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โครงการเงินชว่ยเหลอืครอบครวัผูท้ างาน

ตวัอย่างการกรอกใบสมคัร

ใบสมคัรมีใหบ้รกิารในรูปแบบภาษาองักฤษและภาษาจีน  หากผูส้มคัรยื่นใบสมคัรในรูปแบบภาษาองักฤษ 
การแจง้ใหท้ราบและเอกสารตดิต่ออืน่ๆ จากส านักงานเงนิชว่ยเหลอืแกค่รอบครวัผูท้ างาน (“WFAO”) จะ

ออกเป็นภาษาองักฤษ หากยืน่ใบสมคัรในรูปแบบภาษาจนี การแจง้ใหท้ราบและเอกสารตดิต่ออืน่ๆ จาก WFAO 
จะออกเป็นภาษาจนี

ส่วนที ่1 รายละเอยีดทัว่ไปของครวัเรอืนทีส่มคัร WFA 
Q.1 ระยะเวลาในการอา้งสทิธิ ์(ตอ้งเป็นระยะเวลาหกเดอืน

ยอ้นหลัง): 
จาก    11  /20 22      ถึง    4      /20 23  

Q.2 ในเดอืนสดุทา้ยของระยะเวลาการอา้งสทิธิม์จี านวนสมาชกิใน
ครวัเรอืนจ านวนกีค่น (รวมผูส้มคัร) 

5 คน 
[โปรดระบุรายละเอยีดส่วนบุคคลของสมาชกิทุกคนใน
ครวัเรอืนหมายเหตุ ในส่วนที ่2] 

Q.3  ในชว่งระยะเวลาการอา้งสทิธิ ์หากมจี านวนสมาชกิใน
ครวัเรอืนเพิม่ขึน้ หรอืลดลง (ไม่รวมผูท้ีไ่มอ่ยู่ช ัว่คราวในชว่ง
ระยะเวลาการอา้งสทิธิ)์ โปรดระบุเดอืนทีเ่กีย่วขอ้งและ
รายละเอยีด: 

เดอืนทีอ่า้งสทิธิ ์ รายละเอยีด

3/2023 
SHEUNG HOI SUM was 
born 

[โปรดระบุรายละเอยีดส่วนบุคคลของสมาชกิขา้งตน้ทุกคนใน
ส่วนที ่2] 

Q.4 ทีอ่ยู่อาศยั:

Q.5 ทีอ่ยู่ส าหรบัตดิต่อ (หากต่างจากทีอ่ยู่อาศยั):

Q.6  หมายเลขโทรศพัท:์
UXXXX XXXX (โทรศพัทม์อืถอืทอ้งถิน่) 
(การตอบรบัการสมคัรจะแจง้โดย SMS) 

UXXXX XXXX (โทรศพัทพ์ืน้ฐาน 

/โทรศพัทข์องสมาชกิใน ครวัเรอืน) 

❑ เกาะฮ่องกง ❑ เกาลนู
 เขตปกครองใหม่

เขต Tai Po

ถนน Fu Fu Street เลขที ่1 

  เคหะ/หมู่บา้น On On Estate

อาคาร Yan Yan House 

บล็อก  -  ช ัน้  28 หอ้ง  18 

Room B, 18/F, Block 4, Mei Ho Court, 

10 Mei Ho Street, Kwun Tong, Kowloon 

หมายเหตุ ส าหรบัค านิยามของสมาชกิในครวัเรอืน โปรดอา้งองิรายละเอยีดไปยงัส่วนที ่3.1 ในหมายเหตุของคู่มอืของ WFA 

 

กรุณาระบุชือ่ของสมาชกิในครัวเรือนที่เกีย่วขอ้งและ

การเปลี่ยนแปลง หากมีจ านวนสมาชกิในครัวเรือน

เพิม่ขึน้ หรือลดลงจะตอ้งระบุรายละเอียดส่วนบุคคล

ของสมาชกิในครัวเรือนที่เกี่ยวขอ้งในส่วนที่ 2 ดว้ย
เช่นเดียวกัน (ส าหรับค าจ ากัดความของสมาชกิใน

ครัวเรือน โปรดดูรายละเอียดจากส่วนที่ 3.1 ใน
ค าแนะน าในการกรอกใบสมัคร WFA
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ส่วนที ่2 รายละเอยีดส่วนบุคคลของผูส้มคัรและสมาชกิในครวัเรอืนทัง้หมด

(I) ผูส้มคัร 
Q.1  ชือ่ภาษาองักฤษ:

SHEUNG KAN FAN 

(นามสกุล) (ชือ่) 

Q.2 ชือ่ภาษาจนี (ระบุหรอืไม่ก็ได)้:
常  勤奮

(นามสกุล) (ชือ่) 
 

Q.3 หมายเลขบตัรประจ าประชาชนตวัฮ่องกง:

K 1 2 3 4 5 6 ( 7 ) 
Q.4 เดอืนและปีเกดิ:

1 0 (เดอืน) 1 9 7 9 (ปี) 

Q.5 ค าน าหนา้: นาย

❑ นาง

❑ นางสาว

Q.6 เชือ้ชาต ิหมายเหตุ: จนี ❑ปากสีถาน ❑เนปาล

❑อืน่ ๆ (กรุณาระบุ):

Q.7  ท่านก าลงัยืน่สมคัรในฐานะบดิาหรอืมารดาผูท้ างานเลีย้งเดีย่วใช่
หรอืไม่ (บดิาหรอืมารดาเลีย้งเดีย่วตอ้งอาศยัอยู่กบับุตรทีม่อีายุ
ต ่ากวา่ 15 ปีอย่างนอ้ยหน่ึงคนในชว่งระยะเวลาการอา้งสทิธิ)์ 
❑ ใช ่ กรุณาระบุสถานภาพการสมรส:
❑ ไม่เคยแต่งงาน ❑ หมา้ย

❑ หย่า ❑ อืน่ ๆ :
❑ แยกทาง  (บดิาหรอืมารดาเลีย้งเดีย่วอาจร 
วมถงึผูป้กครอง)

ไม่ใช่

Q.8 รายละเอยีดธนาคารส าหรบัรบั WFA
(ตอ้งเป็นบญัชขีองผูส้มคัร): 

ชือ่ภาษาองักฤษ: 
SHEUNG KAN FAN         

ชือ่ธนาคาร: 
Hang Fuk Bank 

รหสัธนาคาร  หมายเลขบญัชธีนาคาร

0 8 8  - 8 8 8  1  2  3  4  5  6  7  8  9  

หมายเหต ุ การเก็บรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกับเชือ้ชาตมิวัีตถปุระสงคด์า้นสถติแิละการวจัิย และจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่การประมวลผลหรอืการพจิารณาประเมนิการสมัคร 
WFA

ผูส้มัครจะตอ้งเป็นเจา้ของบญัช ีไม่

รับบัญ   ชเีงนิฝากประจ า บตัรเครดติ 

หรอืบญัช ีสกลุเงนิตา่งประเทศ 

โปรดอา้งองิไปยังรายการเดนิบัญชธีนาคาร

รายเดอืน/สมดุเงนิฝากธนาคารส าหรับรหสั

ธนาคาร และหมายเลขบัญช ีในกรณีมขีอ้

สงสยัเกีย่วกับรหัสธนาคาร (เชน่ 003 ส าหรับ
ธนาคาร Standard Chartered Bank 004 
ส าหรับ HSBC และ 024 ส าหรับ Hang Seng

Bank โปรดตรวจสอบกับธนาคารทีเ่กีย่วขอ้ง 
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(II) สมาชกิในครวัเรอืนทุกคน (หากม)ี
 สมาชิกในครวั เร ือนคนที่ 1  

Q.1  ชือ่ภาษาองักฤษ:
ON SUM LOK 

(นามสกุล) (ชือ่) 

Q.2  ชือ่ภาษาจนี (ระบุหรอืไม่ก็ได)้:
安 心樂

(นามสกุล) (ชือ่) 

Q.3 ความสมัพนัธก์บัผูส้มคัร:
คู่สมรส ❑ ปู่ ย่า ตา ยาย

❑ บุตร ❑ หลาน

❑ บดิามารดา ❑ อืน่ ๆ:
❑ พีน่อ้ง

Q.4 หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชนฮ่องกง:
Z 7 6 5 4 3 2 (1 ) 

Q.5 เดอืนและปีเกดิ:
3 (เดอืน) 1 9 8 4 (ปี) 

ส าหรบัผูท้ีย่ืน่สมคัรเพือ่ขอรบัเงนิชว่ยเหลอืบตุรโปรดกรอกขอ้มูลใน Q.6 ถงึ Q. 7หมายเหตุ

Q.6 สมาชกิมสีูตบิตัรฮ่องกงหรอืไม่

❑ ม ี กรุณากรอกหมายเลข:

( )  

❑ ไมม่ ีหากในตอนนีส้มาชกิไมม่บีตัรประจ าตวัประชาชน
ฮ่องกง โปรดกรอกรายละเอยีดเอกสารประระจ าตวัอืน่:
ประเภท:

หมายเลข:

Q.7 หากสมาชกิมอีายุครบ 15 ปี ในชว่งระยะเวลาทีม่กีารอา้ง
สทิธิ ์สมา ชกิดงักลา่วไดเ้ขา้ศกึษาหลกัสูตรที ่ไม่ใช่
หลกัสูตรภายหลงัมธัยมแบบเต็มหรอืไม่ (เชน่ การศกึษา
ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา หรอืการศกึษาระดบัทีต่ ่า
กว่าอนุปรญิญาแบบเต็มเวลา) หรอืไม ่
❑ เขา้ → ❑ ตลอดระยะเวลาการอา้งสทิธิ ์

❑ เดอืนทีม่กีารอา้งสทิธิด์งันี:้

❑ ไม่เขา้

สมาชิกในครวัเร ือนคนที่ 2  

Q.1  ชือ่ภาษาองักฤษ:
SHEUNG FUN LOK 

(นามสกุล) (ชือ่) 

Q.2  ชือ่ภาษาจนี (ระบุหรอืไม่ก็ได)้:
常 歡樂

(นามสกุล) (ชือ่) 

Q.3 ความสมัพนัธก์บัผูส้มคัร:
❑ คู่สมรส ❑ ปู่ ย่า ตา ยาย

บุตร ❑ หลาน

❑ บดิามารดา ❑ อืน่ ๆ:
❑ พีน่อ้ง

Q.4  หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชนฮ่องกง:
Y 9 8 7 6 5 4 (3 ) 

Q.5 เดอืนและปีเกดิ:
1 1 (เดอืน) 2 0 0 6 (ปี) 

ส าหรบัผูท้ีย่ืน่สมคัรเพือ่ขอรบัเงนิชว่ยเหลอืบตุรโปรดกรอกขอ้มูลใน Q.6 ถงึ Q.7หมายเหตุ

Q.6 สมาชกิมสีูตบิตัรฮ่องกงหรอืไม่

 ม ี กรุณากรอกหมายเลข: 

Y  9 8 7 6 5 4 (3) 

❑ ไมม่ ีหากในตอนนีส้มาชกิไมม่บีตัรประจ าตวั
ประชาชนฮ่องกง โปรดกรอกรายละเอยีดเอกสาร
ประจ าตวัอืน่:
ประเภท:

หมายเลข:

Q.7 หากสมาชกิมอีายุครบ 15 ปี ในชว่งระยะเวลาทีม่ ี การ
อา้งสทิธิ ์ สมาชกิดงักล่าวไดเ้ขา้ศกึษาหลกัสูตร ทีไ่ม่ใช่
หลกัสูตรภายหลงัมธัยมแบบเต็มเวลา         หรอืไม ่(เชน่ 
การศกึษาระดบัประ ถมศกึษาและมธัยมศกึษา หรอื

การศกึษาระดบัทีต่ ่ากว่า อนุปรญิญาแบบเต็มเวลา) 
หรอืไม่

เขา้ → ตลอดระยะเวลาการอา้งสทิธิ ์

❑ เดอืนทีม่กีารอา้งสทิธิ ์

ดงันี:้

❑ ไม่เขา้

  

หมายเหต ุ  เด็กทีม่สีทิธิจ์ะตอ้งมอีายตุ ่ากวา่ 15 ปี หรอือายรุะหวา่ง 15 ถงึ 21 ปี ไดรั้บการศกึษาแบบเตม็เวลา (แตไ่มใ่ชก่ารศกึษาระดับหลังมัธยม) โปรดดู
รายละเอยีดในตอนที ่10.4 ในหมายเหตขุองคูม่อื WFA    

หลักสูตรที่ไม่ใช่หลักสูตรภายหลังมัธยมแบบเต็มเวลา 
หมายถึง หลักสูตรเต็มเวลาที่ต ่ากว่าระดับอนุปริญญา 
ตัวอยา่งเชน่: 
(a) ระดับประถมศกึษาและระดบัมัธยมศกึษาแบบ เต็ม

เวลา (ไมร่วมหลักสตูรภาคค า่) 
(b) หลกัสตูรประกาศนียบัตร Yi Jin
(c) หลกัสตูรประกาศนียบัตรพืน้ฐาน และ
(d) หลกัสตูรประกาศนียบัตรวชิาชพีของกรม

อาชวีศกึษา ฯลฯ

หากความสัมพันธ์ของเด็ก / สมาชกิที่มีอายุนอ้ย 
(สมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุต ่ากว่า 15 ปี หรือ
ระหว่าง 15 ปี ถงึ 21 ปี ซึง่ไดรั้บการศกึษาแบบเต็ม
เวลา (แต่ไม่ใช่การศึกษาระดับหลังมัธยม)) กับ
ผูส้มัครเป็น "อื่นๆ " โปรดระบุ ความสัมพันธ์และ
อธบิายตรงน้ีหรอื เขยีนอธบิายวา่เหตใุดเด็ก/สมาชกิ
ทีม่อีายนุอ้ยน้ีจงึไมอ่าศัยอยูก่ับบดิามารดาของตน  

หากเลอืก "อืน่ "ๆ โปรดระบคุวามสมัพันธ ์ ของ
สมาชกิในครัวเรอืนที ่มตีอ่ผูส้มคัร 
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 สมาชิกในครวั เร ือนคนที่ 3  

Q.1 ชือ่ภาษาองักฤษ:
SHEUNG HOI SUM 

(นามสกุล) (ชือ่) 

Q.2  ชือ่ภาษาจนี (ระบุหรอืไม่ก็ได)้:

常 開心

(นามสกุล) (ชือ่) 

Q.3 ความสมัพนัธก์บัผูส้มคัร:
❑ คู่สมรส ❑ ปู่ ย่า ตา ยาย

บุตร ❑ หลาน

❑ บดิามารดา ❑ อืน่ ๆ:
❑ พีน่อ้ง

Q.4  หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชนฮ่องกง:
  S 8 7 6 5 4 3 (2) 

Q.5 เดอืนและปีเกดิ:
3 (เดอืน) 2 0 2 3 (ปี) 

ส าหรบัผูท้ีย่ืน่สมคัรเพือ่ขอรบัเงนิชว่ยเหลอืบตุรโปรดกรอกขอ้มูลใน Q.6 ถงึ Q. 7หมายเหตุ

Q.6 สมาชกิมสีูตบิตัรฮ่องกงหรอืไม่

 ม ี กรุณากรอกหมายเลข: 

S  8 7 6 5 4 3  (2) 

❑ ไมม่ ีหากในตอนนีส้มาชกิไมม่บีตัรประจ าตวัประชาชน
ฮ่องกง กรุณากรอกรายละเอยีดเอกสารประจ าตวั อืน่:
ประเภท:

หมายเลข:

Q.7 หากสมาชกิมอีายุครบ 15 ปี ในชว่งระยะเวลาทีม่ ีการอา้ง
สทิธิ ์สมาชกิดงักลา่วไดเ้ขา้ศกึษาหลกัสูตรทีไ่ม่ใช่
หลกัสูตรภายหลงัมธัยมแบบเต็มเวลาหรอืไม่ (เชน่ 
การศกึษาระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษาหรอื

การศกึษาระดบัทีต่ ่ากว่าอนุปรญิญาแบบเต็มเวลา) 
❑ เขา้ → ❑ ตลอดระยะเวลาการอา้งสทิธิ ์

❑ เดอืนทีม่กีารอา้งสทิธิ ์

ดงันี:้

❑ ไม่เขา้

 สมาชิกในครวั เร ือนคนที่ 4  

Q.1  ชือ่ภาษาองักฤษ:
SHEUNG KEI TAI 

(นามสกุล) (ชือ่) 

Q.2  ชือ่ภาษาจนี (ระบุหรอืไม่ก็ได)้:

常 耆泰

(นามสกุล) (ชือ่) 

Q.3 ความสมัพนัธก์บัผูส้มคัร:
❑ คู่สมรส ❑ ปู่ ย่า ตา ยาย
❑ บุตร ❑ หลาน

บดิามารดา ❑ อืน่ ๆ:
❑ พีน่อ้ง

Q.4  หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชนฮ่องกง:
D 2 3 4 5 6 7 (8 ) 

Q.5 เดอืนและปีเกดิ:

1 (เดอืน) 1 9 5 2 (ปี) 

ส าหรบัผูท้ีย่ืน่สมคัรเพือ่ขอรบัเงนิชว่ยเหลอืบุตรโปรดกรอกขอ้มูลใน Q.6 ถงึ Q. 7หมายเหตุ

Q.6 สมาชกิมสีูตบิตัรฮ่องกงหรอืไม่

❑ ม ี กรุณากรอกหมายเลข:

( )  

❑ ไมม่ ีหากในตอนนีส้มาชกิไมม่บีตัรประจ าตวั
ประชาชนฮ่องกง กรุณากรอกรายละเอยีด

เอกสารประจ าตวัอืน่:
ประเภท:

หมายเลข:
Q.7 หากสมาชกิมอีายุครบ 15 ปี ในชว่งระยะเวลา

ทีม่ ีการอา้งสทิธิ ์สมาชกิดงักลา่วไดเ้ขา้ศกึษา
หลกัสูตรทีไ่มใ่ชห่ลกัสูตรภายหลงัมธัยมแบบ

เต็มเวลาหรอืไม่ (เชน่ การศกึษาระดบัประถม
ศกึษาและมธัยมศกึษา หรอืการศกึษาระดบัที่
ต ่ากวา่อนุปรญิญาแบบเต็มเวลา) 
❑ เขา้ → ❑ ตลอดระยะเวลาการอา้งสทิธิ ์

❑ เดอืนทีม่กีารอา้งสทิธิ ์

ดงันี:้

❑ ไม่เขา้

หมายเหต ุ เด็กทีม่สีทิธิจ์ะตอ้งมอีายตุ ่ากวา่ 15 ปี หรอืมอีายรุะหวา่ง 15 และ 21 ปี ไดรั้บการศกึษาแบบเตม็เวลา (แตไ่มใ่ชก่ารศกึษาระดับภายหลัง
มัธยมศกึษา) โปรดดรูายละเอยีดในที ่10.4 ในหมายเหตขุองค าแนะน า WFA 
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ON SUM LOK 

ส่วนที ่3  รายไดจ้ากการท างาน และจ านวนช ัว่โมงการท างานทีไ่ดร้บัคา่จา้งหมายเหตุ 1 ของผูส้มคัร/
สมาชกิในครวัเรอืนทีไ่ดร้วบรวมช ัว่โมงการท างานทีม่รีายไดเ้พือ่ยืน่ใบสมคัร ส าหรบั
WFA 

Q.1 กรุณากรอกรายละเอียดของงาน รายไดต้่อเดอืนจากงาน และจ านวนช ัว่โมงการท างานทีไ่ดร้บัค่าจา้งต่อเดอืน ของผูส้มคัร/
สมาชกิในครวัเรอืนทีไ่ดร้วบรวมจ านวนช ัว่โมงการท างานทีม่ีรายไดเ้พือ่ยื่นใบสมคัรส าหรบั WFA: 

ชือ่สมาชกิในครวัเรอืน ที่

รายงานจ านวนช ัว่โมง การ
ท างานทีม่รีายได ้

เดอืนทีอ่า้งสทิธิ ์ 11  /20 22 12  /20 22 1  /20 23 2  /20 23 3  /20 23 4  /20 23 

ผูส้มคัร 

SHEUNG 
KAN FAN 

รายละเอยีดของงาน
สถานะการจา้งงาน:  ลูกจา้ง  ❑ เป็นเจา้นายตนเองหมายเหตุ 2

ธรุกจิ:     Transportation                  ต าแหน่ง:  Lorry Driver 

ชือ่บรษิทั/ชือ่นายจา้ง: XX Transportation Company  หมายเลขโทรศพัท:์ XXXX XXXX 
รายไดจ้ากงาน

ต่อเดอืน

(HK$) 
$9,500 $9,500 $9,500 $9,500 $9,500 $8,000 

รายไดจ้ากจ านวน

ช ัว่โมงการท างาน ที่
ไดร้บัค่าจา้ง (1) 

144 144 144 144 144 120 

ผูส้มคัร/ สมาชกิ
ในครวัเรอืนคน
อืน่ ๆ ผูท้ีไ่ดร้วม
ช ัว่โมงการท างาน
ทีม่รีายไดเ้พือ่
สมคัร WFA: 

     

รายละเอยีดของงาน
สถานะการจา้งงาน:  ลูกจา้ง  ❑ เป็นเจา้นายตนเองหมายเหตุ 2

ธรุกจิ:  Catering    ต าแหน่ง:   Part-time Cashier  

ชือ่บรษิทั/ชือ่นายจา้ง:         YY Restaurant  หมายเลขโทรศพัท:์  XXXX XXXX 
รายไดจ้ากงาน

ต่อเดอืน

(HK$) 
$3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $0 $0 

รายไดจ้ากจ านวน

ช ัว่โมงการท างาน ที่
ไดร้บัค่าจา้ง (2) 

50 50 50 50 0 0 

รวมช ัว่โมงการท างานทีไ่ดร้บัค่าจา้งต่อ

เดอืน

( 1 )+( 2 )+จ านนวนช ัว่โมงการท างานทีไ่ดร้บั
ค่าจา้งต่อเดอืนของสมาชกิในครวัเรอืนผูท้ีไ่ด ้
รวบรวมจ านวนช ัว่โมงการท างานทีม่รีายไดเ้พือ่

ยืน่สมคัร WFA

194 194 194 194 144 120 

หมายเหตุ 1 โปรดดูวธิกีารค านวณชัว่โมงการท างาน และรายการทีต่อ้งแจง้เป็นรายไดจ้ากการท างาน (รวมถงึเต็มเวลา / นอกเวลา) ในตอนที ่3.2 และ 3.3 ของหมาย
เหตใุนคู่มอื WFA 

หมายเหตุ 2 บุคคลที่ประกอบอาชพีเป็นเจา้นายตนเองหรอืช ั่วคราวที่ไม่สามารถจดัหาเอกสารหลกัฐานจ านวนช ัว่โมงการท างาน/ร า ยไ ด ้ ส า ม า ร ถใ ช ้
แ บ บฟอ ร ์ม  W FA 0 0 5 B ,  0 0 6 B  ห รือ  0 0 7 B  เ พื่ อ แ จ ้ง จ า น ว น ช ั่ วโ ม ง ก า ร ท า ง า น แ ล ะ ร า ยไ ด ้ แบบฟอรม์ทีเ่กีย่วขอ้งจดัพมิพใ์น
กระดาษสนี ้าเงนิเพือ่ใหส้ามารถแยกความแตกต่างไดง้่าย 

 
 
 
  

โครงการ WFA อนุญาตใหส้มาชกิใน ครัวเรือนสามารถ
รวบรวมจ านวนชัว่โมงการท างานได ้หาก มคีวามจ าเป็นตอ้ง
รวบรวมจ านวนชั่วโมงการท าง านของสมาชกิในครัวเรือน 
(นอกเหนือจาก ผูส้มัคร) เพือ่ยืน่  สมัคร WFA โปรดระบชุือ่
และจ านวนชัว่โมงการ ท างานตอ่เดอืนของครัวเรอืน 

จ านวนรวมชั่วโมงการท างานต่อเดือนเป็นจ านวนรวมของ จ านวน
ชั่วโมงการท างานที่ไดร้ับค่าจา้งทั้งหมดของ สมาชิกในครัวเรือน
ทัง้หมด (รวมผูส้มัคร) ที่ไดแ้จง้จ าน วนชั่วโมงการท างานที่ไดร้ับ
ค่าจา้ง ส าหรับตัวอย่างที่ไดก้ล่าว   ขา้งตน้ จ านวนรวมชั่วโมงการ
ท างานต่อเดือนควรเท่ากับ ชั่วโมงการท างานที่ไดร้ับค่าจา้งจ านวน 
144 ชั่วโมงของ ผูส้มัครและชั่วโมงการท างานต่อเดือนจ านวน 50
ชั่วโมงของ สมาชกิอื่นในครัวเรือน คือ ON SUM LOK  จ านวนรวม
ชัว่โมงการท าง านตอ่เดอืนควรจะเทา่กับ 194 ชัว่โมง

 

ส าหรับวธิกีารค านวณจ านวน
ชัว่โมงการท างานโปรดอา่น
หมายเหตุของคูม่อืในตอนที ่
3.2 ค าแนะน า WFA

ผูส้มัคร/สมาชกิในครัวเรอืนทีไ่ดร้วบรวมชั่วโมงการท างานเพือ่ยืน่สมัคร WFA เท่านัน้ทีต่อ้งแจง้รายไดห้ลังจากหักเงนิ

สมทบกองทนุส ารองเลีย้งชพีภาคบังคับทีพ่นักงานตอ้งช าระ (MPF)/กองทนุส ารองเลีย้งชพี

ตัวอย่างเชน่ เงนิเดอืนของผูส้มัครกอ่นการช าระเงนิสมทบ MPF มอียู่ทีจ่ านวน $10,000 เงนิเดอืนหลังช าระ MPF 5% 
($500) จะเทา่กับ $9,500 ดังนัน้ผูส้มัครจะตอ้งกรอกตัวเลขจ านวน $9,500 เป็นรายไดต้อ่เดอืนของ งานนี้
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ส่วนที ่4 ขอ้มูลเกีย่วกบัรายไดข้องครวัเรอืน 

ในระหว่างระยะเวลาของการขอรบัสทิธิ ์หากผูส้มคัร หรอืสมาชกิในครวัเรอืนไดร้บัเงนิชว่ยเหลอืภายใต ้“โครงการน ารอ่งเกีย่วกบัค่าครองชพี

ส าหรบัผูดู้แลผูสู้งอายุจากครอบครวัทีม่รีายไดน้อ้ย” (เชน่ เงนิชว่ยเหลอืผูดู้แล) หรอืเงนิชว่ยเหลอืภายใตโ้ครงการน ารอ่งเกีย่วกบัเงนิ

ชว่ยเหลอืคา่ครองชพีส าหรบัผูดู้แลทีม่คีวามทุพพลภาพทีม่รีายไดน้อ้ย (“เงนิชว่ยเหลอืผูดู้แล PWD) จ านวนเงนิชว่ยเหลอืทีเ่กีย่วขอ้งจะถกู

นับรวมกบัรายไดข้องครวัเรอืนในเดอืนเดยีวกนักบัทีข่อรบัสทิธิ ์  ครวัเรอืนทีก่ าลงัสมคัร WFA ไม่จ าเป็นตอ้งรายงานเงนิชว่ยเหลอืสอง

ประเภททีไ่ดก้ล่าวไวข้า้งตน้  WFAO จะตรวจสอบใบสมคัรของคณุโดยพจิารณาจากขอ้มลูเกีย่วกบัเงนิชว่ยเหลอืสองประเภทซึง่ทาง

หน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งระบุไว ้  

Q.1 นอกเหนือจากเงินชวยเหลือตามที่ไดก้ล่าวขา้วตน้ โปรดระบุขอ้มูลเกี่ยวกบัรายไดข้องผูส้มคัรและ  สมาชกในครัวเรือนทุกคน
ในชวงระยะเวลาของก่ารอา้งสทธิ ์[เชน่ รายไดจ้าก การทํางาน (ยกเวน้รายการที่ไดร้ายงานไวใ้นสวนที่่ 3) 
เงินรายไดค่้าเลีย้งดู บํานาญรายเดอืน เงินชวยเหลอืจาก่ ญาต ิหรอืเพือ่นทีไ่ดอ้าศยอยู่ในสถานทีเ่ดยีวกนั 
เป็นตน้] โปรดดูรายละเอยีดในตอนที ่3.3 ในหมายเหตุของคู่มอื WFA 
ชือ่ของผูส้มคัร หรอื
สมาชกิในครวัเรอืน

รายการรายได ้
เดอืนทีอ่า้งสทิธ ิและจ านวนรายได ้(HK$) 

11 /20 22 12 /20 22 1 /20 23  2 /20 23  3 /20 23  4 /20 23 

SHEUNG KEI TAI 

Contribution 
from relatives not 
living on the 
same premises 

$2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 

$ $ $ $ $ $ 

$ $ $ $ $ $ 

$ $ $ $ $ $ 

 

ครัวเรือนที่ยื่นสมัคร WFA ไม่ตอ้งแจง้เงินสนับสนุนหรือเงิน
ช่วยเหลือสองประเภทในส่วนน้ี  WFAO จะด าเนินการจับคู่
ขอ้มูลกับหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง  โปรดดูรายละเอียดส่วนที่ 3.3
ในหมายเหตขุองค าแนะน า WFA
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ส่วนที ่5 ขอ้มูลเกีย่วกบัทรพัยส์นิครวัเรอืน 

Q.1 โปรดระบุขอ้มูลเกีย่วกบัมูลค่าของทรพัยส์นิทัง้หมดทัง้ภายในและภายนอกฮ่องกงของผูส้มคัรและสมาชกิในครวัเรอืนทุกคน ตามเดอืนล่าสุดในชว่งระยะเวลา
ของการอา้งสทิธิ ์[เชน่  เงินฝากธนาคารในบญัชส่ีวนบุคคล/บญัชรีว่ม/บญัชบีรษิทั  การออมเงินสด มูลคา่กรมธรรมป์ระกนัภยั (รวมถงึเงนิปันผล) หุน้ ยอด
คงเหลอืของบญัชทีีใ่ชใ้นการเดมิพนั  ทรพัยส์นิทีไ่ม่ไดค้รอบครองเอง (รวมถงึทีอ่ยู่นอกฮ่องกง) ทีจ่อดรถ ยานพาหนะ ใบอนุญาตส าหรบั
ยานพาหนะทีใ่ชใ้นธุรกจิ เงินใหกู้ย้มืทีย่งัไม่ไดร้บัคนื ทองค าแท่ง เหรยีญทองค า หรอืทรพัยส์นิอืน่ๆ] ส าหรบัรายละเอยีด  โปรดดูหมายเหตุของคู่มอื 
WFA ในตอนที ่ 3.4 

ชือ่ของผูส้มคัรหรอืสมาชกิใน

ครวัเรอืน
รายละเอยีดรายการทรพัยส์นิ วนัทีป่ระเมนิ

มูลค่า (HK$) 
(หากไม่ใชส่กุล HKD กรณุา

ระบุสกุลเงนิ) 

รอ้ยละของหุน้ (หากเป็น
เจา้ของรว่มกนั) 

SHEUNG KAN FAN Saving Insurance (AA Insurance) 31 / 3 /20 23 10,000 (US$) - %

SHEUNG KAN FAN HK Jockey Club Account Balance 30 / 4 /20 23 1,000 - %

SHEUNG KAN FAN XX Company Stocks (400 shares) 30 / 4 /20 23 20,000 - %

SHEUNG KAN FAN Deposit (CC Bank) 30 / 4 /20 23 40,000 50   %

ON SUM LOK Deposit (CC Bank) 30 / 4 /20 23  40,000 50   % 

SHEUNG KEI TAI Deposit (CC Bank) 30 / 4 /20 23  20,000 - %

   /   /20    % 

ส่วนที ่6 การยนืยนัเกีย่วกบัรายได ้และสนิทรพัย ์
ค าถามที ่1 ผูส้มคัร และสมาชกิในครวัเรอืนทุกคนเคยรายงานรายไดจ้ากการจา้งงาน รายไดอ้ืน่ ๆ และสนิทรพัยท์ัง้หมดของตนเองหรอืไม่?

ใช่
❑ ไม่ใช ่(ผูส้มคัรควรระบุขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งไปยงั WFAO โดยเรว็ทีสุ่ด มเิชน่นัน้ WFAO จะไม่สามารถท าการประมวลผลการสมคัรได)้ 

ค าถามที ่2 มลูค่ารวมของสนิทรพัยใ์นครวัเรอืนของคุณมมีากเกนิกว่าทีก่ าหนดไวใ้นโครงการนีใ้นระหว่างระยะเวลาตลอดการอา้งสทิธหิรอืไม่? 
❑ ใช ่เดอืนทีม่สีนิทรพัยม์ากเกนิกว่าทีก่ าหนด:

(ครวัเรอืนไม่มสีทิธไิดร้บั WFA ในเดอืนทีม่สีนิทรพัยม์ากเกนิจ านวนทีก่ าหนด ) 
ไม่ใช่

ส่วนที ่7  ค าแถลงของผูส้มคัร 

ผูส้มคัรจะตอ้งอ่าน และลงนามในส่วนนีเ้พือ่ท าค าแถลงดงัต่อไปนี ้– 
(1) ขา้พเจา้และสมาชกิในครวัเรอืนของขา้พเจา้ (ถา้มี) ตามที่ไดแ้จง้ไวใ้นใบสมคัรนี้ (WFA001B)และในแผ่นเพิ่มต่อทา้ยใบสมคัรนี้ (WFA002B) ไดอ่้านหมายเหตุของคู่มือการ

สมคัรภายใตโ้ครงการเงินชว่ยเหลือครอบครวัผูท้ างาน (“WFA”) โครงการ (“หมายเหตุค าแนะน า WFA”) รวมถึงขอ้มูลเพิ่มเติมส าหรบัเหตุของค าแนะน า WFA ซึง่ก าหนดขอ้มูลเกีย่วกบัรายไดต่้อเดือนของ
ครวัเรอืนและหลกัเกณฑข์อ้จ ากดัเร ือ่งทรพัยส์นิ ขา้พเจา้และสมาชกิในครวัเรอืน (ถา้ม)ี เขา้ใจและยอมรบัความตกลงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสมคัร WFA และยินยอมปฏบิตัิตามหลกัเกณฑท์ัง้หมดตามทีไ่ดร้ะบุไว ้

ในเอกสารดงักล่าว

(2) เน่ืองจากการสมคัรขอรบัเงินชว่ยเหลือในโครงการเงนิชว่ยเหลอืครอบครวัผูท้ างาน (“WFA”) ถูกจดัท าขึน้บนพืน้ฐานของครวัเรอืน สมาชกิในครวัเรอืนของขา้พเจา้ (ถา้ม)ี ตกลงว่า －
(i) ขา้พเจา้จะยืน่สมคัรในนามของครวัเรอืนของขา้พเจา้ และ

(ii) ส านักงานเงนิชว่ยเหลอืแกค่รอบครวัผูท้ างาน (“WFAO”) ในสงักดัองคก์รความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิส าหรบัครอบครวัผูท้ างานและนักเรยีน ใหค้วามชว่ยเหลอืดา้น
การเงนิส าหรบัครอบครวัผูท้ างานและนักเรยีนเบกิจ่ายเงนิ WFA เต็มจ านวนตามทีไ่ดร้บัอนุมตัิตามการสมคัรนีไ้ปยงับญัชธีนาคารทีข่า้พเจา้เป็นเจา้ของโดยตรง

(3) ขอ้มูลที่ใหไ้วใ้นใบสมคัร แผ่นเตมิและ/หรอืแบบฟอรม์เพิ่มเติม (ถา้ม)ี การเป็นผูแ้ทนใดๆ ที่จดัท าขึน้เกีย่วกบัการสมคัรนี ้และเอกสารหลกัฐานที่ยืน่น้ันเป็นความจรงิ ครบถว้น และถูกตอ้งทุกประการ ขา้พเจา้
ตกลงจะท าการแกไ้ขแจง้เร ือ่งการแกไ้ขขอ้มูลในแบบฟอรม์ทีเ่กีย่วขอ้งและใหข้อ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งต่อ WFAO โดยเรว็ที่สุดเพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บั WFAO ในการพจิารณาสทิธสิ าหรบั WFA ของ
ขา้พเจา้

(4) ขา้พเจา้ และสมาชกิในครวัเรอืนของขา้พเจา้ (ถา้ม)ี －
(i) ขา้พเจา้ไดอ่้านแถลงการณ์การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล   (“PICS”) และเขา้ใจในเนื้อหานั้น รวมทั้งยินยอมให  ้WFAO และตัวแทนสามารถจัดเก็บ

และใชข้อ้มูลส่วนบุคคลที่ขา้พเจา้ไดใ้หไ้วใ้นการสมัครนี้ตาม PICS และหมายเหตุของคู่มือ WFA ไดแ้ละสามารถเปิดเผยต่อและตรวจสอบกบัส านักงานภาครฐั/
กรม ฝ่าย บรษิทั หรอื องคก์รทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ขอ้มูลส่วนบุคคลของขา้พเจา้และสมาชกิในครวัเรอืนของขา้พเจา้ รวมทัง้ขอ้มูลเกีย่วกบับรษิทัภายใตช้ ือ่ใดๆ ของขา้พเจา้และ/หรอืสมาชกิใน
ครวัเรอืนของขา้พเจา้

(ii) ขา้พเจา้ยนิยอมให ้WFAO สามารถตดิต่อขา้พเจา้หรอืสมาชกิในครวัเรอืนคนอืน่ๆ ของขา้พเจา้เพือ่ตรวจสอบหรอืหาความกระจ่างขอ้มูลใดๆ ในการสมคัรนี ้ในกรณีทีจ่ าเป็น

(iii) ยนิยอมใหส้ านักงานภาครฐั/กรม/บรษิทั/องคก์ร (รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงกรมสวสัดกิารสงัคม กรมแรงงาน กรมตรวจคนเขา้เมือง กรมส ารวจส ามะโนประชากร การเคหะ ส านักงานทะเบยีนทีด่ิน 
ธนาคาร นายจา้ง และโรงเรยีน/สถาบนัการศกึษา) ท าการใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของขา้พเจา้และขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัภายใตช้ ือ่ใดๆ ของขา้พเจา้ และ/หรอืสมาชกิในครวัเรอืนของขา้พเจา้ต่อ
WFAO เพื่อวตัถุประสงคใ์นการประมวลผลและตรวจสอบขอ้มูลในการสมคัรนี ้

(iv) เขา้ใจว่า WFAO จะเลือกใบสมัครบางชุดขึน้มาเพื่อท าการตรวจสอบเป็นพิเศษ  และยินยอมที่จะใหค้วามร่วมมือกับเจา้หน้าที่ผูท้ าการตรวจสอบของ  WFAO
จัดหาเอกสารสนับสนุนตน้ฉบับ  และขอ้มูลอืน่ๆ ทีก่ าหนดส าหรบัการตรวจสอบหากจ าเป็น ครวัเรอืนทีม่เีจตนาขดัขวางเจา้หนา้ทีข่อง WFAO ระหว่างการตรวจสอบ ปกปิดขอ้มูล 
หรอืไม่สามารถใหข้อ้มูลทีจ่ าเป็นได ้อาจตอ้งคนืเงนิชว่ยเหลอืทีจ่่ายใหไ้ปแลว้เต็มจ านวน และอาจถูกฟ้องรอ้งด าเนินคดี

(v) เขา้ใจว่า WFAO สงวนสทิธิใ์นการพิจารณาทบทวนการสมคัรนีแ้ละอาจท าการปรบัจ านวนของเงนิชว่ยเหลือที่สามารถเบิกจ่ายใหแ้ก่ครวัเรอืนของขา้พเจา้ตามที่จ าเป็น

(vi) ยนิยอมทีจ่ะคนืเงนิทีจ่่ายเกนิเตม็จ านวนซึง่ครวัเรอืนของขา้พเจา้ไดร้บัใหก้บัรฐับาลของเขตบรหิารพเิศษฮ่องกง หรอืยนิยอมหกักลบลบหนีจ้ านวนเงนิที ่ WFAO จ่ายเกินที่

เกีย่วขอ้งกบัเงินสนับสนุน/เงินช่วยเหลือที่ไดร้บัการอนุมตัิในการสมคัรในอนาคตของขา้พเจา้และ/หรอืสมาชกิในครวัเรอืนของขา้พเจา้ (โดยไมค่ านึงถงึการ

ตามกฎทั่วไป วนัทีท่ าการประเมนิมูลค่าของทรพัยส์นิควร
จะอยู่ในเดอืนสุดทา้ยของระยะเวลาการอา้งสทิธิ ์หาก
ไม่มีขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัมูลค่าของสินทรพัย ์ใน
เดือนล่าสุด กรุณากรอก ขอ้มูลเกีย่วกบัมูลค่า  
ดงักล่าวทีม่อียู่ล่าสุด 

หากทรพัยส์ินรวมรายเดือนทั้งหมดของ
ครวัเรอืนที่สมัคร WFA เกินกว่าจ านวน
ทรพัยส์ินที่ก าหนดในเดือนสุดทา้ยของ
ระยะเวลาการอา้งสิทธิ ์จะตอ้งแจง้มูลค่า 
ทรพัยส์ินสุทธิของเดือนที่ผ่านมา โดยจะ
ใชก้บัสถานการณอ์ื่นๆ ดว้ยเช่นกนั 

ถา้บญัชเีงนิฝากรว่มของ SHEUNG KAN FAN และ ON SUM LOK มยีอดเงนิคงเหลอื $40,000 
โดยแต่ละคนถอืครอง $20,000 (กล่าวคอื 50%) เมือ่ท าการแจง้รายการภายใตส้ถานการณด์งักล่าว 
มูลคา่ส าหรบับญัชรีว่มทีต่อ้งแจง้ควรจะเป็น $40,000 และรอ้ยละของหุน้ควรจะเป็น 50% ส าหรบัทัง้ 
คู่ ทัง้ SHEUNG KAN FAN และ ON SUM LOK 

ใหผู้ส้มคัรกรอกมูลค่าเงนิสดและ เงนิปันผล 
กรมธรรมป์ระกนัภยัเท่านั้น
หากสินทรพัยไ์ม่ไดร้ะบุเป็นสกุลเงินดอลลาร ์
ฮ่องกง โปรดระบุสกุลเงนิ 
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เปลีย่นแปลงของสมาชกิในครวัเรอืน) ภายใตโ้ครงการทีบ่รหิารโดย WFAO ตามที ่WFAO รอ้งขอ และ 
(vii) เขา้ใจว่าการจงใจใหข้อ้มูลเท็จ บิดเบือนความจรงิ หรอืปกปิดขอ้มูลใดๆ เพือ่ใหไ้ดร้บั WFA โดยการหลอกลวงเป็นความผิดทางอาญา โดยการกระท าความผดิดงักล่าว นอกเหนือไปจากการขาด

คุณสมบตัิส าหรบั WFA ยงัอาจน าไปสู่การถูกจ าคุกเป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 ปีตามกฎหมายว่าดว้ยการลกัทรพัย ์(มาตรา 210) 

ชือ่ผูส้มคัร ลายมอืชือ่ วนัที ่ 
SHEUNG KAN FAN   20/5/2023 

ลแถลงการณก์ารเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล
วตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม
1. ส านักงานเงินชว่ยเหลอืแกค่รอบครวัผูท้ างาน (“WFAO”) ขององคก์รความชว่ยเหลอืดา้นการเงินส าหรบัครอบครวัผูท้ างานและนักเรยีน

และหน่วยงาน/ องคก์รทีไ่ดร้บัอ านาจจาก WFAO ต่าง ๆ จะใชข้อ้มูลส่วนบุคคลทีคุ่ณและสมาชกิในครวัเรอืนของคุณระบุเอาไวเ้พือ่
วตัถุประสงคด์งัต่อไปนี ้-

(a) การประมวลผลการสมคัรของเงนิชว่ยเหลอืครอบครวัผูท้ างาน (WFA) การตรวจสอบขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้น
และตรวจจบัการฉอ้โกง รวมไปถงึการจดัการ การเรยีกเก็บเงนิ WFA และเงินชว่ยเหลอืในการเดนิทางเพือ่จูงใจในการท างานตามแต่ละ
บุคคลทีจ่่ายเกนิไปคนื (I-WITS) หมายเหตุ (ถา้ม)ี

(b) การจบัคู่ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณและสมาชกิในครวัเรอืนดว้ยฐานขอ้มูลของหน่วยงานราชการ/ส านักงาน/องคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง  (รวมถงึแต่
ไม่จ ากดัเฉพาะกรมสวสัดกิารสงัคม) เพือ่ท าการประมวลผลของแอพพลเิคช ัน่ และการป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้น รวมถงึ

(c) วตัถุประสงคด์า้นสถติ ิการวเิคราะห ์และการวจิยั รวมถงึสถติ ิหรอืผลลพัธข์องการวจิยัทีไ่ดร้บัจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลทีส่ามในรูปแบบที่
ระบุถงึหวัขอ้ของขอ้มูล หรอืเร ือ่งต่าง ๆ

2. WFAO อาจมีส่วนร่วมกบัองคก์ร/บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อช่วยในการด าเนินการวิจยั ส ารวจ หรือทบทวนโครงการ WFA หากมีความจ าเป็น WFAO อาจโอนถ่ายรายละเอยีด
ส าหรบัตดิต่อทีเ่กีย่วขอ้งของครวัเรอืนทีก่ าลงัสมคัร (รวมไปถงึชือ่ของผูส้มคัร ทีอ่ยู่ในการตดิต่อ และหมายเลขโทรศพัทท์ีใ่ชต้ดิต่อ) ซึง่จะถูกเลอืก
ขึน้มาแบบสุ่มใหก้บัองคก์ร/บรษิทัเพือ่วตัถุประสงคข์องการเชญิชวนครวัเรอืนเขา้รว่มในการสมัภาษณ ์ และ/หรอืเขา้รว่มในการท าแบบส ารวจไม่วา่
ครวัเรอืนจะยอมเขา้รว่มการสมัภาษณ ์ และ/หรอืเขา้รว่มในการท าแบบส ารวจโดยสมคัรใจหรอืไม่ก็ตาม สิง่นีจ้ะไม่ส่งผลกระทบต่อผูส้มคัรของคุณ
WFAO จะขอใหอ้งคก์ร/บรษิทัลบขอ้มูลส่วนบุคคลทีไ่ดเ้ก็บรวบรวมเอาไวใ้นโครงการ WFA เมือ่ท างานวจิยัเสรจ็สิน้แลว้
3. การสุ่มตรวจสอบการสมคัรทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการจะไดร้บัการด าเนินการโดย WFAO ผ่านทางการเขา้เยีย่มเยอืนทีบ่า้น หรอืวธิอีืน่ ๆ เพือ่
ตรวจสอบความสมบูรณ ์และความจรงิของขอ้มูลทีไ่ดร้ะบุไว ้ในระหว่างทีเ่ขา้เยีย่มเยอืนทีบ่า้น หรอืการตรวจสอบน้ันเจา้หนา้ทีข่อง WFAO อาจรอ้ง
ขอใหคุ้ณและสมาชกิในครวัเรอืนของคุณชีแ้จงขอ้มูลในการสมคัร หรอืใหข้อ้มูลเพิม่เตมิได ้ ขอ้มูลเดมิทีเ่กีย่วขอ้งจะไดร้บัการตรวจสอบ คุณมี
หนา้ทีร่บัผดิชอบในการเก็บเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของขอ้มูลในการสมคัรของคุณเอาไวอ้ย่างนอ้ยเป็นเวลา 2 ปี และใหค้วามรว่มมอืกบัเจา้หนา้ที่
ของ WFAO
4. การมอบขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก ่ WFAO โดยคุณ และสมาชกิในครอบครวัของคุณน้ันเป็นไปโดยสมคัรใจ แต่หากคุณไม่ไดใ้หข้อ้มูลส่วน
บุคคลตามทีก่ าหนด ทาง WFAO อาจไม่สามารถท าการประมวลผลใบสมคัรของคุณได ้
ประเภทของผูร้บัโอน
5. ตามวตัถุประสงคท์ีร่ะบุไวใ้นย่อหนา้ที ่ 1 และ 2 ขา้งตน้ หรอืดว้ยความยนิยอมของคุณและสมาชกิในครวัเรอืนของคุณ หรอืในกรณีทีก่าร
เปิดเผยขอ้มูลไดร้บัอนุญาต หรอืไดร้บัค ารอ้งขอจากกฎหมาย WFAO อาจท าการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณและสมาชกิในครวัเรอืนของ
คุณใหก้บัหน่วยงานราชการ/ส านักงาน/องคก์ร/บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง WFAO อาจตดิต่อหน่วยงานราชการ/ส านักงาน/องคก์ร/บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่
ขอรบั และตรวจสอบขอ้มูลเพือ่วตัถุประสงคต์ามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นย่อหนา้ที ่ 1 และ 2 ขา้งตน้  หน่วยงานราชการ/ส านักงาน/องคก์ร/บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง
รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเฉพาะกรมสวสัดกิารสงัคม และกรมแรงงาน ส านักงานตรวจคนเขา้เมอืง กรมส ารวจ และสถติสิ ามะโนประชากร ส านักงาน
อาคารสงเคราะห ์สมาคมอาคารสงเคราะหฮ์่องกง กรมทีด่นิ ธนาคาร โรงเรยีน/สถาบนัการศกึษา บรษิทัประกนัภยั บรษิทัสนิเชือ่ทีอ่ยู่อาศยัฮ่องกง
หน่วยงานกองทุนส ารองเลีย้งชพีแบบบงัคบั ทรสัตท์ีไ่ดร้บัอนุญาตของหน่วยงานกองทุนส ารองเลีย้งชพีแบบบงัคบั นายจา้งของคุณและสมาชกิใน
ครวัเรอืนของคุณและผูใ้หบ้รกิารที ่WFAO ว่าจา้งใหช้ว่ยในการประมวลผลการสมคัร 
การเขา้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคล และการสอบถามขอ้มูล
6. ขอ้มูล และเอกสารทีย่ืน่เกีย่วขอ้งกบัการสมคัรนีจ้ะไม่ไดร้บัการส่งคนืตามกฤษฎกีาขอ้มูลส่วนบุคคล (ความเป็นส่วนตวั) ไดด้ขีึน้ (มาตราที่
486) คุณและสมาชกิในครวัเรอืนของคุณมสีทิธใินการเขา้ถงึ และแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลทีไ่ดร้ะบุไวใ้นแบบฟอรม์ใบสมคัร และเอกสารในการสมคัร
อืน่ ๆ คุณและสมาชกิในครวัเรอืนของคุณสามารถรอ้งขอส าเนาของขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งไดด้ว้ยการจ่ายช าระค่าธรรมเนียมในการจดัการ

การรอ้งขอเพือ่เขา้ถงึ ค าขอเขา้ถงึ เพือ่ และ/หรอืแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลควรท าเป็นลายลกัษณอ์กัษรถงึรองเลขาธกิาร (ทั่วไป) ทางไปรษณียไ์ปยงั
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