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“แบบฟอรม์ใบสมคัรของครวัเรอืนโครงการความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิส าหรบันักเรยีน” 
เป็นแบบฟอรม์การสมคัรส าหรบัครอบครวัเพือ่อ านวยความสะดวกใหแ้กค่รอบครวัทีม่บีุตรทีศ่กึ
ษาอยูใ่นโรงเรยีนประถมศกึษาและมธัยมศกึษาหรอืโรงเรยีนอนุบาล   /
ศนูยด์แูลเด็กเล็กในการสมคัรขอรบัการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิส าหรบันักเรยีน   
หลกัเกณฑก์ารใหส้ทิธิ ์
(i)  ผูส้มคัรจะตอ้งผ่านการตรวจสอบรายไดแ้ละทรพัยส์นิรวมทัง้ตอ้งเป็นบดิามารดา  

หรอืผูป้กครอง  ( ตามก าหนดภายใตก้ฎหมายการปกครองผูเ้ยาวห์มวด 13 ) 
ของนักเรยีนผูส้มคัร มฉิะน้ัน  
ผูส้มคัรจะตอ้งอธบิายในรายละเอยีดพรอ้มแสดงหลกัฐานยนืยนัถงึสาเหตทุีไ่ม่สามารถปฏบิตัิ
ตามแบบฟอรม์การสมคัรได ้

(ii) นักเรยีนผูส้มคัรจะตอ้งไม่แตง่งานกบัชาวฮอ่งกง มสีทิธใินทีพ่กัอาศยั  
สทิธใินทีด่นิหรอืไดร้บัอนุญาตอยา่งถกูตอ้งใหอ้ยูไ่ดโ้ดยปราศจากเงือ่นไขใด  ๆ  
ในการพกัอาศยั  (นอกเหนือจากขดีจ ากดัการพกัอาศยั )  ทั้งนี้  นักเรยีนผูถ้อืวซีา่ทอ่งเทีย่ว  
ใบอนุญาตออกสองทาง วซีา่นักเรยีนเทา่น้ัน  
หรอืผูท้ีอ่ยูใ่นความอปุการะของผูถ้อืวซีา่นักเรยีน  /  วีซา่นักท่องเทีย่ว
จะไม่มสีทิธิท์ีจ่ะสมคัรขอรบัการชว่ยเหลอืทางการเงนิส าหรบันักเรยีน 

(iii) ส าหรบันักเรยีนผูส้มคัรทีจ่ะเขา้เรยีนในสถานรบัเลีย้งเด็ก  
ช ัน้อนุบาลตน้และอนุบาลปลายในโรงเรยีนอนุบาล (K1 ถงึ K3) จะตอ้ง 

 มอีายอุยา่งนอ้ย  2 ปี  8 เดอืน  ในวนัที่  31 สงิหาคม  2020 (คือเกดิวนัทีห่รอืกอ่นวนัที่  31 
ธนัวาคม  2017 )  และ  

 ก าลงัศกึษาในสถานรบัเลีย้งเด็ก  ช ัน้อนุบาลตน้และอนุบาลปลาย (K1 ถงึ  K3) 
ในโรงเรยีนอนุบาลทีข่ึน้ทะเบยีนกบัส านักงานการศกึษา (EDB) 
โดยทีโ่รงเรยีนอนุบาลน้ันจะตอ้งเป็นโรงเรยีนทีไ่ม่แสวงหาก าไร  
เปิดสอนหลกัสตูรทอ้งถิน่ภายใตแ้ผนการศกึษาในระดบัอนุบาล 

(iv) ส าหรบันักเรยีนผูส้มคัรทีก่ าลงัศกึษาอยูใ่นศนูยด์แูลเด็กเล็ก  (กลุ่มอายุ  0-2 ขวบ)  
และศนูยด์แูลเด็กเล็ก  ( กลุม่อายุ  2-3 ขวบ)  จะตอ้ง 

 ไดร้บับรกิารดแูลตลอดทัง้วนัในศนูยด์แูลเด็กเล็ก  
( กสถานรบัเลีย้งเด็กตอนกลางวนัหรอืเด็กกลุม่อายเุทยีบเท่าเด็กในศนูยด์แูลเด็กเล็ รว่มโรงเรยี
นอนุบาล)   ที่ขึน้ทะเบยีนกบั กรมสวสัดกิารสงัคม  (SWD) และ 

 ผ่านการตรวจสอบรายไดแ้ละทรพัยส์นิ  และการทดสอบ  “ความตอ้งการทางสงัคม”  
ภายในระยะเวลาการประเมนิเดยีวกนัเพือ่ใหม้คีณุสมบตัพิรอ้มส าหรบัรบัการลดหยอ่นคา่เลา่
เรยีน และ 

(v) โรงเรยีนทีนั่กเรยีนผูส้มคัรเขา้เรยีนอยู่น้ันจะตอ้งอยู่ในประเภททีก่ าหนดตามแผนโครงการดงัต่อไปนี ้

โครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงิน 

 โครงการลดหยอ่นคา่เล่าเรยีนโรงเรยีนอนุบาลและศูนยเ์ดก็เลก็ (KCFR) 
ใหค้วามชว่ยเหลอืครอบครวัทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิในรปูแบบของการลดหยอ่
นคา่เลา่เรยีนบุตรทีเ่รยีนในสถานรบัเลีย้งเด็ก  
อนุบาลตน้และอนุบาลปลายในโรงเรยีนอนุบาลซึง่ไม่แสวงหาก าไรในทอ้งถิน่ภายใตแ้ผนกา
รศกึษาระดบัอนุบาล  และ /หรอืไดร้บับรกิารดแูลตลอดทัง้วนัในศนูยด์แูลเด็กเล็กตา่ง  ๆ  

 ทุนชว่ยเหลอืคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาส าหรบันกัเรยีนอนุบาล  (Grant-KG) 
ใหทุ้นชว่ยเหลอืเพิม่เตมิส าหรบันักเรยีนอนุบาลทีข่าดแคลนซึง่ผ่านการตรวจสอบทรพัยส์นิแ
ละมคีณุสมบตัคิรบถว้นตามเกณฑก์ารไดร้บัสทิธิใ์นโครงการ KCFR 
เพือ่น าไปใชส้ าหรบัคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ  
อนัเกีย่วกบัการศกึษาทีเ่กดิขึน้จากการศกึษาในระดบัอนุบาลของนักเรยีนภายใตแ้ผนการศกึ
ษาระดบัอนุบาล 

 โครงการความชว่ยเหลอืดา้นต าราเรยีน (TA) 
ใหค้วามชว่ยเหลอืแกนั่กเรยีนทีข่าดแคลนซึง่ศกึษาระดบัประถมศกึษาปีที่  1 
ถงึมธัยมศกึษาปีที่  3 / มธัยมศกึษาปีที่  6 ในโรงเรยีนอดุหนุนเงนิชว่ยเหลอืของรฐับาล  
และโรงเรยีนในทอ้งถิน่ตา่ง  ๆ  ภายใตโ้ครงการเงนิชว่ยเหลอืโดยตรง  
เพือ่ใหค้รอบคลมุคา่ใชจ้า่ยดา้นต าราเรยีนทีจ่ าเป็น  
รวมทัง้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาอืน่  ๆ   

 โครงการเงินชว่ยเหลอืคา่เดนิทางส าหรบันกัเรยีน (STS) 
ใหค้วามชว่ยเหลอืเงนิคา่เดนิทางส าหรบันักเรยีนทีข่าดแคลนซึง่ก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัประถ
มศกึษาหรอืมธัยมศกึษาตามเกณฑห์รอืศกึษาในหลกัสตูรภาคกลางวนัแบบเต็มเวลาไปจนถงึ
ระดบัอดุมศกึษาในสถาบนัทีเ่ป็นทีย่อมรบั  ซึง่เดนิทางจากโรงเรยีนโดยใชเ้วลาเกนิกว่า  10 
นาทแีละเดนิทางไปโรงเรยีนโดยรถสาธารณะ 

２ 

 

 โครงการเงินชว่ยเหลอืคา่อนิเทอรเ์น็ต (SIA) 
ใหเ้งนิชว่ยเหลอืแกค่รอบครวัทีข่าดแคลนซึง่มนัีกเรยีนทีก่ าลงัศกึษาแบบเต็มเวลาในระดบัประถมศกึษาหรอื
มธัยมศกึษา  หรอืเป็นนักศกึษาเต็มเวลาทีเ่รยีนหลกัสตูรประกาศนียบตัรช ัน้สงู Yi Jin (DYJ) 
(รูจ้กักนัในนาม  Yi Jin Diploma (YJD) กอ่นปี  2016) หรอืเทยีบเทา่ในหลกัสตูรตา่ง  ๆ  
ของสภาการฝึกอบรมอาชวีศกึษา  (VTC) ส าหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยดา้นอนิเทอรเ์น็ตในการเรยีนผา่นสือ่  e-
learning ทีบ่า้นส าหรบับุตร  ทัง้นี้  ครอบครวัทีม่สีทิธิจ์ะไดร้บัเงนิชว่ยเหลอืในอตัราคงทีเ่ป็นรายครวัเรอืน  
โดยไม่ค านึงวา่ในครอบครวัจะมจี านวนบุตรกีค่น 

ขัน้ตอนการสมคัร 
หากครอบครวัใดมคีวามประสงคจ์ะสมคัรขอรบัการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิส าหรบันักเรยีนในปีการศกึษา  
2020/21 กรณุากรอกแบบฟอรม์ใบสมคัร (SFO 106B หรอื  SFO 7B) 
ตามหมายเหตคุ าแนะน าเกีย่วกบัแบบฟอรม์ใบสมคัรของครวัเรอืนแลว้สง่แบบฟอรม์ใบสมคัรทีก่รอกเรยีบรอ้ยแล ้
วพรอ้มทัง้เอกสารประกอบอืน่  ๆ  ที่จ าเป็นมายงั  SFO โดยตรงทางไปรษณีย ์ ทัง้นี้  
แตล่ะครอบครวัจะตอ้งยืน่ใบสมคัรเพยีงใบเดยีวเทา่น้ัน  
การยืน่ใบสมคัรหลายใบของผูส้มคัรคนเดยีวกนัจะถอืเป็นโมฆะ  ขัน้ตอนการสมคัรมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้
(i) ส าหรบัการสมคัรขอความชว่ยเหลอืทางการเงินแก่นกัเรยีนประถมศกึษาและมธัยมศกึษา 

เวลา ขัน้ตอน 
ภายในหรอืก่อนสิ ้
นเดอืนพฤษภาคม

 2020 

ผูส้มคัรจ าเป็นตอ้งสง่ใบสมคัรทีก่รอกขอ้มูลเรยีบรอ้ยแลว้พรอ้มทัง้แบบฟอรม์เพิม่เติ
ม  (ถา้มี )  และส าเนาเอกสารประกอบตา่ง  ๆ  ที่เกีย่วขอ้งไปยงั  SFO ทางไปรษณีย ์ 
โดยจ่าหนา้ซองตามทีอ่ยู่ทีใ่หไ้ว ้   

ส าหรบัผูส้มคัรทีไ่ดร้บัการเบกิจ่ายเงินชว่ยเหลอืดา้นต าราเรยีนประจ าปี  2019/20 
สิน้เดอืนกรกฎาค
ม   / สิงหาคม  

2020 

หากผูส้มคัรทีส่่งใบสมคัรในวนัทีห่รอืกอ่นวนัที่  31 พฤษภาคม 2020 
ไดใ้หข้อ้มูลทีจ่ าเป็นทัง้หมดพรอ้มกบัเอกสารประกอบต่าง ๆ  แลว้  
พรอ้มทัง้มคีุณสมบตัติามเกณฑก์ารใหส้ทิธิแ์ละผ่านการตรวจสอบทรพัยส์นิแลว้  ทาง SFO 
จะออกเงนิชว่ยเหลอืดา้นต าราเรยีนใหโ้ดยวธิกีารจ่ายช าระอตัโนมตัใินวนัสิน้เดอืนกรกฎาคม/สิงห
าคม  2020  และเงนิชว่ยเหลอืค่าอนิเทอรเ์น็ตใหแ้กค่รอบครวัทีม่สีทิธิป์ระมาณสิน้เดอืนกรกฎาคม  
/ สิงหาคม  2019 และ  SFO จะออกหนังสอืแจง้ผล* ใหแ้กผู่ส้มคัรประมาณเดอืนสงิหาคม  2020 
โดยจะมกีารออก  “หนังสอืแจง้การไมม่สีทิธิ”์ ใหแ้กค่รอบครวัทีไ่ม่ผ่านการตรวจสอบทรพัยส์นิ  
ครอบครวัทีใ่หข้อ้มูลทีจ่ าเป็นไม่ครบถว้นตามก าหนดเวลาของทาง SFO 
หรอืครอบครวัทีข่อยกเลกิการสมคัร   

ตัง้แตเ่ดอืนตลุาคม
 2020 

ส าหรบันักเรยีนทีไ่ดร้บัการเบิกจา่ยเงนิชว่ยเหลอืดา้นต าราเรยีนแลว้  ทาง SFO 
จะท าการค านวณเงินชว่ยเหลอืใหม่และก าหนดจ านวนเงนิชว่ยเหลอืทีผู่ส้มคัรมสีทิธิแ์ละจา่ยเงิ
นชว่ยเหลอืจ านวนทีเ่หลอืใหก้บัผูส้มคัร  
หรอืเรยีกคนืค่าใชจ้า่ยส่วนเกนิจากผูส้มคัรเมือ่อตัราการใหเ้งนิค่าต าราเรยีนส าหรบัปีการศกึษ
าใหม่ออกมา  ) ประมาณเดอืนตุลาคม 2020  (
และไดม้ีการตรวจสอบขอ้มูลโรงเรยีนของนักเรยีนผูส้มคัรกบัฐานขอ้มูลของ EDB 
แลว้นับตัง้แต่เดอืนตุลาคม  2020   

ส าหรบัผูส้มคัรทีย่งัไม่ไดร้บัการเบกิจา่ยเงินชว่ยเหลอืดา้นต าราเรยีนประจ าปี  2019/20 
หรอืผูท้ีม่บีุตรทีก่ าลงัเรยีนอยู่ช ัน้  P1 ในปีการศกึษา  2020/2021 
สงิหาคม 2020 หากผูส้มคัรทีส่ง่ใบสมคัรภายในหรอืกอ่นวนัที่  31 พฤษภาคม  2020 

ไดใ้หข้อ้มูลทีจ่ าเป็นพรอ้มทัง้เอกสารประกอบทัง้หมดแลว้  ทาง  SFO จะออก  “
หนังสอืแจง้ผล” * ใบรบัรองสทิธิข์องนักเรยีน  (EC) และ  
“หมายเหตคุ าแนะน าการสมคัรโครงการความชว่ยเหลอืทางการเงนิ” 
ใหแ้กผู่ส้มคัรทีม่สีทิธินั์บตัง้แตเ่ดอืนสงิหาคม  2020 โดยจะมกีารออก  
“หนังสอืแจง้การไม่มสีทิธิ”์ ใหแ้ก่ครอบครวัทีไ่ม่ผ่านการตรวจสอบทรพัยส์นิ  
ครอบครวัทีใ่หข้อ้มูลทีจ่ าเป็นไม่ครบถว้นตามก าหนดเวลาของทาง  SFO 
หรอืครอบครวัทีข่อยกเลกิการสมคัร 

กนัยายน 2020 ผูส้มคัรทีไ่ดร้บัใบ  EC จะตอ้งตรวจสอบขอ้มูลสว่นตวัและโครงการต่าง ๆ  
ทีเ่ลอืกสมคัรใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นพมิพบ์นใบ  EC โดยผูส้มคัรจะตอ้งสง่คนืใบ EC 
ฉบบัสมบูรณใ์หก้บัทางโรงเรยีนทีนั่กเรยีนศกึษาอยู่ ภายใน 1 
สปัดาหห์ลงัจากเปิดเรยีนหรอืภายใน  2 สปัดาหนั์บจากวนัทีอ่อกใบ EC 
(แลว้แตว่่าอนัไหนเกดิขึน้ทหีลงั )  เพื่อการด าเนินการ ทัง้นี ้  
โรงเรยีนจะรบัรองสถานะและการเขา้เรยีนของนักเรยีนผูส้มคัร  จากน้ันจงึส่งใบ  EC ใหก้บัทาง  
SFO ต่อไป  โดยปกตแิลว้  SFO จะไม่รบัใบ  EC ทีย่ืน่ส่งภายหลงัวนัทีก่ าหนด     

 

 

  
ใบสมคัรของครวัเรอืนโครงการความชว่ยเหลอืด้

าน 

การเงินส าหรบันกัเรยีน 
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“แบบฟอรม์ใบสมคัรของครวัเรอืนโครงการความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิส าหรบันักเรยีน” 
เป็นแบบฟอรม์การสมคัรส าหรบัครอบครวัเพือ่อ านวยความสะดวกใหแ้กค่รอบครวัทีม่บีุตรทีศ่กึ
ษาอยูใ่นโรงเรยีนประถมศกึษาและมธัยมศกึษาหรอืโรงเรยีนอนุบาล   /
ศนูยด์แูลเด็กเล็กในการสมคัรขอรบัการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิส าหรบันักเรยีน   
หลกัเกณฑก์ารใหส้ทิธิ ์
(i)  ผูส้มคัรจะตอ้งผ่านการตรวจสอบรายไดแ้ละทรพัยส์นิรวมทัง้ตอ้งเป็นบดิามารดา  

หรอืผูป้กครอง  ( ตามก าหนดภายใตก้ฎหมายการปกครองผูเ้ยาวห์มวด 13 ) 
ของนักเรยีนผูส้มคัร มฉิะน้ัน  
ผูส้มคัรจะตอ้งอธบิายในรายละเอยีดพรอ้มแสดงหลกัฐานยนืยนัถงึสาเหตทุีไ่ม่สามารถปฏบิตัิ
ตามแบบฟอรม์การสมคัรได ้

(ii) นักเรยีนผูส้มคัรจะตอ้งไม่แตง่งานกบัชาวฮอ่งกง มสีทิธใินทีพ่กัอาศยั  
สทิธใินทีด่นิหรอืไดร้บัอนุญาตอยา่งถกูตอ้งใหอ้ยูไ่ดโ้ดยปราศจากเงือ่นไขใด  ๆ  
ในการพกัอาศยั  (นอกเหนือจากขดีจ ากดัการพกัอาศยั )  ทั้งนี้  นักเรยีนผูถ้อืวซีา่ทอ่งเทีย่ว  
ใบอนุญาตออกสองทาง วซีา่นักเรยีนเทา่น้ัน  
หรอืผูท้ีอ่ยูใ่นความอปุการะของผูถ้อืวซีา่นักเรยีน  /  วีซา่นักท่องเทีย่ว
จะไม่มสีทิธิท์ีจ่ะสมคัรขอรบัการชว่ยเหลอืทางการเงนิส าหรบันักเรยีน 

(iii) ส าหรบันักเรยีนผูส้มคัรทีจ่ะเขา้เรยีนในสถานรบัเลีย้งเด็ก  
ช ัน้อนุบาลตน้และอนุบาลปลายในโรงเรยีนอนุบาล (K1 ถงึ K3) จะตอ้ง 

 มอีายอุยา่งนอ้ย  2 ปี  8 เดอืน  ในวนัที่  31 สงิหาคม  2020 (คือเกดิวนัทีห่รอืกอ่นวนัที่  31 
ธนัวาคม  2017 )  และ  

 ก าลงัศกึษาในสถานรบัเลีย้งเด็ก  ช ัน้อนุบาลตน้และอนุบาลปลาย (K1 ถงึ  K3) 
ในโรงเรยีนอนุบาลทีข่ึน้ทะเบยีนกบัส านักงานการศกึษา (EDB) 
โดยทีโ่รงเรยีนอนุบาลน้ันจะตอ้งเป็นโรงเรยีนทีไ่ม่แสวงหาก าไร  
เปิดสอนหลกัสตูรทอ้งถิน่ภายใตแ้ผนการศกึษาในระดบัอนุบาล 

(iv) ส าหรบันักเรยีนผูส้มคัรทีก่ าลงัศกึษาอยูใ่นศนูยด์แูลเด็กเล็ก  (กลุ่มอายุ  0-2 ขวบ)  
และศนูยด์แูลเด็กเล็ก  ( กลุม่อายุ  2-3 ขวบ)  จะตอ้ง 

 ไดร้บับรกิารดแูลตลอดทัง้วนัในศนูยด์แูลเด็กเล็ก  
( กสถานรบัเลีย้งเด็กตอนกลางวนัหรอืเด็กกลุม่อายเุทยีบเท่าเด็กในศนูยด์แูลเด็กเล็ รว่มโรงเรยี
นอนุบาล)   ที่ขึน้ทะเบยีนกบั กรมสวสัดกิารสงัคม  (SWD) และ 

 ผ่านการตรวจสอบรายไดแ้ละทรพัยส์นิ  และการทดสอบ  “ความตอ้งการทางสงัคม”  
ภายในระยะเวลาการประเมนิเดยีวกนัเพือ่ใหม้คีณุสมบตัพิรอ้มส าหรบัรบัการลดหยอ่นคา่เลา่
เรยีน และ 

(v) โรงเรยีนทีนั่กเรยีนผูส้มคัรเขา้เรยีนอยู่น้ันจะตอ้งอยู่ในประเภททีก่ าหนดตามแผนโครงการดงัต่อไปนี ้

โครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงิน 

 โครงการลดหยอ่นคา่เล่าเรยีนโรงเรยีนอนุบาลและศูนยเ์ดก็เลก็ (KCFR) 
ใหค้วามชว่ยเหลอืครอบครวัทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิในรปูแบบของการลดหยอ่
นคา่เลา่เรยีนบุตรทีเ่รยีนในสถานรบัเลีย้งเด็ก  
อนุบาลตน้และอนุบาลปลายในโรงเรยีนอนุบาลซึง่ไม่แสวงหาก าไรในทอ้งถิน่ภายใตแ้ผนกา
รศกึษาระดบัอนุบาล  และ /หรอืไดร้บับรกิารดแูลตลอดทัง้วนัในศนูยด์แูลเด็กเล็กตา่ง  ๆ  

 ทุนชว่ยเหลอืคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาส าหรบันกัเรยีนอนุบาล  (Grant-KG) 
ใหทุ้นชว่ยเหลอืเพิม่เตมิส าหรบันักเรยีนอนุบาลทีข่าดแคลนซึง่ผ่านการตรวจสอบทรพัยส์นิแ
ละมคีณุสมบตัคิรบถว้นตามเกณฑก์ารไดร้บัสทิธิใ์นโครงการ KCFR 
เพือ่น าไปใชส้ าหรบัคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ  
อนัเกีย่วกบัการศกึษาทีเ่กดิขึน้จากการศกึษาในระดบัอนุบาลของนักเรยีนภายใตแ้ผนการศกึ
ษาระดบัอนุบาล 

 โครงการความชว่ยเหลอืดา้นต าราเรยีน (TA) 
ใหค้วามชว่ยเหลอืแกนั่กเรยีนทีข่าดแคลนซึง่ศกึษาระดบัประถมศกึษาปีที่  1 
ถงึมธัยมศกึษาปีที่  3 / มธัยมศกึษาปีที่  6 ในโรงเรยีนอดุหนุนเงนิชว่ยเหลอืของรฐับาล  
และโรงเรยีนในทอ้งถิน่ตา่ง  ๆ  ภายใตโ้ครงการเงนิชว่ยเหลอืโดยตรง  
เพือ่ใหค้รอบคลมุคา่ใชจ้า่ยดา้นต าราเรยีนทีจ่ าเป็น  
รวมทัง้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาอืน่  ๆ   

 โครงการเงินชว่ยเหลอืคา่เดนิทางส าหรบันกัเรยีน (STS) 
ใหค้วามชว่ยเหลอืเงนิคา่เดนิทางส าหรบันักเรยีนทีข่าดแคลนซึง่ก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัประถ
มศกึษาหรอืมธัยมศกึษาตามเกณฑห์รอืศกึษาในหลกัสตูรภาคกลางวนัแบบเต็มเวลาไปจนถงึ
ระดบัอดุมศกึษาในสถาบนัทีเ่ป็นทีย่อมรบั  ซึง่เดนิทางจากโรงเรยีนโดยใชเ้วลาเกนิกว่า  10 
นาทแีละเดนิทางไปโรงเรยีนโดยรถสาธารณะ 

２ 

 

 โครงการเงินชว่ยเหลอืคา่อนิเทอรเ์น็ต (SIA) 
ใหเ้งนิชว่ยเหลอืแกค่รอบครวัทีข่าดแคลนซึง่มนัีกเรยีนทีก่ าลงัศกึษาแบบเต็มเวลาในระดบัประถมศกึษาหรอื
มธัยมศกึษา  หรอืเป็นนักศกึษาเต็มเวลาทีเ่รยีนหลกัสตูรประกาศนียบตัรช ัน้สงู Yi Jin (DYJ) 
(รูจ้กักนัในนาม  Yi Jin Diploma (YJD) กอ่นปี  2016) หรอืเทยีบเทา่ในหลกัสตูรตา่ง  ๆ  
ของสภาการฝึกอบรมอาชวีศกึษา  (VTC) ส าหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยดา้นอนิเทอรเ์น็ตในการเรยีนผา่นสือ่  e-
learning ทีบ่า้นส าหรบับุตร  ทัง้นี้  ครอบครวัทีม่สีทิธิจ์ะไดร้บัเงนิชว่ยเหลอืในอตัราคงทีเ่ป็นรายครวัเรอืน  
โดยไม่ค านึงวา่ในครอบครวัจะมจี านวนบุตรกีค่น 

ขัน้ตอนการสมคัร 
หากครอบครวัใดมคีวามประสงคจ์ะสมคัรขอรบัการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิส าหรบันักเรยีนในปีการศกึษา  
2020/21 กรณุากรอกแบบฟอรม์ใบสมคัร (SFO 106B หรอื  SFO 7B) 
ตามหมายเหตคุ าแนะน าเกีย่วกบัแบบฟอรม์ใบสมคัรของครวัเรอืนแลว้สง่แบบฟอรม์ใบสมคัรทีก่รอกเรยีบรอ้ยแล ้
วพรอ้มทัง้เอกสารประกอบอืน่  ๆ  ที่จ าเป็นมายงั  SFO โดยตรงทางไปรษณีย ์ ทัง้นี้  
แตล่ะครอบครวัจะตอ้งยืน่ใบสมคัรเพยีงใบเดยีวเทา่น้ัน  
การยืน่ใบสมคัรหลายใบของผูส้มคัรคนเดยีวกนัจะถอืเป็นโมฆะ  ขัน้ตอนการสมคัรมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้
(i) ส าหรบัการสมคัรขอความชว่ยเหลอืทางการเงินแก่นกัเรยีนประถมศกึษาและมธัยมศกึษา 

เวลา ขัน้ตอน 
ภายในหรอืก่อนสิ ้
นเดอืนพฤษภาคม

 2020 

ผูส้มคัรจ าเป็นตอ้งสง่ใบสมคัรทีก่รอกขอ้มูลเรยีบรอ้ยแลว้พรอ้มทัง้แบบฟอรม์เพิม่เติ
ม  (ถา้มี )  และส าเนาเอกสารประกอบตา่ง  ๆ  ที่เกีย่วขอ้งไปยงั  SFO ทางไปรษณีย ์ 
โดยจ่าหนา้ซองตามทีอ่ยู่ทีใ่หไ้ว ้   

ส าหรบัผูส้มคัรทีไ่ดร้บัการเบกิจ่ายเงินชว่ยเหลอืดา้นต าราเรยีนประจ าปี  2019/20 
สิน้เดอืนกรกฎาค
ม   / สิงหาคม  

2020 

หากผูส้มคัรทีส่่งใบสมคัรในวนัทีห่รอืกอ่นวนัที่  31 พฤษภาคม 2020 
ไดใ้หข้อ้มูลทีจ่ าเป็นทัง้หมดพรอ้มกบัเอกสารประกอบต่าง ๆ  แลว้  
พรอ้มทัง้มคีุณสมบตัติามเกณฑก์ารใหส้ทิธิแ์ละผ่านการตรวจสอบทรพัยส์นิแลว้  ทาง SFO 
จะออกเงนิชว่ยเหลอืดา้นต าราเรยีนใหโ้ดยวธิกีารจ่ายช าระอตัโนมตัใินวนัสิน้เดอืนกรกฎาคม/สิงห
าคม  2020  และเงนิชว่ยเหลอืค่าอนิเทอรเ์น็ตใหแ้กค่รอบครวัทีม่สีทิธิป์ระมาณสิน้เดอืนกรกฎาคม  
/ สิงหาคม  2019 และ  SFO จะออกหนังสอืแจง้ผล* ใหแ้กผู่ส้มคัรประมาณเดอืนสงิหาคม  2020 
โดยจะมกีารออก  “หนังสอืแจง้การไมม่สีทิธิ”์ ใหแ้กค่รอบครวัทีไ่ม่ผ่านการตรวจสอบทรพัยส์นิ  
ครอบครวัทีใ่หข้อ้มูลทีจ่ าเป็นไม่ครบถว้นตามก าหนดเวลาของทาง SFO 
หรอืครอบครวัทีข่อยกเลกิการสมคัร   

ตัง้แตเ่ดอืนตลุาคม
 2020 

ส าหรบันักเรยีนทีไ่ดร้บัการเบิกจา่ยเงนิชว่ยเหลอืดา้นต าราเรยีนแลว้  ทาง SFO 
จะท าการค านวณเงินชว่ยเหลอืใหม่และก าหนดจ านวนเงนิชว่ยเหลอืทีผู่ส้มคัรมสีทิธิแ์ละจา่ยเงิ
นชว่ยเหลอืจ านวนทีเ่หลอืใหก้บัผูส้มคัร  
หรอืเรยีกคนืค่าใชจ้า่ยส่วนเกนิจากผูส้มคัรเมือ่อตัราการใหเ้งนิค่าต าราเรยีนส าหรบัปีการศกึษ
าใหม่ออกมา  ) ประมาณเดอืนตุลาคม 2020  (
และไดม้ีการตรวจสอบขอ้มูลโรงเรยีนของนักเรยีนผูส้มคัรกบัฐานขอ้มูลของ EDB 
แลว้นับตัง้แต่เดอืนตุลาคม  2020   

ส าหรบัผูส้มคัรทีย่งัไม่ไดร้บัการเบกิจา่ยเงินชว่ยเหลอืดา้นต าราเรยีนประจ าปี  2019/20 
หรอืผูท้ีม่บีุตรทีก่ าลงัเรยีนอยู่ช ัน้  P1 ในปีการศกึษา  2020/2021 
สงิหาคม 2020 หากผูส้มคัรทีส่ง่ใบสมคัรภายในหรอืกอ่นวนัที่  31 พฤษภาคม  2020 

ไดใ้หข้อ้มูลทีจ่ าเป็นพรอ้มทัง้เอกสารประกอบทัง้หมดแลว้  ทาง  SFO จะออก  “
หนังสอืแจง้ผล” * ใบรบัรองสทิธิข์องนักเรยีน  (EC) และ  
“หมายเหตคุ าแนะน าการสมคัรโครงการความชว่ยเหลอืทางการเงนิ” 
ใหแ้กผู่ส้มคัรทีม่สีทิธินั์บตัง้แตเ่ดอืนสงิหาคม  2020 โดยจะมกีารออก  
“หนังสอืแจง้การไม่มสีทิธิ”์ ใหแ้ก่ครอบครวัทีไ่ม่ผ่านการตรวจสอบทรพัยส์นิ  
ครอบครวัทีใ่หข้อ้มูลทีจ่ าเป็นไม่ครบถว้นตามก าหนดเวลาของทาง  SFO 
หรอืครอบครวัทีข่อยกเลกิการสมคัร 

กนัยายน 2020 ผูส้มคัรทีไ่ดร้บัใบ  EC จะตอ้งตรวจสอบขอ้มูลสว่นตวัและโครงการต่าง ๆ  
ทีเ่ลอืกสมคัรใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นพมิพบ์นใบ  EC โดยผูส้มคัรจะตอ้งสง่คนืใบ EC 
ฉบบัสมบูรณใ์หก้บัทางโรงเรยีนทีนั่กเรยีนศกึษาอยู่ ภายใน 1 
สปัดาหห์ลงัจากเปิดเรยีนหรอืภายใน  2 สปัดาหนั์บจากวนัทีอ่อกใบ EC 
(แลว้แตว่่าอนัไหนเกดิขึน้ทหีลงั )  เพื่อการด าเนินการ ทัง้นี ้  
โรงเรยีนจะรบัรองสถานะและการเขา้เรยีนของนักเรยีนผูส้มคัร  จากน้ันจงึส่งใบ  EC ใหก้บัทาง  
SFO ต่อไป  โดยปกตแิลว้  SFO จะไม่รบัใบ  EC ทีย่ืน่ส่งภายหลงัวนัทีก่ าหนด     

 

 

  
ใบสมคัรของครวัเรอืนโครงการความชว่ยเหลอืด้

าน 

การเงินส าหรบันกัเรยีน 
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“แบบฟอรม์ใบสมคัรของครวัเรอืนโครงการความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิส าหรบันักเรยีน” 
เป็นแบบฟอรม์การสมคัรส าหรบัครอบครวัเพือ่อ านวยความสะดวกใหแ้กค่รอบครวัทีม่บีุตรทีศ่กึ
ษาอยูใ่นโรงเรยีนประถมศกึษาและมธัยมศกึษาหรอืโรงเรยีนอนุบาล   /
ศนูยด์แูลเด็กเล็กในการสมคัรขอรบัการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิส าหรบันักเรยีน   
หลกัเกณฑก์ารใหส้ทิธิ ์
(i)  ผูส้มคัรจะตอ้งผ่านการตรวจสอบรายไดแ้ละทรพัยส์นิรวมทัง้ตอ้งเป็นบดิามารดา  

หรอืผูป้กครอง  ( ตามก าหนดภายใตก้ฎหมายการปกครองผูเ้ยาวห์มวด 13 ) 
ของนักเรยีนผูส้มคัร มฉิะน้ัน  
ผูส้มคัรจะตอ้งอธบิายในรายละเอยีดพรอ้มแสดงหลกัฐานยนืยนัถงึสาเหตทุีไ่ม่สามารถปฏบิตัิ
ตามแบบฟอรม์การสมคัรได ้

(ii) นักเรยีนผูส้มคัรจะตอ้งไม่แตง่งานกบัชาวฮอ่งกง มสีทิธใินทีพ่กัอาศยั  
สทิธใินทีด่นิหรอืไดร้บัอนุญาตอยา่งถกูตอ้งใหอ้ยูไ่ดโ้ดยปราศจากเงือ่นไขใด  ๆ  
ในการพกัอาศยั  (นอกเหนือจากขดีจ ากดัการพกัอาศยั )  ทั้งนี้  นักเรยีนผูถ้อืวซีา่ทอ่งเทีย่ว  
ใบอนุญาตออกสองทาง วซีา่นักเรยีนเทา่น้ัน  
หรอืผูท้ีอ่ยูใ่นความอปุการะของผูถ้อืวซีา่นักเรยีน  /  วีซา่นักท่องเทีย่ว
จะไม่มสีทิธิท์ีจ่ะสมคัรขอรบัการชว่ยเหลอืทางการเงนิส าหรบันักเรยีน 

(iii) ส าหรบันักเรยีนผูส้มคัรทีจ่ะเขา้เรยีนในสถานรบัเลีย้งเด็ก  
ช ัน้อนุบาลตน้และอนุบาลปลายในโรงเรยีนอนุบาล (K1 ถงึ K3) จะตอ้ง 

 มอีายอุยา่งนอ้ย  2 ปี  8 เดอืน  ในวนัที่  31 สงิหาคม  2020 (คือเกดิวนัทีห่รอืกอ่นวนัที่  31 
ธนัวาคม  2017 )  และ  

 ก าลงัศกึษาในสถานรบัเลีย้งเด็ก  ช ัน้อนุบาลตน้และอนุบาลปลาย (K1 ถงึ  K3) 
ในโรงเรยีนอนุบาลทีข่ึน้ทะเบยีนกบัส านักงานการศกึษา (EDB) 
โดยทีโ่รงเรยีนอนุบาลน้ันจะตอ้งเป็นโรงเรยีนทีไ่ม่แสวงหาก าไร  
เปิดสอนหลกัสตูรทอ้งถิน่ภายใตแ้ผนการศกึษาในระดบัอนุบาล 

(iv) ส าหรบันักเรยีนผูส้มคัรทีก่ าลงัศกึษาอยูใ่นศนูยด์แูลเด็กเล็ก  (กลุ่มอายุ  0-2 ขวบ)  
และศนูยด์แูลเด็กเล็ก  ( กลุม่อายุ  2-3 ขวบ)  จะตอ้ง 

 ไดร้บับรกิารดแูลตลอดทัง้วนัในศนูยด์แูลเด็กเล็ก  
( กสถานรบัเลีย้งเด็กตอนกลางวนัหรอืเด็กกลุม่อายเุทยีบเท่าเด็กในศนูยด์แูลเด็กเล็ รว่มโรงเรยี
นอนุบาล)   ที่ขึน้ทะเบยีนกบั กรมสวสัดกิารสงัคม  (SWD) และ 

 ผ่านการตรวจสอบรายไดแ้ละทรพัยส์นิ  และการทดสอบ  “ความตอ้งการทางสงัคม”  
ภายในระยะเวลาการประเมนิเดยีวกนัเพือ่ใหม้คีณุสมบตัพิรอ้มส าหรบัรบัการลดหยอ่นคา่เลา่
เรยีน และ 

(v) โรงเรยีนทีนั่กเรยีนผูส้มคัรเขา้เรยีนอยู่น้ันจะตอ้งอยู่ในประเภททีก่ าหนดตามแผนโครงการดงัต่อไปนี ้

โครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงิน 

 โครงการลดหยอ่นคา่เล่าเรยีนโรงเรยีนอนุบาลและศูนยเ์ดก็เลก็ (KCFR) 
ใหค้วามชว่ยเหลอืครอบครวัทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิในรปูแบบของการลดหยอ่
นคา่เลา่เรยีนบุตรทีเ่รยีนในสถานรบัเลีย้งเด็ก  
อนุบาลตน้และอนุบาลปลายในโรงเรยีนอนุบาลซึง่ไม่แสวงหาก าไรในทอ้งถิน่ภายใตแ้ผนกา
รศกึษาระดบัอนุบาล  และ /หรอืไดร้บับรกิารดแูลตลอดทัง้วนัในศนูยด์แูลเด็กเล็กตา่ง  ๆ  

 ทุนชว่ยเหลอืคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาส าหรบันกัเรยีนอนุบาล  (Grant-KG) 
ใหทุ้นชว่ยเหลอืเพิม่เตมิส าหรบันักเรยีนอนุบาลทีข่าดแคลนซึง่ผ่านการตรวจสอบทรพัยส์นิแ
ละมคีณุสมบตัคิรบถว้นตามเกณฑก์ารไดร้บัสทิธิใ์นโครงการ KCFR 
เพือ่น าไปใชส้ าหรบัคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ  
อนัเกีย่วกบัการศกึษาทีเ่กดิขึน้จากการศกึษาในระดบัอนุบาลของนักเรยีนภายใตแ้ผนการศกึ
ษาระดบัอนุบาล 

 โครงการความชว่ยเหลอืดา้นต าราเรยีน (TA) 
ใหค้วามชว่ยเหลอืแกนั่กเรยีนทีข่าดแคลนซึง่ศกึษาระดบัประถมศกึษาปีที่  1 
ถงึมธัยมศกึษาปีที่  3 / มธัยมศกึษาปีที่  6 ในโรงเรยีนอดุหนุนเงนิชว่ยเหลอืของรฐับาล  
และโรงเรยีนในทอ้งถิน่ตา่ง  ๆ  ภายใตโ้ครงการเงนิชว่ยเหลอืโดยตรง  
เพือ่ใหค้รอบคลมุคา่ใชจ้า่ยดา้นต าราเรยีนทีจ่ าเป็น  
รวมทัง้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาอืน่  ๆ   

 โครงการเงินชว่ยเหลอืคา่เดนิทางส าหรบันกัเรยีน (STS) 
ใหค้วามชว่ยเหลอืเงนิคา่เดนิทางส าหรบันักเรยีนทีข่าดแคลนซึง่ก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัประถ
มศกึษาหรอืมธัยมศกึษาตามเกณฑห์รอืศกึษาในหลกัสตูรภาคกลางวนัแบบเต็มเวลาไปจนถงึ
ระดบัอดุมศกึษาในสถาบนัทีเ่ป็นทีย่อมรบั  ซึง่เดนิทางจากโรงเรยีนโดยใชเ้วลาเกนิกว่า  10 
นาทแีละเดนิทางไปโรงเรยีนโดยรถสาธารณะ 

２ 

 

 โครงการเงินชว่ยเหลอืคา่อนิเทอรเ์น็ต (SIA) 
ใหเ้งนิชว่ยเหลอืแกค่รอบครวัทีข่าดแคลนซึง่มนัีกเรยีนทีก่ าลงัศกึษาแบบเต็มเวลาในระดบัประถมศกึษาหรอื
มธัยมศกึษา  หรอืเป็นนักศกึษาเต็มเวลาทีเ่รยีนหลกัสตูรประกาศนียบตัรช ัน้สงู Yi Jin (DYJ) 
(รูจ้กักนัในนาม  Yi Jin Diploma (YJD) กอ่นปี  2016) หรอืเทยีบเทา่ในหลกัสตูรตา่ง  ๆ  
ของสภาการฝึกอบรมอาชวีศกึษา  (VTC) ส าหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยดา้นอนิเทอรเ์น็ตในการเรยีนผ่านสือ่  e-
learning ทีบ่า้นส าหรบับุตร  ทัง้นี้  ครอบครวัทีม่สีทิธิจ์ะไดร้บัเงนิชว่ยเหลอืในอตัราคงทีเ่ป็นรายครวัเรอืน  
โดยไม่ค านึงวา่ในครอบครวัจะมจี านวนบุตรกีค่น 

ขัน้ตอนการสมคัร 
หากครอบครวัใดมคีวามประสงคจ์ะสมคัรขอรบัการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิส าหรบันักเรยีนในปีการศกึษา  
2020/21 กรณุากรอกแบบฟอรม์ใบสมคัร (SFO 106B หรอื  SFO 7B) 
ตามหมายเหตคุ าแนะน าเกีย่วกบัแบบฟอรม์ใบสมคัรของครวัเรอืนแลว้สง่แบบฟอรม์ใบสมคัรทีก่รอกเรยีบรอ้ยแล ้
วพรอ้มทัง้เอกสารประกอบอืน่  ๆ  ที่จ าเป็นมายงั  SFO โดยตรงทางไปรษณีย ์ ทัง้นี้  
แตล่ะครอบครวัจะตอ้งยืน่ใบสมคัรเพยีงใบเดยีวเทา่น้ัน  
การยืน่ใบสมคัรหลายใบของผูส้มคัรคนเดยีวกนัจะถอืเป็นโมฆะ  ขัน้ตอนการสมคัรมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้
(i) ส าหรบัการสมคัรขอความชว่ยเหลอืทางการเงินแก่นกัเรยีนประถมศกึษาและมธัยมศกึษา 

เวลา ขัน้ตอน 
ภายในหรอืก่อนสิ ้
นเดอืนพฤษภาคม

 2020 

ผูส้มคัรจ าเป็นตอ้งสง่ใบสมคัรทีก่รอกขอ้มูลเรยีบรอ้ยแลว้พรอ้มทัง้แบบฟอรม์เพิม่เติ
ม  (ถา้มี )  และส าเนาเอกสารประกอบตา่ง  ๆ  ที่เกีย่วขอ้งไปยงั  SFO ทางไปรษณีย ์ 
โดยจ่าหนา้ซองตามทีอ่ยู่ทีใ่หไ้ว ้   

ส าหรบัผูส้มคัรทีไ่ดร้บัการเบกิจ่ายเงินชว่ยเหลอืดา้นต าราเรยีนประจ าปี  2019/20 
สิน้เดอืนกรกฎาค
ม   / สิงหาคม  

2020 

หากผูส้มคัรทีส่่งใบสมคัรในวนัทีห่รอืกอ่นวนัที่  31 พฤษภาคม 2020 
ไดใ้หข้อ้มูลทีจ่ าเป็นทัง้หมดพรอ้มกบัเอกสารประกอบต่าง ๆ  แลว้  
พรอ้มทัง้มคีุณสมบตัติามเกณฑก์ารใหส้ทิธิแ์ละผ่านการตรวจสอบทรพัยส์นิแลว้  ทาง SFO 
จะออกเงนิชว่ยเหลอืดา้นต าราเรยีนใหโ้ดยวธิกีารจ่ายช าระอตัโนมตัใินวนัสิน้เดอืนกรกฎาคม/สิงห
าคม  2020  และเงนิชว่ยเหลอืค่าอนิเทอรเ์น็ตใหแ้กค่รอบครวัทีม่สีทิธิป์ระมาณสิน้เดอืนกรกฎาคม  
/ สิงหาคม  2019 และ  SFO จะออกหนังสอืแจง้ผล* ใหแ้กผู่ส้มคัรประมาณเดอืนสงิหาคม  2020 
โดยจะมกีารออก  “หนังสอืแจง้การไมม่สีทิธิ”์ ใหแ้กค่รอบครวัทีไ่ม่ผ่านการตรวจสอบทรพัยส์นิ  
ครอบครวัทีใ่หข้อ้มูลทีจ่ าเป็นไม่ครบถว้นตามก าหนดเวลาของทาง SFO 
หรอืครอบครวัทีข่อยกเลกิการสมคัร   

ตัง้แตเ่ดอืนตลุาคม
 2020 

ส าหรบันักเรยีนทีไ่ดร้บัการเบิกจา่ยเงนิชว่ยเหลอืดา้นต าราเรยีนแลว้  ทาง SFO 
จะท าการค านวณเงินชว่ยเหลอืใหม่และก าหนดจ านวนเงนิชว่ยเหลอืทีผู่ส้มคัรมสีทิธิแ์ละจา่ยเงิ
นชว่ยเหลอืจ านวนทีเ่หลอืใหก้บัผูส้มคัร  
หรอืเรยีกคนืค่าใชจ้า่ยส่วนเกนิจากผูส้มคัรเมือ่อตัราการใหเ้งนิค่าต าราเรยีนส าหรบัปีการศกึษ
าใหม่ออกมา  ) ประมาณเดอืนตุลาคม 2020  (
และไดม้ีการตรวจสอบขอ้มูลโรงเรยีนของนักเรยีนผูส้มคัรกบัฐานขอ้มูลของ EDB 
แลว้นับตัง้แต่เดอืนตุลาคม  2020   

ส าหรบัผูส้มคัรทีย่งัไม่ไดร้บัการเบกิจา่ยเงินชว่ยเหลอืดา้นต าราเรยีนประจ าปี  2019/20 
หรอืผูท้ีม่บีุตรทีก่ าลงัเรยีนอยู่ช ัน้  P1 ในปีการศกึษา  2020/2021 
สงิหาคม 2020 หากผูส้มคัรทีส่ง่ใบสมคัรภายในหรอืกอ่นวนัที่  31 พฤษภาคม  2020 

ไดใ้หข้อ้มูลทีจ่ าเป็นพรอ้มทัง้เอกสารประกอบทัง้หมดแลว้  ทาง  SFO จะออก  “
หนังสอืแจง้ผล” * ใบรบัรองสทิธิข์องนักเรยีน  (EC) และ  
“หมายเหตคุ าแนะน าการสมคัรโครงการความชว่ยเหลอืทางการเงนิ” 
ใหแ้กผู่ส้มคัรทีม่สีทิธินั์บตัง้แตเ่ดอืนสงิหาคม  2020 โดยจะมกีารออก  
“หนังสอืแจง้การไม่มสีทิธิ”์ ใหแ้ก่ครอบครวัทีไ่ม่ผ่านการตรวจสอบทรพัยส์นิ  
ครอบครวัทีใ่หข้อ้มูลทีจ่ าเป็นไม่ครบถว้นตามก าหนดเวลาของทาง  SFO 
หรอืครอบครวัทีข่อยกเลกิการสมคัร 

กนัยายน 2020 ผูส้มคัรทีไ่ดร้บัใบ  EC จะตอ้งตรวจสอบขอ้มูลสว่นตวัและโครงการต่าง ๆ  
ทีเ่ลอืกสมคัรใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นพมิพบ์นใบ  EC โดยผูส้มคัรจะตอ้งสง่คนืใบ EC 
ฉบบัสมบูรณใ์หก้บัทางโรงเรยีนทีนั่กเรยีนศกึษาอยู่ ภายใน 1 
สปัดาหห์ลงัจากเปิดเรยีนหรอืภายใน  2 สปัดาหนั์บจากวนัทีอ่อกใบ EC 
(แลว้แตว่่าอนัไหนเกดิขึน้ทหีลงั )  เพื่อการด าเนินการ ทัง้นี ้  
โรงเรยีนจะรบัรองสถานะและการเขา้เรยีนของนักเรยีนผูส้มคัร  จากน้ันจงึส่งใบ  EC ใหก้บัทาง  
SFO ต่อไป  โดยปกตแิลว้  SFO จะไม่รบัใบ  EC ทีย่ืน่ส่งภายหลงัวนัทีก่ าหนด     

 

 

  
ใบสมคัรของครวัเรอืนโครงการความชว่ยเหลอืด้

าน 

การเงินส าหรบันกัเรยีน 
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     (Thai)
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(Thai)
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( i ii )  ภายใตส้ถานการณป์กติ  (ยกเวน้การชว่ยเหลอืทางการเงินส าหรบันกัเรยีนกอ่นประถมวยั)  ทาง  
SFO จะไมย่อมรบั  “การสมคัรของครวัเรยีนโครงการความชว่ยเหลอืดา้นการเงินส าหรบันกัเรยีน”  
ทีส่่งในวนัทีห่รอืหลงัวนัที่  1 มนีาคม 2021 ทัง้นี้  
ก าหนดสิน้สุดการรบัสมคัรส าหรบัโครงการความชว่ยเหลอืดา้นการเงินแต่ละโครงการไดร้ะบไุวใ้น
ตารางตอ่ไปนี้   

โครงการความชว่ยเหลอื
ดา้นการเงิน ก าหนดสิน้สุดการรบัสมคัร 

โครงการลดหย่อนคา่เล่าเร ี
ยนโรงเรยีนอนุบาลและศูน
ยดู์แลเดก็เล็ก (KCFR) 

ผูส้มคัรจะตอ้งส่งแบบฟอรม์การสมคัรใหก้บั S FO 
ก่อนส าเรจ็ช ัน้การศกึษาในปีการศกึษา  2020/21 หรอืไม่เกนิวนัที่  15 
สงิหาคม  2021 แลว้แตอ่นัไหนมาก่อน  มิเช่นนัน้  
จะไม่ไดร้บัการลดหย่อนคา่เล่าเรยีนแมว้่าจะผ่านการตรวจสอบรายไดแ้ละทรพั
ยส์นิและมคีณุสมบตัผิ่านเกณฑก์ารใหส้ทิธิก์็ตาม  ทัง้นี้  
เดอืนทีม่ผีลบงัคบัใชข้องการลดหย่อนคา่เล่าเรยีน  
จะเป็นเดอืนทีผู่ส้มคัรท าการส่งแบบฟอรม์การสมคัร  
หรอืเดอืนทีน่กัเรยีนผูส้มคัรไดร้บัการยอมรบัใหเ้ขา้เรยีนในโรงเรยีนอนุบาล   /
ศูนยดู์แลเดก็เล็ก  ขึน้กบัว่าสิง่ใดจะเกดิขึน้ทหีลงั   

เงินทุนชว่ยเหลอืคา่ใชจ้า่ยทีเ่กี่
ยวขอ้งกบัการศกึษาส าหรบันั
กเรยีนอนุบาล (Grant-KG) 

ผูส้มคัรจะตอ้งสง่แบบแบบฟอรม์การสมคัรใหก้บัทาง SFO 
กอ่นส าเรจ็ช ัน้การศกึษาในปีการศกึษา  2020/21 หรอืไมเ่กนิวนัที่  15 สงิหาคม  2021 
แลว้แตอ่นัไหนมากอ่น มเิชน่นัน้จะไมไ่ดร้บัการเบกิจา่ยส าหรบัโครงการ Grant-KG 
แมว้่าผูส้มคัรจะผา่นการตรวจสอบรายไดแ้ละทรพัยส์นิและมคีณุสมบตัผิา่นเกณฑก์ารให้
สทิธิก์็ตาม 

โครงการความชว่ยเหลอืดา้
นต าราเรยีน (TA) 

ผูส้มคัรจะตอ้งส่งแบบฟอรม์การสมคัรใหก้บั  SFO ในวนัหรอืก่อนวนัที่  31 
ตลุาคม 2020 มเิชน่นัน้  
จะไม่ไดร้บัการชว่ยเหลอืดา้นต าราเรยีนแมว้่าจะผ่านการตรวจสอบรายไดแ้ละ
ทรพัยส์นิและมคีณุสมบตัผ่ิานเกณฑก์ารใหส้ทิธิก์็ตาม 

โครงการเงินชว่ยเหลอืคา่เ
ดนิทางส าหรบันกัเรยีน  

(STS) 

ส าหรบัผูส้มคัรทีส่่งแบบฟอรม์การสมคัรในวนัทีห่รอืหลงัวนัที่ 1 พฤศจกิายน 
2020 ผา่นการตรวจสอบรายไดแ้ละทรพัยส์นิ  และผา่นเกณฑก์ารใหส้ทิธิ  
การจ่ายเงินชว่ยเหลอืคา่เดนิทางส าหรบันกัเรยีน (ถ้ามี)  
ใหก้บัผูส้มคัรทีผ่่านการคดัเลอืกอาจมผีลบงัคบัใช้  
ต ัง้แตว่นัทีไ่ดร้บัใบสมคัรหรอืวนัทีเ่ขา้เรยีนในโรงเรยีนของนกัเรยีนผูส้มคัร 
(หรอืวนัสิน้สุดโครงการ CSSA 
ส าหรบันกัเรยีนทีไ่ดร้บัเงินชว่ยเหลอืในโครงการ  CSSA มากอ่นหน้านี้)  ทัง้นี้  
ขึน้อยูก่บัสภาพการณข์องแตล่ะกรณี 

โครงการเงินชว่ยเหลอืคา่อิ
นเทอรเ์น็ต (SIA) 

ส าหรบัผูส้มคัรทีส่่งแบบฟอรม์การสมคัรในวนัทีห่รอืหลงัวนัที่  1 กมุภาพนัธ ์
2021 อาจมกีารจ่ายเงินชว่ยเหลอืโครงการ  SIA 
บางส่วนใหก้บัผูส้มคัรทีผ่่านการคดัเลอืก  
โดยทีผู่ส้มคัรจะตอ้งผ่านการตรวจสอบรายไดแ้ละทรพัยส์นิและมคีณุสมบตัผ่ิาน
เกณฑก์ารใหส้ทิธิ ์

(iv) SFO จะด าเนินการแจง้การไดร้บัใบสมคัรใหท้ราบโดยการสง่ SMS 
ผ่านทางหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืในฮ่องกงของผูส้มคัร หรอืออกหนังสอืแจง้  
(ส าหรบัผูส้มคัรทีไ่ม่สามารถใหห้มายเลขโทรศพัทใ์นฮอ่งกงได )้  หากผูส้มคัรไม่ไดร้บัการแจง้เตอืนใด  ๆ  
เกีย่วกบัการไดร้บัใบสมคัรโดยทาง  SMS หรอืหนังสอืแจง้จากทาง  SFO ภายใน  20 
วนัท าการหลงัจากสง่แบบฟอรม์การสมคัร  กรุณาตดิต่อสอบถามทีส่ายดว่นของ  SFO เพือ่ตรวจสอบวา่  
SFO ไดร้บัใบสมคัรของทา่นแลว้หรอืไม่ เพื่อหลกีเลีย่งการลา่ชา้ในการสมคัร  
อนัเน่ืองจากการสง่มอบทีไ่ม่ถกูตอ้ง  /  ไม่ส าเรจ็ 

การตรวจสอบรายไดแ้ละทรพัยส์นิและระดบัความชว่ยเหลอื 
(i) SFO จะใชก้ลไก “รายไดค้รอบครวัทีป่รบัแลว้ ” (AFI) 

เป็นการตรวจสอบรายไดแ้ละทรพัยส์นิเพือ่ท าการประเมนิการใหส้ทิธิข์องครอบครวัในการขอรบัความชว่ยเ
หลอืดา้นการเงนิส าหรบันักเรยีนรวมทัง้ระดบัความชว่ยเหลอื ดงัสตูรตอ่ไปนี ้

 AFI = รายไดท้ัง้หมดตอ่ปีของครอบครวั 
จ านวนสมาชกิในครอบครวั + (1) 

(ii) รายไดท้ัง้หมดต่อปีของครอบครวั ประกอบดว้ยรายไดต้่อปีของผูส้มคัรและคู่สมรส ,  30% 
ของรายไดต้่อปีของบุตรทีย่งัไม่ไดแ้ต่งงานซึง่อาศยัอยู่กบัครอบครวั ถา้มี  และ  เงินอุดหนุนจากญาติ   / เพื่อน  ถา้มี 

３ 

 

ตลุาคม 2020 
เป็นตน้ไป 

หลงัจากตรวจสอบใบ EC ทีส่่งกลบัมา  ทาง SFO 
จะด าเนินการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการเงนิ โดยการจา่ยช าระอตัโนมตัิ  
ใหแ้กนั่กเรยีนทีไ่ดร้บัการยนืยนัสทิธิต์ามโครงการทีต่นไดส้มคัรไป   

*ส าหรบัผูส้มคัรทีม่บีตุรสมคัรขอรบัการชว่ยเหลอืทางการเงนิส าหรบันักเรยีนกอ่นประถมวยัในปี  2020/21 
ในคราวเดยีวกนั  ทาง  SFO จะท าการออก  “หนังสอืแจง้ผล” พรอ้มกบั SC ใหแ้กค่รอบครวัผูม้สีทิธิ ์ 
ส าหรบัรายละเอยีดโปรดดใูนขัน้ตอนการสมคัรส าหรบัการสมคัรขอความชว่ยเหลอืทางการเงนิแกนั่กเรยีนกอ่นปร
ะถมวยั 
(ii) ส าหรบัการสมคัรขอรบัการชว่ยเหลอืทางการเงินแกน่กัเรยีนกอ่นประถมวยั 

เวลา ขัน้ตอน 
ส าหรบัผูส้มคัรทีไ่ดร้บัการเบกิจา่ยการชว่ยเหลอืทางการเงินส าหรบันกัเรยีนกอ่นประถมวยัเท่านั้
น  (ไมร่วมนกัเรยีนทีก่ าลงัจะเขา้เรยีนระดบั  P1 ในปีการศกึษา 2020/21) ในปี  2019/20 
ภายในหรอืกอ่
นสิน้เดอืนมถินุ
ายน  2020 

ผูส้มคัรจะตอ้งสง่แบบฟอรม์ใบสมคัรฉบบัสมบูรณพ์รอ้มดว้ยแบบฟอรม์การ
ประเมนิ  “ความตอ้งการทางสงัคม”  (ถา้มี)  และส าเนาเอกสารประกอบตา่ง  ๆ  
ทีเ่กีย่วขอ้ง  ใหก้บั  SFO ทางไปรษณียโ์ดยจา่หนา้ตามทีอ่ยูท่ีใ่หไ้ว ้  

สงิหาคม 2020 
เป็นตน้ไป 

ถา้ผูส้มคัรทีส่ง่ใบสมคัรในวนัหรอืกอ่นวนัที่  30 มถินุายน  2020 
ไดใ้หข้อ้มูลทีจ่ าเป็นทัง้หมดพรอ้มกบัเอกสารประกอบตา่ง  ๆ  แลว้  ทาง  SFO 
จะท าการออก  “หนังสอืแจง้ผล” พรอ้มกบั ใบรบัรองจากโรงเรยีน (SC)  
ใหแ้กนั่กเรยีนผูส้มคัรทีม่สีทิธิ ์ ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม  2020 เป็นตน้ไป    
ทัง้นี ้ ใบ SC 
ทีเ่กีย่วขอ้งจะใชไ้ดก้บันักเรยีนผูส้มคัรทีก่ าลงัจะยา้ยเขา้เรยีนไปยงัโรงเรยีนอืน่
ในปีการศกึษา 2020/21 เท่าน้ัน  
ซึง่มชี ัน้เรยีนหรอืหอ้งเรยีนทีแ่ตกตา่งไปจากฉบบักอ่นพมิพ ์ 
หรอืผูท้ีก่ าลงัจะสมคัรขอความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิส าหรบันักเรยีนกอ่นประ
ถมวยัเป็นคร ัง้แรก ในกรณีดงักลา่ว ผู ้สมคัรจะตอ้งส่งใบ  SC 
ใหก้บัโรงเรยีนทีต่นจะเขา้ศกึษาส าหรบัปี  2020/21 ภายในวนัที่  31 สงิหาคม  
2020 หรอืภายใน 2 สปัดาหนั์บจากวนัทีอ่อกใบ SC  
(แลว้แตอ่นัไหนเกดิขึน้ทหีลงั)  เพื่อด าเนินการ   

ส าหรบัผูส้มคัรทีย่งัไมไ่ดร้บัการเบกิจา่ยการชว่ยเหลอืทางการเงินส าหรบันกัเรยีนกอ่นประถมว ั
ยในปี  2019/20 
กรกฎาคม  2020 

เป็นตน้ไป 
SFO จะแจก 
“แบบฟอรม์ใบสมคัรของครวัเรอืนโครงการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการเงนิส า
หรบันักเรยีน” พรอ้มกบัใบ  SC ใหก้บัผูส้มคัรทีส่นใจผ่านทางโรงเรยีนตา่ง  ๆ  
และจะรบัสมคัรตัง้แตว่นัที่  1 สงิหาคม 2020 
โดยผูส้มคัรจะตอ้งสง่คนืแบบฟอรม์ใบสมคัรฉบบัสมบูรณใ์หก้บัทาง  SFO 
โดยตรงทางไปรษณียโ์ดยเรว็ทีส่ดุ และส่งใบ SC 
ใหก้บัโรงเรยีนทีจ่ะเขา้เรยีนส าหรบัปี  2020/21 กอ่นวนัที่  30 สงิหาคม  
2020 เพือ่ด าเนินการต่อไป 

 
หมายเหตุ 

(i) ถา้ปัจจุบนัทางครอบครวัไดร้บัการชว่ยเหลอืดา้นสวสัดกิารสงัคมแบบครอบคลมุ  (CSSA) อยู่แลว้ 
โดยมบุีตรทีเ่รยีนในโรงเรยีนประถมศกึษาและมธัยมศกึษาหรอืโรงเรยีนอนุบาลและระดบัช ัน้อืน่  ๆ  
ทีต่ า่กวา่  จะตอ้งสมคัรโดยตรงกบั  SWD เพือ่ขอรบัการชว่ยเหลอืดา้นค่าเลา่เรยีน  
คา่ธรรมเนียมการสอบ  ค่าต าราเรยีนและอุปกรณก์ารเรยีน  ค่าพาหนะ  ค่าอนิเทอรเ์น็ตบา้น  และอืน่  
ๆ  ส าหรบัปีการศกึษา  2020/21 โดยไม่จ าเป็นตอ้งสง่ใบสมคัรกบัทาง  SFO 

( i i )  นอกเหนือจากการสง่แบบฟอรม์กอ่นพมิพใ์นรูปแบบกระดาษแลว้  นับตัง้แต่ปีการศกึษา  2020/21 
เป็นตน้ไป  
ผูส้มคัรตอ่เน่ืองทีไ่ดร้บัการออกแบบฟอรม์กอ่นพมิพแ์ละไดย้ืน่สง่แบบฟอรม์ใบสมคัรแบบอเิล็กทรอ
นิกส ์ ( SFO 7B(E)) 
ทางออนไลนใ์นปีกอ่นศกึษากอ่นสามารถทีจ่ะเลอืกดาวนโ์หลดและสง่แบบฟอรม์ใบสมคัรเปลา่ทีย่งัไ
ม่มกีรอกขอ้มูลใด  ๆ  (SFO 107B(E)) (ซึง่ก็คอืแบบฟอรม์กอ่นพมิพฉ์บบัอเิล็กทรอนิกส)์  
ไดท้างออนไลน์  นอกจากนี้  ผูส้มคัรยงัสามารถใชแ้บบฟอรม์ใบสมคัรแบบอเิล็กทรอนิกส ์ (SFO 
7B(E)) ในการสง่ใบสมคัรทางออนไลนไ์ดอ้กีดว้ย  ทัง้นี ้  รายละเอยีดตา่ง  ๆ  
สามารถดไูดท้ีเ่ว็บไซตข์อง SFO (https://www.wfsfaa.gov.hk/sfo/en/forms/form.htm) 
เมือ่ผูส้มคัรไดส้ง่แบบฟอรม์ใบแบบอเิล็กทรอนิกสแ์ลว้  
ก็ไม่จ าเป็นตอ้งสง่แบบฟอรม์การสมคัรในรปูแบบกระดาษใหก้บั  SFO อกี 
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(iii) โดยทั่วไป สมาชกิของครอบครวัหมายถงึตวัผูส้มคัร คู่สมรส 
บุตรทีย่งัไม่ไดแ้ตง่งานซึง่อาศยัอยูก่บัครอบครวั  
และผูป้กครองทีอ่ยูใ่นความอปุถมัภข์องผูส้มคัร  หรอืคูส่มรสของผูส้มคัร 

(iv) ส าหรบัครอบครวัเลีย้งเดีย่วทีม่สีมาชกิ  2 ถงึ  3  คน  “ตวัประกอบ  +1” ของตวัหารในสตูร  
AFI จะเพิม่ขึน้เป็น  2  

(v) มาตรฐานการใหส้ทิธิ ์ AFI ส าหรบัความชว่ยเหลอืระดบัตา่ง  ๆ  ในปีการศกึษา  2020/21 
ระบไุวใ้นตารางดา้นลา่ง  โปรดจ าไวว้า่  AFI ไม่ใชร่ายไดเ้ฉลีย่ตอ่เดอืนของครอบครวั 

* เกณฑข์อง  AFI ในการใหค้วามชว่ยเหลอืเต็มจ านวนส าหรบัครอบครวัทีม่สีมาชกิ  3 คน  และ  4 คน  เป็นเงนิ 
$50,323 และ $46,297 ตามล าดบัในปีการศกึษา 2020/21 ส าหรบัครอบครวัเลีย้งเดีย่วทีม่สีมาชกิ  2 คน 
และครอบครวัเลีย้งเดีย่วทีม่สีมาชกิ  3 คน  จะไดร้บัพจิารณาเป็นครอบครวัทีม่สีมาชกิ  3 คน  
และครอบครวัทีม่สีมาชกิ 4 คนตามล าดบั  ในการก าหนดเกณฑ ์ AFI 
ส าหรบัระดบัการใหค้วามชว่ยเหลอืเต็มจ านวนและการค านวณ  AFI   
# ส าหรบัการใหค้วามชว่ยเหลอืแกนั่กเรยีนกอ่นประถมวยั  ระดบัการใหค้วามชว่ยเหลอืจะอยูท่ี่  3/4 
ของเงนิชว่ยเหลอื (75%) ถา้  AFI อยูร่ะหวา่ง $41,569 และ $50,919 
และระดบัความชว่ยเหลอืจะอยูท่ีค่ร ึง่หน่ึงของเงนิชว่ยเหลอื (50%) ถา้  AFI อยู่ระหวา่ง  $50,920 และ $80,378 
การจา่ยเงินชว่ยเหลอื 

 ส าหรบัการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิส าหรบันักเรยีนระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา  ทาง  SFO 
จะออกเงนิชว่ยเหลอืโดยวธิกีารจา่ยอตัโนมตัใิหก้บัผูส้มคัรทีม่สีทิธิ ์   (หมายเหต:ุ 
ปกตจิ านวนเงนิชว่ยเหลอืช ัว่คราวของ TA และ SIA 
จะจา่ยใหก้บัผูส้มคัรทีม่สีทิธินั์บตัง้แตป่ลายเดอืนกรกฎาคม  /  สิงหาคม ในขณะที่  STS 
จะจา่ยในเดอืนตลุาคมเป็นตน้ไป ทัง้นี้  
ผูส้มคัรรายใหม่จะไดร้บัการจา่ยเงนิชว่ยเหลอืในเดอืนหรอืหลงัเดอืนตลุาคม )  

 ส าหรบัการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิส าหรบันักเรยีนกอ่นประถมวยั  
ทางการคลงัจะจา่ยเงนิชว่ยเหลอืทีผ่่านการอนุมตัแิลว้ใหก้บัโรงเรยีนอนุบาล /  
ศูนยด์ูแลเด็กเล็กทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง  ภายในประมาณ  10 วนัท าการ  
นับแตว่นัทีอ่อกหนังสอืแจง้ผลพรอ้มกบัจ านวนเงนิชว่ยเหลอื  จากน้ันทางโรงเรยีนอนุบาล  /  
ศูนยด์ูแลเด็กเล็กจะไดจ้ดัสรรการจา่ยช าระใหก้บัผูส้มคัรต่อไป  (หมายเหต:ุ  SFO 
จะจา่ยเงนิชว่ยเหลอืใหก้บัผูส้มคัรทีผ่่านการคดัเลอืกผ่านทางโรงเรยีนตา่ง  ๆ  ที่เกีย่วขอ้ง  
และเงนิชว่ยเหลอืคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการศกึษาส าหรบันักเรยีนอนุบาลจะจา่ยผา่นระบบจ่ายอตัโนมตัไิปยงับญัชธี
นาคารของผูส้มคัรทีม่สีทิธิโ์ดยจา่ยเป็นกอ้นนับตัง้แตส่ิน้เดอืนกนัยายน  2020)  

การตดิตอ่สอบถาม 
 ตดิตอ่สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัแผนโครงการชว่ยเหลอืทางการเงนิและขัน้ตอนการสมคัร  โทร .  

สายดว่น  24 ช ัว่โมงที่  2802 2345 
หากผูส้มคัรตอ้งการสอบถามเกีย่วกบัการสมคัรโดยใชภ้าษาพืน้ถิน่ชนกลุม่นอ้ย ( ไดแ้ก่ 
ภาษาบาฮาซาอนิโดนีเซยี  ภาษาฮนิดี  ภาษาเนปาล  ภาษาปันจาบ  ภาษาตากาล็อก  ภาษาไทย  และภาษาอรูด)ู 
โทรหาสายดว่น  กรุณาเลอืก  “ภาษาอืน่”  โดยกด  ‘4’ หลงัเสยีงสญัญาณ  นอกจากนี ้
ผูส้มคัรสามารถเขา้ชมโฮมเพจของ  SFO ได ้(www.wfsfaa.gov.hk/sfo)  

 ผูส้มคัรสามารถตดิตอ่ศูนยเ์พือ่ความสามคัคแีละการพฒันาผูพ้ านักชนกลุม่นอ้ย  (CHEER) ไดท้างโทรศพัท ์
หากจ าเป็นตอ้งใชบ้รกิารแปลและลา่มภาษาองักฤษและภาษาชนกลุม่นอ้ย  ทัง้นี ้ หมายเลขสายดว่นของ  
CHEER แสดงไวด้งัตอ่ไปนี ้
ภาษาบาฮาซาอนิโดนีเซยี (3755 6811) ภาษาฮนิด ี (3755 6877) ภาษาเนปาล (3755 6822) 
ภาษาปันจาบ (3755 6844) ภาษาตากาล็อก (3755 6855) ภาษาไทย (3755 6866) และภาษาอรูด ู
(3755 6833) 
นอกจากนี้  ส าหรบัรายละเอยีดการใหบ้รกิารตา่ง  ๆ ผูส้มคัรสามารถเขา้ชมไดท้ีเ่ว็บไซตข์อง CHEER 
(http://www.hkcs.org/en/services/cheer) 

ปีการศกึษา  2020 / 21 - 
กลุ่ม  AFI (HK$) 

ระดบัความชว่ยเหลอื 

0 – 41,568 ทัง้หมด/เงนิชว่ยเหลอืเต็มจ านวน (100%) 
* 

41,569  –  80,378  # ครึง่หน่ึง / 1/2 ของเงนิชว่ยเหลอื (50%) 

>  80,378 ไม่มสีทิธิ ์  
(การสมคัรไม่ส าเรจ็) 
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( i ii )  ภายใตส้ถานการณป์กติ  (ยกเวน้การชว่ยเหลอืทางการเงินส าหรบันกัเรยีนกอ่นประถมวยั)  ทาง  
SFO จะไมย่อมรบั  “การสมคัรของครวัเรยีนโครงการความชว่ยเหลอืดา้นการเงินส าหรบันกัเรยีน”  
ทีส่่งในวนัทีห่รอืหลงัวนัที่  1 มนีาคม 2021 ทัง้นี้  
ก าหนดสิน้สุดการรบัสมคัรส าหรบัโครงการความชว่ยเหลอืดา้นการเงินแต่ละโครงการไดร้ะบไุวใ้น
ตารางตอ่ไปนี้   

โครงการความชว่ยเหลอื
ดา้นการเงิน ก าหนดสิน้สุดการรบัสมคัร 

โครงการลดหย่อนคา่เล่าเร ี
ยนโรงเรยีนอนุบาลและศูน
ยดู์แลเดก็เล็ก (KCFR) 

ผูส้มคัรจะตอ้งส่งแบบฟอรม์การสมคัรใหก้บั S FO 
ก่อนส าเรจ็ช ัน้การศกึษาในปีการศกึษา  2020/21 หรอืไม่เกนิวนัที่  15 
สงิหาคม  2021 แลว้แตอ่นัไหนมาก่อน  มิเช่นนัน้  
จะไม่ไดร้บัการลดหย่อนคา่เล่าเรยีนแมว้่าจะผ่านการตรวจสอบรายไดแ้ละทรพั
ยส์นิและมคีณุสมบตัผิ่านเกณฑก์ารใหส้ทิธิก์็ตาม  ทัง้นี้  
เดอืนทีม่ผีลบงัคบัใชข้องการลดหย่อนคา่เล่าเรยีน  
จะเป็นเดอืนทีผู่ส้มคัรท าการส่งแบบฟอรม์การสมคัร  
หรอืเดอืนทีน่กัเรยีนผูส้มคัรไดร้บัการยอมรบัใหเ้ขา้เรยีนในโรงเรยีนอนุบาล   /
ศูนยดู์แลเดก็เล็ก  ขึน้กบัว่าสิง่ใดจะเกดิขึน้ทหีลงั   

เงินทุนชว่ยเหลอืคา่ใชจ้า่ยทีเ่กี่
ยวขอ้งกบัการศกึษาส าหรบันั
กเรยีนอนุบาล (Grant-KG) 

ผูส้มคัรจะตอ้งสง่แบบแบบฟอรม์การสมคัรใหก้บัทาง SFO 
กอ่นส าเรจ็ช ัน้การศกึษาในปีการศกึษา  2020/21 หรอืไมเ่กนิวนัที่  15 สงิหาคม  2021 
แลว้แตอ่นัไหนมากอ่น มเิชน่นัน้จะไมไ่ดร้บัการเบกิจา่ยส าหรบัโครงการ Grant-KG 
แมว้่าผูส้มคัรจะผา่นการตรวจสอบรายไดแ้ละทรพัยส์นิและมคีณุสมบตัผิา่นเกณฑก์ารให้
สทิธิก์็ตาม 

โครงการความชว่ยเหลอืดา้
นต าราเรยีน (TA) 

ผูส้มคัรจะตอ้งส่งแบบฟอรม์การสมคัรใหก้บั  SFO ในวนัหรอืก่อนวนัที่  31 
ตลุาคม 2020 มเิชน่นัน้  
จะไม่ไดร้บัการชว่ยเหลอืดา้นต าราเรยีนแมว้่าจะผ่านการตรวจสอบรายไดแ้ละ
ทรพัยส์นิและมคีณุสมบตัผ่ิานเกณฑก์ารใหส้ทิธิก์็ตาม 

โครงการเงินชว่ยเหลอืคา่เ
ดนิทางส าหรบันกัเรยีน  

(STS) 

ส าหรบัผูส้มคัรทีส่่งแบบฟอรม์การสมคัรในวนัทีห่รอืหลงัวนัที่ 1 พฤศจกิายน 
2020 ผา่นการตรวจสอบรายไดแ้ละทรพัยส์นิ  และผ่านเกณฑก์ารใหส้ทิธิ  
การจ่ายเงินชว่ยเหลอืคา่เดนิทางส าหรบันกัเรยีน (ถ้ามี)  
ใหก้บัผูส้มคัรทีผ่่านการคดัเลอืกอาจมผีลบงัคบัใช้  
ต ัง้แตว่นัทีไ่ดร้บัใบสมคัรหรอืวนัทีเ่ขา้เรยีนในโรงเรยีนของนกัเรยีนผูส้มคัร 
(หรอืวนัสิน้สุดโครงการ CSSA 
ส าหรบันกัเรยีนทีไ่ดร้บัเงินชว่ยเหลอืในโครงการ  CSSA มากอ่นหนา้นี้)  ทัง้นี้  
ขึน้อยู่กบัสภาพการณข์องแตล่ะกรณี 

โครงการเงินชว่ยเหลอืคา่อิ
นเทอรเ์น็ต (SIA) 

ส าหรบัผูส้มคัรทีส่่งแบบฟอรม์การสมคัรในวนัทีห่รอืหลงัวนัที่  1 กมุภาพนัธ ์
2021 อาจมกีารจ่ายเงินชว่ยเหลอืโครงการ  SIA 
บางส่วนใหก้บัผูส้มคัรทีผ่่านการคดัเลอืก  
โดยทีผู่ส้มคัรจะตอ้งผ่านการตรวจสอบรายไดแ้ละทรพัยส์นิและมคีณุสมบตัผ่ิาน
เกณฑก์ารใหส้ทิธิ ์

(iv) SFO จะด าเนินการแจง้การไดร้บัใบสมคัรใหท้ราบโดยการสง่ SMS 
ผ่านทางหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืในฮ่องกงของผูส้มคัร หรอืออกหนังสอืแจง้  
(ส าหรบัผูส้มคัรทีไ่ม่สามารถใหห้มายเลขโทรศพัทใ์นฮอ่งกงได )้  หากผูส้มคัรไม่ไดร้บัการแจง้เตอืนใด  ๆ  
เกีย่วกบัการไดร้บัใบสมคัรโดยทาง  SMS หรอืหนังสอืแจง้จากทาง  SFO ภายใน  20 
วนัท าการหลงัจากสง่แบบฟอรม์การสมคัร  กรุณาตดิตอ่สอบถามทีส่ายดว่นของ  SFO เพือ่ตรวจสอบวา่  
SFO ไดร้บัใบสมคัรของทา่นแลว้หรอืไม่ เพื่อหลกีเลีย่งการลา่ชา้ในการสมคัร  
อนัเน่ืองจากการสง่มอบทีไ่ม่ถกูตอ้ง  /  ไม่ส าเรจ็ 

การตรวจสอบรายไดแ้ละทรพัยส์นิและระดบัความชว่ยเหลอื 
(i) SFO จะใชก้ลไก “รายไดค้รอบครวัทีป่รบัแลว้ ” (AFI) 

เป็นการตรวจสอบรายไดแ้ละทรพัยส์นิเพือ่ท าการประเมนิการใหส้ทิธิข์องครอบครวัในการขอรบัความชว่ยเ
หลอืดา้นการเงนิส าหรบันักเรยีนรวมทัง้ระดบัความชว่ยเหลอื ดงัสตูรตอ่ไปนี ้

 AFI = รายไดท้ัง้หมดตอ่ปีของครอบครวั 
จ านวนสมาชกิในครอบครวั + (1) 

(ii) รายไดท้ัง้หมดต่อปีของครอบครวั ประกอบดว้ยรายไดต้่อปีของผูส้มคัรและคู่สมรส ,  30% 
ของรายไดต้่อปีของบุตรทีย่งัไม่ไดแ้ต่งงานซึง่อาศยัอยู่กบัครอบครวั ถา้มี  และ  เงินอุดหนุนจากญาติ   / เพื่อน  ถา้มี 

３ 

 

ตลุาคม 2020 
เป็นตน้ไป 

หลงัจากตรวจสอบใบ EC ทีส่่งกลบัมา  ทาง SFO 
จะด าเนินการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการเงนิ โดยการจา่ยช าระอตัโนมตัิ  
ใหแ้กนั่กเรยีนทีไ่ดร้บัการยนืยนัสทิธิต์ามโครงการทีต่นไดส้มคัรไป   

*ส าหรบัผูส้มคัรทีม่บีุตรสมคัรขอรบัการชว่ยเหลอืทางการเงนิส าหรบันักเรยีนกอ่นประถมวยัในปี  2020/21 
ในคราวเดยีวกนั  ทาง  SFO จะท าการออก  “หนังสอืแจง้ผล” พรอ้มกบั SC ใหแ้กค่รอบครวัผูม้สีทิธิ ์ 
ส าหรบัรายละเอยีดโปรดดใูนขัน้ตอนการสมคัรส าหรบัการสมคัรขอความชว่ยเหลอืทางการเงนิแกนั่กเรยีนกอ่นปร
ะถมวยั 
(ii) ส าหรบัการสมคัรขอรบัการชว่ยเหลอืทางการเงินแกน่กัเรยีนกอ่นประถมวยั 

เวลา ขัน้ตอน 
ส าหรบัผูส้มคัรทีไ่ดร้บัการเบกิจา่ยการชว่ยเหลอืทางการเงินส าหรบันกัเรยีนกอ่นประถมวยัเท่านั้
น  (ไมร่วมนกัเรยีนทีก่ าลงัจะเขา้เรยีนระดบั  P1 ในปีการศกึษา 2020/21) ในปี  2019/20 
ภายในหรอืกอ่
นสิน้เดอืนมถินุ
ายน  2020 

ผูส้มคัรจะตอ้งสง่แบบฟอรม์ใบสมคัรฉบบัสมบูรณพ์รอ้มดว้ยแบบฟอรม์การ
ประเมนิ  “ความตอ้งการทางสงัคม”  (ถา้มี)  และส าเนาเอกสารประกอบตา่ง  ๆ  
ทีเ่กีย่วขอ้ง  ใหก้บั  SFO ทางไปรษณียโ์ดยจา่หนา้ตามทีอ่ยูท่ีใ่หไ้ว ้  

สงิหาคม 2020 
เป็นตน้ไป 

ถา้ผูส้มคัรทีส่ง่ใบสมคัรในวนัหรอืกอ่นวนัที่  30 มถินุายน  2020 
ไดใ้หข้อ้มูลทีจ่ าเป็นทัง้หมดพรอ้มกบัเอกสารประกอบตา่ง  ๆ  แลว้  ทาง  SFO 
จะท าการออก  “หนังสอืแจง้ผล” พรอ้มกบั ใบรบัรองจากโรงเรยีน (SC)  
ใหแ้กนั่กเรยีนผูส้มคัรทีม่สีทิธิ ์ ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม  2020 เป็นตน้ไป    
ทัง้นี ้ ใบ SC 
ทีเ่กีย่วขอ้งจะใชไ้ดก้บันักเรยีนผูส้มคัรทีก่ าลงัจะยา้ยเขา้เรยีนไปยงัโรงเรยีนอืน่
ในปีการศกึษา 2020/21 เท่าน้ัน  
ซึง่มชี ัน้เรยีนหรอืหอ้งเรยีนทีแ่ตกตา่งไปจากฉบบักอ่นพมิพ ์ 
หรอืผูท้ีก่ าลงัจะสมคัรขอความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิส าหรบันักเรยีนกอ่นประ
ถมวยัเป็นคร ัง้แรก ในกรณีดงักลา่ว ผู ้สมคัรจะตอ้งส่งใบ  SC 
ใหก้บัโรงเรยีนทีต่นจะเขา้ศกึษาส าหรบัปี  2020/21 ภายในวนัที่  31 สงิหาคม  
2020 หรอืภายใน 2 สปัดาหนั์บจากวนัทีอ่อกใบ SC  
(แลว้แตอ่นัไหนเกดิขึน้ทหีลงั)  เพื่อด าเนินการ   

ส าหรบัผูส้มคัรทีย่งัไมไ่ดร้บัการเบกิจา่ยการชว่ยเหลอืทางการเงินส าหรบันกัเรยีนกอ่นประถมว ั
ยในปี  2019/20 
กรกฎาคม  2020 

เป็นตน้ไป 
SFO จะแจก 
“แบบฟอรม์ใบสมคัรของครวัเรอืนโครงการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการเงนิส า
หรบันักเรยีน” พรอ้มกบัใบ  SC ใหก้บัผูส้มคัรทีส่นใจผ่านทางโรงเรยีนตา่ง  ๆ  
และจะรบัสมคัรตัง้แตว่นัที่  1 สงิหาคม 2020 
โดยผูส้มคัรจะตอ้งสง่คนืแบบฟอรม์ใบสมคัรฉบบัสมบูรณใ์หก้บัทาง  SFO 
โดยตรงทางไปรษณียโ์ดยเรว็ทีส่ดุ และส่งใบ SC 
ใหก้บัโรงเรยีนทีจ่ะเขา้เรยีนส าหรบัปี  2020/21 กอ่นวนัที่  30 สงิหาคม  
2020 เพือ่ด าเนินการต่อไป 

 
หมายเหตุ 

(i) ถา้ปัจจุบนัทางครอบครวัไดร้บัการชว่ยเหลอืดา้นสวสัดกิารสงัคมแบบครอบคลมุ  (CSSA) อยู่แลว้ 
โดยมบุีตรทีเ่รยีนในโรงเรยีนประถมศกึษาและมธัยมศกึษาหรอืโรงเรยีนอนุบาลและระดบัช ัน้อืน่  ๆ  
ทีต่ า่กวา่  จะตอ้งสมคัรโดยตรงกบั  SWD เพือ่ขอรบัการชว่ยเหลอืดา้นค่าเลา่เรยีน  
คา่ธรรมเนียมการสอบ  ค่าต าราเรยีนและอุปกรณก์ารเรยีน  ค่าพาหนะ  ค่าอนิเทอรเ์น็ตบา้น  และอืน่  
ๆ  ส าหรบัปีการศกึษา  2020/21 โดยไม่จ าเป็นตอ้งสง่ใบสมคัรกบัทาง  SFO 

( i i )  นอกเหนือจากการสง่แบบฟอรม์กอ่นพมิพใ์นรูปแบบกระดาษแลว้  นับตัง้แต่ปีการศกึษา  2020/21 
เป็นตน้ไป  
ผูส้มคัรตอ่เน่ืองทีไ่ดร้บัการออกแบบฟอรม์กอ่นพมิพแ์ละไดย้ืน่สง่แบบฟอรม์ใบสมคัรแบบอเิล็กทรอ
นิกส ์ ( SFO 7B(E)) 
ทางออนไลนใ์นปีกอ่นศกึษากอ่นสามารถทีจ่ะเลอืกดาวนโ์หลดและสง่แบบฟอรม์ใบสมคัรเปลา่ทีย่งัไ
ม่มกีรอกขอ้มูลใด  ๆ  (SFO 107B(E)) (ซึง่ก็คอืแบบฟอรม์กอ่นพมิพฉ์บบัอเิล็กทรอนิกส)์  
ไดท้างออนไลน์  นอกจากนี้  ผูส้มคัรยงัสามารถใชแ้บบฟอรม์ใบสมคัรแบบอเิล็กทรอนิกส ์ (SFO 
7B(E)) ในการสง่ใบสมคัรทางออนไลนไ์ดอ้กีดว้ย  ทัง้นี ้  รายละเอยีดตา่ง  ๆ  
สามารถดไูดท้ีเ่ว็บไซตข์อง SFO (https://www.wfsfaa.gov.hk/sfo/en/forms/form.htm) 
เมือ่ผูส้มคัรไดส้ง่แบบฟอรม์ใบแบบอเิล็กทรอนิกสแ์ลว้  
ก็ไม่จ าเป็นตอ้งสง่แบบฟอรม์การสมคัรในรปูแบบกระดาษใหก้บั  SFO อกี 
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(iii) โดยทั่วไป สมาชกิของครอบครวัหมายถงึตวัผูส้มคัร คู่สมรส 
บุตรทีย่งัไม่ไดแ้ตง่งานซึง่อาศยัอยูก่บัครอบครวั  
และผูป้กครองทีอ่ยูใ่นความอปุถมัภข์องผูส้มคัร  หรอืคูส่มรสของผูส้มคัร 

(iv) ส าหรบัครอบครวัเลีย้งเดีย่วทีม่สีมาชกิ  2 ถงึ  3  คน  “ตวัประกอบ  +1” ของตวัหารในสตูร  
AFI จะเพิม่ขึน้เป็น  2  

(v) มาตรฐานการใหส้ทิธิ ์ AFI ส าหรบัความชว่ยเหลอืระดบัตา่ง  ๆ  ในปีการศกึษา  2020/21 
ระบไุวใ้นตารางดา้นลา่ง  โปรดจ าไวว้า่  AFI ไม่ใชร่ายไดเ้ฉลีย่ตอ่เดอืนของครอบครวั 

* เกณฑข์อง  AFI ในการใหค้วามชว่ยเหลอืเต็มจ านวนส าหรบัครอบครวัทีม่สีมาชกิ  3 คน  และ  4 คน  เป็นเงนิ 
$50,323 และ $46,297 ตามล าดบัในปีการศกึษา 2020/21 ส าหรบัครอบครวัเลีย้งเดีย่วทีม่สีมาชกิ  2 คน 
และครอบครวัเลีย้งเดีย่วทีม่สีมาชกิ  3 คน  จะไดร้บัพจิารณาเป็นครอบครวัทีม่สีมาชกิ  3 คน  
และครอบครวัทีม่สีมาชกิ 4 คนตามล าดบั  ในการก าหนดเกณฑ ์ AFI 
ส าหรบัระดบัการใหค้วามชว่ยเหลอืเต็มจ านวนและการค านวณ  AFI   
# ส าหรบัการใหค้วามชว่ยเหลอืแกนั่กเรยีนกอ่นประถมวยั  ระดบัการใหค้วามชว่ยเหลอืจะอยูท่ี่  3/4 
ของเงนิชว่ยเหลอื (75%) ถา้  AFI อยูร่ะหวา่ง $41,569 และ $50,919 
และระดบัความชว่ยเหลอืจะอยูท่ีค่ร ึง่หน่ึงของเงนิชว่ยเหลอื (50%) ถา้  AFI อยู่ระหวา่ง  $50,920 และ $80,378 
การจา่ยเงินชว่ยเหลอื 

 ส าหรบัการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิส าหรบันักเรยีนระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา  ทาง  SFO 
จะออกเงนิชว่ยเหลอืโดยวธิกีารจา่ยอตัโนมตัใิหก้บัผูส้มคัรทีม่สีทิธิ ์   (หมายเหต:ุ 
ปกตจิ านวนเงนิชว่ยเหลอืช ัว่คราวของ TA และ SIA 
จะจา่ยใหก้บัผูส้มคัรทีม่สีทิธินั์บตัง้แตป่ลายเดอืนกรกฎาคม  /  สิงหาคม ในขณะที่  STS 
จะจา่ยในเดอืนตลุาคมเป็นตน้ไป ทัง้นี้  
ผูส้มคัรรายใหม่จะไดร้บัการจา่ยเงนิชว่ยเหลอืในเดอืนหรอืหลงัเดอืนตลุาคม )  

 ส าหรบัการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิส าหรบันักเรยีนกอ่นประถมวยั  
ทางการคลงัจะจา่ยเงนิชว่ยเหลอืทีผ่่านการอนุมตัแิลว้ใหก้บัโรงเรยีนอนุบาล /  
ศูนยด์ูแลเด็กเล็กทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง  ภายในประมาณ  10 วนัท าการ  
นับแตว่นัทีอ่อกหนังสอืแจง้ผลพรอ้มกบัจ านวนเงนิชว่ยเหลอื  จากน้ันทางโรงเรยีนอนุบาล  /  
ศูนยด์ูแลเด็กเล็กจะไดจ้ดัสรรการจา่ยช าระใหก้บัผูส้มคัรต่อไป  (หมายเหต:ุ  SFO 
จะจา่ยเงนิชว่ยเหลอืใหก้บัผูส้มคัรทีผ่่านการคดัเลอืกผ่านทางโรงเรยีนตา่ง  ๆ  ที่เกีย่วขอ้ง  
และเงนิชว่ยเหลอืคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการศกึษาส าหรบันักเรยีนอนุบาลจะจา่ยผา่นระบบจ่ายอตัโนมตัไิปยงับญัชธี
นาคารของผูส้มคัรทีม่สีทิธิโ์ดยจา่ยเป็นกอ้นนับตัง้แตส่ิน้เดอืนกนัยายน  2020)  

การตดิตอ่สอบถาม 
 ตดิตอ่สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัแผนโครงการชว่ยเหลอืทางการเงนิและขัน้ตอนการสมคัร  โทร .  

สายดว่น  24 ช ัว่โมงที่  2802 2345 
หากผูส้มคัรตอ้งการสอบถามเกีย่วกบัการสมคัรโดยใชภ้าษาพืน้ถิน่ชนกลุม่นอ้ย ( ไดแ้ก่ 
ภาษาบาฮาซาอนิโดนีเซยี  ภาษาฮนิดี  ภาษาเนปาล  ภาษาปันจาบ  ภาษาตากาล็อก  ภาษาไทย  และภาษาอรูด)ู 
โทรหาสายดว่น  กรุณาเลอืก  “ภาษาอืน่”  โดยกด  ‘4’ หลงัเสยีงสญัญาณ  นอกจากนี ้
ผูส้มคัรสามารถเขา้ชมโฮมเพจของ  SFO ได ้(www.wfsfaa.gov.hk/sfo)  

 ผูส้มคัรสามารถตดิตอ่ศูนยเ์พือ่ความสามคัคแีละการพฒันาผูพ้ านักชนกลุม่นอ้ย  (CHEER) ไดท้างโทรศพัท ์
หากจ าเป็นตอ้งใชบ้รกิารแปลและลา่มภาษาองักฤษและภาษาชนกลุม่นอ้ย  ทัง้นี ้ หมายเลขสายดว่นของ  
CHEER แสดงไวด้งัตอ่ไปนี ้
ภาษาบาฮาซาอนิโดนีเซยี (3755 6811) ภาษาฮนิด ี (3755 6877) ภาษาเนปาล (3755 6822) 
ภาษาปันจาบ (3755 6844) ภาษาตากาล็อก (3755 6855) ภาษาไทย (3755 6866) และภาษาอรูด ู
(3755 6833) 
นอกจากนี้  ส าหรบัรายละเอยีดการใหบ้รกิารตา่ง  ๆ ผูส้มคัรสามารถเขา้ชมไดท้ีเ่ว็บไซตข์อง CHEER 
(http://www.hkcs.org/en/services/cheer) 

ปีการศกึษา  2020 / 21 - 
กลุ่ม  AFI (HK$) 

ระดบัความชว่ยเหลอื 

0 – 41,568 ทัง้หมด/เงนิชว่ยเหลอืเต็มจ านวน (100%) 
* 

41,569  –  80,378  # ครึง่หน่ึง / 1/2 ของเงนิชว่ยเหลอื (50%) 

>  80,378 ไม่มสีทิธิ ์  
(การสมคัรไม่ส าเรจ็) 
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( i ii )  ภายใตส้ถานการณป์กติ  (ยกเวน้การชว่ยเหลอืทางการเงินส าหรบันกัเรยีนกอ่นประถมวยั)  ทาง  
SFO จะไมย่อมรบั  “การสมคัรของครวัเรยีนโครงการความชว่ยเหลอืดา้นการเงินส าหรบันกัเรยีน”  
ทีส่่งในวนัทีห่รอืหลงัวนัที่  1 มนีาคม 2021 ทัง้นี้  
ก าหนดสิน้สุดการรบัสมคัรส าหรบัโครงการความชว่ยเหลอืดา้นการเงินแต่ละโครงการไดร้ะบไุวใ้น
ตารางตอ่ไปนี้   

โครงการความชว่ยเหลอื
ดา้นการเงิน ก าหนดสิน้สุดการรบัสมคัร 

โครงการลดหย่อนคา่เล่าเร ี
ยนโรงเรยีนอนุบาลและศูน
ยดู์แลเดก็เล็ก (KCFR) 

ผูส้มคัรจะตอ้งส่งแบบฟอรม์การสมคัรใหก้บั S FO 
ก่อนส าเรจ็ช ัน้การศกึษาในปีการศกึษา  2020/21 หรอืไม่เกนิวนัที่  15 
สงิหาคม  2021 แลว้แตอ่นัไหนมาก่อน  มิเช่นนัน้  
จะไม่ไดร้บัการลดหย่อนคา่เล่าเรยีนแมว้่าจะผ่านการตรวจสอบรายไดแ้ละทรพั
ยส์นิและมคีณุสมบตัผิ่านเกณฑก์ารใหส้ทิธิก์็ตาม  ทัง้นี้  
เดอืนทีม่ผีลบงัคบัใชข้องการลดหย่อนคา่เล่าเรยีน  
จะเป็นเดอืนทีผู่ส้มคัรท าการส่งแบบฟอรม์การสมคัร  
หรอืเดอืนทีน่กัเรยีนผูส้มคัรไดร้บัการยอมรบัใหเ้ขา้เรยีนในโรงเรยีนอนุบาล   /
ศูนยดู์แลเดก็เล็ก  ขึน้กบัว่าสิง่ใดจะเกดิขึน้ทหีลงั   

เงินทุนชว่ยเหลอืคา่ใชจ้า่ยทีเ่กี่
ยวขอ้งกบัการศกึษาส าหรบันั
กเรยีนอนุบาล (Grant-KG) 

ผูส้มคัรจะตอ้งสง่แบบแบบฟอรม์การสมคัรใหก้บัทาง SFO 
กอ่นส าเรจ็ช ัน้การศกึษาในปีการศกึษา  2020/21 หรอืไมเ่กนิวนัที่  15 สงิหาคม  2021 
แลว้แตอ่นัไหนมากอ่น มเิชน่นัน้จะไมไ่ดร้บัการเบกิจา่ยส าหรบัโครงการ Grant-KG 
แมว้่าผูส้มคัรจะผา่นการตรวจสอบรายไดแ้ละทรพัยส์นิและมคีณุสมบตัผิา่นเกณฑก์ารให้
สทิธิก์็ตาม 

โครงการความชว่ยเหลอืดา้
นต าราเรยีน (TA) 

ผูส้มคัรจะตอ้งส่งแบบฟอรม์การสมคัรใหก้บั  SFO ในวนัหรอืก่อนวนัที่  31 
ตลุาคม 2020 มเิชน่นัน้  
จะไม่ไดร้บัการชว่ยเหลอืดา้นต าราเรยีนแมว้่าจะผ่านการตรวจสอบรายไดแ้ละ
ทรพัยส์นิและมคีณุสมบตัผ่ิานเกณฑก์ารใหส้ทิธิก์็ตาม 

โครงการเงินชว่ยเหลอืคา่เ
ดนิทางส าหรบันกัเรยีน  

(STS) 

ส าหรบัผูส้มคัรทีส่่งแบบฟอรม์การสมคัรในวนัทีห่รอืหลงัวนัที่ 1 พฤศจกิายน 
2020 ผา่นการตรวจสอบรายไดแ้ละทรพัยส์นิ  และผา่นเกณฑก์ารใหส้ทิธิ  
การจ่ายเงินชว่ยเหลอืคา่เดนิทางส าหรบันกัเรยีน (ถ้ามี)  
ใหก้บัผูส้มคัรทีผ่่านการคดัเลอืกอาจมผีลบงัคบัใช้  
ต ัง้แตว่นัทีไ่ดร้บัใบสมคัรหรอืวนัทีเ่ขา้เรยีนในโรงเรยีนของนกัเรยีนผูส้มคัร 
(หรอืวนัสิน้สุดโครงการ CSSA 
ส าหรบันกัเรยีนทีไ่ดร้บัเงินชว่ยเหลอืในโครงการ  CSSA มากอ่นหน้านี้)  ทัง้นี้  
ขึน้อยู่กบัสภาพการณข์องแตล่ะกรณี 

โครงการเงินชว่ยเหลอืคา่อิ
นเทอรเ์น็ต (SIA) 

ส าหรบัผูส้มคัรทีส่่งแบบฟอรม์การสมคัรในวนัทีห่รอืหลงัวนัที่  1 กมุภาพนัธ ์
2021 อาจมกีารจ่ายเงินชว่ยเหลอืโครงการ  SIA 
บางส่วนใหก้บัผูส้มคัรทีผ่่านการคดัเลอืก  
โดยทีผู่ส้มคัรจะตอ้งผ่านการตรวจสอบรายไดแ้ละทรพัยส์นิและมคีณุสมบตัผ่ิาน
เกณฑก์ารใหส้ทิธิ ์

(iv) SFO จะด าเนินการแจง้การไดร้บัใบสมคัรใหท้ราบโดยการสง่ SMS 
ผ่านทางหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืในฮ่องกงของผูส้มคัร หรอืออกหนังสอืแจง้  
(ส าหรบัผูส้มคัรทีไ่ม่สามารถใหห้มายเลขโทรศพัทใ์นฮอ่งกงได )้  หากผูส้มคัรไม่ไดร้บัการแจง้เตอืนใด  ๆ  
เกีย่วกบัการไดร้บัใบสมคัรโดยทาง  SMS หรอืหนังสอืแจง้จากทาง  SFO ภายใน  20 
วนัท าการหลงัจากสง่แบบฟอรม์การสมคัร  กรุณาตดิตอ่สอบถามทีส่ายดว่นของ  SFO เพือ่ตรวจสอบวา่  
SFO ไดร้บัใบสมคัรของทา่นแลว้หรอืไม่ เพื่อหลกีเลีย่งการลา่ชา้ในการสมคัร  
อนัเน่ืองจากการสง่มอบทีไ่ม่ถกูตอ้ง  /  ไม่ส าเรจ็ 

การตรวจสอบรายไดแ้ละทรพัยส์นิและระดบัความชว่ยเหลอื 
(i) SFO จะใชก้ลไก “รายไดค้รอบครวัทีป่รบัแลว้ ” (AFI) 

เป็นการตรวจสอบรายไดแ้ละทรพัยส์นิเพือ่ท าการประเมนิการใหส้ทิธิข์องครอบครวัในการขอรบัความชว่ยเ
หลอืดา้นการเงนิส าหรบันักเรยีนรวมทัง้ระดบัความชว่ยเหลอื ดงัสตูรตอ่ไปนี ้

 AFI = รายไดท้ัง้หมดตอ่ปีของครอบครวั 
จ านวนสมาชกิในครอบครวั + (1) 

(ii) รายไดท้ัง้หมดต่อปีของครอบครวั ประกอบดว้ยรายไดต้่อปีของผูส้มคัรและคู่สมรส ,  30% 
ของรายไดต้่อปีของบุตรทีย่งัไม่ไดแ้ต่งงานซึง่อาศยัอยู่กบัครอบครวั ถา้มี  และ  เงินอุดหนุนจากญาติ   / เพื่อน  ถา้มี 

３ 

 

ตลุาคม 2020 
เป็นตน้ไป 

หลงัจากตรวจสอบใบ EC ทีส่่งกลบัมา  ทาง SFO 
จะด าเนินการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการเงนิ โดยการจา่ยช าระอตัโนมตัิ  
ใหแ้กนั่กเรยีนทีไ่ดร้บัการยนืยนัสทิธิต์ามโครงการทีต่นไดส้มคัรไป   

*ส าหรบัผูส้มคัรทีม่บีุตรสมคัรขอรบัการชว่ยเหลอืทางการเงนิส าหรบันักเรยีนกอ่นประถมวยัในปี  2020/21 
ในคราวเดยีวกนั  ทาง  SFO จะท าการออก  “หนังสอืแจง้ผล” พรอ้มกบั SC ใหแ้กค่รอบครวัผูม้สีทิธิ ์ 
ส าหรบัรายละเอยีดโปรดดใูนขัน้ตอนการสมคัรส าหรบัการสมคัรขอความชว่ยเหลอืทางการเงนิแกนั่กเรยีนกอ่นปร
ะถมวยั 
(ii) ส าหรบัการสมคัรขอรบัการชว่ยเหลอืทางการเงินแกน่กัเรยีนกอ่นประถมวยั 

เวลา ขัน้ตอน 
ส าหรบัผูส้มคัรทีไ่ดร้บัการเบกิจา่ยการชว่ยเหลอืทางการเงินส าหรบันกัเรยีนกอ่นประถมวยัเท่านั้
น  (ไมร่วมนกัเรยีนทีก่ าลงัจะเขา้เรยีนระดบั  P1 ในปีการศกึษา 2020/21) ในปี  2019/20 
ภายในหรอืกอ่
นสิน้เดอืนมถินุ
ายน  2020 

ผูส้มคัรจะตอ้งสง่แบบฟอรม์ใบสมคัรฉบบัสมบูรณพ์รอ้มดว้ยแบบฟอรม์การ
ประเมนิ  “ความตอ้งการทางสงัคม”  (ถา้มี)  และส าเนาเอกสารประกอบตา่ง  ๆ  
ทีเ่กีย่วขอ้ง  ใหก้บั  SFO ทางไปรษณียโ์ดยจา่หนา้ตามทีอ่ยูท่ีใ่หไ้ว ้  

สงิหาคม 2020 
เป็นตน้ไป 

ถา้ผูส้มคัรทีส่ง่ใบสมคัรในวนัหรอืกอ่นวนัที่  30 มถินุายน  2020 
ไดใ้หข้อ้มูลทีจ่ าเป็นทัง้หมดพรอ้มกบัเอกสารประกอบตา่ง  ๆ  แลว้  ทาง  SFO 
จะท าการออก  “หนังสอืแจง้ผล” พรอ้มกบั ใบรบัรองจากโรงเรยีน (SC)  
ใหแ้กนั่กเรยีนผูส้มคัรทีม่สีทิธิ ์ ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม  2020 เป็นตน้ไป    
ทัง้นี ้ ใบ SC 
ทีเ่กีย่วขอ้งจะใชไ้ดก้บันักเรยีนผูส้มคัรทีก่ าลงัจะยา้ยเขา้เรยีนไปยงัโรงเรยีนอืน่
ในปีการศกึษา 2020/21 เท่าน้ัน  
ซึง่มชี ัน้เรยีนหรอืหอ้งเรยีนทีแ่ตกตา่งไปจากฉบบักอ่นพมิพ ์ 
หรอืผูท้ีก่ าลงัจะสมคัรขอความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิส าหรบันักเรยีนกอ่นประ
ถมวยัเป็นคร ัง้แรก ในกรณีดงักลา่ว ผู ้สมคัรจะตอ้งส่งใบ  SC 
ใหก้บัโรงเรยีนทีต่นจะเขา้ศกึษาส าหรบัปี  2020/21 ภายในวนัที่  31 สงิหาคม  
2020 หรอืภายใน 2 สปัดาหนั์บจากวนัทีอ่อกใบ SC  
(แลว้แตอ่นัไหนเกดิขึน้ทหีลงั)  เพื่อด าเนินการ   

ส าหรบัผูส้มคัรทีย่งัไมไ่ดร้บัการเบกิจา่ยการชว่ยเหลอืทางการเงินส าหรบันกัเรยีนกอ่นประถมว ั
ยในปี  2019/20 
กรกฎาคม  2020 

เป็นตน้ไป 
SFO จะแจก 
“แบบฟอรม์ใบสมคัรของครวัเรอืนโครงการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการเงนิส า
หรบันักเรยีน” พรอ้มกบัใบ  SC ใหก้บัผูส้มคัรทีส่นใจผ่านทางโรงเรยีนตา่ง  ๆ  
และจะรบัสมคัรตัง้แตว่นัที่  1 สงิหาคม 2020 
โดยผูส้มคัรจะตอ้งสง่คนืแบบฟอรม์ใบสมคัรฉบบัสมบูรณใ์หก้บัทาง  SFO 
โดยตรงทางไปรษณียโ์ดยเรว็ทีส่ดุ และส่งใบ SC 
ใหก้บัโรงเรยีนทีจ่ะเขา้เรยีนส าหรบัปี  2020/21 กอ่นวนัที่  30 สงิหาคม  
2020 เพือ่ด าเนินการต่อไป 

 
หมายเหตุ 

(i) ถา้ปัจจุบนัทางครอบครวัไดร้บัการชว่ยเหลอืดา้นสวสัดกิารสงัคมแบบครอบคลมุ  (CSSA) อยู่แลว้ 
โดยมบุีตรทีเ่รยีนในโรงเรยีนประถมศกึษาและมธัยมศกึษาหรอืโรงเรยีนอนุบาลและระดบัช ัน้อืน่  ๆ  
ทีต่ า่กวา่  จะตอ้งสมคัรโดยตรงกบั  SWD เพือ่ขอรบัการชว่ยเหลอืดา้นค่าเลา่เรยีน  
คา่ธรรมเนียมการสอบ  ค่าต าราเรยีนและอุปกรณก์ารเรยีน  ค่าพาหนะ  ค่าอนิเทอรเ์น็ตบา้น  และอืน่  
ๆ  ส าหรบัปีการศกึษา  2020/21 โดยไม่จ าเป็นตอ้งสง่ใบสมคัรกบัทาง  SFO 

( i i )  นอกเหนือจากการสง่แบบฟอรม์กอ่นพมิพใ์นรูปแบบกระดาษแลว้  นับตัง้แต่ปีการศกึษา  2020/21 
เป็นตน้ไป  
ผูส้มคัรตอ่เน่ืองทีไ่ดร้บัการออกแบบฟอรม์กอ่นพมิพแ์ละไดย้ืน่สง่แบบฟอรม์ใบสมคัรแบบอเิล็กทรอ
นิกส ์ ( SFO 7B(E)) 
ทางออนไลนใ์นปีกอ่นศกึษากอ่นสามารถทีจ่ะเลอืกดาวนโ์หลดและสง่แบบฟอรม์ใบสมคัรเปลา่ทีย่งัไ
ม่มกีรอกขอ้มูลใด  ๆ  (SFO 107B(E)) (ซึง่ก็คอืแบบฟอรม์กอ่นพมิพฉ์บบัอเิล็กทรอนิกส)์  
ไดท้างออนไลน์  นอกจากนี้  ผูส้มคัรยงัสามารถใชแ้บบฟอรม์ใบสมคัรแบบอเิล็กทรอนิกส ์ (SFO 
7B(E)) ในการสง่ใบสมคัรทางออนไลนไ์ดอ้กีดว้ย  ทัง้นี ้  รายละเอยีดตา่ง  ๆ  
สามารถดไูดท้ีเ่ว็บไซตข์อง SFO (https://www.wfsfaa.gov.hk/sfo/en/forms/form.htm) 
เมือ่ผูส้มคัรไดส้ง่แบบฟอรม์ใบแบบอเิล็กทรอนิกสแ์ลว้  
ก็ไม่จ าเป็นตอ้งสง่แบบฟอรม์การสมคัรในรปูแบบกระดาษใหก้บั  SFO อกี 
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(iii) โดยทั่วไป สมาชกิของครอบครวัหมายถงึตวัผูส้มคัร คู่สมรส 
บุตรทีย่งัไม่ไดแ้ตง่งานซึง่อาศยัอยูก่บัครอบครวั  
และผูป้กครองทีอ่ยูใ่นความอปุถมัภข์องผูส้มคัร  หรอืคูส่มรสของผูส้มคัร 

(iv) ส าหรบัครอบครวัเลีย้งเดีย่วทีม่สีมาชกิ  2 ถงึ  3  คน  “ตวัประกอบ  +1” ของตวัหารในสตูร  
AFI จะเพิม่ขึน้เป็น  2  

(v) มาตรฐานการใหส้ทิธิ ์ AFI ส าหรบัความชว่ยเหลอืระดบัตา่ง  ๆ  ในปีการศกึษา  2020/21 
ระบไุวใ้นตารางดา้นลา่ง  โปรดจ าไวว้า่  AFI ไม่ใชร่ายไดเ้ฉลีย่ตอ่เดอืนของครอบครวั 

* เกณฑข์อง  AFI ในการใหค้วามชว่ยเหลอืเต็มจ านวนส าหรบัครอบครวัทีม่สีมาชกิ  3 คน  และ  4 คน  เป็นเงนิ 
$50,323 และ $46,297 ตามล าดบัในปีการศกึษา 2020/21 ส าหรบัครอบครวัเลีย้งเดีย่วทีม่สีมาชกิ  2 คน 
และครอบครวัเลีย้งเดีย่วทีม่สีมาชกิ  3 คน  จะไดร้บัพจิารณาเป็นครอบครวัทีม่สีมาชกิ  3 คน  
และครอบครวัทีม่สีมาชกิ 4 คนตามล าดบั  ในการก าหนดเกณฑ ์ AFI 
ส าหรบัระดบัการใหค้วามชว่ยเหลอืเต็มจ านวนและการค านวณ  AFI   
# ส าหรบัการใหค้วามชว่ยเหลอืแกนั่กเรยีนกอ่นประถมวยั  ระดบัการใหค้วามชว่ยเหลอืจะอยูท่ี่  3/4 
ของเงนิชว่ยเหลอื (75%) ถา้  AFI อยูร่ะหวา่ง $41,569 และ $50,919 
และระดบัความชว่ยเหลอืจะอยูท่ีค่ร ึง่หน่ึงของเงนิชว่ยเหลอื (50%) ถา้  AFI อยู่ระหวา่ง  $50,920 และ $80,378 
การจา่ยเงินชว่ยเหลอื 

 ส าหรบัการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิส าหรบันักเรยีนระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา  ทาง  SFO 
จะออกเงนิชว่ยเหลอืโดยวธิกีารจา่ยอตัโนมตัใิหก้บัผูส้มคัรทีม่สีทิธิ ์   (หมายเหต:ุ 
ปกตจิ านวนเงนิชว่ยเหลอืช ัว่คราวของ TA และ SIA 
จะจา่ยใหก้บัผูส้มคัรทีม่สีทิธินั์บตัง้แตป่ลายเดอืนกรกฎาคม  /  สิงหาคม ในขณะที่  STS 
จะจา่ยในเดอืนตลุาคมเป็นตน้ไป ทัง้นี้  
ผูส้มคัรรายใหม่จะไดร้บัการจา่ยเงนิชว่ยเหลอืในเดอืนหรอืหลงัเดอืนตลุาคม )  

 ส าหรบัการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิส าหรบันักเรยีนกอ่นประถมวยั  
ทางการคลงัจะจา่ยเงนิชว่ยเหลอืทีผ่่านการอนุมตัแิลว้ใหก้บัโรงเรยีนอนุบาล /  
ศูนยด์แูลเด็กเล็กทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง  ภายในประมาณ  10 วนัท าการ  
นับแตว่นัทีอ่อกหนังสอืแจง้ผลพรอ้มกบัจ านวนเงนิชว่ยเหลอื  จากน้ันทางโรงเรยีนอนุบาล  /  
ศูนยด์ูแลเด็กเล็กจะไดจ้ดัสรรการจา่ยช าระใหก้บัผูส้มคัรต่อไป  (หมายเหต:ุ  SFO 
จะจา่ยเงนิชว่ยเหลอืใหก้บัผูส้มคัรทีผ่่านการคดัเลอืกผา่นทางโรงเรยีนตา่ง  ๆ  ที่เกีย่วขอ้ง  
และเงนิชว่ยเหลอืคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการศกึษาส าหรบันักเรยีนอนุบาลจะจา่ยผ่านระบบจา่ยอตัโนมตัไิปยงับญัชธี
นาคารของผูส้มคัรทีม่สีทิธิโ์ดยจา่ยเป็นกอ้นนับตัง้แตส่ิน้เดอืนกนัยายน  2020)  

การตดิตอ่สอบถาม 
 ตดิตอ่สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัแผนโครงการชว่ยเหลอืทางการเงนิและขัน้ตอนการสมคัร  โทร .  

สายดว่น  24 ช ัว่โมงที่  2802 2345 
หากผูส้มคัรตอ้งการสอบถามเกีย่วกบัการสมคัรโดยใชภ้าษาพืน้ถิน่ชนกลุม่นอ้ย ( ไดแ้ก่ 
ภาษาบาฮาซาอนิโดนีเซยี  ภาษาฮนิดี  ภาษาเนปาล  ภาษาปันจาบ  ภาษาตากาล็อก  ภาษาไทย  และภาษาอรูด)ู 
โทรหาสายดว่น  กรุณาเลอืก  “ภาษาอืน่”  โดยกด  ‘4’ หลงัเสยีงสญัญาณ  นอกจากนี ้
ผูส้มคัรสามารถเขา้ชมโฮมเพจของ  SFO ได ้(www.wfsfaa.gov.hk/sfo)  

 ผูส้มคัรสามารถตดิตอ่ศูนยเ์พือ่ความสามคัคแีละการพฒันาผูพ้ านักชนกลุม่นอ้ย  (CHEER) ไดท้างโทรศพัท ์
หากจ าเป็นตอ้งใชบ้รกิารแปลและลา่มภาษาองักฤษและภาษาชนกลุม่นอ้ย  ทัง้นี ้ หมายเลขสายดว่นของ  
CHEER แสดงไวด้งัตอ่ไปนี ้
ภาษาบาฮาซาอนิโดนีเซยี (3755 6811) ภาษาฮนิด ี (3755 6877) ภาษาเนปาล (3755 6822) 
ภาษาปันจาบ (3755 6844) ภาษาตากาล็อก (3755 6855) ภาษาไทย (3755 6866) และภาษาอรูด ู
(3755 6833) 
นอกจากนี้  ส าหรบัรายละเอยีดการใหบ้รกิารตา่ง  ๆ ผูส้มคัรสามารถเขา้ชมไดท้ีเ่ว็บไซตข์อง CHEER 
(http://www.hkcs.org/en/services/cheer) 

ปีการศกึษา  2020 / 21 - 
กลุ่ม  AFI (HK$) 

ระดบัความชว่ยเหลอื 

0 – 41,568 ทัง้หมด/เงนิชว่ยเหลอืเต็มจ านวน (100%) 
* 

41,569  –  80,378  # ครึง่หน่ึง / 1/2 ของเงนิชว่ยเหลอื (50%) 

>  80,378 ไม่มสีทิธิ ์  
(การสมคัรไม่ส าเรจ็) 


