกนั โดยคลิกที่ปุ่ ม
ข้าง ใต้ชื่อเพื่อเลือกไฟล์สแกนเอกสาร
ประกอบในคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือ
ลากไฟล์ มายงักล่องที่เกี่ยวข้องได้
โดยตรง 

นอกเหนือจากเอกสารที่แสดงรายการ
ไว้นัน้ผู้สมคัรสามารถส่งข้อมลูเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้กบั SFO ในช่อง 
“Other proof (หลกัฐานอื่น ๆ)”  

https://eform.one.gov.hk/form/pdf/upload/
https://www.gov.hk/en/about/helpdesk/softwarerequirement/onlineservice.htm
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(iii) การตรวจสอบเอกสารท่ีอพัโหลดแล้วทัง้หมดก่อนส่ง 

  

ดบัเบิล้คลิกไฟล์ทัง้หมดที่เลือกไว้
ส าหรับการอพัโหลดก่อนที่จะส่ง  

นี่คือช่องทางเลือก คุณ สามารถ 
กรอกที่อยู่อีเมล์ของคณุเพื่อรับอีเมล์ 
ตอบรับจากแพลตฟอร์ม GovHK 
PDF Form Submission 

คณุสามารถเปลี่ยนแปลงไฟล์ที่
เลือกไว้ส าหรับการอพัโหลดได้ 
โดยการคลิก ปุ่ ม “Select Files 
(เลือกไฟล)์”  
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 (iv)  การยืนยนัการส่ง 

 

 

คลิกปุ่ ม “OK” เพื่อยืนยนัการส่ง E-Form 
ฉบบัสมบรูณ์และเอกสารประกอบต่าง 
ๆ (ถ้ามี) 
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(v) การท าแบบทดสอบการระบุตวัตน (CAPTCHA) 

 

 

(vi) การสิน้สดุการส่ง 

 
  

หน้าจอนีจ้ะแสดงเมื่อการส่งด าเนินการ
เสร็จสิน้ 

โปรดเลือกภาพที่เกี่ยวข้อง
ด้านล่างตามค าสัง่ 

คลิกปุ่ ม “VERIFY (ยืนยนั)” 
หลงัจากเลือกภาพที่ เกี่ยวข้อง 
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10.4 ส าหรับการอพัโหลดเอกสารออนไลน์ โปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่าเอกสารท่ีสแกนนัน้ชัดเจนและสามารถอ่านออกได้  และพึงระลึกถึงรูปแบบ ไฟล์และข้อจ ากัดการอพั โหลด
ดงัต่อไปนี ้– 

(i) ประเภทไฟล:์ Portable Document Format (PDF)  หรือ Joint Photographic Expert Group (JPEG) 

(ii) ความละเอียดภาพ: 150 – 300 จดุต่อนิว้ (dpi) และ 

(iii) ขีดจ ากดัการอพัโหลดไฟล์ทัง้หมดส าหรับเอกสารทัง้หมด: 20 เมกะไบท์5.   

10.5 (i) ส าหรับผู้สมัครขอรับความช่วยเหลือทางการเงินส าหรับนักเรียนประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 

โปรดส่ง E-Form ฉบบัสมบรูณ์พร้อมด้วยเอกสารประกอบท่ีเกี่ยวข้องให้กบัทาง SFO ตามหวัข้อ 10.2-10.4 ของเอกสารค าแนะน าฉบบันี ้ ในวันท่ีหรือก่อนวันท่ี 31 

พฤษภาคม 2020  หากผู้สมคัรประสงคจ์ะส่งเอกสารประกอบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องทางไปรษณีย์ จ าเป็นจะต้องติดดวงตราไปรษณียากรให้เพียงพอบนซอง การติดดวงตรา 
ไปรษณียากรท่ีไม่เพียงพอจะท าให้การส่งเอกสารประกอบไม่ถงึ ในกรณีท่ี SFO อาจไม่สามารถด าเนินการสมคัรได้ ผู้สมคัรควรจ่าหน้าท่ีอยู่ท่ีด้านหลงัซองเพื่อหลีกเลี่ยงการ 
ส่งผิด / ไม่ส าเร็จ 

(ii) ส าหรับผู้สมัครขอรับความช่วยเหลือทางการเงินส าหรับนักเรียนก่อนประถมวยั 

ผู้สมัครจะต้องส่ง E-Form ฉบบัสมบรูณ์พร้อมกับส าเนาเอกสารประกอบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้กบัทาง SFO ตามข้อ 10.2-10.4 ของเอกสารค าอธิบายฉบบันี ้ก่อนส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2020/21 หรือไม่เกินวันท่ี 15 สิงหาคม 2021 แล้วแต่อันไหนมาก่อน ทัง้นี ้ เดือนท่ีมีผลบงัคบัใช้ในการยกเว้นค่าธรรมเนียมคือเดือนท่ี
ผู้สมัครยื่นส่งแบบฟอร์มการสมัคร หรือเดือนท่ีนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาล / ศูนย์ดแูลเด็กเล็ก แล้วแต่อันไหนมาทีหลัง 

10.6 เอกสารประกอบท่ีจ าเป็น ได้แก่: 

(i) ส าเนาเอกสารประจ าตวัส าหรับสมาชิกครอบครัวทุกคน (กรณียังไม่เคยยื่นต่อ SFO มาก่อน) 

(ii) ส าเนาเอกสารประจ าตวัส าหรับพ่อแม่ท่ีอยู่ในความอุปการะ และสมาชิกครอบครัวท่ีมีการแก้ไข / เพิ่มเติม  

(iii) (ส าหรับครอบครัวพ่อแม่เลีย้งเด่ียว) ส าเนาเอกสารประกอบส าหรับการแยกทาง / หย่าร้าง หรือใบมรณบตัรของคู่สมรส หากผู้สมัครไม่สามารถให้เอกสาร 
ประกอบต่าง ๆ กรุณาอธิบายเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงสาเหตุและต้องลงนามในหนังสือค าอธิบาย  

(iv) (ถ้ามี) ส าเนาเอกสารหลกัฐานเกี่ยวกบัค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ (ส าหรับสมาชิกครอบครัวท่ีเจ็บป่วยเรือ้รังหรือทุพพลภาพถาวร) 
ส าหรับช่วงเวลาตัง้แต่วันท่ี 1 เมษายน 2019 ถึง 31 มีนาคม 2020  

(v) (ถ้ามี) แบบฟอร์มท่ีอยู่ท่ีพักอาศยัในระหว่างศึกษาเล่าเรียนท่ีพิมพ์ไว้ก่อนหน้าของนักเรียนผู้สมัคร [SFO 283E]  และ 
(vi) เอกสารหลกัฐานเกี่ยวกบัรายได้ทัง้หมดในช่วงเวลาตัง้แต่ 1 เมษายน 2019 ถึง 31 มีนาคม 2020 โปรดยื่นเอกสารตามข้อก าหนดดงัแสดงไว้ด้านล่าง: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5  ในกรณีขนาดของไฟล์ทัง้หมดเกินกว่าขีดจ ากดัการอพัโหลด โปรดพิจารณาปรับเพิ่มระดบัการบีบอดัภาพ หรือลดความละเอียดของไฟล์ JPEG เพื่อลดขนาด

ไฟล์ตามความเหมาะสม 
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บุคคลที่ได้รับเงินเดือน (1) บนัทึกการจ่ายภาษีที่ออกให้โดยหน่วยงานจัดเก็บรายได้ภายในประเทศ แต่ถ้าหากไม่สามารถ 
ด าเนินการได้  

(2) เอกสารแบบฟอร์มจ่ายคืนค่าตอบแทนและเงินชดเชยโดยนายจ้าง แต่ถ้าหากไม่สามารถ ด าเนินการได้      

(3) เอกสารแสดงเงินเดือน แต่ถ้าหากไม่สามารถด าเนินการได้      

(4) บันทึ ก ข้อมูลธุ รกร รมของธนาคารที่ แสดงการจ่ าย เ งิ น เดื อน  เ งิ น เบี ย้ เลี ย้ ง  ฯลฯ  (พร้อมทัง้
หน้าเอกสารที่แสดงชื่อของผู้ ถือบญัชีธนาคาร) (กรุณาเน้นข้อความด้วยปากกาสีหรือเคร่ืองหมายส าหรับ
ข้อมูลอ่ืนที่นอกเหนือไปจากรายได้ กรุณาท าเคร่ืองหมายอนัส าคญัไว้ในต าแหน่งถดัไป เพื่อให้ แผนก 
กองการเงิน นักเรียน สามารถ ระบุจ านวนรายได้ทัง้หมดของครอบครัวได้)     

(5) เอกสารรับรองรายได้ที่ออกให้โดยนายจ้าง (รับชมตวัอย่างที่ I ได้ที่ภาคผนวก) ฯลฯ 

พนักงานขับรถหรือบุคคลที ่ประกอบ
ธุรก ิจเอง (รวมถึงเจ้าของ / หุ้นส่วน
ธุรกิจ / บริษัทจ ากัด) 

(1) บัญชีแสดงผลก าไรและขาดทุนที่ตรวจสอบจากผู้ ท าบัญชีที่ ไ ด้ รับการอนุมัติ  แต่ ถ้าหาก ไม่ 
สามารถด าเนินการได้  

(2) บัญชีแสดงผลก าไรและขาดทุนที่จัด เต รียมขึน้ โดยตัวผู้ สมัครเอง ( รับชมตัวอย่างที่  I I  หรือ 
II I  ได้ที่ภาคผนวก) และ  

(3) บนัทึกการประเมินส่วนบุคคล (หากเป็นไปได้)  

บุคคลที ่ท างานประจ าและประกอบ
ธุรกิจของตนเองที่ไม่สามารถจัดเตรียม
เอกสารยืนยนัรายได้ 

กรุณาปฏิบตัิตามตวัอย่างที่ IV ในภาคผนวกเพื่อจัดเตรียมเอกสารการยกเลิกรายได้ โดยมีรายละเอียด เป็น
รายได้ในแต่ละเดือนไปตลอดทัง้ปี  พร้อมทัง้อธิบายสาเหตุที่ ไ ม่สามารถยืนยันรายได้ (ทางแผนก
กองการเงินนักเรียนมีสิทธิที่จะตดัสินใจเลือกผู้สมคัรที่ไม่สามรถอธิบายสาเหตุที่ไม่ท าการยืนรายได้หรือไม่
เลือกก็ตาม)   

บุคคลที่มีรายได้จากค่าเช่า  (1)  สญัญาเช่า แต่ถ้าหากไม่สามารถด าเนินการได้ 

(2) บนัทึกข้อมูลธุรกรรมของธนาคารที่แสดงการจ่ายเงินเดือน เงินเบีย้เลีย้ง ฯลฯ   (พร้อมทัง้หน้าเอกสารที่ 
แสดงชื่อของผู้ถือบญัชีธนาคาร) (กรุณาเน้นข้อความด้วยปากกาสีหรือเคร่ืองหมายส าหรับข้อมูลอ่ืนที่  
นอกเหนือไปจากรายได้ กรุณาท าเคร่ืองหมายอนัส าคญัไว้ในต าแหน่งถดัไป เพื่อให้แผนกกองการเงิน 
นักเรียน สามารถ ระบุจ านวนรายได้ทัง้หมดของครอบครัวได้) 
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ภาคผนวก  

ตวัอยา่งที่ I: ใบรับรองรายได้ 
(ส ำหรับบคุคลซ่ึงเป็นลูกจ้ำงเงินเดือนทีไ่ม่สำมำรถยื่นเอกสำรรำยกำรที ่1-4 ของเอกสำรหลกัฐำนพิสูจน์รำยได ้

 ดงัแสดงรำยกำรในหวัข้อ 10.6 (vi) ของเอกสำรค ำแนะน ำฉบบันี)้ 

(สำมำรถกรอกไดโ้ดยตรง) 
 

ใบ รับรองรายไ ด้  

หนงัสือฉบบันีเ้ป็นการรับรองว่า                                             (บตัรประจ าตวัประชาชนฮ่องกงเลขที ่                                    ) 
เป็นผู้ถกูวา่จ้างโดยบริษัทแห่งนีใ้นต าแหน่ง                                                             เงนิเดือนทัง้หมดของบคุคลนี ้(ประกอบด้วย 
เงินเบีย้เลีย้ง โบนสั การจ่ายเงินสองเท่า การจ่ายอนัเนื่องจากการลา และรายได้อื่น ๆ (ทัง้ในฮ่องกง แผ่นดินใหญ่ และตา่งประเทศ) แต่ไม่

รวมถึงกองทุนส ารองเลีย้งชพีตามข้อบังคับ / การอดุหนุนเงนิกองทุนส ารองลีย้งชพีโดยพนักงาน ในตวัเลขตามจริง) ระหวา่ง
ช่วงเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2019 ถงึ 31 มีนาคม 2020 (โปรดระบชุ่วงเวลาการจ้างงานท่ีแท้จริงภายในระยะเวลาดงักล่าว ข้างต้นในกรณีที่มี
การจ้างงานน้อยกวา่ 12 เดือน:                         ถึง                           ) คือ *HK$                                   .  

# พนกังานคนดงักลา่วปฏิบตัิงาน            ชัว่โมงต่อเดือน / เต็มเวลาในบริษัทแห่งนี ้(120 ชัว่โมงงานหรือมากกวา่ ต่อเดือน) (ส าหรับผู้สมคัร
ขอลดหย่อนค่าเล่าเรียนโรงเรียนอนบุาล / ศนูย์ดแูลเด็กเล็กแบบทัง้วนัส าหรับกลุ่มอายุ 0-3 ปีเท่านัน้) 

 
 
 
ลายเซ็นนายจ้าง : 

 
 

 
 
 
อนายจ้าง : 

  

 
 
 
 
 
ตราประทบับริษัท : 

  
 
 
 
 
หมายเลขโทรศพัท์ : 

  

 
ที่อยู่บริษัท : 

   

 
 

   

 
 
วนัที่:     

 
 
 

  

 
(หมายเหต:ุ  เอกสารตวัจริงของใบรับรองฉบบันีจ้ะต้องมีตราประทบัของบริษัทและหมายเลขโทรศพัท์ของนายจ้าง ชื่อจริงของนายจ้างถือ 

เป็นส าคญัห้ามมกีารการลบ / แก้ไข) 

 

* โปรดระบสุกลุเงินหากเงินเดือนไม่ได้จ่ายให้ในสกลุดอลลาร์ฮ่องกง 
# โปรดลบประโยคที่ไม่เหมาะสมออก  
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ภาคผนวก  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบ รับรองรายไ ด้  

หนงัสือฉบบันีเ้ป็นการรับรองว่า                                             (บตัรประจ าตวัประชาชนฮ่องกงเลขที ่                                    ) เป็น
ผู้ถกูว่าจ้างโดยบริษัทแห่งนีใ้นต าแหน่ง                                                             เงินเดือนทัง้หมดของบคุคลนี ้(ประกอบด้วย เงินเบีย้
เลีย้ง โบนสั การจ่ายเงินสองเท่า การจ่ายอนัเนื่องจากการลา และรายได้อื่น ๆ (ทัง้ในฮ่องกง แผ่นดินใหญ่ และต่างประเทศ) แต่ไม่รวมถึง

กองทุนส ารองเลีย้งชพีตามข้อบังคับ / การอุดหนุนเงนิกองทุนส ารองลีย้งชพีโดยพนักงาน ในตวัเลขตามจริง) ระหวา่งช่วงเวลา
ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2019 ถึง 31 มีนาคม 2020 (โปรดระบชุ่วงเวลาการจ้างงานท่ีแท้จริงภายในระยะเวลาดงักล่าว ข้างต้นในกรณีที่มีการจ้าง
งานน้อยกวา่ 12 เดือน:                         ถึง                           ) คือ *HK$                                   . 

# พนกังานคนดงักล่าวปฏิบตัิงาน            ชัว่โมงต่อเดือน / เต็มเวลาในบริษัทแห่งนี ้(120 ชัว่โมงงานหรือมากกว่า ต่อเดือน) (ส าหรับผู้สมคัร
ขอลดหย่อนค่าเล่าเรียนโรงเรียนอนบุาล / ศนูย์ดแูลเด็กเล็กแบบทัง้วนัส าหรับกลุ่มอาย ุ0-3 ปีเทา่นัน้) 

 
 
 
ลายเซ็นนายจ้าง : 

 
 

 
 
 
ชื่อนายจ้าง : 

  

 
 
 
 
 
ตราประทบับริษัท : 

  
 
 
 
 
หมายเลขโทรศพัท์ : 

  

 
ที่อยู่บริษัท : 

   

 
 

   

 
 
วนัที่:     

 
 
 

  

 
(หมายเหต:ุ  เอกสารตวัจริงของใบรับรองฉบบันีจ้ะต้องมีตราประทบัของบริษัทและหมายเลขโทรศพัท์ของนายจ้าง ชื่อจริงของถืนายจ้างอ 

เป็นส าคญัห้ามมกีารการลบ / แก้ไข) 

 

*  โปรดระบสุกลุเงินหากเงินเดือนไม่ได้จ่ายให้ในสกลุดอลลาร์ฮ่องกง 
#  โปรดลบประโยคที่ไม่เหมาะสมออก 
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ภาคผนวก 
 

ค าเตอืน :  ข้อมลูส่วนบคุคลที่ให้ไว้ในรายการบญัชีนีจ้ะต้องเป็นความจริงและถกูต้องครบถ้วน บคุคลใดกต็ามที่ได้รับทรัพย์สิน / 
ประโยชน์ทางการเงินโดยการหลอกลวง จะต้องรับโทษจ าคกุสงูสดุ 10 ปีตามพระราชกฤษฎีกาการโจรกรรม หมวด 210 

 
 

ตวัอย่างที่ II: บญัชีก าไร - ขาดทนุ  

(ส ำหรับคนขบัรถแท็กซี่ / คนขบัรถบรรทกุ / คนขบัรถโดยสำรขนำดเล็ก ฯลฯ) 
(สำมำรถกรอกได้โดยตรง) 

 ตวัอย่างท่ี III: บญัชีก าไร - ขาดทนุ 
(ส ำหรับบคุคลท่ีประกอบธุรกิจ (ได้แก่ ธุรกิจท่ีเป็นเจ้ำของเพียงผูเ้ดียว / ธุรกิจหุ้นส่วน)) 

(สำมำรถกรอกได้โดยตรง) 

ชื่อสมาชิกครอบครัวท่ีท าธุรกิจดังต่อไปนี ้：  

 

คนขับแท็กซ่ี / คนขับรถบรรทุก / คนขับรถโดยสารขนาดเล็ก (โปรดวงกลม) 
 

เจ้าของยานพาหนะ / ผู้เช่ายานพาหนะ (โปรดวงกลม) 
 

หมายเลขใบอนุญาต 

(ส าหรับเจ้าของยานพาหนะเท่านัน้)       ： 

 

บัญชีก าไร – ขาดทุน 
(ตัง้แต่วันท่ี 1 เมษายน 2019 ถึง 31 มนีาคม 2020) 

 

รายได้ (HK$) 

 1.  ค่าเช่า (ส าหรับเจ้าของยานพาหนะเท่านัน้) $ 

 2.  ก าไรจากการประกอบธุรกิจ $ 

 3.  อื่น ๆ (โปรดระบุรายการและการแบ่ง 
สัดส่วนจ านวนเงินทัง้หมด) 

 

$ 

 

(A)  รายได้ทัง้หมด 

 
$ 

          

ค่าใช้จ่าย  (ไม่รวมค่าจ านองยานพาหนะ) (HK$) 

(ข้อ 1 และ 2 ส าหรับผู้เช่ายานพาหนะ, ข้อ 2 ถึง 5 ส าหรับเจ้าของยานพาหนะ) 
 

 1.  ค่าเช่ายานพาหนะ $ 

 2.  ค่าน า้มัน $ 

 3.  ค่าประกันภัย $ 

 4.  ค่าซ่อมบ ารุง $ 

 5.  ค่าใบอนุญาต $ 

6.  อื่น ๆ (โปรดระบุรายการและการแบ่ง สัดส่วนจ านว
เงินทัง้หมด) 

$ 

 (B)  ค่าใช้จ่ายทัง้หมด  
$ 

 

ก าไรสุทธิ [(A) รายได้ทัง้หมด – (B) ค่าใช้จ่ายทัง้หมด*] 

  
$ 

(จ านวนนีจ้ะต้องน าไปกรอกลงในสว่นที่ IV ของแบบฟอร์มการสมคัรของครัวเรือน) 
* ถ้ารายได้ทัง้หมดน้อยกว่าค่าใช้จ่ายทัง้หมด (กล่าวคือ (A) – (B) < 0) สว่นตา่งจะไม่น ามานบั นัน่คือ 
เงินขาดทนุของธุรกิจไม่สามารถหกัลบจากก าไรของครัวเรือนขัน้ต้นได้ 

หมายเหตุ (เหตุผลท่ีไม่สามารถให้หลักฐานการพิสูจน์รายได้) : 

  

(II) ชั่วโมงท างานต่อเดือน (ส าหรับการสมัครขอรับการลดหย่อนค่าเล่าเรียน โรงเรียน 
อนุบาล / ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก แบบทัง้วันส าหรับกลุ่มอายุ 0-3 ปีเท่านัน้) 

ท างาน _____ ชั่วโมงต่อเดือน 

ลายเซ็นสมาชิกครอบครัวท่ีท าธุรกิจ
ดังกล่าว (กรณีไม่ใช่
ผู้สมัคร)                   : 

 

ชื่อผู้สมัคร :  

หมายเลขประจ าตัวฮ่องกงผู้สมัคร : :  

ลายเซ็นผู้สมัคร         :  

วันท่ี :  
  

 

 ชื่อสมาชิกครอบครัวที่ด าเนกิจการบริษัท
ต่อไปนี ้
(เจ้าของ)                                          : 

 

ชื่อบริษัท                                            :  

ลักษณะของธุรกิจ :  

ที่อยู่บริษัท :  

เป็นเจ้าของเพียงผู้เดียวหรือหุ้นส่วน :  

                                              (          %) 

(หากเป็นหุ้นส่วน โปรดระบุอัตราส่วนแบ่งผลก าไร เช่น หุ้นส่วน (50%)) 
 

บัญชีก าไร – ขาดทุน 

(ตัง้แต่วันท่ี 1 เมษายน 2019 ถึง 31 มนีาคม 2020) 
 
(A)  รายได้ขัน้ต้น (HK$) $ 

ค่าใช้จ่าย (HK$) 

(ต่อไปนีเ้ป็นค่าใช้จ่ายประจ าของบริษัทและจะไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายครัวเรือนใด ๆ) 

ต้นทุนการจัดซือ้สินค้า $ 

ค่าน า้ $ 

ค่าไฟฟ้า $ 

ค่าน า้มัน $ 

ค่าโทรศัพท์ $ 

ค่าเช่า $ 

เงินเดือนพนักงานนอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน‘#’ $ 

ค่าขนส่ง $ 

ค่าเดินทาง $ 

ค่าประกันภัย $ 

ค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักร $ 

อ่ืน ๆ (โปรดระบุรายการและการแบ่งสัดส่วนจ านวนเงิน
ทัง้หมด) 

$ 

  

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ (HK$) 

＃ เงินเดือนของเจ้าของที่จ่ายโดยบริษัทนี ้ $ 

＃  เงินเดือนของสมาชิกครอบครัวคนอ่ืน ๆ ที่จ่ายโดยบริษัทนี ้ 

(ชื่อ：                                                            ） 

  $ 

  

(B) ค่าใช้จ่ายทัง้หมด (HK$) $ 

  
ก าไรของครัวเรือน = (A) ก าไรขัน้ต้น – (B) ค่าใช้จ่ายทัง้หมด* ＋เงินเดือนของเจ้าของ / 
สมาชิกครอบครัวคนอ่ืน ๆ ที่จ่ายโดยบริษัทแห่งนี#้ 

         = HK$  

 (จ านวนนีจ้ะต้องน าไปกรอกลงในส่วนที ่IV ของแบบฟอร์มการสมคัรของครัวเรือน) 

*   ถ้ารายได้ขัน้ต้นน้อยกว่าค่าใช้จ่ายทัง้หมด (กล่าวคือ (A) – (B) < 0) ส่วนต่างจะไม่น ามานบั นัน่คอื เงิน
ขาดทนุของธุรกิจไม่สามารถหกัลบจากก าไรของครัวเรือนขัน้ต้นได้ 

 

หมายเหตุ (เหตุผลท่ีไม่สามารถให้หลักฐานการพิสูจน์รายได้) : 
  

(II) ชั่วโมงท างานต่อเดือน (ส าหรับการสมัครขอรับการลดหย่อน ค่าเล่าเรียนโรงเรียน 
อนุบาล / ศูนย์ดูแลเด็กเล็กแบบเต็มวันส าหรับกลุ่มอายุ 0-3 ปีเท่านัน้) 

ท างาน _____ ชั่วโมงต่อเดือน 

  
ลายเซ็นเจ้าของ (กรณีไม่ใช่ ผู้สมัคร)           : 

 

ชื่อผู้สมัคร                                          :
 
::: 

 

หมายเลขประจ าตัวฮ่องกงผู้สมัคร             :  
ลายเซ็นผู้สมัคร                                    :  

วันที่                                                 :  
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ตวัอยา่งที่ IV : การแบ่งสดัส่วนรายได้แบบจดัท าด้วยตวัเอง 
(ส ำหรับพ่อคำ้หำบเร่ / คนงำนก่อสร้ำง / คนงำนตกแตง่ปรับปรุง / ลูกจ้ำงชัว่ครำว / คนท ำควำมสะอำดทีไ่ม่สำมำรถให้กำรพิสูจน์รำยไดไ้ด)้ 

(กรุณำกรอกรำยกำรดงัต่อไปนีท้กุข้อ) 
(สำมำรถกรอกไดเ้ลยโดยตรง) 

 

ค าเตอืน :  ข้อมลูส่วนบคุคลที่ให้ไว้ในรายการบญัชีนีจ้ะต้องเป็นความจริงและถกูต้องครบถ้วน บคุคลใดกต็ามที่ได้รับทรัพย์สิน / 
ประโยชน์ทางการเงินโดยการหลอกลวง จะต้องรับโทษจ าคกุสงูสดุ 10 ปีตามพระราชกฤษฎีกาการโจรกรรม หมวด 210 

 
 

ชื่อของสมาชิกครอบครัวที่ร่วมธุรกิจดงัต่อไปนี ้ ：  

(การแบ่งสดัส่วนรายได้แบบจดัท าด้วยตวัเองแต่ละครัง้ ต้องประกอบด้วยข้อมูลรายได้ของสมาชิกครอบครัวคนใดคนหน่ึงเท่านัน้) 

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชกิครอบครัวผู้นีก้บัผู้สมคัร : * ผู้สมคัร / คู่สมรส / บตุร 
（* กรุณาลบรายการท่ีไมเ่หมาะสม） 

ลกัษณะของอตุสาหกรรม （เช่น การก่อสร้าง） ：  

ต าแหน่ง (เช่น คนงานก่อสร้าง) ：  

    

 รายได้ตามจริง  

 (กรุณากรอกตัวเลขตามจริง หากคุณไม่มีรายได้ในเดือนใด ๆ ให้ใส่ $0 อย่าปล่อยช่องว่างทิง้ไว้ นอกจากนี ้ส าหรับการจา่ยช าระล่าช้า เช่น 
วนัจ่ายเงินเดือนส าหรับเดือนเมษายนเป็นเดือนพฤษภาคม ให้คณุกรอกจ านวนเงินเดือนนัน้ในเดือนเมษายน) 

 
 2019 2020 
 

เม.ย. :HK $   ก.ย. :HK $   ม.ค. :HK $  

พ.ค. :HK $   ต.ค. :HK $   ก.พ. :HK $  

ม.ิย. :HK $   พ.ย. :HK $   ม.ีค. :HK $  

ก.ค. :HK $   ธ.ค. :HK $      

ส.ค. :HK $         

 

รายได้ต่อปีทัง้หมด HK $ :  
 

วิธีการจ่ายช าระ (กรุณาใส่เคร่ืองหมาย “” ลงในช่องทีเ่หมาะสม สามารถเลือกกรอกได้มากกว่าหนึ่งรายการ) 

 A. โดยเงินสด / เชค็เงินสด 

   B. โดยเช็ค / โอนเงินอตัโนมตั ิ (โปรดแสดงส าเนาบนัทึกการท าธุรกรรมพร้อมกบัหน้าท่ีแสดงชื่อผู้ ถือบญัชี วงกลมรายการเงินเข้า 

และท าเน้นข้อความจ านวนเงินทัง้หมดด้วยปากกาสี เพื่อการตรวจพิสจูน์ยืนยนั ส าหรับรายการ 
เงินเข้าใด ๆ  ท่ีไม่ใช่รายได้ กรุณาระบุหมายเหตุที่จ าเป็นต่อท้าย มิเช่นนัน้ SFO อาจน าไป ค านวณ
รวมเป็นจ านวนเงินรายได้ของครอบครัวได้) 

  

  

  

  
  

เหตผุลที่ไม่สามารถยื่นเอกสารพสิจูน์รายได้ (กรุณาใส่เคร่ืองหมาย “” ลงในช่องท่ีเหมาะสม)  

 A. ข้าพเจ้าไม่มีนายจ้างประจ า 
  
 B. บริษัทที่ข้าพเจ้าท างานเลิกกจิการจึงไม่สามารถได้รับเอกสารหลกัฐานจากนายจ้างคนก่อนและไม่มีหลกัฐานการพิสจูน์รายได้อื่นใด ๆ  

employer     C. อื่น ๆ โปรดระบ ุ:  
 
ชัว่โมงท างานต่อเดือน (ส าหรับการสมคัรขอลดหย่อนค่าเล่าเรียนโรงเรียนอนบุาล / ศนูย์ดแูลเด็กเล็กแบบทัง้วนักลุ่มอาย ุ0-3 ปีเทา่นัน้) 
ท างาน _____ ชัว่โมงต่อเดือน  
 
ค าแถลงการณ์: ข้าพเจ้าขอแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลดงักล่าวข้างต้นเป็นความจริงและครบถ้วนสมบูรณ์ 
 
ลายเซ็นของสมาชิกครอบครัวท่ีร่วมในธรุกจิดงักล่าวข้างต้น (ในกรณีที่ไม่ใช่ผู้สมคัร) ：__________________ 

 

ชื่อผู้สมคัร ：   หมายเลขประชาชนฮ่องกง ：  

ลายเซ็นผู้สมคัร ：   วนัท่ี ：     
 

ภาคผนวก 

 


