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 หมายเหตุคู่มอืเกีย่วกบัการสมคัรส าหรบัใบรบัรองการลงทะเบยีน                       

เพือ่เขา้สมคัรเรยีนโรงเรยีนอนุบาล 

(หมายเหตคุู่มอืนีจ้ะใชก้บัการสมคัรทีย่ืน่ระหว่างวนัที ่1 กนัยายน 2022 และ 31 สงิหาคม 2023) 

 

หมายเหตุทีส่ าคญั 

 

⚫ โปรดอ่านทุกย่อหน้าของหมายเหตุคูม่อือย่างระมดัระวงัก่อนท าการกรอกขอ้มูลลงในแบบฟอรม์การสมคัร 

⚫ การสมคัรส าหรบั “ใบรบัรองการลงทะเบยีนเพือ่เขา้สมคัรเรยีนโรงเรยีนอนุบาล” (ตอ่ไปนี้เรยีกว่า “RC”) เป็นการสมคัรของครอบครวั 

แตล่ะครอบครวัจะแนะน าใหย้ืน่ใบสมคัร แค่ใบสมคัรเดยีว ใหก้บัเด็กทุกคนทีม่สีทิธใินครอบครวั หากเด็กสามารถรบัการศกึษาใน

ฮ่องกงไดแ้ตไ่มม่คีุณสมบตัใินการไดร้บัเงินอุดหนุน กรมการศกึษาจะออก “ใบอนุญาตเขา้เรยีนในโรงเรยีนอนุบาล” (ต่อไปนี้เรยีกวา่

“AP”) ใหก้บัเดก็ทีเ่กีย่วขอ้ง 

⚫ ขอ้มูลส่วนบคุคลทีไ่ดร้ะบโุดยผูส้มคัรจะถูกน าไปใชโ้ดยกรมการศกึษาเพือ่ด าเนินการการสมคัรส าหรบั RC / AP ผูส้มคัรจะไดร้บัการ

แจง้เตอืนวา่หากตวัแทนคนใดใหข้อ้มูลทีไ่ม่ถูกตอ้ง หรอืท าใหเ้ขา้ใจผดิ หรอืหากเอกสารทีย่ืน่เป็นเท็จ หรอืหากตวัแทนไม่สามารถ

ปฏบิตัติามเง่ือนไขต่าง ๆ ของการด าเนินการ และการยนืยนั (เชน่ ในสว่นที ่V ของแบบฟอรม์ใบสมคัร) ฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งจะถูกตดัสทิธิ ์

โดยการสมคัรนี้จะเป็นโมฆะทนัท ีหรเืป็นกรณีอาจจะเป็นโมฆะ โดย RC / AP ทีอ่อกใหเ้ป็นโมฆะทนัท ีและผูส้มคัรอาจตอ้งรบัผอิบตอ่

การฟ้องรอ้ง และ/หรอืถูกด าเนินคดอีาญา 

  

A - ขอ้มูลทัว่ไป 

1. โครงการดา้นการศกึษาของโรงเรยีนอนุบาล 

 

1.1 รฐับาลของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง (ต่อไปนี้เรยีกว่า “รฐับาลของ HKSAR”) ไดด้ าเนินโครงการดา้นการศึกษาในโรงเรยีนอนุบาล (KG) (ต่อไปนี้เรยีกว่า 

“โครงการ”) โดยมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่ปีการศกึษา 2017/18 เพื่อปรบัปรุงคุณภาพการศกึษาของ KG ในดา้นต่าง ๆ ผ่านมาตการทีแ่ตกต่างกนั ภายใตข้อบเขต

ของ “โครงการ” รฐับาลของ HKSAR จะใหเ้งินอุดหนุนเบือ้งตน้ซึง่จะครอบคลุมถึงบรกิารครึง่วนัในการสรา้งทอ้งถิ่นที่ไม่แสวงหาผลก าไร (NPM) KGs มี

ประโยชนต์อ่เด็กทีม่ีสทิธขิอง KG ทุกคน (รวมถงึช ัน้อนุบาล (K1) ต ่ากว่า KG (K2) และสูงกว่า KG (K3)) เพื่อปลดปล่อยศกัยภาพของก าลงัแรงงานในทอ้งถิน่

ภายใตน้โยบายประชากร การจดัหาทรพัยากรเพิ่มเติมส าหรบั KGs ที่มีคุณสมบตัิที่ใหบ้รกิารทัง้วนั และบรกิารวนัที่ยาวนานทัง้วนัเพื่อส่งเสรมิใหโ้รงเรยีน

ใหบ้รกิารดงักล่าวในราคาไม่สูง 

 

1.2 เพื่อใหม้ีคุณสมบตัติรงกบัขอ้ก าหนดในการเขา้รว่ม “โครงการ” KGs ควรจะเป็น NPM และเสนอหลกัสูตรภายในทีส่อดคลอ้งกบัคู่มือหลกัสูตรของ KG ทีไ่ด ้

เผยแพรโ่ดยกรมการศกึษา (EDB) พรอ้มดว้ยบนัทึกทีพ่ิสูจนก์ารใหก้ารศกึษาทีม่คีุณภาพของ KG KGs ยงัจ าเป็นจะตอ้งมีคุณสมบตัติรงตามหลกัเกณฑต์าม

ขอ้ก าหนดในดา้นคุณสมบตัขิองครูผูส้อน อตัราส่วนระหว่างเด็กเด็ก และครูผูส้อน ระดบัของค่าธรรมเนียมการศกึษาของโรงเรยีน เป็นตน้ โปรดอา้งองิไปยงั

เว็บไซตข์อง EDB (www.edb.gov.hk) ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเขา้รว่ม “โครงการ” ของ KGs และรายละเอยีดอืน่ ๆ 

2. การจดัเตรยีมการเขา้เรยีนในระดบัช ัน้ K1 ของ KGs ในปีการศกึษา 2023/24 

2.1 KGs ในฮ่องกงมลีกัษณะทีโ่ดดเด่นเน่ืองจากมีความยืดหยุ่น และความหลากหลายเมื่อเทียบกบัทีอ่ืน่ รวมถงึ ภายในทอ้งถิน่/ภายนอกทอ้งถิน่ NPM/KGs ของ

เอกชน ตลอดจนการใหบ้รกิารในรูปแบบทีแ่ตกต่างกนั พ่อ แม่ สามารถเลอืก KG ทีเ่หมาะสมกบับุตรหลานของพวกเขาไดโ้ดยค านึงถงึความตอ้งการของพวก

เขาในขณะที่ KGs มีดุลยพินิจในการรบัเด็กขา้เรยีน ภายใต ้“โครงการ” EDB จะด าเนินการจดัเตรยีมการเขา้เรยีนในระดบัช ัน้ K1 ของ KGs ส าหรบัปี

การศกึษา 2023/24 อย่างต่อเน่ือง (ต่อไปนีเ้รยีกว่า “การจดัเตรยีมการเขา้เรยีนใน K1 ปี 2023/24”) ดว้ยมุมมองเพื่อการอ านวยความสะดวกในการด าเนิน

กระบวนการรบัเขา้เรยีนของ KGs ใหร้าบรืน่ และชว่ยใหพ่้อ แม่ ยนืยนัทีน่ั่งส าหรบัเขา้เรยีนใน KG ใหก้บับุตรหลานของพวกเขาไดแ้ต่เน่ิน ๆ พ่อ แม่ ทีต่อ้งการ

สมคัเขา้เรยีนในระดบัช ัน้ K1 ในโครงการ-KG ใหก้บับุตรหลานของพวกเขาในปีการศกึษา 2023/24 ควรปฏบิตัติามขัน้ตอนทีจ่ะระบุไวด้า้นล่าง ขัน้ตอนจะ

สามารถใชไ้ดก้บัการเขา้รว่ม “โครงการ” ของ NPM KGs ทัง้หมด 

2.2 พ่อ แม่ จะตอ้งสมคัรไปยงั EDB ส าหรบั RC ตัง้แต่เดอืนกนัยายน ไปจนถงึ เดอืนพฤศจกิายน 2022 ตามใบยืนยนัการสมคัรพรอ้มดว้ยขอ้มูลทีจ่ าเป็น รวมทัง้

ยืน่เอกสารต่าง ๆ โดยปกติ EDB จะใชเ้วลาหกถึงแปดสปัดาหใ์นการด าเนินการประมวลผลการสมคัร และออก RC ใหก้บัผูส้มคัรที่มีสทิธิไดร้บัเงินอุดหนุน

ภายใต ้“โครงการ” ทางไปรษณีย ์หากเด็กไม่สามารถรบั RC เน่ืองจากเด็กสามารถไดร้บัการศกึษาในฮ่องกง แต่ไม่มีสิทธไิดร้บัเงินอุดหนุนภายใตโ้ครงการ 

EDB จะออก AP ใหก้บัเด็กทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อท าการลงทะเบียน และเขา้เรยีนในโครงการ-KG แต่ พ่อ แม่ ทีเ่กีย่วขอ้งจ าเป็นจะตอ้งจ่ายช าระค่าธรรมเนียมใหก้บั

โรงเรยีนเต็มจ านวนกอ่นการหกัเงนิอุดหนุนภายใต ้“โครงการ” ตามทีแ่สดงไวบ้นใบFees Certificateของ KG ใหก้บัเด็กทีเ่ขา้เรยีน 

2.3 แมว้่า พ่อ แม่ จะไม่แน่ใจว่าเด็กของพวกเขามีสทิธทิีจ่ะสมคัร RC หรอืตอ้งการทีจ่ะสมคัร AP ก็ตาม พ่อ แม่ ควรปฏบิตัติามขอ้ก าหนดตามทีร่ะบุไวใ้นย่อหนา้ 

2.2 และสมคัร RC (ต่อไปนีเ้รยีกว่า การสมคัร RC). EDB จะประเมนิสทิธขิองการสมคัรทีเ่กีย่วขอ้ง และออก RC หรอื AP ใหก้บัเด็ก 

2.4 EDB จะออก RC หรอื AP (ต่อไปนี้เรยีกว่า เอกสารในการลงทะเบียน) ใหก้บัเด็กแต่ละคนที่สามารถรบัการศึกษาในฮ่องกง และ โครงการ-KGs ทัง้หมด

สามารถรบัเด็กทีม่เีอกสารในการลงทะเบยีนทีย่งัสามารถใชง้านไดเ้ขา้เรยีนเท่านั้น 

2.5 RC จะใชส้ าหรบัการลงทะเบียนส าหรบั K1 ระหว่าง วนัที่รบัลงทะเบียนรวม (เชน่ วนัที่ 5 ถึง 7 มกราคม 2023) พ่อ แม่ จ าเป็นตอ้งยื่นการสมคัรส าหรบั RC 

ของพวกเขาไปยงั EDB ภายในวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2022 เป็นอย่างชา้เน่ืองจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการประมวลผลของ RC มิเชน่นั้น RC / AP จะไม่

สามารถออกใหไ้ดก้อ่น วนัทีร่บัลงทะเบยีนรวม ส าหรบัการลงทะเบยีน K1  

2.6 พ่อ แม่ ควรท าความเขา้ใจเกีย่วกบักลไกการรบัเขา้เรยีนในโรงเรยีนจาก KGs รวมถงึขัน้ตอน หลกัเกณฑ ์การจดัเตรยีมการสมัภาษณ ์ค่าธรรมเนียมในการ

สมคัรเป็นตน้ พ่อ แม่ ควรเขา้รบัแบบฟอรม์การสมคัร และยืน่การสมคัรเพื่อเขา้เรยีนตามขอ้ก าหนดซึง่ไดร้ะบุไวข้องแต่ละ KGs KGs จะแจง้ผลการสมคัรเขา้

เรยีนให ้พ่อ แม่ ทราบกอ่นวนัที ่16 ธนัวาคม 2022 

 

2.7 ตามใบยนืยนัแจง้เตอืนของการเขา้เรยีน พ่อ แม่ ควรพจิารณาอย่างระมดัระวงัในการเลอืกลงทะเบยีนกบั KG แห่งเดยีว พ่อ แม่จ าเป็นตอ้งยืน่ RC / AP และจ่าย

ช าระค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนใหก้บั KG เพื่อท าใหข้ัน้ตอนการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ในระหว่าง วนัทีร่บัลงทะเบียนรวม (เช่นวนัที่ 5 ถงึ 7 
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มกราคม 2023) มาตรการนีเ้พือ่ป้องกนัไม่ใหเ้ด็กกกัตุนจ านวนของทีน่ั่งมากกว่าหน่ึงทีน่ั่งในคร ัง้เดยีวซึง่จะส่งผลกระทบต่อเด็กคนอืน่ ๆ 

 

2.8 RC / AP จะถูกออกใหโ้ดย EDB และควรจดัเก็บโดย KG ทีเ่ด็กไดล้งทะเบยีนไว ้หากเด็กจะเขา้เรยีนหลงัจาก วนัทีร่บัลงทะเบียนรวม เด็กคนนั้นจะยงัคงตอ้งท า

การยืน่ RC / AP เพื่อลงทะเบียน หากพ่อ แม่ตอ้งการเปลีย่นโรงเรยีนหลงัจากการลงทะเบียนกบั KG แห่งหน่ึงไปแลว้ พ่อ แม่จะตอ้งกลบัไปขอ RC / AP คืน

จาก KG ทีเ่ด็กไดท้ าการลงทะเบยีนเอาไว ้และยืน่เอกสารในการลงทะเบียนไปยงั KG ทีเ่ด็กจะยา้ยไปเพื่อท าการลงทะเบียน การขอ RC / AP คนืจาก KG KG 

ทีเ่กีย่วขอ้งจะไม่จองทีน่ั่งไวใ้หก้บัเด็กคนดงักล่าวอกีต่อไป ปกตแิลว้ ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนทีไ่ดจ่้ายช าระใหก้บั KG ซึง่เด็กไดท้ าการลงทะเบียนไวน้ั้น

จะไม่ไดร้บัคนื  

 

2.9 EDB จะเผยแพรข่อ้มูลทีน่ั่งว่างของ K1 ตัง้แต่ตน้เดอืนกุมภาพนัธ ์2023 เป็นตน้ไป (เชน่ หลงัจาก วนัทีร่บัลงทะเบยีนรวม) หากมคีวามจ าเป็น พ่อ แม ่สามารถ

เขา้รบัขอ้มูลผ่านทางเว็บไซตข์อง EDB ส านักงานการศกึษาเขต และสายด่วนของ EDB ได ้

 

3. เกณฑค์ุณสมบตัใินการสมคัรส าหรบั RC 

 

3.1 เด็กจะตอ้งเป็นผูท้ี่พ านักอาศยัอยู่ในฮ่องกงตามสิทธิของบา้น สิทธิของที่ดิน หรอืการอนุญาตที่ยงัมีผลใชง้านที่เหลอืโดยไม่มีเงือ่นไขของการพ านักอาศยั 

(นอกเหนือจากขอ้จ ากดัของการพ านักอาศยั) ในฮ่องกง (โปรดยืน่เอกสารสนับสนุนทีเ่กีย่วขอ้งตามทีร่ะบุไวใ้นย่อหนา้ 2.3 ของส่วน B) 

 

3.2 เด็กทีจ่ะเขา้เรยีนในระดบัช ัน้ต่าง ๆ ของ KG ในปีการศกึษา 2023/24 จะตอ้งเกดิในวนัที ่หรอืกอ่นวนัที ่31 ธนัวาคม 2020  

เด็กทีจ่ะเขา้เรยีนในระดบัช ัน้ต่าง ๆ ของ KG ในปีการศกึษา 2022/23 จะตอ้งเกดิในวนัที ่หรอืกอ่นวนัที ่31 ธนัวาคม 2019 

 โปรดทราบวา่เด็กทีเ่กดิในวนัที ่หรอืหลงัจากวนัที ่1 มกราคม 2021 จะไม่มสีทิธสิมคัรส าหรบั RC 

 

3.3 เด็กทีถ่อืวซีา่ประเภทผูม้าเยอืนใบอนุญาตเขา้ออกแบบ ทางออกสองทาง หรอืผูส้นับสนุนเป็นผูถ้อืวซีา่นักเรยีน/วซีา่ประเภทผูม้าเยอืนจะไม่มสีทิธใินการสมคัร

ส าหรบั RC 

 

3.4 เด็กทีม่ีอายุถงึ 6 ปี หรอืมากกว่าควรเขา้เรยีนในโรงเรยีนประถมศกึษาตามปกต ิส าหรบัขอ้สอบถามเกีย่วกบัการเขา้เรยีนในระดบัช ัน้ประถมหน่ึงนั้น พ่อ แม่ 

สามารถโทรศพัทไ์ปยงัส่วนการจดัสรรทีน่ั่งในโรงเรยีนของ EDB ไดท้ี ่2832 7700 หรอืระบบสอบถามขอ้มูลทางโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิอง EDB 24 ช ัว่โมง ไดท้ี ่

2891 0088 พ่อ แม่ สามารถยืน่ใบสมคัรส าหรบั RC ไปยงั EDB เพื่อรบัการพิจารณาพรอ้มกบัส่งเอกสารหลกัฐานแสดงการเขา้เรยีนของเด็กไปยงั KG ในปี

การศกึษาทีก่ าลงัจะมาถงึได ้และท าการยนืยนัจาก พ่อ แม่ ว่าเด็กของพวกเขาไม่ไดเ้ขา้เรยีนในระดบัช ัน้ประถมหน่ึงในเดอืนกนัยายนของปีการศกึษาทีก่ าลงัจะ

มาถงึ 

 

3.5 เน่ืองจากเด็กควรมีเอกสารในการลงทะเบียนทีย่งัสามารถใชง้านไดส้ าหรบการเขา้เรยีนใน KGs ภายใต ้“โครงการ” EDB จะออก AP ใหก้บัเด็กผูท้ีม่ีสทิธริบั

การศกึษาในฮ่องกงแต่ไม่มีสทิธใินการไดร้บัการออก RC ดงันั้นจงึไม่สามารถรบัเงนิอุดหนุนภายใต ้“โครงการ” ได ้ผูท้ีม่ี AP สามารถลงทะเบียน และเขา้เรยีน

ใน KG ภายใต ้“โครงการ” ไดแ้ต่ พ่อ แม่ จ าเป็นตอ้งจ่ายช าระค่าธรรมเนียมใหก้บัโรงเรยีนเต็มจ านวนก่อนการหกัเงินอุดหนุนภายใต ้“โครงการ” ตามทีไ่ด ้

แสดงไวใ้นใบ Fees Certificate ของ KG ทีบุ่ตรหลานจะเขา้เรยีน  

 

4. ขัน้ตอนการสมคัรส าหรบั RC 

 

4.1 ขัน้ตอนการสมคัรจะแสดงไวท้ีด่า้นล่าง: 

 

วธิกีารยืน่แบบฟอรม์ใบสมคัร 

(a) ผูส้มคัรสามารถยืน่แบบฟอรม์ใบสมคัรทีไ่ดก้รอกขอ้มูลไวค้รบถว้น และส าเนาของเอกสารสนับสนุนทีเ่กีย่วขอ้งไปยงั Kindergarten 

Administration 2 Section, the EDB (P.O. Box 23179, Wan Chai Post Office, Hong Kong) ทางไปรษณียพ์รอ้มตดิแสตมป์ทีม่รีาคา

เพยีงพอ 

(b) ผูส้มคัรสามารถแนบเอกสารส าหรบัการสมคัรในจดหมาย ปิดผนึกพรอ้มระบุไวด้า้นหนา้จดหมายว่า “Application for Registration Certificate 

for Kindergarten Admission” แลว้หย่อนลงกล่องรบัใบสมคัรของ EDB ที ่14/F, Wu Chung House, 213 Queen’s Road East, Wan 

Chai, Hong Kong ในระหว่างเวลาเปิดท าการของ EDB (ช ัว่โมงท าการ: วนัจนัทร ์ถงึวนัศุกร ์เวลา 8:30 a.m. ถงึ 1:00 p.m., 2:00 p.m. ถงึ 6:00 

p.m., ปิดท าการในวนัเสาร ์วนัอาทติย ์และวนัหยุดราชการ) หรอื 

(c) ผูส้มคัรสามารถส่งแบบฟอรม์ใบสมคัรบนออนไลนไ์ดท้ี ่(url: https://eform.one.gov.hk/form/edb005/en/)  

 ↓   

ส าหรบัการสมคัรทีส่่งโดยวธิ ี(a) และ (b) ตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้นัน้ EDB จะออก“Acknowledgement of Application” ใหก้บัผูส้มคัรดว้ยการส่งขอ้ความ 

SMS ไปยงัหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืของผูส้มคัรทีร่ะบุไวใ้นแบบฟอรม์ใบสมคัร หรอืออกจดหมายตอบรบัทางไปรษณียใ์หก้บัผูส้มคัรภายใน 10 วนัท าการ

โดยนบัตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัไปสมคัร หากผูส้มคัรไม่ไดร้บัการตอบรบัจาก EDB ภายในระยะเวลาสามสปัดาหห์ลงัจากการยืน่แบบฟอรม์ใบสมคัร โปรดโทรตดิต่อ 

EDB ที ่3540 6808 / 3540 6811 หรอืระบบสอบถามขอ้มูลทางโทรศพัทอ์ตัโนมตั ิ24 ช ัว่โมง ที ่2891 0088 เพือ่ตรวจสอบว่าไดร้บัใบสมคัรแลว้หรอืไม่

เพือ่หลกีเลีย่งความล่าชา้ในการประมวลผลการสมคัรอนัเน่ืองมาจาการจดัส่งผดิ/จดัส่งไม่ส าเรจ็ 

 

หมายเหตุ: ผูส้มคัรที่ตอ้งการรบัขอ้ความส าหรบัการตอบรบัการสมคัรทาง SMS จะตอ้งระบุหมายเลขโทรศพัทม์ือถอืในแบบฟอรม์ใบ

สมคัร มเิชน่นัน้ EDB จะออกจดหมายตอบรบัทางไปรษณียไ์ปยงัผูส้มคัร 

 

ส าหรบัการสมคัรทีส่่งโดยวธิ ี(c) ตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้นั้น โปรดระบุทีอ่ยู่อเีมลของคุณหากคุณตอ้งการรบัอเีมลตอบรบัเพือ่ใชใ้นการอา้งองิในอนาคต  

 ↓   

ตามการตอบรบัการสมคัรดว้ยขอ้มูลทีจ่ าเป็น และเอกสารทีย่ืน่ โดยปกต ิEDB จะใชเ้วลาหกถงึแปดสปัดาหใ์นการด าเนินการประมวลผลการสมคัร และออก 

RC / AP ใหก้บัผูส้มคัรทีม่สีทิธทิางไปรษณีย ์ผูส้มคัรทีจ่ าเป็นตอ้งยืน่ขอ้มูลเพิม่เตมิจะไดร้บัแจง้ในภายหลงัในกรณีทีต่อ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิ เวลาในการ
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ประมวลผลจะยาวนานขึน้โดยขึน้อยู่กบัการตอบรบัในการยืน่ขอ้มูลเพิม่เตมิของผูส้มคัร 

 

 หมายเหตุ: หาก RC / AP จะถูกน าไปใชใ้นการลงทะเบียนส าหรบั K1 ในช่วงระหว่าง วนัทีร่บัลงทะเบียนรวม พ่อ แม่ จ าเป็นตอ้งยืน่การ

สมคัรส าหรบั RC ไปยงั EDB ภายในวนัที่ 30 พฤศจกิายน 2022 เป็นอย่างชา้ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถออก RC / AP ใหไ้ดก่้อน วนัที่รบั

ลงทะเบยีนรวม 

 

4.2 แบบฟอรม์ใบสมคัรทีก่รอกขอ้มูลครบถว้นแลว้ พรอ้มดว้ยส าเนาเอกสารสนับสนุนทีเ่กีย่วขอ้งสามารถใส่เขา้ไปในจดหมายพรอ้มตดิ ตดิแสตมป์ใหเ้พยีงพอ

ส าหรบัการจดัส่งการสมคัรกลบัไปยงั EDB ทางไปรษณีย ์(โปรดตรวจสอบใหม้ั่นใจว่าไดจ่้ายช าระค่าแสตมป์เพยีงพอเพื่อหลกีเลีย่งการจดัส่งการสมคัร

ไม่ส าเรจ็ จดหมายใดทีจ่่ายช าระค่าแสตมป์ไม่เพียงพอจะถูกกรมไปรษณียข์องฮ่องกงน าส่งคนื ซ ึง่ในกรณีนี ้EDB จะไม่สามารถประมวลผลการสมคัรได)้ ทีอ่ยู่

ของ EDB จะถูกระบุไวท้ี่ดา้นล่างของหน้า 6 ในหมายเหตุของคู่มือ อีกทางเลือกหน่ึงผูส้มัครสามารถแนบแบบฟอรม์ใบสมคัร และเอกสารสนับสนุนลงใน

จดหมายปิดผนึกพรอ้มระบุวา่ “Application for Registration Certificate for Kindergarten Admission” แลว้น าจดหมายไปหย่อนลงในกล่อง

รบัใบสมคัรของ EDB ในระหว่างชว่งเวลาเปิดท าการของ EDB (ช ัว่โมงท าการ: วนัจนัทร ์ถึงวนัศุกร ์เวลา 8:30 a.m. ถึง 1:00 p.m., 2:00 p.m. ถึง 6:00 

p.m. ปิ ด ท า ก า ร ใน วัน เส า ร  ์วัน อ าทิ ต ย ์ แ ล ะวัน ห ยุ ด ราช ก า ร ) ผู ้ส มั ค รยั งส าม า รถ ส่ งแบ บฟ อ ร ม์ ใบ สมั ค รท า งอ อ น ไล น์ ได ้ที่  (url: 

https://eform.one.gov.hk/form/edb005/en/) ส าหรบัรายละเอยีด โปรดอา้งองิไปยงัย่อหนา้ที ่4.1 ขา้งตน้ 

 

4.3 ไม่รบัการส่งแบบฟอรม์ใบสมคัรคนืทางอเีมล หรอืแฟกซ ์

 

4.4 ระยะเวลาการสมคัรทีแ่นะน าจะระบุไวท้ีด่า้นล่าง (สามารถใชไ้ดก้บัเด็กผูท้ีจ่ะเขา้เรยีนในระดบัช ัน้ต่าง ๆ ของ KG ในปีการศกึษา 2023/24): 

ชว่งเวลาการรบัสมคัรของ KG ทีค่าดการณไ์ว ้ ชว่งเวลาของการสมคัรทีแ่นะน า 

เร ิม่ตน้ปีการศกึษา 2023/24  เดอืนกนัยายน ไปจนถงึ พฤศจกิายน 2022 

หลงัจากเร ิม่ตน้ปีการศกึษา 2023/24 หก ถงึแปดสปัดาห ์ก่อน การรบัเขา้เรยีน / ลงทะเบยีน 

 

เด็กผูท้ีเ่ร ิม่เขา้เรยีนในระดบัช ัน้ต่าง ๆ ของ KG และยื่นการสมัครส าหรบั RC หลงัจากช่วงระยะเวลาเร ิม่ตน้ปีการศึกษาจะไดร้บัการออก the RC / AP ให ้

สามารถเขา้เรยีนใน KGs ทีม่ีคุณสมบตัิภายในปีการศึกษาทีเ่ด็กไดย้ืน่การสมคัร ระยะเวลาทีม่ีสทิธสิ าหรบัเด็กทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่เขา้เรยีนใน KG ทีม่ี

คุณสมบตัจิะส ัน้ลงตามเดอืนของการสมคัรซึง่จะระบไุวบ้น RC / AP 

 

4.5 การเปลีย่นแปลงขอ้มูลทีไ่ดร้ะบไุวใ้นการสมคัร: 

หากมกีารเปลีย่นแปลงขอ้มูล (เชน่ ชือ่) ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้โดยผูส้มคัร หรอืผูส้มคัรตอ้งการทีจ่ะแกไ้ข หรอืยืน่ขอ้มูลเพิม่เตมิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสมคัรทีไ่ดย้ืน่ไปแลว้

ในชว่งระหว่างทีก่ าลงัท าการประมวลผลการสมคัร ผูส้มคัรจะตอ้งแจง้ให ้EDB ทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรทนัที การเปลีย่นแปลงต่าง ๆ จะตอ้งแจง้ให ้EDB 

ทราบไม่นอ้ยกว่า 30 วนัตามปฏทิินนับตัง้แต่วนัทีม่ีการเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ การแจง้เตอืนทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรจะตอ้งไดร้บัการลงนาม และยืน่พรอ้มกนักบั

ส าเนาของเอกสารสนับสนุนทีเ่กีย่วขอ้งไปยงั EDB หากมคีวามจ าเป็น EDB อาจขอขอ้มูลเพิ่มเติมจากผูส้มคัรเพื่อประมวลผลการสมคัรได ้หากผูส้มคัรไม่

สามารถระบุขอ้มูลทีจ่ าเป็นได ้ภายใน 30 วนัปฏทิินนับตัง้แต่วนัทีร่อ้งขอขอ้มูลเพิ่มเตมิ การสมคัรจะถอืเป็นโมฆะโดยอตัโนมตั ิผูส้มคัรคนเดยีวกนัทีท่ าการยืน่

สมคัรหลายใบจะท าใหก้ารประมวลผลของการสมคัรล่าชา้ 

 

4.6 การสมคัรส าหรบัการประเมนิผลใหม่: 

 หากผูส้มคัรไม่เห็นดว้ยกบัผลลพัธข์องการประเมิน ผูส้มคัรสามารถยืน่การสมคัรเป็นลายลกัษณอ์กัษรไปยงั EDB เพื่อท าการประเมินผลใหม่ ภายใน 30 วนั

ปฏทิิน นับตัง้แต่วนัทีเ่ผยแพรก่ารแจง้ผล โปรดระบุเหตุผลโดยละเอยีด และยืน่เอกสารหลกัฐานเพื่อสนับสนุนการสมคัรของผูส้มคัรถา้มี การสมคัรส าหรบัการ

ประเมนิผลใหม่จะตอ้งลงนามโดยผูส้มคัร การประเมนิผลใหม่ของผูม้สีทิธโิดยปกตจิะใชเ้วลาหกถงึแปดสปัดาห ์

4.7 การสมคัรส าหรบัผูช้ว่ยเหลอืทางดา้นการเงนิอืน่ ๆ:  

4.7.1 ภายใต ้“โครงการ” นั้นรฐับาลของ HKSAR จะจดัหาเงนิอุดหนุนใหก้บั NPM KGs ทีม่ีคุณสมบตัใินทอ้งถิน่ ครอบครวัทีต่อ้งการเงนิอุดหนุนสามารถ

สมคัรไปยงัส านักงานดา้นการเงินของนักเรยีน (SFO) ของหน่วยงานใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการเงินของนักเรยีน และครอบครวัผูท้ างาน (WFSFAA) 

แยกกนั เพื่อขอรบัความชว่ยเหลือดา้นการเงินภายใตโ้ครงการยกเวน้ค่าธรรมเนียมของศูนยดู์แลเด็ก และโรงเรยีนอนุบาล (“KCFRS”) และรบัเงิน

อุดหนุนที่เกี่ยวขอ้งกับโรงเรยีนส าหรบันักเรยีนของโรงเรยีนอนุบาล (“เงินอุดหนุน-KG”) นักเรยีนผูส้มัคร KG ที่มีสิทธิจ์ะไดร้บัการผ่อนผัน

ค่าธรรมเนียมภายใต ้KCFRS (ถา้ม)ี และไดร้บั เงนิอุดหนุน-KG ครอบครวัทีก่ าลงัสมคัรโครงการผูช้ว่ยเหลอืทางดา้นการเงนิของนักเรยีนดงัทีไ่ดก้ล่าว

ไวข้า้งตน้จะตอ้งมีคุณสมบตัิตรงตามขอ้ก าหนดของโครงการที่เกี่ยวขอ้ง ผูส้มัครใหม่ควรส่ง “Household Application Form for Student 

Financial Assistance Schemes (2023/24)” ทีก่รอกขอ้มูลเสรจ็สมบูรณแ์ลว้ไปยงั SFO ผ่านการส่งทางออนไลน ์หรอืทางไปรษณียโ์ดยเรว็ทีสุ่ด

โดยเร ิม่ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2023 สามารถคน้หาแบบฟอรม์ใบสมคัร ขัน้ตอนการสมคัร และรายละเอยีดของโครงการทีเ่กีย่วขอ้งไดบ้นเว็บไซตข์อง 

WFSFAA 

4.7.2 พ่อ แม่ ทีไ่ดร้บัการตอบรบัของความชว่ยเหลอืดา้นประกนัสงัคมทีค่รอบคลุมใหก้บัเด็กทีจ่ะเขา้เรยีนใน KGs ปีการศกึษา 2023/24 เชน่ พ่อ แม่ ของ

เด็กในระดบัก่อนเขา้เรยีนในช ัน้ประถมอืน่ ๆ จ าเป็นจะตอ้งสมคัรไปยงั EDB ส าหรบั RC เพื่อใชเ้ป็นเอกสารส าหรบัการลงทะเบียนกบั NPM KG ที่มี

คุณสมบตัใินทอ้งถิน่ภายใต ้“โครงการ” 

 

5. การด าเนินการ/การจดัการขอ้มูลสว่นบุคคล  

 

5.1 ผูส้มคัรเป็นผูร้บัผดิชอบต่อการกรอกขอ้มูลลงในแบบฟอรม์ใบสมคัรใหค้รบถว้น และเป็นจรงิ รวมทัง้ยืน่เอกสารสนบัสนุนต่าง ๆ ผูส้มคัรจะ

ไดร้บัการแจง้ใหท้ าการตรวจสอบตาม "Checklist for Submission of Application" ในหน้าที ่6 เพือ่ใหม้ ัน่ใจว่ารายการของเอกสาร

สนับสนุนไดร้บัการจดัเตรยีมตามทีก่ าหนดไวเ้พือ่การสมคัร EDB จะประเมินเด็กทีม่สีิทธติามขอ้มูลทีผู่ส้มคัรไดร้ะบุไว ้การระบุขอ้มูลไม่

เพยีงพออาจท าใหเ้กดิการประมวลผลล่าชา้ หรอืส่งการสมคัรทีไ่ม่เป็นไปตามคุณสมบตัทิีไ่ดก้ าหนดไวค้นืเพือ่การประมวลต่อไปโดย EDB 

จะท าใหก้ารสมคัรเป็นโมฆะ  
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5.2 ขอ้มูลส่วนบคุคลทีไ่ดร้ะบุไวใ้นการสมคัร และขอ้มูลเพิม่เตมิต่าง ๆ (เชน่ เอกสารการแสดงตนทีข่าดหายไป) จะตอ้งยืน่เมือ่ EDB รอ้งขอ และจะไดร้บัการเปิดเผย

ต่อกระทรวง/กรมทีเ่กีย่วขอ้งของรฐับาล HKSAR เพือ่วตัถุประสงคด์งัต่อไปนี:้ 

➢ กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประมวลผล และการยืนยนัตวัตนของการสมคัร รวมไปถงึการจบัคู่ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มคัร และเด็กกบัฐานขอ้มูลของ 

กระทรวง/กรมทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ ๆ ของรฐับาล HKSAR (เชน่ กองตรวจคนเขา้เมอืง) 

➢ วตัถุประสงคด์า้นสถติ ิและการวจิยั และ 

➢ วตัถุประสงคเ์พือ่การจดัการต่อขอ้สอบถาม 

5.3 ขอ้มูลส่วนบคุคลของผูส้มคัร และเด็กทีไ่ดร้ะบุไวอ้าจถูกเปิดเผยต่อกระทรวง/กรมทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ ๆ ของรฐับาล HKSAR และโรงเรยีนทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่วตัถุประสงค ์

ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นย่อหนา้ 5.2 ตามทีไ่ดก้ล่าวไวข้า้งตน้ หรอืในส่วนทีผู่ส้มคัรไดม้อบความยนิยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว หรอืในส่วนทีก่ารเปิดเผยดงักล่าว

ไดร้บัมอบอ านาจ หรอืกฎหมายเรยีกรอ้งใหท้ าการเปิดเผย 

5.4 การบดิเบอืนความจรงิ การหลกีเลีย่งขอ้เท็จจรงิ หรอืการใหข้อ้มูลทีเ่ป็นเท็จจะน าไปสู่การตดัสทิธ ิและอาจถูกด าเนินคดตีามกฎหมาย 

5.5 เอกสารทัง้หมดทีไ่ดย้ืน่ไปแลว้จะไม่ไดส้ามารถส่งคืนได ้อย่างไรก็ตามตามมาตราที ่18 และ 22 และแนวทางปฏิบตัิที่ 6 ของตารางที่ 1 ต่อขอ้มูลส่วนบุคคล 

(ความเป็นส่วนตวั) กฎหมาย (บทที ่486 ของกฎหมายฮ่องกง) ระบุว่าผูส้มคัรมีสทิธทิีจ่ะเขา้ถงึ และแกไ้ขขอ้มูลทีไ่ดร้ะบุโดยผูร้ะบุขอ้มูลใหถู้กตอ้ง ผูร้ะบุขอ้มูล

ยงัสามารถรบัส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของตนเองได ้เชน่ ค ารอ้งขอควรส่งไปถงึ EDB เป็นลายลกัษณอ์กัษร 

 

6. สอบถาม 

6.1 ผูส้มคัรสามารถเขา้ชมเว็บไซตข์อง EDB ไดท้ี ่www.edb.gov.hk ส าหรบัรายละเอยีดของ “โครงการ” และการสมคัรส าหรบั RC ส าหรบัขอ้สอบถามเกีย่วกบั

การสมคัรส่วนบุคคล ผูส้มัครยงัสามารถโทรศพัทไ์ปยงั EDB ที่ 3540 6808 / 3540 6811 หรอืระบบสอบถามขอ้มูลทางโทรศพัทอ์ตัโนมัติ 24 ช ั่วโมงที ่

2891 0088. 

 

B - หมายเหตุถงึวธิกีารกรอกขอ้มูลลงในแบบฟอรม์ใบสมคัร 
 

โปรดกรอกขอ้มูลลงในแบบฟอรม์ใหช้ดัเจนโดยใชป้ากกา หมึกสดี า หรอื สีน ้าเงิน และกรอกส่วนที่ I ไปจนถงึส่วนที่ V ตามค าแนะน าทีไ่ดร้ะบุไวใ้นแบบฟอรม์ใบ

สมคัร และหมายเหตุคู่มอื  

 

ส่วนที ่I รายละเอยีดของผูส้มคัร 

 

1.1 ผูส้มคัรสามารถเลอืกระบ ุ“Title” เพือ่อ านวยความสะดวกในการตดิต่อสือ่สารในอนาคต 

 

1.2 ผูส้มคัรควรกรอกชือ่ของผูส้มคัรเป็นภาษาองักฤษ และภาษาจนีให ้เหมอืนกนักบัทีร่ะบุไวใ้นเอกสารแสดงตน หากเด็กไม่ใชบุ่ตรหลาน/เด็กของคุณ คุณ

ควรระบุความสมัพนัธข์องคุณกบัเด็ก และยื่นส าเนาเอกสารแสดงตนของพ่อ แม่ของเด็ก รวมทัง้จดหมายมอบอ านาจ หากผูส้มคัรไม่สามารถยืน่เอกสารที่

เกีย่วขอ้ง และเด็กอยู่ภายใตก้ารปกครองของผูส้มคัร โปรดยืน่เอกสารหลกัฐานพิสูจนก์ารสนับสนุนทีเ่กีย่วขอ้ง หากเด็กไดร้บัอนุญาตใหอ้ยู่ในฮ่องกงช ัว่คราว 

ผูส้มคัรจะตอ้งเป็นผูส้นับสนุนของเด็ก (เชน่ ผูอุ้ปการะ) 

 

1.3 ผูส้มคัรควรกรอกหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชนฮ่องกง (HKID) ของผูส้มคัร และยืน่ส าเนาบตัร HKID ทีย่งัไม่หมดอายุ หากไม่สามารถยืน่บตัร HKID ได ้

ผูส้มัครควรกรอกขอ้มูลในส่วน “Other Identity Document” และยื่นส าเนาเอกสารแสดงตนอื่น ๆ ที่ยงัไม่หมดอายุ (เชน่ บตัรประจ าตวัแผ่นดินใหญ่ 

เอกสารเดนิทาง เป็นตน้) 

 

1.4 ทีอ่ยู่ในการตดิต่อจะตอ้งเป็นที่อยู่ภายในอาณาเขตของฮ่องกง หากผูส้มคัรไม่ไดพ้ านักอาศยัอยู่ในฮ่องกง โปรดระบุทีอ่ยู่ในฮ่องกงส าหรบัใชเ้พื่อการตดิต่อ

นอกเหนือไปจากทีอ่ยู่ของบา้น มเิชน่นั้นอาจท าใหเ้กดิการล่าชา้ในการจดัส่งผลการประเมนิไปยงัผูส้มคัร  

 

สว่นที ่II รายละเอยีดของเดก็ 

 

2.1 เด็กทีก่รอกขอ้มูลในส่วนรายละเอยีดของเด็กจะตอ้งมีคุณสมบตัติรงตามเกณฑท์ีร่ะบุไวใ้นย่อหนา้ 3.1 และ 3.2 ของส่วน A อายุขัน้ต่อของเด็กทีจ่ะลงทะเบยีน

จะตอ้งสอดคลอ้งกบัระดบัของ KG ตามขอ้มูลเสรมิดา้นล่าง: 

  

การเขา้เรยีนใน KGs ปีการศกึษา 2023/24  

 

 

ระดบัช ัน้ อายุของเด็ก ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2023 

อนุบาล (กล่าวคอื K1) อายุขัน้ต ่า 2 ปี 8 เดอืน (เกดิในวนัที ่หรอืกอ่นวนัที ่31.12.2020) 

ต ่ากว่า KG (กล่าวคอื K2) อายุขัน้ต ่า 3 ปี 8 เดอืน (เกดิในวนัที ่หรอืกอ่นวนัที ่31.12.2019) 

สูงกว่า KG (กล่าวคอื K3) อายุขัน้ต ่า 4 ปี 8 เดอืน (เกดิในวนัที ่หรอืกอ่นวนัที ่31.12.2018) 

 

การเขา้เรยีนใน KGs ปีการศกึษา 2022/23  

 

 

ระดบัช ัน้ อายุของเด็ก ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2022 

อนุบาล (กล่าวคอื K1) อายุขัน้ต ่า 2 ปี 8 เดอืน (เกดิในวนัที ่หรอืกอ่นวนัที ่31.12.2019) 

ต ่ากว่า KG (กล่าวคอื K2) อายุขัน้ต ่า 3 ปี 8 เดอืน (เกดิในวนัที ่หรอืกอ่นวนัที ่31.12.2018) 

สูงกว่า KG (กล่าวคอื K3) อายุขัน้ต ่า 4 ปี 8 เดอืน (เกดิในวนัที ่หรอืกอ่นวนัที ่31.12.2017) 

http://www.edb.gov.hk/
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2.2 ชือ่เป็นภาษาองักฤษ และภาษาจนี จะตอ้งระบุใหเ้หมอืนกนักบั ทีร่ะบุไวใ้นเอกสารแสดงตน  

 

2.3 เพื่อพิสูจนว์่ามีสถานะเป็นเด็กผูท้ี่พ านักอาศยัอยู่ในฮ่องกง ผูส้มคัรควรยื่น ส าเนาใบสูติบตัรฮ่องกง (พรอ้มดว้ยค าว่า “Established” แสดงอยู่ในแถว 

“Status of Permanent Resident”) ของเด็ก  

 

หากไม่สามารถยืน่เอกสารได ้หรอืหากใบสูตบิตัรฮ่องกงมคี าวา่ “Not Established” ผูส้มคัรจะตอ้งยืน่ส าเนาของหน่ึงในเอกสารแสดงตนทีย่งัไม่หมดอายุของ

เด็กดงัต่อไปนี ้(พรอ้มดว้ยส าเนาสูตบิตัรฮ่องกง ถา้ม)ี - 

 

(a) ใบอนุญาตใหก้ลบัเขา้เขตปกครองพเิศษฮ่องกง (HKSAR) 

(b) เอกสารแสดงตนเพือ่วตัถุประสงคเ์กีย่วกบัวซีา่ของ HKSAR (หนา้ 1 ถงึ 3) 

(c) หนงัสอืเดนิทาง HKSAR  

(d) บตัรประจ าตวัประชาชนฮ่องกงถาวร 

(e) ใบอนุญาตใหอ้อกจากประเทศ ทางออกเดยีวและเอกสารแสดงตนเพือ่วตัถุประสงคเ์กีย่วกบัวซีา่ของ HKSAR 

(f) ใบอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศซึง่ออกใหโ้ดยรฐับาล HKSAR หรอืเอกสารท่องเทีย่วทีอ่อกใหโ้ดยประเทศ/อาณาเขตอืน่ ๆ ทีก่ารอนุญาตใหพ้ านักอาศยัยงัไม่

หมดอายุโดยไม่มเีงือ่นไขใด ๆ ในการพ านักอาศยั (นอกเหนือไปจากขอ้จ ากดัของการพ านักอาศยั) ในฮ่องกง หรอื 

(g) ใบอนุญาตใหพ้ านักอาศยัอยู่ใน HKSAR (ID235B) 

 

หากเอกสารแสดงตนของเด็กอยู่ในประเภท (f) หรอื (g) ตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูส้มคัร และเด็กจะตอ้งแสดงส าเนาเอกสารท่องเทีย่วของตนเองทีย่งัไม่หมดอายุ 

(รวมหนา้ทีแ่สดงรายละเอยีดของผูถ้อื สติก๊เกอรว์ซีา่ล่าสุดทีอ่อกใหโ้ดยกองตรวจคนเขา้เมืองของรฐับาล HKSAR และตราประทบั “Permission to remain” 

ล่าสุดทีอ่อกใหโ้ดยกองตรวจคนเขา้เมอืงโดยมกีารระบรุะยะเวลาล่าสุดของการพ านักอาศยัตามกฎหมายของผูส้มคัร และเด็ก) ไปยงั EDB ดว้ยเชน่กนั 

 

สว่นที ่III  ขอ้มูลของครอบครวัพเิศษอืน่ ๆ 

3.1 หากเด็กไม่ใชบุ่ตรหลาน/เด็กของคุณ คุณควรระบุความสมัพนัธข์องคุณกบัเด็ก และยืน่ส าเนาเอกสารแสดงตนของพ่อ แม่ของเด็ก รวมทัง้จดหมายมอบอ านาจ 

หากผูส้มคัรไม่สามารถยืน่เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งได ้และเด็กอยู่ภายใตก้ารปกครองของผูส้มคัร โปรดยืน่เอกสารหลกัฐานพสูิจนก์ารสนับสนุนทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

สว่นที ่IV ภาษาของจดหมายในการตดิต่อ  

4.1 ผูส้มคัรควรท าเครือ่งหมายวงกลมส าหรบัภาษาทีใ่ชใ้นการตดิต่อ หากไม่มกีารระบุ EDB จะใชภ้าษาทีผู่ส้มคัรใชใ้นการกรอกขอ้มูลลงในแบบฟอรม์ใบสมคัรใน

การอา้งองิส าหรบัการตดิต่อสือ่สาร 

 

สว่นที ่V การรบัรอง และการยนืยนั 

 

5.1 โปรดอ่านที่ย่อหน้าต่าง ๆ ในหมายเหตุคู่มือ และลงนามลงในช่องที่ระบุไวใ้นส่วน V ในส่วนการรบัรอง และการยืนยนัของแบบฟอรม์ใบสมัคร EDB จะไม่

ประมวลผลการสมคัรหากไม่มกีารลงนามอย่างถูกตอ้งในส่วนนี ้ 

 

5.2 ผูส้มคัรสามารถอา้งองิตวัอย่างของการกรอกแบบฟอรม์ทีแ่นบไวใ้น ภาคผนวก ได ้

 

C - หมายเหตุใน RC / AP ทีจ่ะท าการออกให ้
 

1.1 RC / AP เป็นเอกสารส าหรบัการลงทะเบียนใหก้บัเด็กทีจ่ะเขา้เรยีนใน KG ทีม่คุีณสมบตัภิายใน “โครงการ” ระยะเวลาทีม่ผีลบงัคบัใชข้อง RC / AP จะถูกระบุ

ไวต้ามระดบัช ัน้ และปีการศกึษาทีเ่ด็กผูม้สีทิธจิะท าการสมคัร ระยะเวลาการพ านักอาศยัตามกฎหมายของนักเรนี และวนัที ่EDB ไดร้บัการสมคัรของ ระยะเวลา

ทีม่สีทิธโิดยปกตจิะอยู่ในชว่งตัง้แต่ 1 ถงึ 3 ปี รายละเอยีดจะอธบิายตามตารางทีร่ะบุไวด้า้นล่าง: 

 

การสมคัรส าหรบัปีการศกึษา 2023/24  

 

ระดบัทีจ่ะท าการลงทะเบยีน ระยะเวลาทีม่ผีลบงัคบัใชข้อง RC / AP 

อนุบาล (เชน่ K1) ตัง้แตเ่ร ิม่ตน้ปีการศกึษา 2023/24 ไปจนถงึสิน้สุดปีการศกึษา 2025/26  

ต ่ากว่า KG (เชน่K2) ตัง้แต่วนัที ่EDB ไดร้บัการสมคัร ไปจนถงึสิน้สุดปีการศกึษา 2024/25  

สูงกว่า KG (เชน่ K3) ตัง้แต่วนัที ่EDB ไดร้บัการสมคัร ไปจนถงึสิน้สุดปีการศกึษา 2023/24 

การสมคัรส าหรบัปีการศกึษา 2022/23  

 

ระดบัทีจ่ะท าการลงทะเบยีน ระยะเวลาทีม่ผีลบงัคบัใชข้อง RC / AP 

อนุบาล (เชน่ K1) ตัง้แต่วนัที ่EDB ไดร้บัการสมคัร ไปจนถงึสิน้สุดปีการศกึษา 2024/25  

ต ่ากว่า KG (เชน่ K2) ตัง้แต่วนัที ่EDB ไดร้บัการสมคัร ไปจนถงึสิน้สุดปีการศกึษา 2023/24  

สูงกว่า KG (เชน่ K3) ตัง้แต่วนัที ่EDB ไดร้บัการสมคัร ไปจนถงึสิน้สุดปีการศกึษา 2022/23  

 

โปรดทราบวา่เด็กทีม่สีทิธพิรอ้มดว้ย RC จะมสีทิธเิรยีนใน KG(s) ทีม่คีุณสมบตัอิย่างต่อเน่ืองเป็นเวลายาวนานทีส่ดุสามปีการศกึษา 

ระยะเวลาทีม่สีทิธปิกตจิะไม่มกีารขยายระยะเวลา หากพ่อ แม่ จดัเตรยีมใหบุ้ตรหลานของพวกเขาเรยีนซ า้ในระดบัใดระดบัหน่ึง และเมือ่

ไดร้บัการศกึษาใน KG ยาวนานกว่า 3 ปีเน่ืองจากความคดิเห็นสว่นตวั (เชน่ ภาวะสว่นตวัของเดก็ ปัจจยัของครอบครวั การเปลีย่นโรงเรยีน 

เป็นตน้) พ่อ แม่จะตอ้งจ่ายช าระค่าธรรมเนียมเต็มจ านวนใหก้บัโรงเรยีนก่อนการหกัเงินอุดหนุนภายใตโ้ครงการ ภายใตก้รณีพเิศษ พ่อ แม่ 

สามารถสมคัรเพือ่ขยายระยะเวลาการมสีทิธขิอง RC ได ้ การสมคัรเพือ่ขยายระยะเวลาการมสีทิธขิอง RC จะไดร้บัการพจิารณาตามแตล่ะ

เหตุผลของแต่ละกรณีจาก EDB เท่านัน้ส าหรบัเดก็ทีต่อ้งการการศกึษาในกรณีพเิศษ ผูส้มคัรจะตอ้งยืน่หลกัฐานพสูิจนท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

ตวัอย่างเชน่ รายงานการประเมนิผลทีอ่อกใหโ้ดยแพทยผู์ป้ระกอบโรคศลิปะ หรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้ง (ตวัอย่างเชน่ กุมารแพทย ์ จติแพทย ์
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นกัจติวทิยาดา้นการศกึษา นกัจติวทิยาคลนิิก เป็นตน้) การยนืยนัความตอ้งการพเิศษดา้นการศกึษาของเดก็ และความจ าเป็นของเด็กทีจ่ะ

เขา้รบัการศกึษาใน KG เป็นระยะเวลายาวนานกว่าสามปีซึง่เป็นระยะเวลาปกต ิ

 

นอกจากนี้ โครงการ-KG ยงัจะไดร้บัเงินอุดหนุนเป็นเวลาหน่ึงเดอืน เดก็ผูม้คีุณสมบตัทิีก่ าลงัศกึษาอยู่ใน KG นัน้จะตอ้งเขา้เรยีนในเดอืนนั้น 

โดยทัว่ไป หากเด็กหยุดเรยีนเป็นระยะเวลาตลอดทัง้เดอืน (ตวัอย่างเช่น ขาดเรยีนหลายวนัในเดอืนทีก่ าหนด) เงินอุดหนุนส าหรบัเด็กใน

เดอืนนั้นจะถูกจ่ายใหก้บั KG ทีเ่กีย่วขอ้ง พ่อ แม่ จะตอ้งจ่ายช าระค่าธรรมเนียมเต็มจ านวนใหก้บัโรงเรยีนก่อนการหกัเงินอุดหนุนภายใต้

โครงการดงัทีแ่สดงไวใ้น “Fees Certificate” ของ KG ใหก้บัเด็กทีเ่ขา้เรยีน หากมกีรณีพเิศษ (เช่น ขาดเรยีนเน่ืองจากป่วยทัง้เดอืน) ตาม

เอกสารแสดงเหตุผล และเอกสารหลกัฐาน (ซึง่ครอบคุลมทุกวนัของเดอืนทีข่าดเรยีน) จากพ่อ แม่ โรงเรยีนสามารถสมคัรไปยงั EDB เพือ่

ขอรบัเงินอุดหนุนได ้ในแต่ละกรณีจะมกีารพจิารณาเหตุผลแตล่ะกรณีไป อย่างไรก็ตามหากการขาดเรยีนทัง้เดอืนของเด็กเกีย่วขอ้งกบัการ

เดนิทางท่องเทีย่ว การจ่ายเงินอุดหนุนนี้จะไม่ไดร้บัการพจิารณาส าหรบักรณีเหลา่นี้  

 

1.2 EDB จะแจง้ผลลพัธใ์หผู้ส้มคัรทราบทางไปรษณีย ์เน่ืองจาก RC / AP จะถูกส่งทางไปรษณียไ์ปยงับา้น/ทีอ่ยู่ส าหรบัตดิต่อในฮ่องกงของผูส้มคัร ผูส้มคัรจะตอ้ง

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าทีอ่ยู่ของบา้น/ทีอ่ยู่ส าหรบัตดิต่อในฮ่องกงทีร่ะบุไวใ้นแบบฟอรม์ใบสมคัรถูกตอ้ง ในกรณีทีผู่ส้มคัรเปลีย่นแปลงทีอ่ยู่ของบา้น/อยู่ส าหรบั

ตดิต่อในฮ่องกงในการสมคัร การเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะตอ้งแจง้ให ้EDB ทราบทนัท ีมเิชน่นั้น RC / AP อาจไม่สามารถส่งไปยงัผูส้มคัรได ้และผูส้มคัรอาจจะ

ไดร้บัผลทีต่ามมา รวมถงึผูส้มคัรจะไม่สามารถสมคัรเขา้เรยีนใน KGs ได ้

1.3 RC / AP สูญหาย หรอืเสียหาย จะตอ้งรายงานไปยงั EDB ที่ 3540 6808 / 3540 6811 หรอืระบบสอบถามขอ้มูลทางโทรศพัทอ์ตัโนมัติ 24 ช ั่วโมง ที ่

2891 0088 เพือ่ให ้EDB ท าการยกเลกิ RC / AP ไม่รบั RC / AP ทีห่มดอายุการใชง้าน หรอืแมก้ระทั่งน ามาใชใ้หม่มาใชเ้ป็นเอกสารในการลงทะเบยีนกบั 

KGs ผูส้มคัรสามารถสมคัรเพือ่ขอออก RC / AP ใหม่จาก EDB โดยการช าระค่าใชจ้า่ย 

 

******************************************************************************************* 
 

 

 

รายการตรวจสอบส าหรบัการส่งการสมคัร (โปรดท าเครือ่งหมายในชอ่งทีเ่หมาะสมส าหรบัสิง่ทีไ่ดล้งมอืท าไปแลว้) 
 

1. มใีบสมคัรทีไ่ดก้รอกขอ้มูลถูกตอ้ง และไดล้งนามรบัรองในส่วนที ่V ของการด าเนินการ และการยนืยนัแลว้หรอืไม่  

2. มสี าเนาเอกสารแสดงตนแนบตดิมาดว้ยหรอืไม่  

3. มสี าเนาเอกสารแสดงตนของเด็กทุกคนแนบตดิมาดว้ยหรอืไม่  

4. หากเด็ก ไม่ใช่ บุตรหลานของคุณ คุณไดร้ะบุความสมัพนัธร์ะหว่างคุณกบัเด็กไวใ้นส่วนที ่III ของแบบฟอรม์ใบสมคัรพรอ้มดว้ยเอกสาร

หลกัฐานพสูิจนก์ารสนับสนุนทีเ่กีย่วขอ้ง (ส าเนาเอกสารแสดงตน และหนังสอืมอบอ านาจของพ่อ/แม่ของเด็ก) หรอืไม่ 

 

5. คุณไดร้ะบุทีอ่ยู่ในการตดิต่อในฮ่องกงแลว้หรอืไม่  

6. ส าหรบัการส่งใบสมัครทางไปรษณีย ์คุณไดเ้ขียนที่อยู่ในการจัดส่งทางไปรษณียข์อง EDB (P.O. Box 23179, Wan Chai Post 

Office, Hong Kong) ถูกตอ้งหรอืไม่ และติดแสตมป์ที่มีราคาเพียงพอส าหรบัการจดัส่งใบสมคัรบนจดหมายแลว้หรอืยงั โปรทราบว่า

จดหมายทีช่ าระค่าแสตมป์ไม่เพยีงพอจะถูกกรมไปรษณียข์องฮ่องกงน าส่งคนื 

 

 

7. คุณไดถ่้ายส าเนาของแบบฟอรม์ใบสมคัรทีก่รอกขอ้มูลครบถว้นเก็บเอาไวห้รอืยงั  
 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

โปรดส่งต่อส าเนาของเอกสารสนบัสนุนทีจ่ าเป็นพรอ้มดว้ยแบบฟอรม์ทีก่รอกขอ้มูลครบถว้นแลว้ไปยงั EDB 

 

ทีอ่ยู่ในการ 

ตดิต่อ          

 

 

 

   

Education Bureau 

P.O. Box 23179, Wan Chai Post Office, Hong Kong 

“Application for Registration Certificate for Kindergarten 

Admission” 



Note: This form is valid from 1st September 2022 to 31st August 2023 and also applicable to application for Kindergarten Admission Pass. 
EDB 193E 

 APPLICATION FOR REGISTRATION CERTIFICATE 

FOR KINDERGARTEN ADMISSION 
(For staple) 

(Parents are required to submit an application between September and November 2022 

for their child(ren) going to study in Nursery Class (K1) in the 2023/24 school year) 

# Please circle the appropriate box

Part I Particulars of Applicant (normally the applicant must be the parent of the child or else please specify in Part III with relevant supporting proofs） * Optional to fill in

1. Title* # 1 Mr. 2 Ms. 3 Miss For Office Use 

2. Name in English
(in the same order as stated on the 

identity document) 

3. Name in Chinese

4. Identity Document Type & No.
(please refer to para 1.3 of Part B of the 

Guidance Notes) 

# A HKID Card No:       (  ) 

B Other Identity Document: _____________________  Document No: ___________________ 

○1  

A 

5. Year of Birth Y T 

6. Home Address Flat Floor Block X 

Name of Building 4 

Estate/Village

No. & Name of Street ○5  

District F M 

Area # 1 HK 2 KLN 3 NT 

7. Correspondence Address in HK 
(please leave blank if it is the same as the 

home address) 

Flat Floor Block 

○2  

Name of Building H 

Estate/Village S 

No. & Name of Street N 

District U 

Area # 1 HK 2 KLN 3 NT 

8. Local Contact Telephone No.  (mobile*) (home) 
For receiving “Acknowledgement of Application”

Part II Particulars of child(ren) 
(particulars of other child(ren) not applying for or already applied for Registration Certificate for Kindergarten Admission /Kindergarten Admission Pass NOT required)

1.a. Name in English (mandatory)

(in the same order as stated on the 

identity document)

○3  

A E S 

b. Name in Chinese B F R 

c. Identity Document Type & No.
(please refer to para 2.3 of Part B of the 

Guidance Notes)

# A HK Birth Certificate No: (  ) 

B HKID Card No:         (   ) 

C Other Identity Document: _____________________ Document No: ___________________ 

C G 3 

D H 

d. Date of Birth Y M D ○6  

e. Relationship with Applicant # A Child B Other (please specify in Part III with relevant supporting proofs) 0 T V 

f. School Year Applying for
(please refer to para 2.1 of Part B of the 

Guidance Notes) 

# C 2023/24 school year E 2022/23 school year 

○8  

g. Class Applying for
(with regard to the school year selected in item f)

# N Nursery Class (K1) L Lower Class(K2) U Upper Class (K3) F M 

2.a. Name in English (mandatory)

(in the same order as stated on the 

identity document)

○4  

A E S 

b. Name in Chinese B F R 

c. Identity Document Type & No.
(please refer to para 2.3 of Part B of the 

Guidance Notes)

# A HK Birth Certificate No:         (   ) 

B HKID Card No:         (   ) 

C Other Identity Document: _____________________ Document No:  ___________________ 

C G 3 

D H 

d. Date of Birth Y M D ○7  

e. Relationship with Applicant # A Child B Other (please specify in Part III with relevant supporting proofs) 0 T V 

f. School Year Applying for
(please refer to para 2.1 of Part B of the 

Guidance Notes) 

# C 2023/24 school year E 2022/23 school year 

○9  

g. Class Applying for
(with regard to the school year selected in item f)

# N Nursery Class (K1) L Lower Class(K2) U Upper Class (K3) F M 

(Please read carefully the Guidance Notes before filling in the application form) 
樣
本

SA
MP
LE

陳  大 文

    A     1   2    3    4    5    6      7  

1    9    8    2
H 1   8 1   0

T    S    U    I Y    A   N H   O    U   S    E
T    S    U    I M   A   N E    S    T   A    T

K   W   A    I C    H    U   N   G

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

C    H   A    N  T    A    I M    I    N   G

C    H   A    N  T    A    I M    A    N

陳      大     明

S    4    5    6    7    8    9      0

2    0    2    0 0   3 2   0

7

E

樣
本

SAMPLE

gracemymok
橢圓形

gracemymok
橢圓形

gracemymok
橢圓形

gracemymok
橢圓形

gracemymok
橢圓形

gracemymok
橢圓形

gracemymok
橢圓形

gracemymok
線段

gracemymok
文字方塊
ภาคผนวก

edithwychow
文字方塊
7
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Part III Other Special Family Information

If you have filled in Part II particulars of any child who is not a child of yours, please specify your relationship with the child.  Please also provide 

copy of the identity document and authorisation letter of the child’s father/mother.  If such documents cannot be presented, and the child is now 

under your guardianship, please provide relevant supporting proofs.  

For Office Use 

○10  

Relationship with the child (Please specify) _________________________________________________________________________ 
7 

Part IV Language of Correspondence 

1. Language of correspondence # C Chinese E English 

Part V Undertaking and Declaration 

1. The Government of the Hong Kong Special Administrative Region (hereafter referred to as “HKSAR Government”) has implemented the kindergarten (KG) education 

scheme (hereafter referred to as “Scheme”) with effect from the 2017/18 school year.  As the HKSAR Government is to consider and process the application for a 

“Registration Certificate for Kindergarten Admission” (hereafter referred to as “RC”) or “Kindergarten Admission Pass” (hereafter referred to as “AP”) for my dependent(s)

(particulars of whom are provided in Part II of this Form) (hereafter individually or collectively referred to as “Child”) according to the “Scheme”, I (that is, the undersigned

with my particulars being provided in Part I of this Form) hereby acknowledge and agree as set out in Clauses 2 to 10 below. 

2. I have carefully read and fully understood the “Guidance Notes on Application for Registration Certificate for Kindergarten Admission” (hereafter referred to as “Guidance

Notes”).  I hereby undertake that I shall comply with and ensure the Child will comply with all requirements and specifications set out in the “Guidance Notes” (as may 

from time to time be amended by the HKSAR Government) and such other requirements and directions from time to time be issued by the HKSAR Government regarding 

the application for and the conditions on use of the RC or AP. 

3. I understand and agree that the RC or AP is only applicable to the eligible Child covered under the “Scheme” for registration in an eligible local non-profit-making KG

under the “Scheme”. 

4. I understand the validity period of RC, in general, is 3 years.  If the parents arrange for their children to repeat their study in certain level and hence receive KG education 

for more than 3 years due to personal consideration (e.g. individual conditions of the children, family factors, changing schools, etc.), the parents have to pay full school 

fee before deduction of subsidy under the Scheme. Under special circumstances, parents may apply for extension of the validity period of the RC.  Application for

extension of the validity period of RC will only be considered by the Education Bureau (EDB) on a case-by-case basis for students with special needs.  The applicant must 

provide relevant proof, for example, an assessment report issued by the relevant registered medical practitioner or professional (e.g. paediatrician, psychiatrist, educational 

psychologist, clinical psychologist, etc.), confirming special needs of the child and the need for the child to pursue KG education for a period longer than the normal three 

years. 

5. I understand, for a Scheme-KG to be disbursed with subsidy for a month, an eligible student studying in that KG must have attended classes in that month.  In general, if 

students have been absent from school for an entire month (i.e. absent for all school days of a specific month), subsidy in respect of the student for that month would not 

be disbursed to the KG concerned; parents are required to pay full school fees before deduction of subsidy under the Scheme as shown on the “Fees Certificate” of the KG

to which the child is admitted.  If there are any special circumstances (e.g. absence due to illness for the entire month), upon receipt of justifications and documentary 

proof (covering all school days of the absent month) from parents, schools may apply to the EDB for subsidy.  Each case would be considered on its individual merits.

However, if the whole-month absence of students involves touring, disbursement of subsidy for these cases would not be considered. 

6. I hereby undertake and warrant that information, supporting documents supplied and representations (hereafter collectively referred to as “information”) made by me or on 

my behalf from time to time in relation to this application are accurate and complete.  I understand that the EDB will process the application based on the information.

7. If (I) any representation given by me or on my behalf in this Undertaking and Declaration is incorrect or misleading or if a false instrument is provided; or (II) if I fail to

comply with any provisions of this Undertaking and Declaration, without prejudice to any powers, rights and remedies that the HKSAR Government may have under this 

Undertaking and Declaration or in law, the HKSAR Government shall be entitled to immediately invalidate this application or, as the case may be, immediately invalidate

the RC or AP issued; and I may be liable to litigation and/or criminal prosecution.

8. I understand and agree:

I. The personal data provided by means of this application (including the personal data of my own and the Child’s) will be used for (i) processing and verifying the

information provided in and/or in relation to this application, (ii) education-related statistics and research, and (iii) enquiry handling purpose; 

II. The provision of the personal data by me as required in this form is obligatory, except for the information that is specified as “optional”.  If I fail to provide such 

information or supporting documents as required (e.g. copy of the identity documents), my application may be held in abeyance or be rejected; 

III. The EDB can disclose the personal data collected to any person, company, organisation or HKSAR Government department/bureau and the KGs that the Child is

admitted/transferred to; I also give consent to the organisation or HKSAR Government department/bureau concerned to release my and/or the Child’s personal data 

to the EDB for any of the purposes stated in paragraph (I) above; 

IV. I understand that all documents submitted in this application are not returnable.  However, in accordance with Sections 18 and 22 and Principle 6 of Schedule 1 to

the Personal Data (Privacy) Ordinance (Chapter 486 of the Laws of Hong Kong), an applicant has the right to obtain access and make correction to the data provided 

by him/her.  He/she can also obtain copies of his/her personal data, such request should be addressed to the EDB in writing; and 

V. Enquiries concerning the personal data collected, including the request to access and make correction, I may refer to the “Privacy Policy” of the EDB website at 

https://www.edb.gov.hk/en/privacy-policy/index.html. 

9. This Undertaking and Declaration shall be governed by and construed in accordance with the laws of Hong Kong, I and the HKSAR Government shall irrevocably submit

to the exclusive jurisdiction of the Courts of Hong Kong. 

10. I have read the provisions of this Undertaking and Declaration carefully and fully understood my obligations and liabilities under this Undertaking and Declaration.

Signature of Applicant: 

Date: Y M D 
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Checklist for Submission of Application

1. Has the application form been correctly filled in and Part V Undertaking and Declaration duly signed?

2. Has copy of your identity document been attached?

3. Has copy of the identity document of all child(ren) been attached?

4. If the child is not a child of yours, have you specified your relationship with the child in Part III of the application form with relevant

supporting proofs (copy of the identity document and authorisation letter of father/mother of the child)?

5. Have you provided the correspondence address in Hong Kong?

6. For application by post, have you written the correct postal address of the EDB (P.O. Box 23179, Wan Chai Post Office, Hong Kong) and

affixed sufficient postage to the envelope for mailing the application? Please note any underpaid mail items will be disposed of by the

Hongkong Post.

7. Have you retained a photocopy of the completed application form?
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