
ในกรณีที�ทา่นประสบปัญหาทางดา้นการเงนิ(คา่ครองชพี และเงนิทนุสําหรับกจิการ ฯลฯ)

ขอ้มลูการใหค้วามชว่ยเหลอืเพื�อการดํารงชพี

 เงนิชว่ยเหลอืฉุกเฉนิและเงนิชว่ยเหลอืท�ัวไป (คา่ครองชพี) เงนิชว่ยเหลอืผูป้ระสบความยาก

ลาํบากในการดาํรงชพีเนื�องจากการแพรร่ะบาดไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่

ใหกู้ย้มืเพื�อเป็นคา่ใชจ้่ายในการดํารงชพีที�จําเป็นแกผู่ท้ี�มปัีญหาทางดา้นเงนิทนุในการครองชพีเพราะตอ้งหยดุงาน 
หรอื ตกงาน ฯลฯเนื�องมากจากผลกระทบของการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่
อกีทั�ง ใหเ้งนิชว่ยเหลอืสําหรับครัวเรอืนที�สิ�นสดุการใชส้ทิธิ�กูย้มืเงนิชว่ยเหลอืทั�วไปเพิ�ม หรอืครัวเรอืนที�ไม่ผ่านการ
อนุมัตกิารยื�นขอกูย้มืเงนิชว่ยเหลอืทั�วไปเพิ�ม
※นับตั�งแตเ่ดอืนมกราคม ปี ค.ศ 2022 เป็นตน้ไป ครัวเรอืนที�มสีทิธิ�จะหมายรวมถงึครัวเรอืนที�สิ�นสดุการใชส้ทิธิ�(ครั�ง
แรก)กูย้มืเงนิชว่ยเหลอืทั�วไปและเงนิชว่ยเหลอืฉุกเฉนิดว้ยเชน่กัน

P.7
 จนถงึ 
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P.13

 สนิเชื�อใหกู้ย้มืพเิศษโรคตดิตอ่เชื�อไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หมโ่ดยบรรษทัเงนิทนุเพื�อ
พฒันาเกาะโอกนิาวาและบรรษทัเงนิทนุเพื�อธุรกจิแหง่ชาตญิี�ปุ่ น ฯลฯ

สนิเชื�อไมม่หีลักทรัพยคํ์�าประกันและไมม่ดีอกเบี�ยสําหรับผูป้ระกอบกจิการสว่นบคุคลรวมถงึผูม้อีาชพีรับจา้งอสิระที�มี
ลกัษณะความเป็นกจิการซึ�งมสีถานะการดําเนนิกจิการแยล่งเนื�องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสาย
พันธุใ์หม่

รายชื�อศนูยใ์หคํ้าปรกึษา

ศนูยใ์หคํ้าปรกึษาแตล่ะประเภทที�เราจัดตั�งขึ�นมาเพื�อดําเนนิการชว่ยแกปั้ญหาที�สอดคลอ้งและเหมาะสมกับแตล่ะ
ทา่น เชญิใชบ้รกิารไดต้ามอธัยาศยั

P.5
 จนถงึ 
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ปรับปรงุชอ้มลู ณ วันที� 12 มนีาคม ปี ค.ศ 2021

(ปรับปรงุขอ้มลูบางสว่น ณ วันที� 28  มกราคม ปี ค.ศ 2022)

 เงนิชว่ยเหลอืพเิศษช�ัวคราวแกค่รอบครวัที�เล ี�ยงดบูตุร
เงนิชว่ยเหลอืแกค่รอบครัวที�มภีาระเลี�ยงดบูตุรซึ�งเป็นไปตามเงื�อนไขที�กําหนดไว ้คนละ100,000 เยนโดยประมาณ ตอ่
บตุร 1 คน จากมมุมองเพื�ออนาคตและใหค้วามชว่ยเหลอืสง่เสรมิใหเ้ด็กที�เป็นอนาคตของประเทศชาตมิคีวามเขม้แข็ง
 ในภาวะที�ผูค้นหลากหลายตา่งไดรั้บผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่

P.９

 เงนิชว่ยเหลอืพเิศษแกค่รวัเรอืนที�ไดร้บัยกเวน้ภาษทีอ้งถ ิ�น
มอบใหก้บัครัวเรอืนที�ไดรั้บการยกเวน้ภาษีทอ้งถิ�นฯลฯ ครัวเรอืนละ100,000เยน เพื�อใหผู้ท้ี�เผชญิปัญหาความลําบาก
ตา่งๆไดรั้บความชว่ยเหลอืในการดํารงชพีโดยเร่งดว่น จากภาวะไดรั้บกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหมเ่ป็นระยะเวลานาน

P.10

 เงนิชว่ยเหลอืฉุกเฉนิเพื�อการศกึษาตอ่เนื�องของนกัศกึษา ฯลฯ
มอบให1้00,000เยนโดยเทา่เทยีมกันแกนั่กเรยีนฯลฯผูซ้ ึ�งเป็นไปตามเงื�อนไขขอ้กําหนด เพื�อใหเ้ลา่เรยีนไดต้อ่เนื�อง
สาํหรับนักเรยีนที�อยูใ่นภาวะยากลําบากเนื�องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่

P.11

 เงนิชว่ยเหลอืเพื�อการฟื�นฟกูจิการ
มอบเงนิชว่ยเหลอืเพื�อการฟื�นฟกูจิการตามขนาดของกจิการ และไมจํ่ากดัประเภทกจิการ เขตพื�นที� แกผู่ป้ระกอบการ
สว่นบคุคลรวมถงึผูม้อีาชพีรับจา้งอสิระ ผูป้ระกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และวสิาหกจิขนาดกลางซึ�งไดรั้บ
ผลกระทบอย่างมากจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่

P.12



กรณีที�งานลดนอ้ยลงเนื�องจากการแพรร่ะบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธุใ์หม ่ฯลฯ

P.24
 เงนิชดเชยหยดุงาน

ในกรณีที�บรษัิทใหผู้ใ้ชแ้รงงานหยดุงานดว้ยเหตผุลที�เป็นความรับผดิชอบของบรษัิท  ทางบรษัิทมคีวามจําเป็นตอ้ง
จา่ยเงนิชดเชยหยดุงาน(ตั�งแตร่อ้ยละ60ขึ�นไปของคา่จา้งโดยเฉลี�ย)ในระหวา่งที�ใหห้ยดุงาน

P.23
 เงนิชดเชยกรณีเจ็บป่วย

ประกนัรายไดห้ลงัจากหยดุงานตั�งแตว่นัที�4เป็นตน้ไป กรณีที�ผูป้ระกนัตนเชน่ประกนัสขุภาพเป็นตน้หยดุงาน
เนื�องจากรับการรักษาอาการป่วยหรอืบาดเจ็บ 

P.25
 เงนิอดุหนนุเพื�อการจา้งงาน

ดําเนนิการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นคา่ใชจ้า่ยที�ตอ้งใชส้าํหรับเป็นเงนิคา่ชดเชยหยดุงานแกผู่ป้ระกอบการที�
จําเป็นตอ้งลดกจิกรรมการดําเนนิกจิการอยา่งหลกีเลี�ยงไม่ไดด้ว้ยเหตผุลทางดา้นเศรษฐกจิ เพื�อรักษาการจา้งงาน
ไว ้

ขอ้มลูการใหค้วามชว่ยเหลอืเพื�อการดํารงชพี

P.26

 เงนิอดุหนนุชว่ยเหลอืการหยดุงานเนื�องจากการรบัมอืจดัการโรคตดิเชื�อไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่

ใหเ้งนิอดุหนุนชว่ยเหลอืการหยุดงานเนื�องจากการรับมอืจัดการโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หมแ่กผู่ใ้ชแ้รงงาน
ที�ไม่ไดรั้บการจ่ายเบี�ยเลี�ยงชดเชยหยุดงาน และตอ้งหยดุงานตามคําสั�งหยดุงานเนื�องจากผลบกระทบของโรคตดิเชื�อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่

ใหค้วามคุม้ครองที�จําเป็น เชน่ คา่ครองชพี คา่ที�อยูอ่าศยั ตามระดบัความขดัสนแกผู่ท้ี�ประสบปัญหายากลําบาก
ในการดํารงชพีในปัจจบุนั โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื�อรับประกนัคณุภาพชวีติขั�นพื�นฐานและเพื�อชว่ยใหพ้ึ�งพาตนเอง
ได ้

P.22
 ระบบคูม้ครองดแูลการดาํรงชพี

P.19
 ระบบใหค้วามชว่ยเหลอืเพื�อการฟื�นฟผููท้ ี�ประสบปญัหาการดาํรงชพี

ดําเนนิการใหค้วามชว่ยเหลอืแบบองคร์วมตามสภาพของแตล่ะบคุคล แกผู่ท้ ี�ประสบปัญหาความลําบากในการดํารง
ชพีซึ�งเผชญิปัญหาตา่งๆมากมาย

P.20

 เงนิชว่ยเหลอืเพื�อป้องกนัการสญูเสยีที�อยูอ่าศยั (คา่เชา่บา้น)
ใหค้วามชว่ยเหลอืคงไวซ้ึ�งที�พักอาศัยที�มคีวามมั�นคง โดยการมอบเงนิชว่ยเหลอืเพื�อป้องกันการสญูเสยีที�อยู่อาศยัผู ้
ที�เกรงวา่ที�สญูเสยีที�อยู่อาศยัเนื�องจากรายไดล้ดลงเป็นตน้จากการหยดุกจิการเป็นตน้เพราะผลกระทบการแพร่
ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่

สนิเชื�อปลอดดอกเบี�ยพรอ้มผ่อนผันการชําระสําหรับเป็นเป็นเงนิทนุที�จําเป็นตอ้งใชต้อ่การเชา่บา้นที�อยู่อาศยั
สาํหรับผูท้ี�เป็นครอบครัวเลี�ยงเดี�ยวที�มคีวามตั�งใจในการทํางานเพื�อพึ�งพาตนเองได ้

P.21
 สนิเชื�อเพื�อการชว่ยเหลอืครอบครวัเลี�ยงเดี�ยวที�มกีารผอ่นผนัการชําระ

P.14
 จนถงึ 
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 การผอ่นผนัการชําระเบี�ยประกนัสงัคม ฯลฯ
ในกรณีที�ไดรั้บการอนุมัต ิการผอ่นผันการชําระภาษี การชาํระเชน่ คา่สาธารณูปโภค  ภาษีประเทศ ฯลฯ นอกเหนือจาก
เบี�ยประกนัสงัคม ถอืเป็นหนึ�งในมาตรการจัดการเร่งดว่นชว่ยเหลอืผูท้ี�มคีวามรูส้กึไมม่ั�นคงในการดํารงชาํ

P.18
 การปรบัปรงุเฉพาะกจิคา่ตอบแทนมาตรฐานเชน่เบี�ยประกนัเงนิทนุสาํรองเลี�ยงชพีเป็นตน้

ในกรณีคา่ตอบแทนลดลงอยา่เห็นไดช้ดัเนื�องจากหยดุงานตามผลกระทบการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม ่สามารถยื�นขอปรับปรุงเฉพาะกจิคา่ตอบแทนมาตรฐานเชน่เบี�ยประกนัเงนิกองทนุสาํรองเลี�ยงชพี เป็นตน้ ได ้
ตั�งแตเ่ดอืนถัดไป



ขอ้มลูการใหค้วามชว่ยเหลอืเพื�อการดํารงชพี

กรณีที�ทา่นกําลังหางาน

 การฝึกอบรมวชิาชพีภาครฐั (การฝึกอบรมวชิาชพีสาํหรบัผูล้าออกจากงาน)
สามารถเขา้รับการฝึกอบรมวชิาชพีไดโ้ดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย(รับผดิชอบเฉพาะคา่ใชจ้า่ยจรงิเชน่คา่เอกสารตํารา 
เป็นตน้) ในขณะที�รับเงนิประกนัวา่งงาน

 การฝึกอบรมวชิาชพีสาํหรบัผูห้างาน
สาํหรับผูห้างานที�ไมไ่ดรั้บเงนิประกนัวา่งงาน สามารถไดรั้บเงนิชว่ยเหลอืเชน่ เงนิชว่ยเหลอืคา่เลา่เรยีน เดอืนละ
100,000เยน หากบรรลเุป็นไปตามขอ้กําหนด ในขณะที�เขา้รับการฝึกอบรมไปดว้ยโดยไมเ่สยีคา่ฝชจ้า่ย 
(รับผดิชอบเฉพาะคา่ใชจ้า่ยจรงิเชน่คา่เอกสารตํารา เป็นตน้ )

P.33

P.34

 เบ ี�ยเลี�ยงพื�นฐานของการประกนัจา้งงาน (เงนิอดุหนนุสาํหรบัผูห้างาน）

P.32
เงนิอดุหนุนชว่ยเหลอืเพื�อสนับสนุนการหางานเพื�อใหผู้ท้ี�ออกจากงาน(ผูห้างาน)สามารถเขา้ทํางานไดอ้กีครั�งและมี

ชวีติที�มั�นคงไดโ้ดยเร็วที�สดุ สาํหรับผูท้ี�มคีณุสมบตัเิป็นไปตามเงื�อนไขขอ้กําหนด อาทเิชน่ ระยะเวลาผูป้ระกนัตน เป็น
ตน้จะไดรั้บเงนิอดุหนุน 50％ จนถงึ 80％ของคา่จา้งกอ่นลาออกจากงาน
※บคุคลผูห้างาน มคีวามจําเป็นตอ้งดําเนนิการ”ยื�นสมัครหางาน” ดงันั�น กอ่นอื�น กรุณาขอรับคําปรกึษากับ

ฮลัโหลเวริค์

เงนิอดุหนุนเป็นคา่ครองชพีในชว่งระหวา่งฝึกอบรมที�เกี�ยวขอ้งกบัคณุสมบตัหิรอืการรับรองคณุวฒุดิงักลา่ว เพื�อ
สง่เสรมิการ่ไดค้ณุวฒุวิชิาชพีที�นําไปประกอบอาชพีทมีคีวามมั�นคงสาํหรับครอบครัวเลี�ยงเดี�ยว

P.35

 เงนิอดุหนนุสง่เสรมิการฝึกอบรมวชิาชพีข ั�นสงู

P.27
จนถงึ 
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 เงนิอดุหนนุชว่ยเหลอืรว่ม (โปรแกรมชว่ยเหลอืป้องกนัการออกจากงานเพื�อมาดแูล
ครอบครวั(กรณีเฉพาะกจิเพื�อรบัมอืกบัโรคตดิเชื�อไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม)่)

P.29
ใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อมที�ดําเนนิการโครงการเพื�อใหผู้ใ้ชแ้รงงานที�มี
ความจําเป็นตอ้งเลี�ยงดแูลครอบครัวสามารถเลี�ยงดแูลไดโ้ดยการไดล้าพักรอ้นแบบไดรั้บคา่จา้ง แยกตา่งหากกบั
การหยดุงานเพื�อเลี�ยงดตูามกฏหมายการหยดุงานเพื�อเลี�ยงดอูบรมดแูลบตุรในฐานะที�เป็นการรับมอืจัดการตอ่โรค
ระบาดเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่

 เงนิอดุหนนุเพื�อการรกัษาเสถยีรภาพการจา้งงานอตุสาหกรรม

 เงนิชว่ยเหลอืวา่จา้งทดลองงาน (การรบัมอืกบัไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม ่หลกัสตูรทดลองงาน (ระยะส ั�น))

ใหค้วามชว่ยเหลอืแกผู่ป้ระกอบการทั�งกจิการที�สง่พนักงานไปประจํางานบรษัิทอื�นและผูป้ระกอบการที�รับ
พนักงานนั�นเขา้มา เพื�อรักษาการจา้งงานของผูใ้ชแ้รงงานจากการสง่ไปประจําการ เนื�องจากผูป้ระกอบการ
จําเป็นตอ้งลดการดําเนนิกจิกรรมทางธรุกจิอยา่งหลกีเลี�ยงไมไ่ดเ้ป็นการชั�วคราวจากการที�ไดรั้บผลกระทบการ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่

เป็นผูล้าออกจางานซึ�งไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม ่และดําเนนิการให ้
ความชว่ยเหลอืบางสว่นของคา่จา้งในระหวา่งทดลองจา้งงาน แกผู่ป้ระกอบการที�วา่จา้งทดลองงานชว่ง
ระยะเวลาหนึ�ง(โดยหลกั 3 เดอืน ) เพื�อวางแผนใหค้วามชว่ยเหลอืในการทํางานไดอ้กีโดยเร็วสําหรับผูท้ี�มคีวาม
ประสงคจ์ะทํางานในสายที�ไมม่ปีระสบการณ์ทํางาน

P.30

P.31

 เงนิอดุหนนุชว่ยเหลอืลาพกัรอ้นโดยมาตรการกาํกบัดแูลสขุภาพของความเป็นมารดาที�
เก ี�ยวกบัโรคตดิเชื�อไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่

เงนิอดุหนนุชว่ยเหลอืใหค้วามชว่ยเหลอืรว่ม (โปรแกรมเงนิอดุหนนุลาพกัรอ้นโดยมาตรการ
กาํกบัดแูลสขุภาพของความเป็นมารดาที�เก ี�ยวกบัโรคตดิเขื�อไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม)่
ใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการที�จัดตั�งระบบการลาพักรอ้นแบบไดรั้บคา่จา้งเขา้ใหส้ทิธิ�ลาพักรอ้นแบบไดรั้บ
คา่จา้งเพื�อใหผู้ใ้ชแ้รงงานที�เป็นสตรซีึ�งอยูใ่นระหวา่งตั�งครรภซ์ึ�งมคีวามจําเป็นตอ้งหยดุงานเป็นมาตรการกํากบั
ดแูลสขุภาพของความเป็นมารดาเกี�ยวกบัโรคระบาดเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่



ในกรณีที�ทา่นตอ้งดแูลบตุรเนื�องจากการหยดุการเรยีนกสอนชั�วคราวของอาทเิชน่ โรงเรยีนประถมศกึษา เป็นเตน้

ขอ้มลูเกี�ยวกบัการใหค้วามชว่ยเหลอืเพื�อการดํารงชวีติ

P.38
จนถงึ 
39

 โครงการชว่ยเหลอืผูใ้ชบ้รกิารพี�เล ี�ยงเด็กซึ�งไดร้บัการสนบัสนนุโดยองคก์รบรษิทั
เป็นการใหค้วามชว่ยเหลอืเงนิคา่ใชบ้รกิารในกรณีที�ใชบ้รกิารพี�เลี�ยงเด็กจากการที�โรงเรยีนประถมศกึษา ฯลฯหยดุ
การเรยีนการสอนเฉพาะกจิเนื�องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม ่แตผู่ป้กครองไมส่ามารถใช ้

บรกิารสโมสรดแูลเด็กหลงัเลกิเรยีนไดร้วมถงึไม่สามารถหยดุงานได ้ทั�งนั�นผูป้ระกอบอาชพีสว่นตวัก็สามารถใช ้

โครงการนี�ได ้

ขอ้มลูอื�นๆที�เกี�ยวขอ้ง
P.40
จนถงึ 
41

แนะนําเว็บไซตท์ี�เกี�ยวขอ้งเกี�ยวกับเชน่ มาตรการชว่ยเหลอืเกี�ยวกบัไวรัสายพันธุใ์หม่

P.36

 เงนิอดุหนนุเพื�อรบัมอืกบัการปิดสอนของโรงเรยีนประถมศกึษา ฯ (ลฯ สําหรบัผูป้ระกอบการที�วา่จา้ง）

ใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการที�ตอ้งใหผู้ใ้ชแ้รงงาน(ผูป้กครอง)ที�ตอ้งดแูลบตุรในวยัเรยีนเชน่เด็กประถมศกึษา เป็น
ตน้หยดุลาพักรอ้น ()การลาพักรอ้นโดยไดรั้บเงนิคา่จา้งเทา่กบัวนัทํางานปกต)ิ (ยกเวน้การลาหยดุประจําปีจา่ยตาม
กฎหมายแรงงานเบื�องตน้)  (ไมเ่กี�ยววา่จะเป็นการจา้งงานในระบบหรอืการวา่จา้งงานนอกระบก็ตาม )เนื�องจากการหยดุ
การเรยีนการสอนเฉพาะกจิของโรงเรยีนประถมศกึษา เป็นตน้

P.37

 เงนิอดุหนนุเพื�อรบัมอืกบัการหยดุการสอนของโรงเรยีนประถมศกึษา ฯลฯ(สําหรบัผูท้ ี�ทํางานสว่นตวัรบัจา้งานมาทํา)

มอบเงนิอดุหนุนชว่ยเหลอืสาํหรับวนัที�ทํางานไมไ่ดใ้หก้บัผู(้ผูป้กครอง)ซึ�งทํางานสว่นตวัโดยรับจา้งงานมาทํา ซึ�งมี
ความจําเป็นตอ้งเลี�ยงดบูตุรซึ�งยังอยูใ่นวยัเรยีนเชน่โรงเรยีนประถมศกึษาเป็นตน้ เนื�องจากการหยดุการเรยีนการสอน
เฉพาะกจิของโรงเรยีนประถามศกึษา เป็นตน้



หากตอ้งการปรกึษาเกี�ยวกบัปญัหาดา้นแรงงาน（การเลกิจา้ง และการหยดุจา้งงาน เป็นตน้）

รายชื�อศนูยใ์หค้าํปรกึษา①

ศนูยใ์หค้าํปรกึษาจดัเตรยีมไวใ้นแตล่ะประเภทเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัปญัหาของแตล่ะบคุคล

กรณุาตดิตอ่ขอรบัคาํปรกึษาได ้ตามอธัยาศยั

 ศนูยป์รกึษาดา้นแรงงานเป็นกรณีพเิศษ เป็นตน้

【TEL:กรณุาโทรศัพทต์ดิตอ่ไดท้ี�ศนูยท์ี�อยูใ่กลบ้า้นทา่น】
สาํนักงานแรงงานประจําแตล่ะจังหวดัเมอืงเขตมกีารจัดตั�ง”ศนูยใ์หคํ้าปรกึษาดา้นแรงงานเป็นกรณีพเิศษ“เอาไวร้องรับ
รับใหคํ้าปรกึษาเกี�ยวกบัแรงงานเชน่ เงนิชดเชยหยดุงาน การหยดุวา่จา้งงาน การเลกิจา้งเนื�องจากไดรั้บผลกระทบของ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หมเ่ป็นตน้

หากตอ้งการปรกึษาเกี�ยวกบัเรื�องการทํางาน

 ฮลัโหลเวริค์【TEL:กรณุาโทรศัพทต์ดิตอ่ฮัลโหลเวริค์ที�อยูใ่กลบ้า้นทา่น】

ผูท้ี�หางาน กรุณาปรกึษากบัฮลัโหลเวริค์ที�อยูใ่กลบ้า้นทา่น  ขอ้มลูหางาน สามารถคน้หาไดจ้ากฮลัโหลเวริค์อนิเตอรเ์น็ต
เซอรว์สิ อกีทั�ง เชน่ การแนะนํางานสามารถปรกึษาผา่นทางโทรศพัทไ์ด ้

หากตอ้งการปรกึษาเกี�ยวกบัปญัหาดา้นสขุภาพจติ

 เชน่ศนูยใ์หบ้รกิารทางดา้น สงัคมสงเคราะหจ์ติเวช เป็นตน้

【TEL: กรณุาโทรศัพทต์ดิตอ่ไดท้ี�ศนูยท์ี�อยูใ่กลบ้า้นทา่น 】
รับใหคํ้าปรกึษาปัญหาทางโทรศพัทห์รอืการสมัภาษณ์พูดคยุ เชน่ นอนไมห่ลบัมคีวามกงัวลใจเรื�องไวรัสโคโรนา โดย
ผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะทางเชน่ นักสงัคมสงเคราะหจ์ติเวชและจติแพทย์

 เว็บไซตส์ขุภาพจติคนทํางาน「รบัฟงัดว้ยหวัใจ โคะโคะโระโนะมมิ」ิ

หากตอ้งปรกึษาเกี�ยวกบัปญัหาการเลี�ยงดบูตุรหรอื เร ื�องความรนุแรงในครอบครวั (DV)

 ชอ่งทางการปรกึษาความรนุแรงในครอบครวั DV 【TEL:#8008】
ศนูยป์รกึษาความรนุแรงในครอบครวั DV พลสั ）【TEL:0120-279-889】
สามารถขอรับคําปรกึษาเกี�ยวปัญหาความรุนแรง (DV)จากคูส่มรสเป็นตน้ได ้ ชอ่งทางการปรกึษาความรนุแรง
ในครอบครัว DV กรุณาโทรศพัทต์ดิตอ่ไดท้ี�ศนูยท์ี�อยูใ่กลบ้า้นทา่น และ ศนูยป์รกึษาความรุนแรงใน
ครอบครัว DV พลสั ก็รับเรื�องผา่นทางอเีมล ์โซเซยีลเน็ตเวริค์  การปึกษาทางโทรศพัทต์ลอด24 ชั�วโมง

 ศนูยป์รกึษาเกี�ยวกบัเด็ก และหมายเลขรบัเรื�องรอ้งเรยีนการทารณุกรรมเด็กและศนูยป์รกึษาเกี�ยวกบัเด็ก
【TEL︓กรุณาโทรศพัทไ์ปที� ศนูยป์รกึษาเกี�ยวกบัเด็กใกลบ้า้นทา่นหรอื ตดิตอ่หมายเลข” 0120-189-783”รับรอ้งเรยีน

     การทารุณกรรมเด็กและศนูยป์รกึษาเกี�ยวกบัเด็ก】

อกีทั�ง มกีารจัดตั�ง “ศนูยใ์หบ้รกิารปรกึษาเฉพาะกจิเชน่การโดยยกเลกิการรับเขา้ทํางานสาํหรับผูจ้บใหม”่ ไวท้ี�ฮลัโหล
เวริ�คเพื�อการชว่ยเหลอืผูจ้บใหม ่ สาํหรับทกุนคนที�โดนยกเลกิการรับเขา้ทํางานหรอืเลื�อนเวลาจา้งงานออกไป  ไม่
จําเป็นตอ้งมาถงึที�ศนูยก็์ได ้สามารถตดิตอ่ปรกึษาทางโทรศพัทไ์ด ้

รวมถงึ ผูท้ี�มคีวามจําเป็นตอ้งไดรั้บความชว่ยเหลอืเกี�ยวกบัการดํารงชพี ที�อยูอ่าศยัสาํหรับผุท้ี�มาที�ศนูย ์ มบีรกิารรับให ้
คําปรกึษาที�จําเป็น เชน่แนะนําระบบใหค้วามชว่ยเหลอื เป็นตน้ ทั�งยังมกีารจัดตั�งศนูยใ์หบ้รกิารปรกึษาเฉพาะทางแตล่ะ
ประเภทเชน่ศนูยใ์หคํ้าปรกึษา Step Upรับมอืกบัไวรัสโคโรนาเชน่กนั

โทรตดิสายเร็ว

มขีอ้มลูเกี�ยวกบัสขุภาพจติในที�ทํางาน อกีทั�งศนูยใ์หคํ้าปรกึษาแนะแนวรับใหคํ้าปรกึษาทางดา้นสขุภาพเชน่ เจ็บป่วย
ไมส่บายเนื�องจากการทํางานหนักมากเกนไป สขุภาพจติแย ่ ผา่นทางโซเซยีลมเีดยี โทรศพัท ์อเีมล ์ เป็นตน้

สาํหรับสตรทีี�อยูใ่นระหวา่งการตั�งครรภ ์กรุณาใชบ้รกิาร “ฮลัโหลเวริค์ของผูม้คีวามเป็นมารดา” “มมุชองผูเ้ป็นมารดา”    
นอกเหนอืจากใหก้ารแนะนํางานหรอืปรกึษาดา้นการประกอบวชิพีแบบละเอยีดแลว้โดยผูด้แูลรับผดิชอบ มกีารจัดเตรยีม
สภาพแวดลอ้ที�ทําใหม้าที�ศนูยไ์ดง้า่ยพรอ้มบตุร ยังมกีารใหข้อ้มลูการหางานที�ไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การเลี�ยงดบูตุรและการ
ทํางาน

- 5 -

หากตอ้งการปรกึษาเกี�ยวกบัที�อยูอ่าศยั
 ศนูยใ์หค้าํปรกึษาซุมะโคมะเกี�ยวความเดอืดรอ้นดา้นที�อยูอ่าศยั【TEL:0120-050-593】

ขอรับคําปรกึษาไดท้างเว็บไซตห์รอืตดิตอ่ทางโทรศพัท ์เกี�ยวกบัเรื�อง” ปัญหาเดอืดรอ้นเรื�องที�อยูอ่าศยั”เชน่ ไมม่เีงนิ
จา่ยคา่เชา่บา้น หรอื วนันี�ไมม่ทีี�จะไป เป็นตน้

รับใหคํ้าปรกึษาทางโทรศพัท ์เกี�ยวกบัการปรกึษาเรื�องปัญหาการเลี�ยงดบูตุร และการทารุณกรรมเด็ก 

ฮะเรเรบะ



รายชื�อศนูยบ์รกิารปรกึษา②
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 Free Help Desk【TEL:0120-76-2029】

หากตอ้งการปรกึษาเกี�ยวกบัอาชญากรรมทางเพศและความรนุแรงทาเพศ

 ศนูยใ์หบ้รกิารชว่ยเหลอืแบบครบวงจรเพื�อผูเ้สยีหายจาก อาชญากรรมทางเพศและ

ความรนุแรงทาเพศหมายเลขโทรศพัทย์อ่ใชร้ว่มกนัท�ัวประเทศ【TEL:#8891(ฮะยะค ุวนัสต็อป)】

หากตอ้งการปรกึษาเกี�ยวกบัการกล�ันแกลง้ อคต ิการถกูเลอืกปฏบิตัอิยา่งไมเ่ป็นธรรม

 ศนูยป์รกึษาดา้นสทิธมินษุยชน【TEL:0570-003-110】
สถาบนัใหค้วามคุม้ครองสทิธมินุษยชนของกระทรวงยตุธิรรม รับใหคํ้าปรกึษาดา้นสทิธมินุษยชนจากผูท้ี�ไดรั้บความ
เสยีหายจากการกลั�นแกลง้ อคต ิการถกูเลอืกปฏบิตัอิยา่งไมเ่ป็นธรรมเกี�ยวกบัโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่

ตดิตอ่ไปยังศนูยใ์หค้วามชว่ยเหลอืบรกิารครบวงจรสาํหรับผูเ้สยีหายจาก อาชญากรรมทางเพศและความรุนแรงทางเพศ
ที�อยูใ่กลบ้า้น  สามารถขอรับคําปรกึษาเกี�ยวกบัความเสยีหายจากอาชญากรรมทางเพศและความรนุแรงทาเพศได ้

หากไมรู่ว้า่จะปรกึษาที�ไหนดี

 ศนูยข์อ้มลูขา่วสารท�ัวไปสาํหรบัผูพํ้านกัอาศยัชาวตา่งชาต ิ

ชาวตา่งชาตทิี�ตอ้งการปรกึษาปญัหาเดอืดรอ้นจากผลกระทบโรคตดิเชื�อไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่
ไกโคะคจุนิ ชนิงะตะ คงัเซน็โชว โคะ

มะรุ
โซดงัเอเคยีว

 ศนูยร์บัใหค้าํปรกึษาดา้นธุรกรรมทางราชการ【TEL:0570-090110】
การปรกึษาเกี�ยวกบัธรุกรรมทางราชการของกระทรวงกจิการภายใน เป็นระบบที�สง่เสรมิกระตุน้ใหม้กีารแกไ้ขปัญหานั�น 
เมื�อรับทราบความประสงค ์ความคดิเห็นหรอืขอ้รอ้งเรยีนเกี�ยวกบัธรุกรรมการดา้นราชการ      รับใหคํ้าปรกึษาไมว่า่จะ
เป็นปัญหาที�ขา้มหน่วยงานธรุกรรมราชการประเภทตา่งๆ ปัญหาที�ไมว่า่จะปรกึษากบัใครด ีรวมถงึไมท่ราบวา่หน่วยงาน
ไหนรับผดิชอบ หรอื ปรกึษาเรื�องโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่

 แนะนําศนูยใ์หค้าํปรกึษาตามและเมอืง จงัหวดัเกี�ยวกบัโรคตดิเชื�อไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่

กจิการภายในประเทศและการสื�อสารจัดทําหนังสอืคูม่อืแนะนําสรุปเพื�อใหเ้ขา้ใจขอ้มลูไดง้า่ยขึ�นทั�ง 47จังหวดั
เกี�ยวกบัศนูยป์รกึษาหรอืมาตรการใหค้วามชว่ยเหลอืตา่งๆเกี�ยวกบัโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่

หากตอ้งการปรกึษาเกี�ยวกบัปญัหาความเดอืดรอ้นตา่งๆเชน่รูส้กึข ื�นขมในการใชช้วีติ เป็นตน้

 โยรโิซอฮิอตไลน์ (รบัปรกึษาทางโทรศพัท ์เป็นตน้)【TEL:0120-279-338】
ร่วมหาทางอออกแกไ้ขปัญหาดว้ยกนัไมว่า่จะปัญหาแบบไหน ไมว่า่จะเป็นใครก็ตาม 
เชน่ ผูท้ี�ตอ้งการคําปรกึษาเป็นภาษาตา่งประเทศ ผูท้ี�ตอ้งปรกึษาเรื�องความรุนแรง หรอื ความรุนแรงในครอบครัว DV ผูท้ี�
อยากใหรั้บฟังปัญหา กลุม้ใจและปัญหาที�อยูท่ี�อาศยั (ตวัอยา่งชองการปรกึษา)

 การปรกึษาผา่นโทรศพัท ์หรอื โซเซยีลเน็ตเวริค์ เชน่ LINE, Twitter, Facebook

รับใหคํ้าปรกึษาปัญหาเชน่ “ รูส้กึวา่ใชช้วีติยากมคีวามขื�นขม ไดไ้มจํ่ากดัเพศและอาย ุ

รับใหคํ้าปรกึษาเกี�ยวกบัความรุนแรงทางเพศ โดยไมต่อ้งเปิดเผยตวัจน ไมจํ่ากดัอายแุละเพศ
(เวลารับคําปรกึษา︓วนัจันทร ์ วนัพุธ  และวนัเสาร ์เวลา17:00  น.-21:00 น. น.)

 Cure time（เคยีวไทม）์

 คณุไมไ่ดโ้ดดเดี�ยวอยูล่าํพงั
สามารถคน้หาความชว่ยเหลอืที�ตรงกบัสถานการณ์ของคณุไดด้ว้ยแชทบอทตอบกลบัอตัโนมัตจิากในศนูยใ์ห ้
คําปรกึษาหรอืระบบใหค้วามชวยเหลอืประมาณ 150แหง่ จากการตอบคําถาม

【TEL:0570-013904（IＰ，ตา่งประเทศ :03-5796-7112）】
รับเรื�องตดิตอ่สอบถามตา่งๆเกี�ยวกบัขั�นตอนการดําเนนิเรื�องเกี�ยวกบัถิ�นพํานัก 
หรอืขั�นตอนการเดนิทางเขา้ประเทศจากทกุคน เป็นตน้  ตดิตอ่สอบถามไดท้างโทรศพัทห์รอืศนูยใ์หบ้รกิาร 
มบีรกิารภาษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ ภาษาเกาหล ีภาษาจนี ภาษาสเปน เป็นตน้) ไมไ่ดม้เีพยีงแคภ่าษา
ญี�ปุ่ นเทา่นั�น

Free Help Desk ใหบ้รกิารรับใหคํ้าปรกึษาทางโทรศพัทส์าํหรับชาวตา่งชาตทิี�มปัีญหาเดอืดรอ้น
ในการใชช้วีติ เชน่ ไมม่งีานทําเนื�องจากผลกระทบของเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม ่
สามารถใหคํ้าแนะนําที�จําเป็นในการพํานักอาศยัในญี�ปุ่ นหรอืองคท์ี�สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืทา่นได ้
หากมปัีญหาเดอืนรอ้น กรุณาตดิตอ่ทางโทรศพัทใ์หบ้รกิารปรกึษา １８ภาษา



ไมเ่กนิ 200,000 เยน

ภายใน 1 ปี

ภายใน 2 ปี
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เงนิชว่ยเหลอืฉุกเฉนิและเงนิชว่ยเหลอืท�ัวไป（คา่ครองชพี）

สภาสวสัดกิารสงัคมในแตะละจังหวดัดําเนนิการใหกู้ย้มืพเิศษแกผู่ท้ี�ประสบปัญหาดา้นการเงนิทนุในการครองชพี
เนื�องจากตอ้งหยดุงานหรอืตกงานและ เหตผุลอื�น เนื�องจากผลกระทบการแพรร่ะบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่

（ยื�นสมัครไดจ้นถงึ สิ�นเดอืนมนีาคม ปี ค.ศ  2022）

ครอบครัวที�ไดรั้บผลกระทบการแพรร่ะบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม ่และมรีายไดล้ดลงเนื�องจาก
หยดุงานเป็นตน้ อกีทั�งมคีวามจําเป็นตอ้งใชกู้ย้มืเงนิเพื�อการดํารงชพีเป็นการฉุกเฉนิและชั�วคราว
※หากทา่นมรีายไดล้ดลงเนื�องจากผลกระทบของไวรัสโคโรนาสายพันธูใ์หม ่แมว้า่จะไมอ่ยูใ่นสถานะ
หยดุงานก็อยูใ่นเกณฑ์

คณุสมบตั ิ

วงเงนิกูส้งูสดุ

ระยะเวลาพกัชําระหนี�

ระยะเวลาชําระหนี�

i

 สมคัรโดยตดิตอ่ทางโทรศัพทไ์ดท้ี� สภาสวสัดกิารสงัคมประจําเทศบาลตาํบลในเขตพื�นที�อาศยั

ใหกู้ย้มืเพื�อเป็นคา่ใชจ้า่ยกอ้นเล็กในกรณีที�ทา่นมกีารดํารงชพีที�ยากลําบากเป็นการฉุกเฉนิและชั�วคราว

ใหกู้ย้มืเพื�อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีที�จําเป็นระหวา่งการฟื�นฟกูารดํารงชพี

ครอบครัวที�ไดรั้บผลกระทบการแพรร่ะบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม ่ และประสบความยากลําบาก
ในการดํารงชพีเนื�องจากตกงานหรอืรายไดล้ดลงเป็นตน้ และมคีวามยากลําบากในการดํารงชพีประจําวัน
※หากมรีายไดล้ดลงเนื�องจากผลกระทบชองไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม ่ แมว้า่จะไมอ่ยูใ่นสถานะตกงาน
ก็ตาม ก็อยูใ่นเกณฑ์

คณุสมบตั ิ

(ตั�งแต２่คนขึ�นไป）เดอืนละ ไมเ่กนิ 200,000 เยน (ระยะเวลาใหกู้︓้โดยหลักการแลว้ ไมเ่กนิ3เดอืน）
(กรณีคนเดยีว） เดอืนละ ไมเ่กนิ 150,000เยน

ภายใน 1 ปี
 ภายใน 10 ปี 

วงเงนิกูส้งูสดุ

ระยะเวลาพกัชําระหนี�

ระยะเวลาชําระหนี�

เงนิชว่ยเหลอืฉุกเฉนิ（สาํหรบัผูท้มีตอ้งใชเ้งนิทนุข�ัวตราว［สว่นใหญค่อืผูท้ ี�หยดุงาน］）

เงนิชว่ยเหลอืท�ัวไป (สําหรบัผูท้ ี�จําเป็นตอ้งฟื�นฟูการดาํรงชพี［สว่นใหญจ่ะเป็นผูต้กงาน เป็นตน้］)

ขั�นตอนการยื�นขอกู ้

ผ
ูย้
ื�น

ส
ม
ัค
รข

อ

ยื�นสมคัร
สง่แนบ

อนุมัตกิูแ้ละโอนเงนิ

●ตดิตอ่สอบท�ัวไปไดท้ี�ศนูยบ์รกิารใหค้าํปรกึษาทางโทรศพัท์
0120ｰ46ｰ1999 ※ วนัธรรมดา เวลา 9:00 น. จนถงึ 17:00  น.

※ บนเว็บไซตข์องสภาพสวสัดกิารสังคมประจําจังหวดั เทศบาลสว่นใหญ ่จะม”ีลิ�งก”์หรอื”ลสิตร์ายการชื�อสภาประเทศบาลตําบล”
ที�ระบขุอ้มลูเว็บไซตข์องสภาประจําเทศบาลไว ้ตรวจสอบไดจ้ากQR Codeดา้นขวามอื หากไมม่ขีอ้มลูลงไว ้กรณุาคน้หาจากเว็บไซตส์บืคน้ขอ้มลูบนอนิเตอรเ์น็ต

สภาสวัสดกิารสงัคมประจํา
จังหวัด เทศบาล ตําบล

※1 สาํหรับมาตรการแบบพเิศษใหมใ่นครั�งนี� ในตอนชาํระคนืเงนิกู ้กําหนดใหค้รัวเรอืนที�ไดรั้บยกเวน้ภาษีทอ้งถิ�นซึ�งมรีายไดล้ดลงอยา่ง
ตอ่เนื�องสามารถงดเวน้การชาํระหนี�ได ้ (เงนิชว่ยเหลอืฉุกเฉนิรายย่อยนั�นจะดําเนนิการตรวจสอบภาษีทอ้งถิ�นที�ไดรั้บการยกเวน้
ประจําปี ค.ศ 2021 หรอืไมก็่ ค.ศ 2022 และจะดําเนนิการยกเวน้ใหท้เีดยีว สว่นเงนิชว่ยเหลอืทั�วไป ① สว่นชองเงนิกูค้รั�งแรกจะ
ตรวจสอบดําเนนิการตรวจสอบภาษีทอ้งถิ�นที�ไดรั้บการยกเวน้ประจําปี ค.ศ 2021 หรอืไมก็่ ค.ศ 2022 เชน่เดยีวกนักบัเงนิชว่ยเหลอื
ฉุกเฉนิ ②สว่นเงนิกูข้ยายระยะเวลานั�นจะตรวจสอบภาษีทอ้งถิ�นที�ไดรั้บการยกเวน้ประจําปี ค.ศ 2023 ③สว่นเงนิกูย้มืเพิ�มจะ จะ
ตรวจสอบภาษีทอ้งถิ�นที�ไดรั้บการยกเวน้ประจําปี ค.ศ  2024 และดําเนนิการงดเวน้ชาํระทเีดยีวอย่างละรายการ( กลุม่เป้าหมายที�จะ
ตรวจสอบครัวเรอืนที�ไดรั้บยกเวน้ภาษีทอ้งถิ�นนั�นจะเป็นผูกู้แ้ละหัวหนา้ครัวเรอืน)
※2 เงใินกรณีที�ยื�นขอเงนิเชว่ยเหลอืทั�วไปใหม ่เวลายื�นเรื�องตอ้งยอมรับความชว่ยเหลอืจากองคก์รชว่ยเหลอืและปรกึษาเพื�อพึ�งพาคน

เองจนกวา่จะถงึเวลาเริ�มชาํระเงนิกู ้
※3 เลื�อนระยะเวลาเริ�มชาํระคนืเงนิกูเ้ป็นเดอืนมกราคม ปี ค.ศ 2023 สาํหรับเงนิกูท้ี�มกํีาหนดชําระคนืกอ่นเดอืน ธันวาคม ปี ค.ศ 2022

※ หรอืจะยื�นสมัครทางไปรษณียก็์ได ้

ดอกเบี�ยและผูค้ํ �าประกนั ไมม่ดีอกเบี�ยและไมต่อ้งมผีูคํ้�าประกัน

ดอกเบี�ยและผูค้ํ�าประกนั ไมม่ดีอกเบี�ยและไมต่อ้งมผีูคํ้�าประกนั

สภาสวัสดกิารสงัคมประจําเทศบาลตําบล

●เว็บไซตจ์ดัทําขึ�นเฉพาะกจิเพื�อชว่ยเหลอืการดาํรงชพี（สนิเชื�อเฉพาะกจิ）ที�นี�



ครอบครัวคนเดยีว︓60,000 เยน ครอบครัว2คน︓80,000เยน ครอบครัว3คนขึ�นไป︓100,000เยน

※ สามารถไดรั้บเงนิชว่ยเหลอืพเิศษแกค่รอบครัวรายไดตํ้�าที�มภีาระเลี�ยงดแูลบตุร  เงนิชว่ยเหลอืพเิศษ
ชั�วคราวสําหรับครอบครัวเลี�ยงเดี�ยว และ เงนิชว่ยเหลอืเพื�อป้องกนัการสญูเสยีที�อยูอ่าศัยได ้

3 เดอืนจากเดอืนที�ยื�นคําขอ

※สามารถไดรั้บเงนิชว่ยเหลอืเพิ�มระยะเวลา３เดอืน สําหรับผูท้ี�ครบกําหนดสิ�นสดุการรับเงนิชว่ยเหลอืเพื�อ

การพึ�งพาตนเองไดสํ้าหรับผูท้ี�ประสบปัญหาความยากลําบากในการดํารงชพีเนื�องจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่

(รับคํารอ้ง กอ่นสิ�นเดอืนมนีาคม ปี ค.ศ 2022)

สําหรับวธิกีารยื�นหรอืชอ่งทางตดิตอ่การยื�นขอ กรณุาตรวจสอบไดท้ี�เว็บไซตข์องหน่วยงานในเขตพื�นที�
ทา่นอาศัยอยู่

เงนิชว่ยเหลอืผูป้ระสบความยากลําบากในการดาํรงชพีเนื�องจากการแพรร่ะบาด
ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่

ให ้” เงนิชว่ยเหลอืผูป้ระสบความยากลําบากในการดํารงชพีเนื�องจากการแพรร่ะบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม”่สําหรับครอบครัวที�ส ิ�นสดุการใชส้ทิธิ�กูย้มืเงนิชว่ยเหลอืทั�วไปเพิ�ม หรอืครอบครัวที�ไมผ่า่นการอนุมัตกิารขอ
กูย้มืเงนิเพิ�มเกี�ยวกับการกูย้นืเงนิเฉพาะกจิเชน่ เงนิกูฉุ้กเฉนิรายยอ่ย เป็นตน้ 

ครอบครวัที�ไมส่ามารถใชส้ทิธกิูย้มืเงนิเฉพาะกจิได ้เชน่ เงนิกูฉุ้กเฉนิรายยอ่ยได（้※）
และเป็นผูท้ ี�มเีง ื�อนไขครบตามที�ระบดุา้นลา่งตอ่ไปนี�

（※）
・ครอบครวัที�เสร็จสิ�นการใชส้ทิธิ�กูเ้งนิเพิ�มของเงนิชว่ยเหลอืท�ัวไป/ครอบครวัที�การกูย้มืเงนิจะ

สิ�นสดุในเดอืนมนีาคม ปี ค.ศ 2022
・ครอบครวัที�ไมผ่า่นการอนมุตักิารกูเ้พิ�มของเงนิชว่ยเหลอืท�ัวไป
・ครอบครวัที�มกีารขอคาํปรกึษาเงนิกูเ้พิ�มของเงนิชว่ยเหลอืท�ัวไป แตย่งัไมย่ื�นสมคัรขอ

（ที�สิ�นสดุการใชเ้งนิกูค้รั�งแรกชองเงนิชว่ยเหลอืทั�วไปและเงนิชว่ยเหลอืฉุกเฉนิแลว้ หรอื ครอบครัวที�
กําลังจะสิ�นสดุเงนิกูใ้นเดอืนมนีาคม ปี ค.ศ 2022 ยกเวน้ที�ระบไุวด้ังขา้งตน้ นับตั�งแตเ่ดอืน มกราคม ปี 
ค.ศ 2022 เป็นตน้ไป ）

(1) เงื�อนไขรายได้

รายไดต้อ้งไมเ่กนิยอดเงนิรวมของขอ้①②รวมกนั（รายเดอืน）

①１/１２ของภาษีที�ไดรั้บการยกเวน้เทยีบเทา่ภาษีทอ้งที�หมูบ่า้นเมอืงจังหวัด

②จําวนเงนิพื�นฐานชว่ยเหลอืดา้นที�อยูอ่าศยัเพื�อคุม้ครองการดํารงชพี

(2) เงื�อนไขสนิทรพัย์

เงนิฝากตอ้งไมเ่กนิ６เทา่ของเงื�อนไขในขอ้①（แตว่า่ ตอ้งไมเ่กนิ1,000,000เยน）

(3) เงื�อนไขการใชส้ทิธ ิอาทเิชน่การหางานเป็นตน้

ตอ้งเป็นไปตามเงื�อนไขขอ้ใดขอ้หนึ�งดงัระบดุา้นลา่งตอ่ไปนี�

・มคีวามตั�งใจจรงิและเอาจรงิเอาจังในการหางาน และสมคัรหางานผา่นศนูยจั์ดหางานโดไยไมค่ดิ

คา่ใชจ้า่ยซึ�งจัดตั�งขึ�นโดยกลุม่องคก์รสาธารณะสว่นภมูภิาคหรอืฮลัโหลเวริค์

・ในกรณีที�ไมส่ามารถพึ�งพาตนเองไดโ้ดยการทํางานและประเมนวา่ยงัมคีวามยากลําบากในการ

คงไวซ้ ึ�งการดํารงชพีหลังสิ�นสดุการรับเงนิชว่ยเหลอืดังกลา่วแลว้  ตอ้งดําเนนิการยื�นขอความ

คุม้ครองการดํารงชพี

คณุสมบตั ิ

จํานวนเงนิ
（ตอ่เดอืน）

ระยะเวลา

ใหเ้งนิ

i

เงนิชว่ยเหลอืผูป้ระสบความยากลาํบากในการดํารงชพีเนื�องจากโรคตดิเชื�อไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่

●ตดิตอ่สอบถามเกี�ยวกับเงนิชว่ยเหลอืนี� ไดท้ี�ศนูยค์อลลเ์ซ็นเตอรด์า้นลา่งนี�
0120ｰ46ｰ8030 ※ วนัธรรมดา เวลา 9:00 น.   จนถงึ  เวลา 17:00  น. 

●เว็บไซตจ์ดัทําข ึ�นพเิศษเพื�อใหค้วามชว่ยเหลอืการดาํรงชพีไดท้ ี�นี�
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สถานที�นําสง่
และวธิกีารยื�น



เงนิชว่ยเหลอืพเิศษช�ัวคราวแกค่รอบครวัที�เลี�ยงดบูตุร

เงนิชว่ยเหลอืแกค่รอบครัวที�มภีาระเลี�ยงดบูตุรซึ�งเป็นไปตามเงื�อนไขที�กําหนดไว ้คนละ100,000 
เยนโดยประมาณ ตอ่บตุร 1 คน จากมมุมองเพื�ออนาคตและใหค้วามชว่ยเหลอืสง่เสรมิใหเ้ด็กที�
เป็นอนาคตของประเทศชาตมิคีวามเข็มแข็ง ในภาวะที�ผูค้นหลากหลายตา่งไดรั้บผลกระทบการ
แพรร่ะบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่

 ข ั�นตอนการยื�นโดยละเอยีดของเงนิชว่ยเหลอื กรณุาตรวจสอบไดท้ี�เว็บไซตสํ์านักงานคณะรัฐมนตรี

 ตดิตอ่สอบถามไดท้ ี�

มกีารจัดตั�งศนูยใ์หบ้รกิารตอบรบัทางโทรศพัท์

0120－526-145
ชว่งเวลารบัคํารอ้ง︓ต ั�งแตช่ว่งเชา้ เวลา 9:00 น. จนถงึ เวลา 20:00 น.

(รวมถงึวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์เสาร ์อาทติย ์ หยดุทาํการวนัที� 29 ธนัวาคม จนถงึ วนัที� 3 มกราคม)

i
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คณุสมบตัผิูม้สีทิธ ิ�

รายละเอยีดการเงนิชว่ยเหลอื

เด็กที�มอีายตุั�ง０ขวบถงึ ระดับชั�นมัธยมศกึษาตอนปลาย(หมายเหต2ุ)ยกเวน้ครอบครอบครัวซึ�ง (หมาย

เหต1ุ)รายไดต้อ่ปีของผูท้ี�เลี�ยงดบูตุรมมีากวา่9,600,000เยนขึ�นไป

（หมายเหต1ุ) อยูใ่นเกณฑห์ากเป็นคนโสดที�มรีายไดต้อ่ไปไมเ่กนิ1,030,000 เยน และพอ่แมท่ี�
อปุการะเลี�ยงดบูตุร２คน

（หมายเหต2ุ）บตุนที�เกดิในชว่งตั�งแตว่ันที� 2 เดอืน เมษายน ปี ค.ศ 2003 จนถงึวนัที� 31 เดอืน มนีาคม 

ปี ค.ศ  2022

อัตราเทยีบเทา่100,000 เยน ตอ่บตุร１คน

มอบใหล้ว่งหนา้ 50,000เยน มอบใหเ้พิ�มเตมิ เทยีบเทา่ 50,000เยน

สรปุยอ่

・ใหเ้งนิสดุ50,000 เยนตอ่บตุร 1คน เป็นการ
เรง่ดว่น

ทั�งนี�ขึ�นอยูก่ับการตัดสนิพจิารณาของหน่วย
ปกครองตนเองประจําเขต
・มอบคปูองมลูคา่เทยีบเทา่50,000เยนของ
สว่นเพิ�มเตมิกับเงนิชว่ยเหลอื50,000เยนที�
มอบใหก้อ่นลว่งหนา้
・นอกเหนอืจากการผสมระหวา่งเงนิ
ชว่ยเหลอื50,000เยนของสว่นเพิ�มเตมิกับเงนิ
ชว่ยเหลอื50,000เยนที�มอบใหก้อ่นลว่งหนา้
・มบีางกรณีที�มอบเป็นเงนิสดจํานวน 
100,000 เยนใหเ้ป็นกอ้นซึ�งรวมกับเงนิ
ชว่ยเหลอื50,000เยนของสว่นเพิ�มเตมิภายใน
ปี

ชว่งระยะ
เวลาให้

・กําหนดเป้าหมายวา่จะใหแ้กเ่ด็กที�อยูใ่น
ระดับไมเ่กนิมัธยมศกึษาตอนตน้ ภายในปี
สําหรับเด็กมัธยมศกึษาตอนปลาย จะเริ�มมอบ
ใหโ้ดยเร็วที�สดุเทา่ที�จะทําได ้

・มอบใหเ้งนิชว่ยเหลอื ทันททีี�แตล่ะหมูบ่า้น 
เขต เมอืง จังหวดัเตรยีมความพรอ้มได ้

หนว่ย
การ

ปกครอง

・หมูบ่า้น เมอืง จังหวดั (รวมถงึเขตปกครองพเิศษ)



เงนิชว่ยเหลอืพเิศษแกค่รวัเรอืนที�ไดร้บัยกเวน้ภาษทีอ้งถิ�น

มอบใหก้บัครอบครัวที�ไดรั้บการยกเวน้ภาษีทอ้งถิ�นฯลฯ ครัวเรอืนละ100,000เยน เพื�อใหผู้ท้ี�
เผชญิปัญหาความลําบากตา่ง ๆไดรั้บความชว่ยเหลอืในการดํารงชพีโดยเรง่ดว่น จากภาวะไดรั้บ
กระทบการแพรร่ะบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หมเ่ป็นระยะเวลานาน
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คณุสมบตั ิ

จํานวนเงนิชว่ยเหลอื

ชว่งเวลามอบเงนิชว่ยเหลอื

หนว่ยงานปกครองที�ดาํเนนิการ

① เป็นครอบครัวที�มภีาษีเทยีบเทา่กบัภาษีทอ้งถิ�นสว่นของปีค.ศ 2021ของทั�งครอบครัว

ไดรั้บการยกเวน้ภาษี
※ยกเวน้ครอบครัวซึ�งพจิารณาจากเชน่พอ่แมท่ี�อปุการะเลี�ยงดขูองผูท้ี�ชาํระภาษีทอ้งที�

② นอกเหนอืจากขอ้① เป็นครอบครัวที�คา่ใชจ้า่ยในครัวเรอืนเปลี�ยนแปลงกะทันหนั

เพราะไดรั้บผลกระทบโรคระบาดเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หมแ่ละไดรั้บการอนุมตัวิา่

มสีถานการณ์เชน่เดยีวกบัครอบครัวในขอ้①（ครอบครัวที�มรีายจา่ยในครัวเรอืน
เปลี�ยนแปลงกะทันหนั）

100,000เยน  ตอ่ ครอบครัว

จะดําเนนิการมอบเงนิชว่ยเหลอืใหโ้ดยเร็วที�สดุ ทันทหีน่วยงานปกครองหมูบ่า้นเมอืง
จังหวัดเตรยีมความพรอ้มเสร็จเรยีบรอ้ย

หมูบ่า้น เมอืง จังหวัด (รวมถงึ เขตปกครองพเิศษ)

 สําหรบัรายละเอยีดข ั�นตอนการยื�นคาํรอ้งขอเงนิชว่ยเหลอื กรณุาตรวจสอบไดท้ี�เว็บไซต์
สํานักงานคณะรัฐมนตรี

 ตดิตอ่สอบถามไดท้ี�มกีารจัดตั�งศนูยใ์หบ้รกิารตอบรบัทางโทรศพัท ์

0120－526-145
ชว่งเวลารบัคาํรอ้ง︓ต ั�งแตช่ว่งเชา้ เวลา 9:00 น. จนถงึ เวลา 20:00 น.
（รวมถงึวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์เสาร ์อาทติย ์ หยดุทําการวนัที� 29 ธนัวาคม จนถงึ วนัที� 3

มกราคม）

i



เงนิชว่ยเหลอืฉุกเฉนิเพื�อการศกึษาตอ่เนื�องของนกัศกึษา ฯลฯ

มอบให1้00,000เยนโดยเทา่เทยีมกนัแกนั่กเรยีนฯลฯผูซ้ ึ�งเป็นไปตามเงื�อนไขขอ้กําหนด เพื�อให ้
เลา่เรยีนไดต้อ่เนื�องสําหรับนักเรยีนที�อยูใ่นภาวะยากลําบากเนื�องจากผลกระทบของการแพร่
ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่

 ข ั�นตอนรายละเอยีดของเงนิชว่ยเหลอื กรณุาตรวจสอบไดท้ี�ว็บไซตก์ระทรวงศกึษาธกิาร 
ฒนธรรม กฬีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 สําหรบัรายละเอยีดขอใหต้ดิตอ่สอบถามไปยงัแตล่ะมหาวทิยาลยั

i
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คณุสมบตันิกัศกึษา

จํานวนเงนิ

นักศกึษาในมหาวทิยาลับรัฐบาลเอกชน（รวมถงึ มหาวทิยายาลับระดับปรญิญาโท）วทิยาลัย อาชวีะ
ศกึษา วทิยาลัยเทคนคิ・ วทิยาลัยอาชวีศกึษาเฉพาะทาง

นักศกึษาสงักัดสถาบันอบรมการเรยีนการสอนภาษาญี�ปุ่ นซึ�งกําหนดโดยประกาศกระทรวงยตุธิรรม   ※
รวมถงึ นักศกึษาชาวตา่งชาติ

100,000 เยน

เง ื�อนไขของนกัศกึษาที�จะไดร้บัความชว่ยเหลอื

① ผูท้ี�ใช”้ระบบใหมก่ารชว่ยเหลอืการศกึษาตอ่ระดับอดุมศกึษา(ทกุการศกึษาแบบใหเ้ปลา่)”（ไมต่อ้งยื�นขอ）
② นอกเหนอืจากขอ้①ดังระบขุา้งตน้นี�   ตอ้งเป็นผูท้ี�ไดรั้บกาแนะนําจากทางมหาวทิยาลัย เป็นตน้วา่เป็นผูท้ี�

บรรลตุามขอ้กําหนดเงื�อนไขดังตอ่ไปนี�
・เป็นผูท้ี�ดํารงชพีใชช้วีติอาศัยอยูน่อกบา้นตัวเอง

・เป็นผูท้ี�ไมไ่ดรั้บเงนิจํานวนมากสง่มาจากครอบครัว

・เป็นผูไ้มส่ามารถคาดหวงัการไดรั้บความชว่ยเหลอืเพิ�มเตมิจากครอบครัวเนื�องจากรายไดข้องครอบครัว

ลดลง เป็นตน้
・ เป็นผูท้ี�ไดรั้บผลกระทบกับรายไดก้ารทํางานพเิศษเนื�องจากการแพรร่ะบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์

ใหม่
・ ใชร้ะบบที�มอียูข่องทนุการศกึษาประเภทที�หนึ�ง（ทนุการศกึษาปลอดดอกเบี�ย）หรอืมกํีาหนดการที�จะ

ใชท้นุนี�

③ เมื�อผา่นการพจิารณาในขอ้②ดังขา้งตน้แลว้ และเป็นผูท้ี�ไดรั้บการแนะนําและตรวจรับรองความจําเป็นโดย

ทางมหาวทิยาลัยวา่เป็นเป็นมคีวามลําบากในการศกึษาอยา่งตอ่เนื�องในสถานศกึษามหาวทิยาลัยเป็นตน้
เนื�องเหตผุลทางดา้นเศรษฐกจิ เป็นตน้

ข ั�นตอนการไดร้บัเงนิชว่ยเหลอื

เงนิชว่ยเหลอื

สง่รายชื�อ

ยื�นขอ

พจิารณ
าอนุมตั ิ ใหค้วามชว่ยเหลอื(โอนเงนิ)

ผูท้ี�ใชร้ะบบใหมก่ารชว่ยเหลอื
การศกึษาตอ่ระดบัอดุมศกึษา
ใหโ้ดยไมต่อ้งมจีดหมายแนะนํา

นักเรยีน นักศกึษาที�อยูใ่นเกณฑ์

แตล่ะมหาวิ
ทยาลยัฯลฯ

ทนุองคก์ารสนับสนุนนักศกึษาแหง่
ประเทศญี�ปุ่ น 
(JASSO)

รัฐบาล



(ชว่งเวลามาตรฐาน ※ยอดรายไดข้อง1 )－ (เดอืนเป้าหมาย※ยอดรายไดข้อง2 ) × 5
※1 ชว่งเวลาใดเวลาหนึ�งของ「   พฤศจกิายน ปี ค.ศ 2018 จนถงึมนีาคม ปี ค.ศ 2019 」「 พฤศจกิายน ปี ค.ศ 2019 

จนถงึ มนีาคม ปี ค.ศ 2020 」「 พฤศจกิายน ปี ค.ศ 2020  จนถงึ มนีาคม ปี ค.ศ 2021」

( หมายถงึ ชว่งระยะเวลารวมถงึ เดอืนที�ใชใ้นการเปรยีบเทยีบยอดรายได ้ (เดอืนมาตรฐาน) เพื�อใชใ้นการตัดสนิเดอืน
มาตรฐาน)

※2 ชว่งเดอืนใดเดอืนหนึ�งของ พฤศจกิายน ปี ค.ศ 2021 จนถงึ มนีาคม ปี ค.ศ 2022 

(หมายถงึ เดอืนที�รายไดล้ดลงมากกวา่ 50% ขึ�นไปหรอื มากกวา่ 30% ขึ�นไป หรอื ไมเ่กนิ 50% เมื�อเทยีบกบัเดอืน
เดยีวกนัในชว่งมาตรฐาน )

เงนิชว่ยเหลอืเพื�อการฟื�นฟกูจิการ

มอบเงนิชว่ยเหลอืเป็นเงนิกอ้นซึ�งคํานวณจากจํานวนลดลงของรายไดส้ว่นของ5เดอืนเพื�อเป็น
การชว่ยเหลอืแบง่เบาภาระคา่ใชจ้า่ยคงที�โดยไมจํ่ากดัประเภทกจิการ เขตพื�นที� แกผู่ป้ระกอบการ
สว่นบคุคลรวมถงึผูม้อีาชพีรับจา้งอสิระ ผูป้ระกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และวสิาหกจิขนาด
กลางซึ�งไดรั้บผลกระทบอยา่งมากจากการแพรร่ะบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่ เพื�อใหส้ามารถ
ฟื�นฟไูดจ้นถงึเดอืนมนีาคมปี ค.ศ 2022

 ช ั�นตอนการรายละเอยีดของเงนิชว่ยเหลอื กรณุาตรวจสอบไดท้ี�
เงนิชว่ยเหลอืเพื�อการฟื�นฟกูจิการ

 【สําหรบัผูย้ ื�นขอเฉพาะ】0120-789-140 (※จากโทรศพัทแ์บบหมายเลขＩＰ︓03-6834-7593)

(เวลารบัเร ื�อง: ทกุวนัรวมถงึวนัเสาร ์วนัอาทติยว์นัหยดุนกัขตัฤกษ ์เวลา  8:30 น. จนถงึ เวลา 19:00 น.)

i
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คณุสมบตั ิ

จํานวนเงนิที�ให้

อาทเิชน่ ผูป้ระกอบการสว่นตัวอสิระ นติบิคุคลขนาดเล็กและกลาง วสิาหกจิขนาดกลางซึ�งอยูใ่นเงื�อนไขขอ้①และ②ขอ้

ใดขอ้หนึ�งดังระบดุา้นลา่งตอ่ไปนี�เป็นตน้

① ไดรั้บผลกระทบเป็นอยา่งมากจากขอ้จํากดัทางดา้นซพัพลายหรอืการลดลงของความความตอ้งการตามการขยาย

ผลในวงกวา้งหรอืระยะเวลาที�ยาวนานของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่
② ไดรั้บผลกระทบจากขอ้ ① และ รายไดข้องเดอืนเป้าหมายลดลงมากกวา่ 30％ ขึ�นไปแตไ่มเ่กนิ50％ หรอื ลดลง

มากกวา่ 50％ขึ�นไป เมื�อเทยีบกบัเดอืนเดยีวันในชว่งเวลาฐาน โดยไมอ่งิขึ�นอยูก่บัการตัดสนิกจิการของตัวเอง

ชว่งเวลายื�นขอ
วนัที� 31 มกราคาม ปี ค.ศ 2022 จนถงึ วนัที�  31 พฤษภาคม ค.ศ 2022 

รายได ้
อตัราลดลง

กจิการสว่น
บคุคล

นติบิคุคล

ยอดรายไดต้อ่ปี※
ไมเ่กนิ 100,000,000 เยน

ยอดรายไดต้อ่ปี※
มากกวา่100,000,000 เยน
จนถงึ500,000,000 เยน

ยอดรายไดต้อ่ปี※
500,000,000 เยนขึ�นไป

▲50％

ขึ�นไป
500,000เยน 1,000,000เยน 1,500,000เยน 2,500,000เยน

▲30％
 จนถงึ 50％ 300,000 600,000เยน 900,000เยน 1,500,000เยน

วงเงนิสงูสดุ

※ยอดรายไดต้อ่ปีปีงบประมาณดําเนนิการซึ�งรวมถงึเดอืนมาตรฐาน ( เดอืนที�ใชใ้นการเปรยีบเทยีบยอดรายไดใ้นชว่ง เดอืน 
พฤศจกิายน ปี ค.ศ 2018 จนถงึ มนีาคม ปี ค.ศ 2021)
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สนิเชื�อใหกู้ย้มืพเิศษโรคตดิตอ่เชื�อไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หมโ่ดยบรรษทัเงนิทนุเพื�อ
พฒันาเกาะโอกนิาวาและบรรษทัเงนิทนุเพื�อธรุกจิแหง่ชาตญิี�ปุ่ น ฯลฯ

สนิเชื�อไมม่หีลักทรัพยคํ์�าประกันและไมม่ดีอกเบี�ยสําหรับผูป้ระกอบกจิการสว่นบคุคลรวมถงึผูม้อีาชพีรับจา้งอสิระ
ที�มลีักษณะความเป็นกจิการซึ�งมสีถานะการดําเนนิกจิการแยล่งเนื�องจากผลกระทบของการแพรร่ะบาดไวรัสโคโร
นาสายพันธุใ์หม ่ 

ดําเนนิการใหค้วามชว่ยเหลอืการหมนุเวยีนเงนิทนุเพื�อเงนิทุนดําเนนิกจิการ และไมม่ดีอกเบี�ยโดยการใชส้ทิธิ�
รว่มกันกับ”“สนิเชื�อใหกู้ย้มืพเิศษโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม”่และ“ระบบใหค้วามชว่ยเหลอืจา่ย
ทดแทนดอกเบี�ยพเิศษ”

สนิเชื�อใหกู้ย้มืพเิศษโรคตดิเชื�อไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม ่ 

▶ ดําเนนิการปรับลดดอกเบี�ยอยู่ 0.9％ในชว่ง 3ปีแรกหลังจากใชส้นิเชื�อกูย้มืเป็นดอกเบี�ยเทา่กนัหมดโดยไม่

ขึ�นกบัหลักทรัพยห์รอืคะแนนเครดติความน่าเชื�อถอื ใหก้บัผูป้ระกอบการ ( รวมถงึผูป้ระกอบอาชพีอสิระที�มี
ลักษณะดําเนนิการแบบกจิการ)ซึ�งมผีลประกอบการไมด่สีกัระยะ (ยอดรายไดใ้นชว่ง1เดอืนลา่สดุ  มรีายไดโ้ดย
เฉลี�ยของ６เดอืนที�ผา่นมาลดนอ้ยลงมากกวา่ ５％ ขึ�นไปเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีใดปีหนึ�งในชว่ง４กอ่น

เป็นตน้ เนื�องจากรับผลกระทบโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่
※ ผูป้ระกอบการสว่นบคุคล ( รวมถงึผูป้ระกอบอาชพีอสิระที�มลีกัษณะความเป็นกจิการ และจํากดัเฉพาะขนาด
เล็กเทา่นั�น) รับมอืจัดการไดอ้ยา่งยดืหยุน่เชน่การอธบิายเชงิคณุภาพตวัตอ่ผลกระทบ

วตัถปุระสงคก์ารใชเ้งนิทนุ｜เงนิทนุหมนุเวยีนเพื�อการดําเนนิการและเงนิทนุเพื�อการจัดหาอปุกรณ์เครื�องจักร

※เฉพาะกรณีของเงนิทนุที�จําเป็นตอ้งใชอ้ยา่งใดอยา่งหนึ�งเนื�องจากไดรั้บผลกรทบโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์

ใหม่ หลักทรัพยคํ์�าประกนั ｜ไมม่หีลักทรัพยคํ์�าประกนั

ระยะเวลาใหกู้｜้เครื�องจักร ภายใน20ปี   เงนิทนุเพื�อการดําเนนิการ ภายใน15ปี

ระยะเวลาพกัชําระหนี�｜ไมเ่กนิ５ปี

วงเงนิสนิเชื�อ (วงเงนิพเิศษ)｜กจิการขนาดเล็กและกลางและธนาคารโชวโคะชคูนิ ６00,000,000 เยน
กจิการภาครัฐ 8,000,000,000 เยน

ดอกเบี�ย｜ดอกเบี�ยมาตรฐาน３ปีแรก▲0.9% และดอกเบี�ยมาตรฐานปีที�４เป็นตน้ไป
（วงเงนิปรับลดดอกเบี�ย︓กจิการขนาดเล็กและกลาง และธนาคารโชวโคะชคูนิ ３00,000,000 เยน

กจิการภาคเอกชน6,000,000,000 เยน

ระบบใหค้วามชว่ยเหลอืจา่ยทดแทนดอกเบี�ยพเิศษ

ชว่งระยะเวลาจา่ยดอกเบี�ยทดแทน｜ชว่งระยะเวลา３ปีแรกหลงัจากกูย้มื

วงเงนิเพื�อจา่ยทดแทนดอกเบี�ย｜กจิการขนาดเล็กและกลาง และธนาคารโชวโคะชคูนิ 300,000,000 เยน 

กจิการภาคเอกชน60,000,000 เยน

▶ ดําเนนิการใหค้วามชว่ยเหลอืการจัดสรรเงนิทนุหมนุเวยีนโดยการจา่ยดอกเบี�ยทดแทนใหก้บัผป้ระกบการสว่น
บคุคล(รวมถงึผูป้ระกอบอาชพีอสิระที�มลีกัษณะดําเนนิการแบบกจิการ)ซึ�งใชส้นิเชื�อกูย้มื” สนิเชื�อใหกู้ย้มืพเิศษ
โรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่ ”ของบรรษัทเงนิทนุเพื�อธรุกจิแหง่ชาตญิี�ปุ่ น เป็นตน้

i
 ตดิตอ่ปรกึษาในวนัธรรมดา
หมายเลขตดิตอ่ปรกึษาเงนิทนุของบรรษัทเงนิทนุเพื�อธรุกจิแหง่ชาตญิี�ปุ่ น︓0120-154-505
ศนูยใ์หคํ้าปรกึษาของ ธนาคารโชวโคะชคูนิ︓0120-542-711
หมายเลขตดิตอ่ปรกึษาเงนิทนุของ บรรษัทเงนิทนุเพื�อพัฒนาเกาะโอกนิาวา︓0120-981-827
 ตดิตอ่ปรกึษาในวนัเสาร ์
บรรษัทเงนิทนุเพื�อธรุกจิแหง่ชาตญิี�ปุ่ น︓0120-112476（กจิการการดํารงชพีภาคเอกชน）
0120-327790（ธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อม）
บรรษัทเงนิทนุเพื�อพัฒนาเกาะโอกนิาวา︓0120-981-827  ศนูยใ์หคํ้าปรกึษาของ ธนาคารโชวโคะชคูนิ︓0120-542-711
 อื�นๆ ปรกึษาเกี�ยวกบัการหมุนเงนิทนุ
ศนูยใ์หคํ้าปรกึษาทางการเงนิสาํหรับธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อม︓0570ｰ783183
（วนัธรรมดา เวลา 9:00 น. จนถงึ 17:00  น.）

i  （องคก์รอสิระ）องคก์รเพื�อบํารงุรกัษาโครงสรา้งพื�นฐานของธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม
สํานกังานระบบใหค้วามชว่ยเหลอืจา่ยทดแทนดอกเบี�ยพเิศษโรคตดิตอ่เชื�อไวรสัโคโรนาสายพนัธุ ์ ใหม่

0570-060515（วันธรรมดา และวันหยดุ เวลา 9:00 น. จนถงึ 19:00 น.）



ระบบการชะลอการชําระเบี�ยประกนัสงัคมกองทนุเงนิบํานาญ ฯลฯ

●ตดิตอ่สอบถามไดท้ี�

สํานักงานเงนิบํานาญที�อยูใ่กลบ้า้น（URLดา้นลา่งนี�หรอืQR Codeทางขวามอื）

https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html

สําหรับบคุคลที�เป็นผูป้ระกอบการซึ�งรับมาตรการชว่ยเหลอืเฉพาะกจิสําหรับชะลอการชําระภาษี ในกรณีที�
ประสบปัญหาการชําระภาษีอาทเิชน่ เบี�ยประกันเงนิบํานาญ เป็นตน้หลังจากครบกําหนดวาระการชว่ยเหลอื
เฉพาะกจิสําหรับชะลอการชําระภาษีแลว้ สามารถยื�นคํารอ้งเพื�อเขา้ระบบชะลอจา่ยได ้
※ มาตรการชว่ยเหลอืเฉพาะกจิสําหรับชะลอการชําระภาษี เป็นระบบชะลอการชําระภาษีในระยะเวลา 1ปี 

โดยการยื�นคํารอ้งซึ�งไมต่อ้งมหีลักทรัพยคํ์�าประกนัและไมเ่สยีคา่ปรับชําระลา่ชา้ ในกรณีที�มรีายไดล้ดลง
ในระดับหนึ�งสําหรับรายไดท้ี�เกี�ยวกับการดําเนนิกจิการ เนื�องจากไดรั้บผลกระทบโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนา
สายพันธุใ์หม ่( รายการอาทเิชน่เบี�ยประกันเงนิบํานาญตั�งแตส่ว่นของเดอืนมกราคม ปี ค.ศ2020จนถงึ 
เดอืน ธันวาคม ปี ค.ศ 2020อยูใ่นเกณฑย์ื�นคํารอ้งได)้

สําหรับรายละเอยีด กรณุาตดิตอ่สอบถามไดท้ี�สํานักงานเงนิบํานาญที�อยูใ่กลบ้า้นทา่น

※การตดิตอ่สอบถามเกี�ยวกับเบี�ยประกันสขุภาพ ในกรณีที�สมัครกับสหกรณ์ประกันสขุภาพ ตดิตอ่
สอบถามไดท้ี�สหกรณ์ประกนัสขุภาพและกรณีสมัครกบัสมาคมประกันสงัคมตดิตอ่สอบถามไดท้ี�
สํานักงานเงนิบํานาญ

การผอ่นผนัการชําระเบี�ยประกนัสงัคม ฯลฯ①

i
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กรณีที�ไดรั้บอนุมัตกิารชะลอการชําระเบี�ยประกนิสงัคมกองทนุเงนิบํานาญ 
〇 สามารถชําระภาษแีบบแบง่จา่ยรายเดอืนไดใ้นระหวา่งอยูใ่นชว่งชะลอชําระ
〇 ในระหวา่งชว่งชะลอชําระ จะไดร้บัสทิธิ�ลดเงนิคา่ปรบัชําระลา่ชา้จาก8.７％ตอ่ปี เป็น０.９％

※ตั�งแตว่นัที� 1 เดอืน มกราคม ปี ค.ศ 2022 เป็นตน้ไป มกีารเปลี�ยนแปลงเป็นอัตราสว่นดังระบุ

ขา้งตน้นี�
〇 ไดรั้บสทิธิ�ชะลอการอายดัทรพัยห์รอืการขายทอดตลาด(การจําหนา่ยเพื�อเปลี�ยนเป็นเงนิสด 

เป็นตน้)

ชว่งระยะเวลาที�ไดรั้บสทิธิ�ชะลอการจา่ยภาษี
〇 ตามหลกัการภายใน 1 ปี
〇 สรปุคอื ในกรณีที�มปัีญหาความลําบากในการชําระภาษีในชว่งระยะเวลาชะลอจา่ย 1ปี หลังจาก

ตรวจสอบสภาพทรัพยากรทางดา้นการเงนิ เป็นตน้ อาจจะไดร้บัอนมุตัใิหช้ะราํภาษโีดยการแบง่ชําระ
โดยมเีง ื�อนไขระยะเวลาเกนิ1ปีได้

〇 ไมจ่ําเป็นตอ้งใชห้ลกัประกนัคํ�า เวน้เสยีแตว่า่กรณีที�สามารถแสดงหลักทรัพยคํ์�าประกันได ้

※ ไมว่า่จะเป็นเบี�ยประกันแรงงานก็ประยกุตใ์ชร้ะบบเดยีวกัน (กรณีที�อนุมัตเิขา้ระบบชะลอชําระ จะไดรั้บ

การยกเวน้คา่ปรับลา่ชา้) ตดิตอ่สอบถามไดท้ี�สํานักงานแรงงานประจําจังหวดัเมอืงเขต

※ ในกรณีที�ยื�นคํารอ้งขอชะลอชําระเชน่เบี�ยประกันแรงงานหรอืภาษีทอ้งถิ�น ภาษีสรรพากร เป็นตน้ การ

สง่แนบเอกสารหรอืการกรอกขอ้มลูบางสว่นสามารถละไวไ้ด ้ โดยการแนบเอกสารสําเนาเชน่ เอกสาร

แสดงรายไดท้รัพยส์นิหรอืใบคํารอ้งในตอนนั�น เป็นตน้



●ตดิตอ่สอบถามไดท้ี�

・กรุณาตดิตอ่ที�องคก์รกองทนุเงนิบํานาญแหง่ชาต”ิเน็นคนิคะนวิชะไดอลั”

TEL︓0570－003－004 ※กรณีที�โทรศทัพเ์ตดิตอ่ เริ�มตน้จากหมายเลข050 จะเป็น03－6630－2525

・กรุณาตดิตอ่ที�สาํนงานเงนิบํานาญหรอืแผนกรับผดิชอบดแูลเงนิบํานาญแหง่ชาต ิประจําเขตพื�นที�หมูบ่า้นเมอืงจังหวดั

ตวัอยา่งกรณีเฉพาะของการยกเวน้เบี�ยประกนับํานาญแหง่ชาติ

สําหรับผูท้ี�มรีายไดล้ดลงเนื�องจากไดรั้บผลกรทบโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม ่สามารถขอยกเวน้

เบี�ยประกันบํานาญแหง่ชาตไิด ้

【คณุสมบตั】ิ ผูท้ี�มรีายรับลดนอ้ยลงนับตั�งแตเ่ดอืน กมุภาพันธุปี์ค.ศ2020เป็นตน้มาและมรีายไดล้ดลง
มาจนถงึระดับหนึ�งเนื�องจากไดรั้บผลกรทบโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่

【รายละเอยีด】 ชะลอการชําระหรอืยกเวน้บางสว่นหรอืทั�งหมดของเบี�ยประกันบํานาญแหง่ชาตทิี�แตล่ะ

บคุคลชําระ

【วธิกีารยื�นขอ】 สง่เอกสารใบคํารอ้งไปยังชอ่งทางตดิตอ่ของสว่นดแูลรับผดิชอบเงนิบํานาญแหง่ชาติ

ของหมูบ่านเมอืงในเขตพื�นที�

※เอกสารใบคํารอ้งยื�นขอดาวนโ์หลดไดท้ี�หนา้เว็บไซตข์ององคก์รกองทนุบํานาญแหง่ชาติ
※เมื�อพจิารณาจากมมุมองดา้นการป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์

ใหม ่กรณุาใชว้ธิกีารสง่เอกสารผา่นทางไปรษณีย์

【เวลาเร ิ�มรบัคาํรอ้งยื�นขอ】 วนัที�１ เดอืน พฤษภาคม ปี ค.ศ 2020
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สําหรับผูท้ี�มรีายไดล้ดลงในระดับหนึ�งเนื�องจากผลกระทบการแพรร่ะบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม ่

มสีทิธิ�ขออนุมัตชิะลอการเรยีกเก็บภาษีหรอืการลดหยอ่นยกเวน้เบี�ยประกัน(ภาษี)ของประกันรักษาพยาบาล
และระบบการรักษาพยาบาลผูส้งูอาย ุเงนิบํานาญแหง่ชาต ิประกันสขุภาพแหง่ชาตไิด ้ กรณุาตดิตอ่
สอบถามไดท้ี�สหกรณ์ประกนัสขุภาพแหง่ชาตหิรอืสํานักงานกองทนุเงนิบํานาญ ประจําหมูบ่า้นเมอืงจังหวดั
ในเขตพื�นที�อยูอ่าศัยของทา่น

การลดหยอ่น ยดวน้เบี�ยประกนั(ภาษ)ีของประกนัการพยาบาล และระบบการ
รกัษาพยาบาลผูส้งูอาย ุกองทนุเงนิบํานาญแหง่ชาต ิประกนัสชุภาพแหง่ชาติ

i
 ตดิตอ่สอบถามไดท้ี�
○ เกี�ยวกับเบี�ยประกันสขุภาพแหง่ชาต（ิภาษี）
⇒ แผนกดแูลรับผดิชอบประกนัสขุภาพแหง่ชาตใินเขตพื�นที�อยูอ่าศัยของทา่น

(สําหรับผูส้มัครสมาชกิสหกรณ์ประกันสขุภาพแหง่ชาต ิตดิตอ่ที�สหกรณ์ที�ทา่นเป็นสมาชกิอยู)่
○ เกี�ยวกับเบี�ยประกันระบบการรักษาพยาบาลผูส้งูอายุ
⇒ แผนกดแูลรับผดิชอบรักษาพยาบาลผูส้งูอายใุนเขตพื�นที�อยูอ่าศัยของทา่น

○ เกี�ยวกับเบี�ยประกันพยาบาลดแูล
⇒ แผนกดแูลรับผดิชอบประกนัพยาบาลดแูล ในเขตพื�นที�อยูอ่าศัยของทา่น

○ เกี�ยวกับเบี�ยประกันบํานาญแหง่ชาติ
⇒ สํานักงานกองทนุเงนิบํานาญหรอืแผนกดแูลรับผดิชอบเงนิบํานาญแหง่ชาตใินเขตพื�นที�อยูอ่าศัย

ของทา่น

การผอ่นผนัการชําระเบี�ยประกนัสงัคม ฯลฯ②

i
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ระบบการผอ่นผนัการนําจา่ยภาษสีรรพากร

ในกรณีที�ประสบปัญหาการชาํระภาษีสรรพากรในชว่งระยะเวลาหนึ�ง เนื�องจากไดรั้บผลกระทบการแพรร่ะบาดของ

ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม ่มบีางกรณีที�จะไดอ้นุมตัเิขา้ระบบ”การชะลอการขายทอดตลาด”โดยการยื�นคํารอ้งไปยงั
หน่วยงานสํานักงานสรรพากร อกีทั�ง กรณีที�ประสบกบัสถานการณ์เป็นการเฉพาะดงัระบดุา้นลา่งตอ่ไปนี� มบีางครั�งที�
จะไดอ้นุมตัเิขา้ระบบ”การชะลอการชําระภาษี”

การขอรับคําปรกึษาเกี�ยวกบัการชะลอ กรณุาตดิตอ่ทางโทรศัพทไ์ดท้ี�”สํานักงานสรรพกากรในพื�นที�(หน่วยงาน

เรยีกเก็บภาษี)
【ตัวอยา่งสถานการณ์รายบคุคล】
①กรณีที�ประสบภาวะขาดทนุเสยีหายเทยีบเทา่กบัสนิทรัพยเ์นื�องจากภยัพบิตั②ิกรณีที�ครอบครัวหรอืผูย้ ื�นคํารอ้งเจ็บป่วย
③ กรณีที�ยกเลกิกจิการหรอืหยดุดําเนนิกจิการ ④กรณีที�กจิการขาดทนุอยา่งเห็นไดช้ดั

i
 ตดิตอ่สอบถามไดท้ี�

กรมสรรพากร（URLดา้นลา่งนี�หรอืQR Codeที�อยูท่างขวา）
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

กรณีไดรั้บการอนุมตักิารชะลอชําระ
◆โดยหลักการ  อนุมตัยินิยอมใหช้ะลอการชําระเป็นเวลา１ปี
（มบีางกรณีที�ไดรั้บการชะลอการชําระไดอ้กีเป็นเวลา１ปีขึ�นอยูก่บัสถานการณ์)
◆คา่เบี�ยปรับระหวา่งการชะลอชําระจะไดรั้บการปรับลดลง（หมายเหต）ุหรอืไดรั้บการยกเวน้
（หมายเหต）ุปกต ิปีละ8.8％→หลังปรับลดลง ปีละ1.0％（อตัราในปี ค.ศ2021）

ปกต ิปีละ8.7％→หลังปรับลดลง  ปีละ0.9%（อตัราในปี ค.ศ2022）
◆ไดรั้บการชะลอการอายดัทรัพยส์นิหรอืการขายทอดตลาด（การขายเปลี�ยนเป็นเงนิสด）

【แผน่ผับคลกิที�นี�】

i
 ตดิตอ่สอบถามไดท้ี�

ขอใหต้ดิตอ่สอบถาม ปรกึษาเพิ�มเตมิสําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกับการชะลอการเรยีกเก็บภาษี ฯลฯ 

ไดท้ี� หน่วยงานราชการหมูบ่า้นเขตเมอืงจังหวดัที�ทา่นอาศัยอยู่

ระบบชะลอการเรยีกเก็บภาษทีอ้งถ ิ�น

１．การชะลอการชําระภาษี
นอกเหนอืจากกรณีที�ผูนํ้าจา่ยภาษี(รวมถงึครอบครัว)ตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม ่หรอืกรณีที�อยู่

ใน เกณฑด์ังระบดุา้นลา่งตอ่ไปนี�อาทเิชน่ เกี�ยวขอ้งกับโรคระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม ่เป็นตน้ มี
บาง กรณีที�จะไดรั้บเขา้ระบบการชะลอการนําสง่ภาษี
【ตัวอยา่งของสถานการณ์แตล่ะราย】
①กรณีที�เกดิการขาดทนุเทยีบเทา่กับสนิทรัพยจ์ากภัยพบิัตโิรคระบาด
②กรณีที�ครอบครัวหรอืผูย้ ื�นคํารอ้งเจ็บป่วย
③กรณีที�ยกเลกิกจิการหรอืหยดุดําเนนิกจิการ
④กรณีที�กจิการขาดทนุอยา่งเห็นไดช้ดั

２．การชะลอการขายทอดตลาดโดยการยื�นคํารอ้ง
กรณีที�ไมส่ามารถชําระภาษีทอ้งถิ�นไดช้ั�วคราวเนื�องจากไดรั้บผลกระทบการแพรร่ะบาดของไวรัส

    โคโรนาสายพันธุใ์หม ่มบีางกรณีที�จะไดรั้บเขา้ระบบการชะลอการขายทอดตลาดโดยการยื�นคํารอ้ง

การผอ่นผนัการชําระเบี�ยประกนัสงัคม ฯลฯ③
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การชะลอการชําระคา่บรกิาร เชน่ คา่บรกิารรบัสญัญาณNHK คา่
โทรศพัท ์คา่แกส๊ คา่ไฟฟ้า ฯลฯ

กําลงัดําเนนิการรอ้งขอไปยังผูป้ระกอบการเพื�อดําเนนิการผอ่นปรนเกี�ยวกบัการชะลอ
ระงับการใหบ้รกิารเนื�องจากคา้งชาํระคา่บรกิารหรอืการชะลอชาํระคา่บรกิาร เป็นตน้ โดย
การพจิารณาจากสภาพที�เกดิขึ�น สําหรับผูป้ระสบปัญหาในการชาํระคา่รับสญัญาณ NHK 
คา่โทรศพัท ์คา่แกส๊ คา่ไฟฟ้า เนื�องจากไดรั้บผลกระทบการแพรร่ะบาดของไวรัสโคโร
นาสายพันธุใ์หมไ่มว่า่จะเป็นบคุคลธรรมดาหรอืบรษัิทนติบิคุคล（※）

（※）นอกเหนอืจากนี� กําลงัสง่เรื�องรอ้งขอไปยังผูป้ระกอบการเพื�อใหดํ้าเนนิการผอ่น
ปรนโดยเร็วที�สดุ สําหรับผูท้ี�มปีระสบปัญหาในการชาํระคา่เชา่บา้นของการเคหะ
แหง่ชาตแิละคา่ใชบ้รกิารทอ่ระบายนํ�าทิ�ง คา่นํ�าประปา  เป็นตน้

●ตดิตอ่สอบถามไดท้ี�

ผูท้ี�ประสบปัญหาในการชาํระคา่ในการชาํระคา่รับสญัญาณ NHK คา่โทรศพัท ์คา่
แกส๊ คา่ไฟฟ้า  กอ่นอื�นขอใหต้ดิตอ่ปรกึษากบัผูป้ระกอบการที�ทา่นทําสญัญากอ่น

บญัชรีายการชื�อผูใ้หบ้รกิารเกี�ยวกับคา่ไฟฟ้า (รวมถงึแผนการที�จะดําเนนิการ)
https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_electric.pdf

บญัชรีายการชื�อผูใ้หบ้รกิารเกี�ยวกับคา่แกส๊ (รวมถงึแผนการที�จะดําเนนิการ)
https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_gas.pdf

ศนูยใ์หคํ้าปรกึษาเกี�ยวกบั คา่รับสญัญาณ NHK
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/corona_jushinryo.html

i

การผอ่นผนัการชําระเบี�ยประกนัสงัคม ฯลฯ④



【ผูอ้ยูใ่นเกณฑ①์】（ผูท้ี�เป็นไปตามเกณฑท์กุขอ้ตั�งแตข่อ้(1)จนถงึ(3)）
1 กรณีเฉพาะกจิของผูท้ ี�ไดร้บัผลตอบแทนลดลงอยา่งเห็นไดช้ดัจากการปิดงานในชว่งต ั�งแตเ่ดอืน เมษายน ปี ค.ศ2021 จนถงึ เดอืน กรกฏาคม ปี 

ค.ศ 2022

(1) ผูท้ี�มเีดอืนซึ�งผลตอบแทนลดลงอยา่งเห็นไดช้ด จากการปิดงาน(รวมถงึการทํางานหนว่ยช�ัวโมง)

       เนื�องจากผลกระทบโรคระบาดเชื�อไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่

(2) ผูท้ ี�มรีายไดเ้ดอืนรบัผลตอบแทนมาตรฐานที�อยูใ่นเกณฑร์ายไดร้วม(สว่นของ1 เดอืน)ของรายไดซ้ึ�งจา่ยใหใ้นเดอืนที�มรีายไดล้ดดลงอยา่งเห็น

ไดช้ดัน ั�น ลดลงมากกวา่２ระดบัขึ�นไปเมื�อเทยีบกบัเดอืนรบัผลตอบแทนมาตรฐานที�กําหนดไว้
※ กรณีที�ไมม่คีวามผนัผวนของคา่จา้งคงที� ( เงนิเดอืนพื�นฐาน คา่จา้งรายวนั เป็นตน้ )ก็อยูใ่นเกณฑ์

(3) ผูย้ ื�นคํารอ้งตกลงยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรกบัรายละเอยีการปรบัปรงุแกไ้ขเนื�องจากมาตรการจัดการเฉพาะกจินี�
※ มคีวามจําเป็นตอ้งไดร้ับความยนิยอมตกลงลว่งหนา้โดยยดึตามความเขา้ใจที�เพยีงพอของตวัผูป้ระกนัตน
（รวมถงึความตกลงยนิยอมตอ่การคํานวณเงนิบํานาญและเบี�ยเลี�ยงชว่ยเหลอืคลอดบตุร เงนิชดเชยกรณีเจ็บป่วย ตามจํานวนเงนิเดอืนผลตอบแทนมาตรฐานหลงั

ปรับปรงุแกไ้ข）

การปรบัปรงุเฉพาะกจิคา่ตอบแทนมาตรฐานเชน่เบี�ยประกนัเงนิทนุ
สาํรองเลี�ยงชพีเป็นตน้
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i
０５７０－００７－１２３（หมายเลขตดิตอ่）

０３－６８３７－２９１３（ในกรณีที�โทรศพัทต์ดิตอ่ดว้ยหมายเลขที�ขึ�นตน้ดว้ย０５０）
・เวลารับเรื�อง︓ จันทร ์ถงึ ศกุร︓์ชว่งเชา้8:30 น.-19:00 น. วนัเสารท์２ีของเดอืน︓ชว่งเชา้ 9:30 น.-16:00 น.

เน็นคนิคะนิวชะไดอลั

【ผูอ้ยูใ่นเกณฑ②์】（ ผูท้ ี�เป็นไปตามเกณฑท์กุขอ้ตั�งแตข่อ้(1)จนถงึ(3)）
２ เง ื�อนไขเชน่เดยีวกนักบัระบไุวข้า้งตน้ในขอ้ 1 กรณีเฉพาะกจิสําหรบัผูท้ ี�มไีดร้บัผลตอบแทนลดลงอยา่งเห็นไดช้ดัจากการปิดงานในชว่งต ั�งแต่

เดอืน สงิหาคม  ปี ค.ศ2021 จนถงึ เดอืน มนีาคม ปี ค.ศ 2022

３ กรณีเฉพาะกจิของผูท้ ี�ไดร้บัการปรบัปรงุเฉพาะกจิและมผีลตอบแทนรายไดล้ดลงอยา่งเห็นไดช้ดัจากการปิดงานต ั�งแต ่เดอืน มถินุายน ปี ค.ศ 
2020 จนถงึ เดอืน พฤษภาคม ปี ค.ศ 2021

(1) ผูท้ ี�ไดร้บัการปรบัปรงุเฉพาะกจิและมผีลตอบแทนรายไดล้ดลงอยา่งเห็นไดช้ดัต ั�งแตเ่ดอืน มถินุายน ปี ค.ศ 2020 จนถงึ เดอืน พฤษภาคม ปี ค.ศ 
2021เนื�องจากมกีารปิดงานจากผลกระทบของไวรสัโคโรนาสายพนัธุใหม(่ รวมถงึ รายชั�วโมง)

(2) ผูท้ ี�มรีายไดเ้ดอืนรบัผลตอบแทนมาตรฐานที�อยูใ่นเกณฑร์ายไดร้วมของรายไดซ้ึ�งจา่ยใหใ้นเดอืนสงิหาคม ปี ค.ศ 2021 มรีายไดล้ดดลงอยา่งเห็น
ไดช้ดัน ั�น ลดลงมากกวา่２ระดบัขึ�นไปเมื�อเทยีบกบัเดอืนรบัผลตอบแทนมาตรฐานที�กําหนดไวใ้นการอนุมตัปิกต ิเดอืน กนัยายน 

(3) ตวัผูป้ระกนัมคีวามตกลงยนิยอมเห็นชอบในการรายละเอยีดการปรบัปรงุจากมาตรการชว่ยเหลอืเฉพาะกจินี�เป็นลายลกัษณอ์กัษร (เชน่เดยีวกบัในขอ้１
ดงัขา้งตน้）

สําหรบัรายละเอยีด กรณุาตรวจสอบไดโ้ดยการใชค้ําคน้หาดา้นลา่งตอ่ไปนี� หรอื สแกนQR Code ทางขวามอืสําหรบัรายละเอยีด กรณุาตรวจสอบไดโ้ดยการใชค้ําคน้หาดา้นลา่งตอ่ไปนี� หรอื สแกนQR Code ทางขวามอื

คน้หา

กองทนุบํานาญแหง่ชาตญิี�ปุ่ น ขยายการ
ปรับปรงุเฉพาะกจิ
กองทนุบํานาญแหง่ชาตญิี�ปุ่ น ขยายการ
ปรับปรงุเฉพาะกจิ https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/tokureikaitei2.html

【เบี�ยประกนัที�อยู่ในเกณฑ】์

เบี�ยประกนันบัต ั�งแต่เดอืนถดัไปของเดอืนที�รายไดผ้ลตอบแทนลดลงกะทนัหนัจากการปิดงาน（กรณีของ 3 จะเป็นเดอืนสงิหาคม ปี ค.ศ 2021）อยูใ่นเกณฑ ์
※ กรณีที�อยู่ในเกณฑข์อ้１ดงัขา้งตน้นี�礐รายการที�ยื�นคาํรอ้งภายในเดอืน礐กนัยายน礐ปี礐ค.ศ 2021 อยู่ในเกณฑ ์

※ กรณีที�อยู่ในเกณฑข์อ้2หรอื3ดงัระบุขา้งตน้นี�เดอืนที�รายไดผ้ลตอบแทนลดลงกะทนัหนัชว่งต ั�งแต่ เดอืนสงิหาคม ปีค.ศ 2021 จนถงึ เดอืนธนัวาคม ตวัที�ยื�น
ภายในเดอืนกุมภาพนัธุ ์ ปีค.ศ2022 อยู่ในเกณฑแ์ละเดอืนที�รายไดผ้ลตอบแทนลดลงกะทนัหนัชว่งต ั�งแต่ เดอืนมกราคม ปีค.ศ2022 จนถงึเดอืน มนีาคม ตวัที�

ยื�นภายในเดอืนพฤษาคม礐ปีค.ศ2022 อยู่ในเกณฑ ์
※ ไม่วา่จะชว่งไหน ในชว่งเวลานั�นสามารถยื�นยอ้นหลงัได ้ แต่วา่ ขอใหนํ้าส่งโดยเรว็ที�สุดเท่าที�จะทําไดใ้นกรณีที�ตอ้งการจะปรบัปรงุแกไ้ขเพื�อลดขนาดผลกระทบต่อการปรบัยอดสิ�น
ปีหรอืความยุ่งยากของสํานักงานเงนิเดอืน

【ขั�นตอนการยื�นขอ】

กรณุายื�นแนบเอกสารใบคํารอ้งกบัใบคํารอ้งขอปรบัปรุงผลตอบแทนรายเดอืน (สําหรบัการปรบัปรุงเฉพาะกจิ)ไปยงัสํานกังานเงินบํานาญที�สงักดั
※ กรุณาส่งไปสํานักงานกองทุนเงนิบํานาญที�สงักดัในเขตพื�นที�ทางไปรษณีย（์สามารถยื�นนําส่งที�ชอ่งทางตดิต่อของสํานักงานได）้

※ เอกสารใบคํารอ้งกบัใบคํารอ้งขอปรบัปรุงผลตอบแทนรายเดอืน礐สามารถดาวนโ์หลดไดจ้ากเว็บไซตก์องทุนเงนิบํานาญแห่งชาติ
※ มาตรการชว่ยเหลอืเฉพาะกจินี�礐สามารถยื�นขอไดท้ลีะคร ั�งในแต่ละรายการของผูอ้ยู่ในเกณฑ①์และ②

※ กรณีของผุท้ี�สมคัรกบัสหกรณป์ระกนัสุขภาพ สถานที�ยื�นขอปรบัปรุงเฉพาะกจิของจาํนวนเงนิเดอืนรายไดผ้ลตอบแทนมาตรฐานของเบี�ยประกนัสุขภาพไดท้ี�礐สหกรณป์ระกนั
สุขภาพ

สําหรบัผูท้ ี�หยดุงานเนื�องจากไดร้บัผลกรทบโรคตดิเชื�อไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม ่ในกรณีคา่ตอบแทนลดลงอยา่เห็นไดช้ดัเนื�องจากปิดงานตามผลกระทบ
การแพรร่ะบาดไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หมต่ ั�งแตเ่ดอืนเมษายน ปี ค.ศ 2021 0 จนถงึ เดอืน มนีาคม ปี ค.ศ 2022 สามารถยื�นขอปรบัปรงุเฉพาะกจิ

คา่ตอบแทนมาตรฐานเชน่เบี�ยประกนัเงนิกองทนุสํารองเลี�ยงชพี เป็นตน้ โดยการยื�นของผูป้ระกอบการไดต้ ั�งแตเ่ดอืนถดัไปเป็นการเฉพาะกจิ โดยไมต่อ้งปรับปรงุแกไ้ข
ชั�วคราวตามปกต(ิปรบัปรงุในเดอืนที�4)

 อกีทั�ง สําหรับผูท้ี�ไดร้ับการปรบัปรงุแกไ้ขกรณีพเิศษเฉพาะกจิ   หากเป็นไปตามเงื�อนไขที�กําหนดไว ้สามารถเปลี�ยนแปลงแกไ้ขการปรบัปรงุตามปกตซิึ�งมผีลต ั�ง
เดอืน กนัยายน ปี ค.ศ 2021 เป็นตน้ไป ในการปรบัปรงุแกไ้ขตามปกติ

คน้หา

สําหรบัรายละเอยีด กรณุาคน้หาดว้ยคําคน้ดงัขา้งลา่งนี� หรอื ตรวจสอบดว้ย QR Code ทางขวามอืสําหรบัรายละเอยีด กรณุาคน้หาดว้ยคําคน้ดงัขา้งลา่งนี� หรอื ตรวจสอบดว้ย QR Code ทางขวามอื

(ยกเวน้ผูท้ี�กลับมาสูภ่าวะปกตจิากการปิดงาน รวมถงึผุท้ี�ไดร้ับการปรับปรงุเฉพาะกจิแลว้ของการคํานวณผุป้ระกนัตนในการอนุมตัติามปกตปีิ ค.ศ 2020)

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/tokureikaitei3.html

กองทนุบํานาญแหง่ชาตญิี�ปุ่ น ขยายการ
ปรับปรงุเฉพาะกจิ
กองทนุบํานาญแหง่ชาตญิี�ปุ่ น ขยายการ
ปรับปรงุเฉพาะกจิ



ระบบใหค้วามชว่ยเหลอืเพื�อการฟื�นฟผููท้ ี�ประสบปญัหาการดาํรงชพี

ดําเนนิการใหค้วามชว่ยเหลอืแบบองคร์วมตามสภาพของแตล่ะบคุคล แกผู่ท้ี�ประสบปัญหาความ
ลําบากในการดํารงชพีซึ�งเผชญิปัญหาตา่ง ๆมากมาย

ตวัอยา่งโปรแกรมใหค้วามชว่ยเหลอื

ชว่ยเหลอืดา้นอาชพีและสนับสนุนการเตรยีมตัวเพื�อ
ทํางาน

■ใหค้วามชว่ยเหลอื เชน่การใหคํ้าปรกึษาเรื�องงาน 

หรอื การเปิดทางชว่ยหางานรายบคุคลฯลฯ

■อกีทั�ง ใหค้วามชว่ยเหลอืการทดลองหาประสบการณ์

ทํางานหรอืการทําเวริค์ชอ็ป ในกรณีที�เป็นผูท้ี�ไมถ่นัด

ในการตดิตอ่สื�อสารหรอืมคีวามกลดักลุม้ใจกงัวลใน

การหางาน

ชว่ยเหลอืปรับปรงุคา่ใชจ้า่ยในครัวเรอืน

■ชว่ยทําความเขา้ใจลกัษณะคา่ใชจ้า่ยภายในครัวเรอืน

และเขา้ไปไกลเ่กลี�ยหนี�สนิเป็นตน้ โดยการแจกแจง

คา่ใชจ้า่ยภายในครัวเรอืนใหอ้ยูใ่นรปูแบบที�สามารถ”

มองเห็นได”้

■อกีทั�ง ยงัใหค้วามชว่ยเหลอืใหใ้ชร้ะบบเงนิชว่ยเหลอื

ตา่ง ๆเชน่การคา้งชาํระคา่สาธารณูปโภค ภาษี คา่เชา่

บา้นเป็นตน้

เงนิชว่ยเหลอืเพื�อป้องกนัการสญูเสยีที�อยูอ่าศัย

■ใหเ้งนิชว่ยเหลอืคา่เชา่บา้นแบบมรีะยะเวลากําหนด

แน่นอนแกผู่ท้ี�มคีวามขดัสนทางการเงนิเนื�องจากตก

งาน ฯลฯ และสญูเสยีหรอืมคีวามกงัวลที�จะสญูเสยีที�

อยูอ่าศัยโดยมเีงื�อนไขวา่ตอ้งหางาทํา เป็นตน้

ชว่ยเหลอืการดํารงชพีเป็นการชั�วคราว

■ใหก้ารชว่ยเหลอืที�จําเป็นตอ่การใชช้วีติประจําวันเชน่

ที�อยูอ่าศัย เสื�อผา้ อาหารและที�อยูใ่นชว่งระยะเวลา

หนึ�งสําหรับผูท้ี�สญูเสยีที�อยูอ่าศัย

ขั�นตอนการขอคําปรกึษา（โครงการใหคํ้าปรกึษาและชว่ยเหลอืเพื�อให ้
สามารถพึ�งพาตนเอง）
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i  กรณุาตดิตอ่ขอรบัคาํปรกึษาไดท้ี�ชอ่งทางตดิตอ่ของหนว่ยงานซึ�งใหด้าํเนนิการใหค้วามชว่ยเหลอืคาํปรกึษา

เพื�อการพึ�งพาตนเองไดห้รอืศนูยใ์หค้าํปรกึษาประจําหนว่ยงานราชาการทอ้งถิ�นในเขตที�อยูอ่าศยัของทา่น
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เงนิชว่ยเหลอืเพื�อป้องกนัการสญูเสยีที�อยูอ่าศยั（คา่เชา่บา้น）

ใหค้วามชว่ยเหลอืคงไวซ้ ึ�งที�พักอาศยัที�มคีวามมั�นคงโดยการมอบเงนิชว่ยเหลอืเพื�อป้องกนัการ
สญูเสยีที�อยูอ่าศยัผูท้ี�เกรงวา่ที�สญูเสยีที�อยูอ่าศยัเนื�องจากรายไดล้ดลงเป็นตน้จากการหยดุ

กจิการเป็นตน้เพราะผลกระทบการแพรร่ะบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่。

ยื�นสมคัรไดท้ี�หนว่ยงานใหค้วามชว่ยเหลอืเพื�อการพึ�งพาตนเองประจําหมบูา้น
  เมอืงที�อาศยั
รายชื�อสถานที�ตดิตอ่ทั�วประเทศ https://www.mhlw.go.jp/content/000614516.pdf

i

จํานวนเงนิ เงนิคา่เชา่บา้น (กําหนดไวไ้มเ่กนิจํานวนเงนิมาตรฐานพเิศษชว่ยเหลอืที�อยูอ่าศัย)
(ตัวอยา่งของวงเงนิชว่ยเหลอืสงูสดุของเขตปกครองพเิศษกรงุโตเกยีว) ครอบครัวคน
เดยีว︓53,700เยน ครอบครัว２คน︓64,000 เยน ครอบครัว３คน︓69,800 เยน

ระยะเวลาใหเ้งนิ โดยหลักการจะเป็น 3 เดอืน (มคีวามเป็นไปไดท้ี�จะตอ่ระยะเวลาใหเ้พิ�มตอ่ไดอ้กี3
เดอืน ในกรณีที�กําลังหางานทําอยูอ่ยา่งซื�อสตัยแ์ละจรงิจัง (ขยายระยะเวลาเพิ�มไดถ้งึ
９ เดอืน ) )

※สําหรับผูท้ี�ครบกําหนดระยะเวลาไดรั้บเงนิชว่ยเหลอืเพื�อป้องกนัการสญูเสยีที�อยู่
อาศัยแลว้ สามารถไดรั้บเงนิชว่ยเหลอืเพิ�มอกี3 เดอืน จนถงึสิ�นเดอืนมนีาคม ปี ค.ศ2022
(เริ�มจากเดอืน กมุภาพันธุ ์ปี ค.ศ 2021)

①ผูท้ี�ลาออกจากงานและเลกิกจิการภายใน 2 ปี
②ผูท้ี�อยูใ่นสถานะเทยีบเทา่กับการลาออกจากงานหรอืเลกิกจิการ และเป็นผูท้ี�มโีอกาสรับเงนิเดอืน

ลดลงโดยไมไ่ดเ้กดิจากความบกพรอ่งของผูนั้�นเองหรอืจากเหตผุลสว่นตัว

○ เงื�อนไขรายได︓้รายไดร้วมของครบเรอืน   ตอ้งไมเ่กนิจํานวนเงนิรวมของขอ้①และขอ้②
①รายไดค้รัวเรอืนตอ้งไมเ่กนิ1/12ของรายไดท้ี�ไดรั้บการยกเวน้ภาษีตามเกณฑเ์ฉลี�ยภาษีเทศบาลทอ้งถิ�น
②เงนิคา่เชา่บา้น（ไมเ่กนิจํานวนเงนิมาตรฐานพเิศษชว่ยเหลอืที�อยูอ่าศัย）
(เกณฑข์อง เขตปกครองพเิศษกรงุโตเกยีว) ครอบครัวคนเดยีว︓138,000 เยน  ครอบครัว２คน
194,000 เยน และครอบครัว3คน︓241,000 เยน

○ เงื�อนไขสนิทรัพย︓์จํานวนเงนิรวมของเงนิฝากของครัวเรอืนตอ้งไมเ่กนิสว่นของ6เดอืนในขอ้①ดังระบุ
ขา้งตน้ (แตว่า่ จํานวนเงนิตอ้งไมเ่กนิ1,000,000 เยน)
(เกณฑข์อง เขตปกครองพเิศษกรงุโตเกยีว)ครอบครัวคนเดยีว︓504,000 เยน ครอบครัว２คน︓
780,000เยน ครอบครัว3คน︓ 1,000,000เยน

○ เงื�อนไขอื�น การหางาน ฯลฯ︓ตอ้งทําการหางานอยา่งตั�งใจและจรงิจัง และยื�นสมัครหางานกับศนูย์

ใหบ้รกิารแนะนํางานโดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยซึ�งจัดตั�งโดยกลุม่องคส์ว่นภมูภิาคหรอืฮัลโหลเวริค์

※สําหรับคณุสมบัตผิูม้สีทิธิ�ในขอ้② ไมต่อ้งยื�นสมัครหางานกับ ฮัลโหลเวริค์

※สําหรับผูท้ี�ยื�นขอกอ่นสิ�นเดอืนมนีาคม ปี ค.ศ 2022 มสีทิธิ�ไดรั้บทั�งเงนิชว่ยเหลอืการฝึกอบรมอาชพี
ภาครัฐและเงนิชว่ยเหลอืเพื�อป้องกันการสญูเสยีที�อยูอ่าศัยเป็นกรณีพเิศษ

เงื�อนไขการใหเ้งนิ

ฯลฯ

●ตดิตอ่สอบถามเรื�องท�ัวไปไดท้ี�ศนูยบ์รกิารใหค้าํปรกึษาทางโทรศพัท์
0120ｰ23ｰ5572 ※วนัธรรมดา เวลา 9:00 น. จนถงึ 17:00  น.

●เว็บไซตจ์ดัทําข ึ�นพเิศษเพื�อใหค้วามชว่ยเหลอืการดาํรงชพี
（เงนิชว่ยเหลอืเพื�อป้องกนัการสญูเสยีที�อยูอ่าศยั) ที�นี�

คณุสมบตัผิูท้ ี�มสีทิธิ�ไดร้บัคณุสมบตัผิูท้ ี�มสีทิธิ�ไดร้บั

เงนิชว่ยเหลอืเพื�อป้องกนัการสญูเสยีที�อยูอ่าศยั
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สนิเชื�อเพื�อการชว่ยเหลอืครอบครวัเลี�ยงเดี�ยวที�มกีารผอ่นผนัการชําระ

สนิเชื�อปลอดดอกเบี�ยพรอ้มผอ่นผันการชาํระสําหรับเป็นเป็นเงนิทนุที�จําเป็นตอ้งใชต้อ่การเชา่
บา้นที�อยูอ่าศยัสําหรับผูท้ี�เป็นครอบครัวเลี�ยงเดี�ยวที�มคีวามตั�งใจในการทํางานเพื�อพึ�งพา
ตนเองได ้

i
 กรณุาตดิตอ่สอบถามยื�นขอไดท้ี� จงัหวดัเขตเมอืงในเขตพื�นที�อาศยั

ของทา่น

（ผูท้ี�อาศยัอยูใ่นเมอืงที�กําหนด(นครที�ตั�งขึ�นโดยขอ้บญัญัตรัิฐบาล) ตดิตอ่

ไดท้ี�สํานักงานเขตอําเภอ）

คณุสมบตั ิ

ผูท้ี�เป็นครอบครัวเลี�ยงเดี�ยวซึ�งอยูใ่นเงื�อนไขขอ้ใดขอ้หนึ�งดงัระบดุา้นลา่งตอ่ไปนี�

①ผูท้ี�ไดรั้บเงนิชว่ยเหลอืคา่เลี�ยงดบูตุรหรอืผูท้ี�มรีายไดเ้ทยีบเทา่

②ผูท้ี�เขา้รับโปรแกรมมาตรการสง่เสรมิชว่ยเหลอืเพื�อการพึ�งพาตนเองของแมเ่ลี�ยง

เดี�ยวและบตุรกบัพอ่เลี�ยงเดี�ยวและบตุร(※)และเป็นผูท้ี�มคีวามกระตอืรอืรน้ในการ

พึ�งพาตนเอง

จาํนวนเงนิใหกู้ ้

วงเงนิสงูสดุตอ่เดอืน ４0,000เยน×12 เดอืน

หากทํางานตดิตอ่กนั１ปี จะไดรั้บการผอ่นผันการชาํระเงนิคนืเป็นเงนิกอ้น

※เป็นโปรแกรมที�กําหนดขึ�นโดยการผสมเขา้กบัโปรแกรมการชว่ยเหลอืตาม
สถานการณ์ของแตล่ะบคุคล มกีารสอบถามสมัภาษณ์รายบคุคลสําหรับผูท้ี�
ไดรั้บเงนิชว่ยเหลอืเพื�อการเลี�ยงดบูตุร และทําความเขา้ใจสภาพความเป็นอยู่
ความตั�งที�มตีอ่การทํางาน การเขา้ระบบเพื�อใหไ้ดว้ฒุบิตัร เป็นตน้

การผอ่นผนัการชําระหนี�คนื



ระบบคุม้ครองดแูลการดาํรงชพี

○ ระบบคุม้ครองการดํารงชพีจะไดรั้บความคุม้ครองที�จําเป็นภายใตเ้งื�อนไขการใชป้ระโยชนจ์ากทกุสิ�งที�มเีชน่ความสามารถ 

สนิทรัพย ์เป็นตน้（ผูท้ี�อยูใ่นเกณฑด์งัระบไุวด้า้นลา่งตอ่ไปนี�）

・ ไมม่สีนิทรัพยท์ี�ไมส่ามารถนําออกมาใชไ้ดใ้นทนัทใีนบรรดาทรัพยส์นิตา่งๆ เชน่ เงนิฝาก รถยนต ์อสงัหารมิทรัพย์

※ มบีางกรณีที�อสงัหารมิทรัพย ์รถยนตไ์ดรั้บการยอมรับใหถ้อืครองไดเ้ป็นกรณียกเวน้

・ ไมส่ามารถทํางานได ้หรอื แมว้า่จะทํางานก็ตามแตไ่ม่ไดรั้บคา่ครองชพีที�จําเป็นตอ้งใช ้

・ แมว้า่จะใชส้ทิธปิระโยชนป์ระกนัสงัคมเชน่เบี�ยเลี�ยง และเงนิบํานาญก็ตามแต ่ยังไมเ่พยีงพอตอ่คา่ครองชพีที�จําเป็นตอ้งใช ้

・ การอปุการะจากผูท้ี�ทําหนา้ที�อปุการะจะถูกจัดวามสําคญัใหอ้ยูใ่นลําดบัแรกเพื�อการคุม้ครอง

※ กรณีที�ยื�นสมัครขอความคุม้ครอง   สามแีละภรรยา  บดิาหรอืมารดาของบตุรที�มบีตุรกําลงัศกึษาอยู่ไมเ่กนิระดบั

มัธยมศกึษาตอนตน้ปีที� 3 โดยหลกัการแลว้ นักสงัคมสงเคราะหข์องสาํนักงานประชาสงัคมสงเคราะหจ์ะเขา้ไปพบเพื�อ

สอบถามความสามารถในการอปุการะเลี�ยงดโูดยถอืเป็นการสํารวจเพื�อมุง่เนน้ใหถ้กูจดุและสําหรับผูอ้ปุการะเลี�ยงดอูื�นๆ จะ

เขา้ไปพบเพื�อสอบถามโดยดําเนนิการเป็นลายลักษณ์อักษร

※ คา่ครองชพีที�จําเป็นตอ้งใช ้ จะไดรั้บการคุม้ครองการดํารงชพีในกรณีที�รายไดน้อ้ยกวา่คา่ครองชพีขั�นตํ�า (คา่ครองชพีขั�น

ตํ�า)ซึ�งกําหนดจากอาทเิชน่จํานวนคนในครอบครัว และอายุ

○ การตดัสนิพจิารณาวา่จะไดรั้บการคุม้ครองการดํารงชพีนั�น มขีอ้ระเบยีบขอ้บงัคบัรายละเอยีดอื�นๆนอกเหนือจากที�ระบดุงัขา้งตน้

นี� ดงันั�น กรุณาตดิตอ่ปรกึษากบัสาํนักงานประชาสงัคมสงเคราะหใ์นเขตพื�นที�สงักดัของทา่นอาศยัอยู่

บคุคลประเภทใดที�มสีทิธิ�ไดร้บัการคุม้ครองการดาํรงชพี

เมื�อเร ิ�มรบัเงนิคุม้ครองการดาํรงชพีแลว้

ข ั�นตอนการยื�นเร ื�องของ

การคุม้ครองการดํารงชพีคอืระบบการใหค้วามคุม้ครองที�จําเป็นตามระดับความขดัสนโดยมวีตัถปุระสงคเ์พื�อ

ประกันคณุภาพชวีติขั�น พื�นฐานและเพื�อชว่ยใหพ้ึ�งพาตนเองได ้

อกีทั�ง การยื�นขอรับความคุม้ครองการดํารงชพีเป็นสทิธขิองประชาชน  ไมว่า่ใครก็จําเป็นตอ้งไดรั้บความคุม้ครอง

การดํารงชพี ดังนั�น กรณุาตดิตอ่ปรกึษาไดท้ี�หน่วยปกครองตนเองประจําเขตโดยไมต่อ้งเกรงใจ

○ กรุณาตดิตอ่ปรกึษากบัสํานักงานประชาสงัคมสงเคราะหใ์นเขตพื�นที�สงักดัของทา่นอาศยัอยู ่(ศนูยใ์หคํ้าปรกึษาการใชช้วีติ เป็น

ตน้)
○ ในกรณีที�ยื�นเรื�องรับการคุม้ครองแลว้ ทางสาํนักงานประชาสงัคมสงเคราะหจ์ะดําเนนิการเขา้ไปสอบถามและสํารวจสนิทรัพย ์

ฯลฯเพื�อตรวจสอบเพื�อพจิารณาตดัสนิวา่จะไดรั้บสทิธิ�การคุม้ครองหรอืไม ่และกําหนดจํานวนเงนิคา่อปุการะคุม้ครองที�จะไดรั้บ
○ เมื�อดําเนนิการตรวจสอบดงัระบขุา้งตน้นี�แลว้ ทางสาํนักงานประชาสงัคมสงเคราะหจ์ะพจิารณาตดัสนิวา่จะไดรั้บสทิธิ�การคุม้ครอง

เพื�อการดํารงชพีหรอืไมภ่ายในระยะเวลาไมเ่กนิ14 วนันับจากวนัที�ยื�นเรื�องของรับการคุม้ครอง

○ ในระหวา่งที�รับเงนิคุม้ครองเพื�อการดํารงชพี นอกจาก นักสงัคมสงเคราะหจ์ะเขา้ไปเยี�ยมเยยีนสอบถามปีละหลายครั�งแลว้

ยังตอ้งขอใหป้ฏบิตัติามคําชี�แนะเกี�ยวกบัการดํารงชพีจากนักสงัคมสงเคราะห์
○ ในระหวา่งที�รับเงนิคุม้ครองเพื�อการดํารงชพี   มคีวามจําเป็นตอ้งขอใหร้ายงานแจง้สถานการณ์รายไดท้กุเดอืน

○ นอกจาก คา่ครองชพีแลว้ ก็จะไดรั้บเงนิชว่ยเหลอืคา่เชา่บา้นซึ�งใมเ่กนิจากจํานวนเงนิมาตรฐานตามเกณฑท์ี�กําหนด 

○ อกีทั�ง ยังอยูใ่นเกณฑท์ี�จะไดรั้บเงนิคา่รักษาพยาบาลที�จําเป็น และคา่พยาบาลดว้ยเชน่กนั

○ สามารถขอรับความชว่ยเหลอืตา่งๆไดเ้ชน่กนั อาท ิความชว่ยเหลอืในการหางาน ความชว่ยเหลอืในการดํารงชพี 

การศกึษาเลา่เรยีนของบตุร ความชว่ยเหลอืปรกึษาเรื�อง  คา่ใชจ้า่ยในครัวเรอืน เป็นตน้ ( ยกเวน้หน่วยงานทอ้งถิ�นบาง

หน่วยงาน)

คา่ครองชพีขั�นตํ�า

รายไดข้องคา่เลี�ยงดบูตุรและเงนิบํานาญ คา่ใชจ้า่ยเพื�อการอปุการะคุม้ครองที�จะไดรั้บ

i
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 กรณุาตดิตอ่ปรกึษาไดท้ ี�สาํนกังานประชาสงัคมสงเคราะหใ์นเขตพื�นที�ทา่นอาศยัอยู（่คลกิลงิกท์ี�นี�）

※ เนื�องจากการประกาศสถานการณฉุ์กเฉนิ ทางสํานกังานประชาสงัคมสงัเคราะหไ์ดจ้งึดําเนนิงานบรหิารจดัการแบบ

ยดืหยุน่เกี�ยวกบัการคุม้ครองทรพัยส์นิของผูท้ ี�มรีายไดล้ดลงช�ัวคราว เป็นตน้ สําหรบัรายละเอยีดกรุณาตรวจสอบ
ไดท้ี�เว็บไซตข์องกระทรวสาธารณสขุและแรงงาน 



（※）สําหรับผูท้ี�ประกันตนกับระบบประกนัสขุภาพแหง่ชาติ
อาจะมกีารใหเ้งนิชดเชยกรณีเจ็บป่วยแกผู่ป้ระกันตนเชน่ตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หมข่ ึ�นอยูร่ะเบยีบ

ขอ้บังคับโดยหน่วยงานสว่นทอ้งถิ�นหมูบ่า้นเขตและเมอืง สําหรับรายละเอยีดโปรดตดิตอ่สอบถามกับ
หน่วยงานสว่นทอ้งถิ�นหมูบ่า้นเขตและเมอืง ในเขตทอ้งที�ที�อาศัยอยู่

เงนิชดเชยกรณีเจ็บป่วย

เงนิชดเชยกรณีเจ็บป่วย เป็นระบบประกนัรายไดใ้หผู้ป้ระกันตนเชน่ประกนัสขุภาพ เป็นตน้สําหรับ
ในกรณีที�หยดุงานเพื�อรักษาอาการบาดเจ็บหรอือาการป่วนเนื�องจากเหตผุลอื�นนอกเหนอืจาก
อบุตัเิหตจุากการทํางาน ผูท้ี�ไมส่ามารถปฏบิตังิานไดส้ามารถใชเ้พื�อการรักษาตวัเมื�อตดิเชื�อ
ไวรัสโคโรนาสายพนัธุใ์หมไ่ดเ้ชน่กนั

 สาํหรบัข ั�นตอนรายละเอยีดหรอืรายละเอยีดเง ื�อนไขการจา่ยเงนิให ้กรณุาตรวจสอบไดท้ี� 
ตวัแทนประกนัสงัคมของประกนัสขุภาพที�ทา่นสมคัรเป็นสมาชกิ

i

ใหเ้งนิชดเชยหากเป็นไปตามเงื�อนไขขอ้ใดขอ้หนึ�งดงัระบดุา้นลา่งตอ่ไปนี�

① ตอ้งเป็นผูท้ี�ไมส่ามารถปฏบิตังิานไดเ้นื�องจากรักษาพยาบาลอาการบาดเจ็บหรอืเจ็บป่วนที�นอกเหนอืจาก
อบุตัเิหตจุากการทํางาน

※การบาดเจ็บหรอืการเจ็บป่วยที�เป็นเหตจุากการเดนิทางมาปฏบิตังิานหรอืการปฏบิตัหินา้ที� อยูใ่น

เกณฑช์องการไดรั้บเงนิประกนัอบุตัเิหตจุากการทํางาน

② ตอ้งหยดุปฏบิตังิานมากกวา่４วนัขึ�นไป

※หลังจากหยดุงานเป็นระยะเวลา３วันตดิตอ่กนัเพื�อรักษาแลว้ (ชว่งเวลารอ) จะจา่ยเงนิใหใ้นวันที�

หยดุงานตั�งแตว่ันที�４เป็นตน้ไป

※ในชว่งระหวา่งรอ จะรวมวันหยดุนักขตัฤกษ์เชน่วันหยดุราชการ วันเสาร ์วันอาทติยแ์ละวันหยดุลา

พักรอ้นที�ไดรั้บคา่จา้งดว้ย

เง ื�อนไขการรบัเงนิชดเชย

ระยะเวลาใหเ้งนิ

คํานวณจากวนัแรกที�เริ�มไดรั้บเงนิชว่ยเหลอื สงูสดุ１ปี６เดอืน

※ใหต้ามวนัที�เป็นไปตามเงื�อนไขการใหเ้งนิชว่ยเหลอืของเงนิชดเชยกรณีเจ็บป่วย

จํานวนเงนิที�จา่ยใหต้อ่วนั

จํานวนเงนิจะเทยีบเทา่กับ2ใน 3สว่นของจํานวนเงนิที�เทยีบเทา่กับ １ใน 30สว่นของเงนิรายเดอืน

ผลตอบแทนมาตรฐานของชว่ง12เดนืลา่สดุกอ่นเดอืนวนัที�กําหนดเริ�มรับเงนิชว่ยเหลอืเงนิชดเชยกรณี
เจ็บป่วย

※ในกรณีจํานวนเงนิของเงนิเดอืนที�ไดรั้บตํ�ากวา่จํานวนเงนิชดเชยกรณีเจ็บป่วย จะไดรั้บ
การจา่ยเงนิสว่นตา่งของเงนิเดอืนที�ไดรั้บกับเงนิชดเชยกรณีเจ็บป่วย

• ไมม่อีาการเฉพาะประจําโรคแตว่า่ จากผลการตรวจไดรั้บการวนิจิฉัยวา่”ผลตรวจไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หมเ่ป็นลบ”จงึ
เชา้รักษาตัวในโรงพยาบาล

• มอีาอาการเฉพาะประจําโรคเชน่ มไีข ้และหยดุงานเพื�อรักษาตัว เป็นตน้ แตว่า่ก็อยูใ่นเกณฑไ์ดรั้บเงนิชว่ยเหลอื
สําหรับเงนิชดเชยกรณีเจ็บป่วย

จํานวนเงนิ
รวมที�จา่ย

１ใน 30สว่นของเงนิราย

เดอืนผลตอบแทนมาตรฐาน
ของชว่ง12เดอืนลา่สดุ

２ใน３ จํานวนวนัที�
จา่ยเงนิให้＝ × ×
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 กรณีที�บรษิทัใหผู้ใ้ชแ้รงงานหยดุงาน ขอความรว่มมอืใหบ้รษิทัหลกีเลี�ยงผลเสยีโดยใหใ้ช้

ประโยชนเ์งนิอดุหนนุเพื�อการจา้งงานอยา่งเต็มที�ในการจา่ยเบี�ยเลี�ยงชดเชยตอ่การหยดุงาน  ไม่

วา่จะเป็นการปฏบิตัติามหนา้ที�ตามประมวลกฏหมายแรงงานมาตรฐานหรอืไมก็่ตาม

※กรณุาอา่นรายลเอยีดของเงนิอดุหนุนเพื�อการจา้งงานไดท้ี�หนา้ถดัไป。
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เงนิชดเชยหยดุงาน
（ปะมวลกฎหมายแรงงานมาตรฐาน มาตราที�26）

ตามประมวลกฏหมายแรงงานมาตรฐาน มาตราที� 26 ในกรณีที�บรษัิทใหผู้ใ้ชแ้รงงานหยดุงาน

ดว้ยเหตผุลที�เป็นความรับผดิชอบของบรษัิท  ทางบรษัิทมคีวามจําเป็นตอ้งจา่ยเงนิชดเชยหยดุ

งานในระหวา่งที�ใหห้ยดุงาน เพื�อความคุม้ครองการดํารงชพีขั�นพื�นฐานของผุใ้ชแ้รงงาน

i  การขอรบัคาํปรกึษาเกี�ยวกบักรณีตา่งๆเป็นการเฉพาะ

ศนูยใ์หค้าํปรกึษาแรงงานเฉพาะกจิ ซึ�งจัดตั�งขึ�นไวใ้นสํานักงานแรงงานประจําจังหวดั

เมอืงในแตล่ะทอ้งที�

▶ กรณีหยดุประกอบการเนื�องมาจากเหตผุลในขอบเขตความรับผดิชอบของบรษัิท จะตอ้งจา่ยเงนิ
ชดเชยหยดุงานในระหวา่งที�หยดุประกอบการ

▶ กรณีที�หยดุประกอบการเนื�องจากเหตสุดุวสิยั บรษัิทไมม่หีนา้ที�ตอ้งจา่ยเงนิชดเชยหยดุงาน  ในกรณีที�
มคีวามเห็นชอบพอ้งกันทั�งสองฝ่ายสําหรับปัจจัยทั�งสองขอ้ดังขา้งลา่งตอ่ไปนี� จะถอืเป็นการหยดุ
ประกอบการเนื�องจากเหตสุดุวสินั

① สาเหตเุป็นอบุัตเิหตทุี�เกดิขึ�นจากภายนอกกจิการ
② เป็นอบุัตเิหตผุูป้ระกอบการไมส่ามารถหลกีเลี�ยงไดแ้มว้า่จะระมัดระวงัอยา่งเต็มที�สดุ

ความสามารถแลว้ก็ตามในฐานะที�เป็นผูบ้รหิารโดยปกตทัิ�วไป

หากเป็นไปตามเกณฑใ์นขอ้ที�① จะเป็นสาเหตทุี�ทําใหก้ารบรหิารกจิการเป็นไปดว้ยความยากลําบาก

และเกดิขึ�นภายนอกกจิการอยา่งเชน่ การรอ้งขอความรว่มมอืตามการประกาศภาวะฉุกเฉนิ
หากเป็นไปตามเกณฑใ์นขอ้ที� ② บรษัิทตอ้งพยายามอยา่งสดุกําลังเต็มความสามารถที�แสดงใหเ้ห็น

เป็นรปูธรรมเพื�อหลกีเลี�ยงการหยดุประกอบการ  เมื�อพดูถงึการพยายามอยา่งสดุกําลังเต็มความสามารถ
ที�แสดงใหเ้ห็นเป็นรปูธรรมนั�น ยกตัวอยา่งเชน่

・บรษัิทมกีารพจิารณาเรื�องนี�อยา่งดพีอหรอืไม ่ในกรณีที�มคีวามเป็นไปไดท้ี�จะใหผู้ใ้ชแ้รงงานปฏบิัต ิ

ตามหนา้ที�ดว้ยวธิกีารตา่งเชน่การทํางานจากที�บา้น เป็นตน้

・มกีารใหผู้ใ้ชแ้รงงานหยดุงานหรอืไม ่ถงึแมว้า่จะมหีนา้ที�อื�นซึ�งผูใ้ชแ้รงงานสามารถปฏบิัตไิด ้

จากสถานการณ์ดังที�กลา่วมา จะพจิารณาตัดสนิเป็นการเฉพาะราย

ดว้ยเหตนุี� การใชข้อ้อา้งเหตผุลเพยีงเพราะวา่ “ ไดรั้บผลกระทบจากโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม ่
“เพยีงเหตผุลเดยีวจะไมทํ่าใหบ้รษัิทพน้ภาระหนา้ที�ที�ตอ้งจา่ยเงนิชดเชยหยดุงานได ้

กรณีที�บรษิทัตอ้งจา่ยเงนิชดเชยหยดุงาน

เงนิชดเชยหยดุงาน

จํานวนเงนิมากกวา่ 60/100ขึ�นไป ของเงนิคา่จา้งเฉลี�ย(จํานวนเงนิคา่จา้งรวมของที�ผูใ้ชแ้รงงานไดรั้บการ
จา่ยในชว่งระยะเวลา３ เดอืน กอ่นวนัที�หยดุประกอบการ หารดว้ยจํานวนวนัในชว่งเวลาหยดุงานั�น ※ )

※ กรณีคา่จา้งเป็นรายวนั รายชั�วโมง หรอืตามผลการทํางาน เป็นตน้ จะมขีอ้กําหนดจํานวนเงนิคุม้ครองขั�น
ตํ�าไว ้



เงนิอดุหนนุเพื�อการจา้งงาน（มาตรการชว่ยเหลอืพเิศษ）

เงนิอดุหนุนเพื�อการจา้งงานเป็นระบบการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นคา่ใชจ้า่ยบางสว่นของเงนิคา่ชดเชยหยดุงานเป็น
ตน้ที�ผูป้ระกอบการจา่ยใหก้ับผูใ้ชแ้รงงานตามคํารอ้งที�ยื�นเขา้มาของผูป้ระกอบการเพื�อรักษาการจา้งงานไว ้ 
และผูป้ระกอบการที�มคีวามจําเป็นตอ้งลดกจิกรรมการดําเนนิกจิการอยา่งหลกีเลี�ยงไมไ่ดด้ว้ยเหตผุลทางดา้น
เศรษฐกจิ และการฝึกอบรมหรอืการสง่ผูใ้ชแ้รงงานไปประจําสาขา และการใหผู้ใ้ชแ้รงงานหยดุงานเป็นการ
ชั�วคราว

※มปัีจจัยขอ้กําหนด เชน่ ดชันชีี�วดัการผลติลา่สดุที�แสดงถงึสภาพการประกอบการเชน่ยอดขาย เป็นตน้ลดลงมากกวา่
５％ขึ�นไปเมื�อเทยีบกบัเดอืนเป้าหมายที�ใชใ้นการเทยีบ

คณุสมบตั︓ิผูป้ระกอบการที�ไดรั้บผลกระทบจากการแพรร่ะบาดเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่

มาตรการชว่ยเหลอืพเิศษ

○รายละเอยีดการใหค้วามชว่ยเหลอืและผูม้สีทิธ ิ�ไดร้บั

※มผีลตั�งแตว่นัที� 1 เดอืน พฤษภาคม ปี ค.ศ 2021 จนถงึ วนัที� 31  เดอืน มนีาคม ปี ค.ศ 2022

① อตัราสนับสนุนชว่ยเหลอืสาํหรับเงนิชดเชยหยดุงาน เป็นตน้ ธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม４/５ ธรุกจิขนาดใหญ２่/３
กรณีที�ไมดํ่าเนนิการเลกิจา้งพนกังาน เป็นตน้【หมายเหต１ุ】【หมายเหต３ุ】 ธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม９/10

           ธุรกจิขนาดใหญ３่/４
※วงเงนิใหค้วามชว่ยเหลอืสงูสดุ 13,５00 เยน ตอ่ผูใ้ชแ้รงงานเป้าหมาย 1คนตอ่วนั

※เดอืน ม.ค และเดอืน ก.พ ปี ค.ศ 2022 จะเป็น11,000 เยน เดอืน ม.ีค ปีเดยีวก็จะเป็น9,000 เยน
② กรณีดําเนนิการจัดฝึกอบรม เพิ�มเงนิสมทบใหธุ้รกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม2,400 เยน ธุรกจิขนาดใหญ1่,800 เยน

③ ผูใ้ชแ้รงงานที�มอีายงุานวา่จา้งนอ้ยกวา่ 6เดอืนและเป็นผูป้ระกนัการจา้งงาน เชน่ นกัศกึษาจบใหม ่เป็นตน้

อยูใ่นเกณฑไ์ดรั้บความชว่ยเหลอืเชน่กนั

④ สามารถใชส้ทิธ ิ�แยกจากจํานวนวนัจา่ยเงนิสงูส1ุ00วนัตอ่１ปีได้

⑤ การหยดุงานของผูใ้ชแ้รงงานที�ไมใ่ชผู่ป้ระกนัการจา้งงานก็มไีดร้บัสทิธ ิ�เชน่กนั

○หากอยูใ่นเกณฑด์งัระบุดา้นลา่งตอ่ไปนี�จะเพิ�มอตัราเงนิชว่ยเหลอืสนบัสนุนและอตัราชว่ยเหลอืสนบัสนุน

※มผีลบงัคบัใชใ้นกรณีหยดุงานตั�งแตว่นัที� 8 เดอืน มกราคม ปี ค.ศ 2021เป็นตน้

⑥ อาทเิชน่ รา้นอาหารทใีหค้วามร่วมมอืในการลดเวลาการใหบ้รกิารตามคํารอ้งขอและปฏบิตัติามนโยบายการรับมอืจัดการ

เบื�องตน้จากทางที�วา่การจังหวดัในเขตพื�นที�ที�ตอ้งมกีารดําเนนิมาตรการกึ�งภาวะฉุกเฉนิ  จะปรบัเพิ�มอตัราชว่ยเหลอืสงูสดุ   
10/10【หมายเหต２ุ】
※วงเงนิสงูสดุของเงนิชว่ยเหลอื 15,000 เยน ตอ่ ผูใ้ชแ้รงงาน 1 คน ตอ่ 1 วนั

⑦ สาํหรับบรษัิททั�วประเทศที�มดีชันกีารผลติลดลงมากกวา่ 30％ขึ�นไปโดยคา่เฉลี�ยรายเดอืนของชว่ง 3 เดอืนลา่สดุ เมื�อ
เทยีบกบัชว่งเวลาเดยีวกันในปีกอ่นๆหรอืปีที�แลว้ จะปรบัเพิ�มอตัราชว่ยเหลอืสงูสดุ10/10【หมายเหต２ุ】
※วงเงนิสงูสดุของเงนิชว่ยเหลอื 15,000 เยน ตอ่ ผูใ้ชแ้รงงาน 1 คน ตอ่ 1 วนั

【หมายเหต１ุ】กรณไีมม่กีารเลกิจา้งนับตั�งแตว่นัที� 24 เดอืน มกราคม ปี ค.ศ 2020 เป็นตน้มา（จนถงึ เดอืน ธันวาคม ปี ค.ศ 2021）
【หมายเหต２ุ】กรณทีี�ไมม่กีารเลกิจา้งนับตั�งแตว่นัที� 8 เดอืน มกราคม ปี ค.ศ 2021 เป็นตน้มา
【หมายเหต３ุ】กรณทีี�ไมม่กีารเลกิจา้งนับตั�งแตว่นัที� 8 เดอืน มกราคม ปี ค.ศ 2021 เป็นตน้มา（ตั�งแต ่เดอืน มกราคม ปี ค.ศ 2022）

○การใหค้วามชว่ยเหลอืเพื�อรกัษาการจา้งงานไวต้ามการปรบัขึ�นคา่จา้งข ั�นตํ�า
※ตั�งแต ่เดอืน ตลุาคม ปี ค.ศ 2021 จนถงึ เดอืน มนีาคม ปี ค.ศ 2022

⑧ ใหเ้งนิชว่ยเหลอืโดยไมคํ่านงึถงึเงื�อนไขขนาดของการปิดงาน ในกรณีที�ธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มซึ�งอยูใ่นเกณฑข์องมาตรการ

พเิศษเงื�อนไขทางธรุกจิเป็นตน้

มกีารปรับขึ�นคา่จา้งรายชั�วโมงขั�นตํ�าสงูกวา่ที�กําหนดในสถานประกอบการ  ตั�งเดอืน ตลุาคม ในปนี�จนถงึ เดอืนมนีามคมปีค.ศ2022 

ซึ�งจะมกีารขึ�นคา่จา้งขั�นตํ�าแยกตามภมูภิาค

i

●รายละเอยีดของเงื�อนไขการใหเ้งนิหรอืข ั�นตอนรายละเอยีด กรณุาตรวจสอบไดท้ี�กระทรวงสาธารณสขุ แรงงาน และสวัสดกิาร

●รับยื�นคํารอ้งไดท้ี�ฮัลโหลเวริค์หรอืสํานักงานแรงงานที�สังกัดอยูใ่นเขตพื�นที�อาศัย

（ยื�นไดท้ี�ศนูยใ์หบ้รกิาร หรอื ทางไปรณีย ์หรอืแบบออนไลน）์

●ศนูยใ์หบ้รกิารทางโทรศัพท ์ ตดิตอ่เรื�องเกี�ยวกับเงนิอดุหนุนเพื�อการจา้งงาน。

0120-60-3999 (เวลารับเรื�อง 9:00 น. จนถงึ 21:00 น.（รวมถงึ วันเสาร ์วันอาทติย ์และวันหยดุนักขัตฤกษ์) )
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เนื�องจากผลกระทบของมาตรการจัดการเพื�อดําเนนิมาตรการกึ�งภาวะฉุกเฉนิและการป้องกนัโรคระบาดตดิเชื�อไวรัส
โคโรนาสายพันธุใ์หม่

①ผูใ้ชแ้รงานในธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มที�ผูป้ระกอบการปิดงานในชว่งตั�งแตว่นัทึ� 1 เมษายน ปี ค.ศ 2021 จนถงึ วนัที� 

31 มนีาคม ปี ค.ศ 2022
②ผูใ้ชแ้รงงานทํางานเป็นกะในธรุกจิขนาดใหญท่ี�ผูป้ระกอบการปิดงานตั�งแตว่ันทึ� 1 เมษายน ปี ค.ศ 2021

จนถงึ วนัที� 31 มนีาคม ปี ค.ศ 2022 เป็นตน้ และเป็นผูใ้ชแ้รงงานที�ไมไ่ดรั้บการจา่ยเงนิคา่จา้งในชว่งระยะเวลาปิดงาน（เงนิ
ชดเชยหยดุงาน）（※）

※ ผูท้ี�ไมใ่ชผู่ป้ระกนัการจา้งงานก็อยูใ่นเกณฑน์ี�

เงนิอดุหนุนชว่ยเหลอืการหยดุงานเนื�องจากการรบัมอืจดัการโรคตดิ
เชื�อไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่

ใหเ้งนิชว่ยเหลอืเงนิอดุหนุนชว่ยเหลอืการหยดุงานเนื�องจากการรับมอืจัดการโรคตดิเชื�อไวรัสโค
โรนาสายพันธุใ์หมแ่กผู่ใ้ชแ้รงงานที�ไมไ่ดรั้บการจา่ยเงนิชดเชยหยดุงาน สําหรับผูใ้ชแ้รงงานที�
ถกูใหห้ยดุงาน(ปิดงาน) เนื�องจากไดรั้บผลกรทบโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่

คณุสมบตั ิ

จํานวนเงนิ
80％（วงเงนิสงูสดุรายวนั8,265 เยน）ของเงนิคา้จา่งกอ่นปิดงาน

※ เดอืน เมษายน ปีค.ศ 2021  วงเงนิสงูสดุรายวนั 11,000 เยน และตั�งแต ่เดอืน พฤษภาคม ปีค.ศ 2021  จนถงึ เดอืน ธันวาคม 

วงเงนิสงูสดุรายวนั 9,900 เยน
※ ผูใ้ชแ้รงานใน(รา้นอาหารเป็นตน้)ในอาคารซึ�งกําหนดไวใ้นมาตราที� 11 การบงัคบัใชก้ฎหมายมาตรการพเิศษการจัดการ 

เชน่ไขห้วดัใหญส่ายพันธุใ์หม่

ซึ�งใหค้วามร่วมมอืในการลดเวลาการใหบ้รกิารตามคํารอ้งขอและปฏบิตัติามนโยบายการรับมอืจัดการเบื�องตน้จากทางที�วา่

การจังหวดัในเขตพื�นที�ที�ตอ้งมกีารดําเนนิมาตรการกึ�งภาวะฉุกเฉนิ  ชว่ง วนัที�１ เดอืน พฤษภาคม ปีค.ศ 2021 จนถงึ 

วนัที� 31 เดอืน มนีามคม ปีค.ศ2022   วงเงนิสงูสดุที�ไดต้อ่วนั 11,000 เยน

※ มอบเงนิชว่ยเหลอืใหต้ามระยะเวลาที�ปิดงาน

●รายละเอยีดเงื�อนไขการใหเ้งนิและขั�นตอนกรณุาตรวจสอบไดท้ี�กระทรวงสาธารณสขุ แรงงาน และสวัสดกิาร
●ศนูยใ์หบ้รกิารทางโทรศัพท（์0120-221-276） สําหรับตดิตอ่สอบถามเกี�ยวกบัเงนิอดุหนุนชว่ยเหลอืการปิดงาน

เนื�องจากการรับมอืจัดการโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่
เวลารับเรื�อง วัน จันทร ์ถงึ วันศกุร ์ เวลา 8:30 น. จนถงึ เวลา 20:00 น. หรอื วันเสาร ์ วันอาทติย์

   วันหยดุนักขัตฤกษ์ เวลา 8:30 น. จนถงึ 17:15 น.）

i

ระยะเวลายื�นขอ

・ไมว่า่จะเป็นกรณีที�ช�ัวโมงการทํางานลดลงเนื�องจากลดเวลาใหบ้รกิาร เชน่ ตั�งแตว่นัละ８ชั�วโมงเหลอืทํางาน３ชั�วโมง 
เป็นตน้ หากทํางานไมถ่งึวนัละ４ช�ัวโมง  ถอืวา่อยูใ่นเกณฑก์ารปิดงาน1/2 วนั

・การปิดงานบางชว่งของเดอืน เชน่ จากทํางาน５ครั�งตอ่สปัดาห ์เป็น３ครั�งตอ่สปัดาห ์ถอืวา่อยูใ่นเกณฑก์ารปิดงานบาง

ชว่ง ของเดอืน
（อยูใ่นเกณฑ ์โดยไมนั่บรวมวนัที�ปฏบิตังิานจากบนัทกึการปิดงาน）
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คณุสมบัติ ชว่งเวลาปิดงาน
วันหมดเขตยื�นขอ

（กรณีสง่ทางไปรษณีย ์ตอ้งถงึตามนี�）

①・②  เมษายน จนถงึ ธันวาคม ปีค.ศ 2021  
วันที�31 เดอืน มนีามคม  ปีค.ศ2022 （วัน

พฤหัสบด）ี

①・②  มกราคม จนถงึ มนีามค ปีค.ศ2022 
วันที� 30 มถินุายน ปีค.ศ2022  （วัน

พฤหัสบด）ี

○ผูท้ี�ยื�นไมท่นักําหนดตั�งแตค่รั�งหนา้เป็นตน้ไปหรอืใชเ้วลานานในการพจิารณาอนุมัตใิหเ้งนิชว่ยเหลอืของสว่นที�ยื�นมากอ่น

  (หรอื ไมอ่นุมัต)ิ

→)รับยื�นคํารอ้ง หากยื�นคําขอภายใน1เดอืน จากวนัที�มกีารพจิารณอนุมัตเิงนิชว่ยเหลอื(ไม่อนุมัตเิงนิชว่ยเหลอื
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เงนิอดุหนนุชว่ยเหลอืการใชร้ะบบลาพกัรอ้นไดค้า่จา้งโดยมาตรการกํากบัดแูลสขุภาพ
ของความเป็นมารดาที�เกี�ยวกบัโรคตดิเชื�อไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่

（สําหรบัผูป้ระกอบการที�วา่จา้งผูใ้ชแ้รงงาน）

ใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการที�จัดตั�งระบบการลาพักรอ้นแบบไดรั้บคา่จา้งซึ�งใหส้ทิธิ�ลาพักรอ้นแบบไดรั้บ
คา่จา้งเพื�อใหผู้ใ้ชแ้รงงานที�เป็นสตรซี ึ�งอยูใ่นระหวา่งตั�งครรภซ์ ึ�งมคีวามจําเป็นตอ้งหยดุงานเป็นมาตรการกํากับ
ดแูลสขุภาพของความเป็นมารดาเกี�ยวกับโรคระบาดเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หมไ่ดใ้ชส้ทิธิ�ลาพักรอ้นคลอด
บตุรดว้ยความวางใจและมกีารเตรยีมความพรอ้มสภาพแวดลอ้มซึ�งสามารถทํางานไดอ้ยา่งตอ่เนื�องหลังคลอด
บตุร

ผูป้ระกอบการที�เป็นไปตามเงื�อนไขทกุขอ้ตั�งแตข่อ้①จนถงึขอ้④เป็นผูท้ี�อยูใ่นเกณฑ์

①มกีารจัดเตรยีมความพรอ้มระบบลาหยุดพกัรอ้นไดร้บัคา่จา้งซึ�งผูใ้ชแ้รงงานสตรทีี�อยูใ่นระหวา่งต ั�งครรภซ์ึ�ง

มคีวามจําเป็นตอ้งหยดุงานมสีทิธิ�ใชไ้ด้ ตามคําแนะนําของสตูนิารแีพทยห์รอืแพทย ์ในฐานะที�เป็นมาตรการ
จดัการกํากบัดแูลดา้นสุขภาพของความเป็นมารดาที�เกี�ยวกบัโรคตดิเชื�อไวรสัสายพนัธุใ์หม่ (จํากดัเฉพาะเงนิ
คา่จา้งที�ไดรั้บการจา่ยมากกวา่ 60%ขึ�นไปของจํานวนเงนิเทยีบเทา่คา่จา้งของวันหยดุลาพักรอ้นประจําปีเทา่นั�น 
แตย่กเวน้วันหยดุลาพักพักรอ้นประจําปี)

②เป็นผูป้ระกอบการที�แจง้ใหผู้ใ้ชแ้รงงานทราบโดยท�ัวถงึแลว้สําหรับรายละเอยีดระบบลาพักรอ้นไดรั้บคา่จา้ง

ดังกลา่วรวมถงึ มาตรการจัดการกํากบัดแูลดา้นสขุภาพของความเป็นมารดาที�เกี�ยวกบัโรคตดิเชื�อไวรัสสายพันธุใ์หม ่

③ผูป้ระกอบการที�ใหล้าหยดุไดม้ากกวา่ 5วนัขึ�นไป โดยคาํนวณบวกรวมวนัหยุดลาพกัรอ้นดังกลา่วเขา้ไปดว้ย 
ต ั�งแตช่ว่งวนัที�１ เมษายน ปี ค.ศ 2021 จนถงึวนัที� 31 มนีาคม ปี ค.ศ 2022

④ตอ้งไมไ่ดร้บัเงนิชว่ยเหลอื “เงนิอดุหนุนชว่ยเหลอืการใชร้ะบบลาพักรอ้นไดค้า่จา้งโดยมาตรการกํากบัดแูลสขุภาพ

ของความเป็นมารดาที�เกี�ยวกบัโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม”่ ของประจําปี ค.ศ 2020กบั “เงนิอดุหนุน
ชว่ยเหลอืใหค้วามชว่ยเหลอืรว่ม (โปรแกรมเงนิอดุหนุนลาพักรอ้นโดยมาตรการกํากบัดแูลสขุภาพของความเป็นมารดา
ที�เกี�ยวกบัโรคตดิเขื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม”่ของปี ค.ศ 2021และของปีค.ศ 2022 ภายในวันที�ยื�นคํารอ้งขอเงนิ
ชว่ยเหลอืนี�

※ ผูท้ี�ไมไ่ดเ้ป็นผูป้ระกนัของประกนัการจา้งงานกอ็ยูใ่นเกณฑม์สีทิธิ�

คณุสมบตั（ิผูป้ระกอบการ）

จํานวนเงนิ

150,000เยนตอ่ สํานักงาน จํากัดแคเ่พยีงสํานักงานละ１ครั�งเท่านั�น

 รายละเอยีดเง ื�อนไขการใหเ้งนิและข ั�นตอนรายละเอยีดตรวจสอบไดท้ี�กระทรวง
สาธารณสขุ แรงงาน และสวสัดกิาร

i

 ตดิตอ่สอบถามและปรกึษาไดท้ี�
ตดิตอ่ไดท้ี�แผนกสิ�งแวดลอ้มแรงงานหรอืเทยีบเทา่ สํานักงานแรงงานประจําจังหวดัเขตที�อยูใ่กลบ้า้น 
เวลารับเรื�อง︓8:30 น. จนถงึ 17:15 น.(ยกเวน้วนัเสาร ์วนัอาทติย ์วนัหยดุนักขตัฤกษ์และวนัหยดุสิ�ปี)

ชว่งเวลายื�นขอ

ประจําปี ค.ศ 2021

ตั�งแตว่นัถัดไปหลังจากจํานวนวนัลาพักรอ้นแบบไดค้า่จา้งของผูใ้ชแ้รงงานที�อยูใ่นเกณฑค์รบ ５วัน

จนถงึวนัที� 31 เดอืน พฤษภาคม ปี ค.ศ 2022
※ยื�นคําขอไดใ้นแตล่ะสํานักงาน

 สามารถใช”้เงนิอดุหนุนชว่ยเหลอืใหค้วามชว่ยเหลอืรว่ม (โปรแกรมเงนิอดุหนุนลาพักรอ้นโดยมาตรการกํากบั
ดแูลสขุภาพของความเป็นมารดาที�เกี�ยวกบัโรคต”ิในกรณีที�ผูใ้ชแ้รงงานที�อยูใ่นเกณฑเ์ป็นผูป้ระกนัตนของ
ประกนัการจา้งงาน
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เงนิอดุหนนุเชน่การใหค้วามชว่ยเหลอืรว่ม
（โปรแกรมชว่ยเหลอืการลาพกัรอ้นตามมาตรการกํากบัดแูลสขุภาพของความเป็น

มารดาเกี�ยวกบัโรคระบาดเชื�อไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม）่

（สําหรบัผูป้ระกอบการที�มกีารจา้งงานผูใ้ชแ้รงงาน）

ใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการที�จัดตั�งระบบการลาพักรอ้นแบบไดรั้บคา่จา้งเขา้ใหส้ทิธิ�ลาพักรอ้นแบบไดรั้บ
คา่จา้งเพื�อใหผู้ใ้ชแ้รงงานที�เป็นสตรซี ึ�งอยูใ่นระหวา่งตั�งครรภซ์ ึ�งมคีวามจําเป็นตอ้งหยดุงานเป็นมาตรการกํากับ
ดแูลสขุภาพของความเป็นมารดาเกี�ยวกับโรคระบาดเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่ และเพื�อใหค้ลอดบตุรโดย
การใชล้าพักรอ้นดว้ยความสบายใจและเพื�อเตรยีมสภาพแวดลอ้มการทํางานที�สามารถทํางานไดต้อ่หลังคลอด

ผูป้ระกอบการที�เป็นไปตามเงื�อนไขทกุขอ้ในขอ้① ถงึขอ้③อยูใ่นเกณฑ์

ต ั�งแตว่นัที� 7 พฤษภาคม ปี ค.ศ2020 จนถงึ วนัที� 31  มนีาคม ปีค.ศ2022 
①จัดเตรยีมระบบลาพกัรอ้นแบบไดร้บัคา่จา้งซึ�งผูใ้ชแ้รงงานสตรที ี�อยูใ่นระหวา่งต ั�งครรภม์ี
ความจําเป็นตอ้งหยดุงาน(จํากัดเฉพาะสว่นที�จา่ยไดม้ากกวา่60%ขึ�นไปของเงนิเทยีบเท่าคา่จา้งของ

วันหยดุลาพักรอ้นประจําปี ยกเวน้วันหยดุลาพักรอ้นประจําปี)สามารถใชไ้ดต้ามคําแนะนําของสตูนิารี
แพทยห์รอืแพทย์ ในฐานะที�เป็นมาตรการจดัการกาํกบัดแูลสขุภาพความเป็นมารดาเกี�ยวกบัโรค
ตดิเชื�อไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่

②ผูป้ระกอบการแจง้ใหผู้ใ้ชแ้รงงานทราบโดยทั�วถงึรายละเอยีดของระบบลาพักรอ้นดังกลา่วพรอ้ม

กับรายละเอยีดของมาตรการกํากับดแูลสขุภาพความเป็นมารดาที�เกี�ยวกับโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสาย
พันธุใ์หม่

③ผูป้ระกอบการที�ใหจ้ํานวนวนัหยดุพกัรอ้นรวมมากกวา่20วนัข ึ�นไปวนัหยดุพักรอ้นดังกลา่ว

คณุสมบตั（ิผูป้ระกอบการ）

จํานวนเงนิ

ผูใ้ชแ้รงงานที�อยูเ่กณฑ（์ผูป้ระกันตนจา้งงาน）１คน︓280,.500 เยน
※ จํานวนสงูของผูใ้ชแ้รงงานตอ่1สํานักงาน︓ไมเ่กนิ５คน

 รายละเอยีดเง ื�อนไขการใหเ้งนิและข ั�นตอนรายละเอยีดตรวจสอบไดท้ี�
กระทรวงสาธารณสขุ แรงงาน และสวสัดกิาร

i

 ปรกึษาและตดิตอ่สอบถามไดท้ี�
สํานักงานแรงงานประจําจังหวดัเขตที�อยูใ่กลบ้า้น แผนกสิ�งแวดลอ้มแรงงานหรอืเทยีบเทา่)
เวลารับเรื�อง︓8:30 น. จนถงึ 17:15 น. (ยกเวน้วนัเสาร ์วนัอาทติย ์วนัหยดุนักขตัฤกษ์และ
วนัหยดุสิ�นปี）

ชว่งเวลายื�นขอ

ตั�งแตว่นัถัดไปของวนัที�จํานวนเพิ�มของวันหยดุพักรอ้นที�ไดค้า่จา้งของผูใ้ชแ้รงานดังกลา่วครบ 20วัน
แลว้จนถงึวนัที�31 พฤษภาคม
※ยื�นคําขอในแตล่ะสํานักงาน

※เงนิชว่ยเหลอืดังกลา่วนี�  เป็นเงนิที�ระบปัุจจัยเงื�อนไขในกรณีที�ยื�นสว่นที�ไดล้าพักรอ้นแบบไดรั้บคา่จา้งของ
ผูใ้ชแ้รงงานดังกลา่วซึ�งไดแ้ลว้ในปีค.ศ 2021 (วนัที� 1 เมษายน ปีค.ศ 2021 จนถงึ วนัที� 31 มนีาคม ปี ค.ศ
2022 ) สําหรับรายละเอยีด กรณุาตรวจสอบไดท้ี�กระทรวงสาธารณสขุ แรงงาน และสวสัดกิารดา้นลา่งตอ่ไปนี� 

ประจําปี ค.ศ 2021
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เงนิอดุหนนุชว่ยเหลอืรว่ม (โปรแกรมชว่ยเหลอืป้องกนัการออกจากงานเพื�อมาดแูล
ครอบครวั(กรณีเฉพาะกจิเพื�อรบัมอืกบัโรคตดิเชื�อไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม)่)

ใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มที�ดําเนนิการโครงการเพื�อใหผู้ใ้ชแ้รงงานที�มี
ความจําเป็นตอ้งเลี�ยงดแูลครอบครัวสามารถเลี�ยงดแูลไดโ้ดยการไดล้าพักรอ้นแบบไดรั้บคา่จา้ง แยกตา่งหาก
กับการหยดุงานเพื�อเลี�ยงดตูามกฏหมายการหยดุงานเพื�อเลี�ยงดอูบรมดแูลบตุรในฐานะที�เป็นการรับมอืจัดการ
ตอ่โรคระบาดเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่

คณุสมบตั（ิผูป้ระกอบการ）

จํานวนเงนิ

วนัที�มผีลบงัคบัใช้

ชว่งเวลายื�นขอ

 รายละเอยีดของเงื�อนไขการใหเ้งนิหรอืข ั�นตอนรายละเอยีด ตรวจสอบที�กระทรวงสาธารณสขุ แรงงาน 
และสวัสดกิาร

เงนิชว่ยเหลอืเชน่เงนิชว่ยเหลอืรว่ม การ
ชว่ยเหลอืเพื�อดลี�ยงดคูรอบครวั ไวรัสโคโรนา
สายพนัธุใ์หม่ คน้หา

 ตดิตอ่สอบถามไดท้ี�
แผนกสิ�งแวดลอ้มแรงงานหรอืเทยีบเทา่ประจําจังหวดั
เวลารบัเรื�อง︓8:30 น. จนถงึ 17:15 น.（ยกเวน้ วนัเสาร ์วนัอาทติย ์
วนัหยดุนกัขตัฤกษ）์

จํานวนวนัที�ได้ จํานวนเงนิ

ท ั�งหมด มากกวา่5วนัข ึ�นไป ไมเ่กนิ
10วนั

200,000 เยน

ท ั�งหมด10 วนัข ึ�นไป 350,000 เยน

วันหยดุลาพักรอ้นที�ไดใ้นชว่ง วันที�１ เมษายน ปีค.ศ 2021  จนถงึ วันที� 31 มนีาคม ปีค.ศ2022

ไมเ่กนิภายในระยะเวลา ２ เดอืนคํานวณจากวันถัดไปที�เป็นไปตามเงื�อนไขการใหเ้งนิ

① สรา้ง （※） ระบบลาพกัรอ้นไดร้บัคา่จา้งเพื�อการพยาบาลเลี�ยงดซู ึ�งสามารถใชไ้ดเ้ป็นมาตรการรับมอืโรคตดิเชื�อ

ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม ่  และแจง้รายละเอยีดของระบบการใหค้วามชว่ยเหลอืร่วมในการพยาบาลเลี�ยงดแูละทํางาน

ดว้ยกนัไดร้วมถงึระบบดงักลา่วใหท้ราบโดยทั�วกนัภายในบรษัิท

※ระบบที�สามารถไดว้นัหยดุลาพักรอ้นมากกวา่20 วนัขึ�นไปของวนัทํางานที�กําหนด

※การลาพักผ่อนประจําปี การลาเพื�อพยาบาลเลี�ยงด ูการหยดุงานเพื�อเลี�ยงดตูรามกฏหมายกําหนด จําเป็นตอ้งเป็น

ระบบลาพักรอ้นคนละระบบ

② ผูใ้ชแ้รงานที�ไมอ่าจหลกีเลี�ยงที�จะหยดุงานไดเ้พื�อดแูลครอบครัวที�อยูใ่นเกณฑเ์นื�องจากไดรั้บผลกรทบโรคตดิเชื�อไวรัส

โคโรนาสายพันธุใ์หม ่ ไดว้นัหยดุลาพักรอ้นทั�งหมดในขอ้①มากกวา่５วนัขึ�นไป

① กรณีที�ไมส่ามารถใชบ้รกิารศนูยใ์หบ้รกิารพยาบาลเลี�ยงดซูึ�งครอบครัวที�ตอ้งใชเ้พื�อพยาบาลเลี�ยงดนัู�นเป็นใชบ้รกิาร

เป็นปกตหิรอืตั�งใจที�จะใชบ้รกิารไดเ้นื�องปิดงานเป็นตน้จากโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม ่

② เกี�ยวกบัศนูยใ์หบ้รกิารพยาบาลเลี�ยงดซูึ�งครอบครัวใชบ้รกิารอยูป่กตหิรอืตั�งใจที�จะใชบ้รกิาร กรณีที�งดใหบ้รกิาร

เนื�องจากรับมอืกบัโรคระบาดเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่

③ กรณีที�ผูเ้ลี�ยงดคุรอบครัวเป็นปกตนัิ�นไมส่ามารถเลี�ยงดคูรอบครัวไดเ้นื�องจากไดรั้บผลกระทบโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนา
สายพันธุใ์หม ่

ผูใ้ชแ้รงานที�อยูใ่นเกณฑ์

ยื�นไดไ้มเ่กนิ５คนตอ่１ผูป้ระกอบการกจิการขนาดเล็กและกลาง
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เงนิอดุหนนุเพื�อการรกัษาเสถยีรภาพการจา้งงานอตุสาหกรรม

คณุสมบตั ิ (ผูป้ระกอบการ)

อตัราเงนิชว่ยเหลอืและจํานวนเงนิชว่ยเหลอื

i

●เง ื�อนไขการใหเ้งนิและข ั�นตอนโดยละเอยีด ตรวจสอบไดท้ี�กระทรวงสาธารณสขุ แรงงาน และสวสัดกิาร
●รับยื�นคํารอ้งไดท้ี�ฮลัโหลเวริค์หรอืสาํนักงานแรงงานที�สงักดัอยูใ่นเขตพื�นที�อาศยั

(ศนูยใ์หบ้รกิารหรอืทางไปรษณีย)์
●ตดิตอ่สอบถามเกี�ยวกบัเงนิอดุหนุนเพื�อการรักษาเสถยีรภาพการจา้งงานอตุสาหกรรมไดท้ี�ศนูยใ์หบ้รกิาร

ทางโทรศพัท์

0120-60-3999（เวลารับเรื�อง 9:00 น. จนถงึ 21:00 น. (รวมถงึ วนัเสาร ์วนัอาทติย ์และวนัหยดุนักขตัฤกษ์)

เกณฑใ์นการไดเ้งนิชว่ยเหลอื「การสง่พนกังานไปประจําที�อื�น」

① ผูป้ระกอบการที�สง่ผูใ้ชแ้รงงงาน(ผูป้ระกนัตนจา้งงาน)โดยการสง่ไปทํางานประจํานอกบรษัิทเพื�อรักษาการจา้

งานของผูใ้ชแ้รงงานเพราะไมอ่าจหลกีเลี�ยงที�จะลดขนาดการดําเนนิกจิการบางสว่นไดเ้นื�องจากไดรั้บ

ผลกระทบโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่ (ผูป้ระกอบการตน้สงักดั)

② ผูป้ระกอบการที�รับผูใ้ชแ้รงานดงักลา่วเขา้มา (ผูป้ระกอบการที�พนกังานเขา้งาน)

■ผูม้สีทิธิ�︓การสง่พนักงานไปประจําเพื�อปรับเปลี�ยนการจา้งงาน (ผูป้ระกอบการที�ไมอ่าจหลกีเลี�ยงที�จะลดขนาดการ

ดําเนนิกจิการบางสว่นของไดเ้นื�องจากไดรั้บผลกระทบโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม ่โดยมี

วัตถปุระสงคเ์พื�อการจา้งงาน) อยูใ่นเกณฑ์

■เงื�อนไขที�กําหนด︓เพื�อเป็นการรักษาการจา้งงานและชว่ยเหลอื และเงื�อนไขอยูท่ี�การกลบัไปสํานักงานตน้สงักดั

หลังจากครอบวาระการปฏบิตังิาน ณ สถานที�ถกูสง่ไปประจํา

○คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจัดการสาํหรับการสง่พนักงานไปประจํานอกบรษัิท

ใหค้วามชว่ยเหลอืบางสว่นของคา่ใชจ้า่ยที�ตอ้งใชใ้นการสง่ไปประจําเชน่คา่ใชจ้า่ยในการปรับเปลี�ยนเกี�ยวกับการกํากบั

แรงงานและการฝึกอบรมและคา้จา้งที�ผูป้ระกอบการบรษัิทที�พนักงานไปประจําและผูป้ระกอบการบรษัิทตน้สงักดัมภีารรับผดิชอบ

ธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม
นอกเหนอืจากธุรกจิขนาด

กลางและขนาดยอ่ม

กรณีที�บรษัิทตน้สังกัดที�พนักงานไปประจําไมม่กีารเลกิจา้งพนักงาน เป็นตน้ 9/10 3/4

กรณีที�บรษัิทตันสังกัดที�พนักงานไปประจํามกีารเลกิจา้งพนักงาน เป็นตน้ 4/5 2/3

วงเงนิสงูสดุ (รวมทั�งบรษัิทตน้สังกัดและบรษัิทที�ไปประจํา) 12,000 เยน/วนั

○คา่ใชจ้า่ยเบื�องตน้ในการสง่พนกังาไปประจํานอกบรษิทั

ใหค้วามชว่ยเหลอืในกรณีมกีารดําเนนิมาตรการจดัการที�ผูป้ระกอบการตน้สงักดัจําเป็นตอ่การเตรยีมการเพื�อสง่

พนักงานไปประจํานอกบรษัิทเชน่วัสดอุปุกรณ์ เครื�องมอืสําหรับผูป้ระกอลการปลายทางรับผูท้ี�จะไปประจํา การฝึกอบรมซึ�ง

ตอ้งดําเนนิการลว่งหนา้ และคา่ใชจ้า่ยในการปรับเปลี�ยนสญัญาการสง่พนักงานไปประจําหรอืระเบยีบขอ้บงัคบัการปฏบิตังิาน

บรษัิทตน้สงักดั บรษัิทที�รับทํางาน

เงนิชว่ยเหลอื บรษิทัละ100,000 เยน/1คน (อตัราคงที�)

เงนิชว่ยเหลอืเพิ�ม（※） บรษิทัละ 50,000 เยน/1คน (อตัราคงที�)

※กรณีผูป้ระกอบการตน้สงักดัเป็นบรษัิทที�มเีงื�อนไขขอ้กาํหนดดชันกีาร

ผลติมกีารผลติแยใ่นระดบัหนึ�ง หรอืบรษัิทที�มกีจิการหลากหลายในการจา้ง

งาน จะใหเ้งนิชว่ยเหลอืเพิ�มเกี�ยวกบักรณีที�ผูป้ระกอบการปลายทางรับผูใ้ช ้

แรงานจากหลากหลายกจิการ

※การสง่พนักงานไปประจําระหวา่งภายในบรษัิทผูป้ระกอบการซึ�งไมไ่ดร้ับ

การรับรองวา่มคีวามเป็นอสิระตอ่กน ไมถ่อืวา่อยูใ่นเกณฑ์

ใหค้วามชว่ยเหลอืแกผู่ป้ระกอบการทั�งกจิการที�สง่พนักงานไปประจํางานบรษัิทอื�นและ
ผูป้ระกอบการที�รับพนักงานนั�นเขา้มา เพื�อรักษาการจา้งงานของผูใ้ชแ้รงงานจากการสง่ไป
ประจําการ เนื�องจากผูป้ระกอบการจําเป็นตอ้งลดการดําเนนิกจิกรรมทางธรุกจิอยา่งหลกีเลี�ยง
ไมไ่ดเ้ป็นการชั�วคราวจากการที�ไดรั้บผลกระทบการแพรร่ะบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธุใ์หม่

※สดัสว่นชว่ยเหลอืกรณีของการสง่ไปประจํานอกบรษัิทระหวา่งผูป้ระกอบที�ไม่ไดรั้บรองความเป็นอสิระตอ่กนั︓

นอกเหนอืจาก ธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม2/3   ธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 1/2



- 31 -

เงนิชว่ยเหลอืวา่จา้งทดลองงาน
(การรบัมอืกบัไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม ่หลกัสตูรทดลองงาน (ระยะส ั�น))

เป็นผูล้าออกจา้งานซึ�งไดรั้บผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม ่และ
ดําเนนิการใหค้วามชว่ยเหลอืบางสว่นของคา่จา้งในระหวา่งทดลองจา้งงาน แกผู่ป้ระกอบการ
ที�วา่จา้งทดลองงานชว่งระยะเวลาหนึ�ง (โดยหลกั 3 เดอืน ) เพื�อวางแผนใหค้วามชว่ยเหลอืใน
การทํางานไดอ้กีโดยเร็วสําหรับผูท้ี�มคีวามประสงคจ์ะทํางานในสายที�ไมม่ปีระสบการณ์ทํางาน

ผูป้ระกอบการที�วา่จา้งผูท้ี�บรรลตุามเงื�อนไขดังระบดุา้นลา่งตอ่ไปนี�เพื�อใหท้ดลองทํางานโดยกําหนด
ระยะเวลาแน่นอน (โดยทั�วไป３เดอืน) ในวนัที�แนะนําให ้
①เป็นผูท้ี�ลาออกจากงาน (รวมถงึผูท้ี�อยูใ่นสถานะเดยีวกันกับลาออกจากงานเนื�องจากการลดจํานวน

  การเขา้กะทํางาน)
②เป็นผูท้ี�มคีวามประสงคจ์ะทํางานในสายงานที�ไมม่ปีระสบการณ์ทํางาน

คณุสมบตั ิ (ผูป้ระกอบการ)

รายละเอยีดการใหค้วามชว่ยเหลอื ฯลฯ

＜อา้งองิ︓เงนิชว่ยเหลอืวา่จา้งทดลองงาน（โปรแกรมทดลองงานทั�วไป）＞

○ ผูท้ี�ประสบปัญหาในการหางานที�มั�นคงเนื�องจากขาดประสบการณืในสายงาน เป็นตน้  ※ใหค้วามชว่ยเหลอืเดอืนละ40,000เยน

สาํหรับผูป้ระกอบการที�วา่จา้งทดลองทํางานกําหนดระยะเวลาแน่นอน (โดยหลกัการ 3 เดอืน) โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื�อใหเ้กดิ
การวา่จา้งงานแบบประจํา (ไมถ่งึ30 ชั�วโ่มงไมอ่ยูใ่นเกณฑใ์หค้วามชว่ยเหลอื)

※ผูท้ี�ลาออกจากงานซํ�ามากกวา่ 2ครั�งขึ�นไป ภายใน 2 ปี ผูท้ี�ลาออกจากงานมากกวา่１ปีขึ�นไป  และผูท้ี�ไมไ่ดทํ้างานที�ลาออก
มาเพื�อเชน่เลี�ยงดบูตุรเป็นตน้และไมไ่ดทํ้างานมั�นคงมาเกนิกวา่１ปีขึ�นไป   ผูท้ี�อายไุมถ่งึ55ปีและไมไ่ดทํ้างานหรอืประกอบ
อาชพีอสิระ  และผูท้มีตีอ้งไดรั้บการพจิารณาเป็นพเิศษ（เชน่ ผูท้ี�ไดรั้บความคุม้คุม้การดํารงชพี）

ความประสงคข์องตวัผูย้ ื�น เวลาทํางานที�กําหนด จํานวนเงนิ

การวา่จา้งงานแบบประจํา มากวา่30 ชม.ขึ�นไปตอ่สปัดาห์ เดอืนละ40,000เยน

การทํางานระยะสั�น
มากวา่20Hชม.ขึ�นไปแตไ่มเ่กนิ

30ชม
เดอืนละ25,000เยน

ภาพจําลองการใหค้วามชว่ยเหลอื

วา่จา้งงานแบบทดลองงาน
สญัญาวา่จา้งแบบมกํีาหนดระยะเวลา

（โดยทั�วไป３ เดอืน）

วา่จา้งแบบไมกํ่าหนดระยะเวลา（การจา้ง
งานแบบประจําหรอืชั�วโมงการทํางานสั�น）

เร ิ�มวา่จา้งงานแบบทดลองงาน ทําสญัญาวา่จา้งงานจรงิ

ใหค้วามชว่ยเหลอืเงนิคา่จา้งบางสว่น

i ●รายละเอยีดเงื�อนไขการใหเ้งนิหรอืข ั�นตอนแบบละเอยีดตรวจสอบไดท้ี�เว็บไซตก์ระทรวง

สาธารณสขุ แรงงาน และสวัสดกิาร

●รับยื�นคํารอ้งไดท้ี�ฮลัโหลเวริค์หรอืสํานักงานแรงงานที�สงักดัในพื�นที�อาศยั (ตดิตอ่ทางชอ่งทาง

ตดิตอ่หรอืสง่ไปรษณีย)์



เบี�ยเลี�ยงพื�นฐานของการประกนัจา้งงาน 
（เงนิอดุหนนุสาํหรบัผูห้างาน）

เงนิอดุหนุนชว่ยเหลอืเพื�อสนับสนุนการหางานเพื�อใหผู้ท้ี�ออกจากงาน(ผูห้างาน)สามารถเขา้ทํางานไดอ้กีครั�งและ

มชีวีติที�มั�นคงไดโ้ดยเร็วที�สดุ สําหรับผูท้ี�มคีณุสมบัตเิป็นไปตามเงื�อนไขขอ้กําหนด อาทเิชน่ ระยะเวลาผูป้ระกันตน 

เป็นตน้ จะไดรั้บเงนิอดุหนุน 50％ จนถงึ 80％ของคา่จา้งกอ่นลาออกจากงาน

※ตัวผูย้ ื�นคํารอ้งหางานตอ้งดําเนนิการ”ยื�นสมัครหางาน” ดังนั�นกรณุาตดิตอ่ปรกึษากับฮัลโหลเวริค์

︓สําหรับผูท้ี�เป็นไปตามเงื�อนดังขา้งลา่งนี� กรณุาตดิตอ่ปรกึษากับฮลัโหลเวริค์คณุสมบตั ิ

i ●เง ื�อนไขรายละเอยีดหรอืข ั�นตอนแบบละเอยีด กรณุาตรวจสอบที�   เว็บไซต็กระทรวงสาธารณสขุ 

แรงงาน และสวัสดกิาร

●นอกจากนั�น สําหรับผูท้ี�ลาออกแลว้ กรณุาตดิตอ่ปรกึษากบัฮลัโหลเวริค์ที�อยูใ่กลบ้า้นทา่นที�สดุ

เงนิชว่ยเหลอื

○ ผูท้ี�ลาออกจากงานและอยูใ่นสถานะ”ไมส่ามารถทํางานได”้ ทั�งที�กําลังหางานอยา่งจรงิจังและมคีวามสามารถ

(สภาพแวดลอ้มครอบครัว สถานะสขุภาพ เป็นตน้)ในการทํางานไดเ้มื�อไหรก่็ตามรวมถงึมคีวามตั�งใจรงิที�วา่ 
ตอ้งการทํางาน”

○ ตามหลักการ จะเป็นผูท้ี�มรีะยะเวลาประกนัตนมากกวา่12 เดอืนขึ�นไปในชว่ง 2ปีกอ่นวันลาออกจากงาน
○ เป็นผูท้ี�อยูใ่นชว่งระยะเวลาประกนัวา่งงานมากกวา่６ขึ�นไปในชว่ง 1 ปีกอ่นวันลาออกจากงานในกรณีลาอก

จากงานเนื�องจากลม้ละลายและโดนเลกิจา้งเป็นตน้ และกรณีลาออกจากงานดว้ยเหตผุลที�ไมอ่าจหลกีเลี�ยงได ้
สญัญาจา้งงานซึ�งมกํีาหนดระยะเวลาไมม่กีารตอ่สญัญา 

【จํานวนเงนิใหร้ายวัน (จํานวนเงนิรายวันเบี�ยเลี�ยงพื�นฐาน)】
・ ตามหลักการ  ผูท้ี�มคีา่จา้งตํ�าจะอยูใ่นสดัสว่นคํานวณอตัราการใหส้งู ที� 50-80%โดยประมาณของจํานวนเงนิที�

คํานวณจากยอดรวมคา่จา้งที�ไดรั้บทกุเดอืนสว่นของ 6 เดอืนกอ่นลาออกจากงานหารดว้ย 180  อกีทั�ง เงนิเบี�ย
เลี�ยงรายวันพื�นฐานมกีากําหนดวงเงนิสงูสดุและวงเงนิตํ�าสดุเอาไว ้

★ สตูรคํานวณครา่วๆ

ยอดรวมคา่จา้งของ6 เดอืนกอ่นลาออกจากงาน
180

【จํานวนวันที�ไดข้องเบี�ยเลี�ยงพื�นฐาน (จํานวนวันที�ใหต้ามกําหนด)】
・ ผูท้ี�ลาออกดว้ยเหตผุลสว่นตัว หรอืครบกําหนดสญัญาจา้ง เกษียณอายุ 90 วัน จนถงึ 150 วัน
・ ผูท้ี�ไมไ่ดรั้บการตอ่สญัญาจา้งงาน โดนเลกิจา้ง ลม้ละลาย เป็นตน้                  90 วัน จนถงึ  330 วัน
・ ผูท้ี�มคีวามลําบากในการหางานเชน่ผูพ้กิาร เป็นตน้          150 วัน จนถงึ 360 วัน

【กรณีพเิศษเกี�ยวกบัยดืขยายจํานวนวันที�ไดต้ามผลกระทบของโรคระบาดตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หมเ่ป็นตน้】
・ สําหรับผูท้ี�ไมอ่าจหลกีเลี�ยงที�จะตอ้งลาออกจากงานเนื�องจากผลกระทบของโรคระบาดเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์

ใหม ่เป็นตน้กําลังพจิารณามาตรากรที�จะยดืขยายจํานวนวันที�ไดเ้บี�ยเลี�ยงพื�นฐานดงัระบขุา้งตน้ ตามหลักการ 60 
วัน (บางสว่น 30 วัน) สําหรับรายละเอยีดกรณุาตรวจสอบในแผน่พับหรอืปรกึษาไดท้ี�ฮลัโหลเวริค์ใกลบ้า้น

ข ั�นตอน
○ กรณุายื�นดําเนนิการเชน่สมคัรหางานดว้ยตวัเองที�ฮลัโหลเวริค์ในสงักดัเขตพื�นที�อาศยั
※ สําหรับขั�นตอนการรับเงนิชว่ยเหลอื จําเป็นตอ้งม”ีใบรับรองการออกจากงาน”ซึ�งออกโดยผูป้ระกอบการ 

แมว้า่จะเป็นผูท้ี�ไมไ่ดรั้บเอกสารใบรับรองการออกจากงานจากผูป้ระกอบการก็ตาม แตว่า่ สามารถตรวจสอบ
คณุสมบตัผิูม้สีทิธิ�ไดรั้บไดท้ี�ฮลัโหลเวริค์ และดําเนนิการยื�นขอรับได ้ดังนั�น กรณุาตดิตอ่ปรกึษากบัฮลัโหลเวริค์

อตัราการให ้
× (50 จนถงึ 80％)※ ＝ จํานวนเงนิรายวนัเบี�ยเลี�ยงพื�นฐาน

※ สาํหรับผูม้อีาย6ุ0 ถงึ64 อยูท่ี� 45 จนถงึ 80％
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การฝึกอบรมวชิาชพีภาครฐั
（การฝึกอบรมวชิาชพีสาํหรบัผูล้าออกจากงาน）

สามารถเขา้รับการฝึกอบรมวชิาชพีไดโ้ดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย(รับผดิชอบเฉพาะคา่ใชจ้า่ยจรงิเชน่
คา่เอกสารตํารา เป็นตน้) ในขณะที�รับเงนิประกนัวา่งงาน

︓โดยเบื�องตน้ เป็นผูท้ี�ซ ึ�งกําลังหางานและเป็นผูท้ี�บรรลตุามเงื�อนไขขอ้กําหนดทั�ง 4ขอ้ดังตอ่ไปนี�คณุสมบตั ิ

รายละเอยีดของการฝึกอบรม
① การฝึกอบรมเพื�อเรยีนรูห้าความรูห้รอืทักษะสายอาชพีที�จําเป็นตอ่สายอาชพี
② ระยะเวลาการฝึกอบรมประมาณ３เดอืนถงึ２ปี (มจัีดตั�งขึ�นชั�วคราวหลักสตูร ระยะสั�น１เดอืนและ２เดอืน)
③ คา่เขา้อบรมฟรไีมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย (จําเป็นตอ้งจา่ยเฉพาะคา่ใชจ้า่ยจรงิเทา่นั�น เชน่คา่หนังสอืเป็นตน้ประมาณ

          10,000-20,000เยน)
④ ดําเนนิการโดยอบรบหน่วยงานฝึกอบรมอาชพีภาคเอกชน (งานรับชว่งจากเมอืงเขตจังหวัด) นครเมอืงจังหวัดและรัฐ

i ●ข ั�นตอนแบบละเอยีด กรณุาตรวจสอบที�เว็บไซตก์ระทรวงสาธารณสขุ แรงงาน และสวัสดกิาร
●เกี�ยวกบัการฝึกอบรมซึ�งดําเนนิในเขตพื�นที�ทา่นอาศัยอยู ่สามารถคน้หาไดท้ี�ฮลัโหลเวริค์อนิเตอรเ์น็ต

เซอรว์สิ
●การปรกึษาเกี�ยวการฝึกอบรม กรณุาสอบถามปรกึษาไดท้ี�ฮลัโหลเวริค์ในเขตสงักดัพื�นที�ที�อาศยัอยู่

① อยูร่ะหวา่งยื�นสมคัรหางานกบัฮลัโหลเวริค์
② อยูร่ะหวา่งรับเงนิประกนัวา่งงานจากประกนัวา่งงาน
③ มคีวามทักษะความสามารถและความตั�งในการทํางาน
④ ไดรั้บการตรวจรับรองโดยฮลัโหลเวริค์วา่มคีวามจําเป็นตอ้งไดรั้บความชว่ยเหลอืเชน่การฝึกอบรมวชิาชพี เป็นตน้

ข ั�นตอนการเขา้อบรม ・・・กอ่นอื�น เขา้มาตดิตอ่สอบถามฮลัโหลเวริค์︕

ในการเขา้ฝึกอบรมวชิาชพีภาครัฐ (การฝึกอบรมวชิาชพีสําหรับผูล้าออกจากงาน) และการฝึกอบรมวชิาชพีสําหรับผู ้

หางาน ตอ้งผา่นการคัดเลอืกพจิารณา เชน่การสมัภาษณ์โดยหน่วยงานที�ทําการฝึกอบรมหลงัจากที�ยื�นสมคัรหางาน

กบัฮลัโหลเวริค์แลว้ และตอ้งเขา้รับการชี�แนะและแนะนํางานในฮลัโหลเวริค์ 

การเขา้รับการชี�แนะและแนะนํางาน ตอ้งดําเนนิการผา่นการปรกึษาหางานกบัฮลัโหลเวริค์

①ในการเขา้รับการอบรมตอ้งไดรั้บตรวจรับรองวา่มคีวามจําเป็นเพื�อใหเ้หมาะสมกบังาน หรอื

②ดําเนนิการใหสํ้าหรับผูท้ี�ฮลัโหลเวริค์ตดัสนิประเมนิวา่มคีวามทักษะความสามารถที�จําเป็นเพื�อเขา้รับการอบรม 

※จัดตั�ง”ศนูยใ์หคํ้าปรกึษาการยกระดบัรับมอืกบัไวรัสโคโรนา”ไวท้ี�ฮลัโหลเวริค์ในแตล่ะที�ซึ�งดําเนนิการใหข้อ้มลูแนะนํา

การฝึกอบรมหรอืการแนะนํางานในรปูแบบการบรกิารเบด็เสร็จ ณ จดุเดยีว สําหรับผูท้ี�ออกจากงานเนื�องจากไดรั้บ

ผลกระทบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม ่เป็นตัน
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การฝึกอบรมวชิาชพีสําหรบัผูห้างาน

สําหรับผูห้างานที�ไมไ่ดรั้บเงนิประกนัวา่งงาน สามารถไดรั้บเงนิชว่ยเหลอืเชน่ เงนิชว่ยเหลอืคา่
เลา่เรยีน เดอืนละ100,000เยน หากบรรลเุป็นไปตามขอ้กําหนด ในขณะที�เขา้รับการฝึกอบรม
ไปดว้ยโดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย รับผดิชอบเฉพาะ (คา่ใชจ้า่ยจรงิเชน่คา่เอกสารตํารา เป็นตน้)

︓โดยหลักเบื�องตน้เป็นผูท้ี�กําลังหางาน และเป็นผูท้ี�บรรลตุามเงื�อนไขและขอ้กําหนดทั�ง５ขอ้ดังตอ่ไปนี�คณุสมบตั ิ

รายละเอยีดการฝึกอบรม

① ฝึกอบรมเพื�อใหส้ามารถหางานไดเ้ร็วขึ�น
② ชว่งระยะเวลาการฝึกอบรม ตั�งแต２่ เดอืน จนถงึ６เดอืน (หลักสตูรฝึกอบรมสําหรับผูท้ี�ทํางานเป็นกะ จะมตีั�งแต2่

สปัดาหข์ึ�นไป (เฉพาะกจิจนถงึสิ�นเดอืนมนีาคม ปี ค.ศ 2022))
③ คา่เขา้อบรม ไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย (จําเป็นตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเฉพาะคา่ใชจ้า่ยจรงิประมาณ 10,000-20,000 เยน เชน่ 

คา่หนังสอื)
④ ดําเนนิการฝึกอบรมอาชพีโดยสถาบนัเอกชนที�ไดรั้บการรับรองจากรัฐบาล
⑤ ม ีหลักสตูรฝึกอบรม２หลักสตูร
・「หลักสตูรพื�นฐาน」︓ สามารถเรยีนรูเ้ชน่ทักษะที�สามารถเรยีนรูไ้ดใ้นระยะสั�น หรอืทักษะเบี�องตน้ในฐานะที�เป็น

คนทํางาน เป็นตน้

・「หลักสตูรภาคปฏบิตั」ิ︓สามารถเรยีนรูท้ักษะเชงิภาคปฏบิตัสํิาหรับปฏบิตังิานในสายงานที�ตอ้งการเขา้

ทํางานไดเ้ป็นตน้

i
● เง ื�อนไขรายละเอยีดหรอืข ั�นตอนแบบละเอยีด กรุณาตรวจสอบที�เว็บไซต็กระทรวงสาธารณสขุ แรงงาน และ

สวสัดกิาร 
●เกี�ยวกบัการฝึกอบรมซึ�งดําเนนิในเขตพื�นที�ทา่นอาศยัอยู ่สามารถคน้หาไดท้ี�ฮลัโหลเวริค์อนิเตอรเ์น็ตเซอรว์สิ
●การปรกึษาเกี�ยวการฝึกอบรม กรุณาสอบถามปรกึษาไดท้ี�ฮลัโหลเวริค์ในเขตสงักดัพื�นที�ที�อาศยัอยู่

เง ื�อนไขและการใหเ้งนิชว่ยเหลอื

① ตอ้งอยูใ่นชว่งยื�นคําขอหางานกบัทางฮลัโหลเวริค์
② ไมใ่ชผู่ป้ระกนัตนวา่งงาน
③ ไมไ่ดอ้ยูใ่นระหวา่งรับเงนิเหลอืวา่งงานจากการประกนัวา่งงาน
④ มทีักษะความสามารถและตั�งใจในการทํางาน
⑤ ไดรั้บการรับรองจากฮลัโหลเวริค์วา่มคีวามจําเป็นตอ้งไดรั้กการชว่ยเหลอื เชน่ การฝึกอาชพีเป็นตน้

※ในการรับเงนิชว่ยอดุหนุนชว่ยเหลอื มคีวามจําเป็นตอ้งบรรลเุป็นไปตามขอ้กําหนดที�ระระบไุว”้เงื�อนไขและ
รายละเอยีกการใหเ้งนิอดุหนุนชว่ยเหลอื”ซึ�งระบไุวด้งัขา้งลา่งตอ่ไปนี�

【จํานวนเงนิชว่ยเหลอื】
・ เบี�ยชว่ยเหลอือบรมวชิาชพี︓รายเดอืย 100,000 เยน 
・ เบี�ยชว่ยเหลอืคา่เดนิทาง︓จํานวนเงนิกําหนดไวค้งที�ตามเสน้ทางการเดนิทางจนถงึสถานที�ฝึกอบรมวชิาชพี

(มวีงเงนิสงูสดุจํากดั)
・ เบี�ยชว่ยเหลอืคา่ที�พัก︓ รายเดอืน 10.700  เยน
※รายละเอยีดของ”เบี�ยชว่ยเหลอืคา่เดนิทาง” “เบี�ยชว่ยเหลอืคา่ที�พัก” กรณุาตดิตอ่สอบถามกบัฮลัโหลเวริค์

【เงื�อนไขและขอ้กําหนดหลักในการให】้（บคุคลซึ�งเป็นผูบ้รรลตุามเงื�อนไขและขอ้กําหนดทั�งหมดดังตอ่ไปนี�）
・ รายไดข้องผูย้ื�นขอ ไมเ่กนิ８0,000 เยนตอ่ เดอืน（※）

※ เป็นผูท้ี�ทํางานเป็นกะ ผูท้ี�ทํางานรับจา้งอาชพีอสิระ ฟรแีลนซ์ ผูท้ี�ทํางานธรุกจิเสรมิ เจา้ของกจิการสว่น

บคุคล  ผูท้ี�ทํางานควบคูสํ่าที�มรีายไดค้งที�ไมเ่กนิเดอืนละ80,000 เยน เงื�อนไขของรายไดผู้ย้ ื�นขอ ไมเ่กนิ 
120,000เยนตอ่เดอืน

(เฉพาะกจิจนถงึ เดอืน มนีาคม ปี ค.ศ 2022)
・ รายไดโ้ดยรวมของทั�งครอบครัว ไมเ่กนิ400,000เยนตอ่เดอืน (เฉพาะกจิจนถงึ เดอืน มนีาคม ปี ค.ศ 2022)）
・ สนิทรัพยแ์ละเงนิทนุโดยรวมของทั�งครอบครัว ไมเ่กนิ3,000,000เยน 

ข ั�นตอนการเขา้อบรม ︓กรณุาอา่นหนา้ที�33 (เชน่เดยีวกนักบั การฝึกอบรมวชิาชพีภาครัฐ)



มคีณุสมบตัทิี�มปีระโยชนใ์นการตอนหางานและเขา้ฝึกอบรมอาชพีในสถาบนัฝึกอบรม
มากกวา่６เดอืนขึ�นไป

(ตวัอยา่ง) การรับรองคณุสมบตัภิาครัฐเชน่พยาบาล พยาบาลวชิาชพี ผูด้แูลเด็กนัก
บรบิาลวชิาชพี นักกายภาพบําบดั  นักกจิกรรมบําบดั  พอ่ครัวผูเ้ชี�ยวชาญ
ดา้นสขุลกัษณะของการทําขนม เป็นตน้ และ คณุวฒุริบัรองภาคเอกชน
เชน่ สาขาดจิติลัเป็นตน้

เงนิชว่ยเหลอืสง่เสรมิการฝึกอบรมอาชพีข ั�นสงู

มอบเงนิชว่ยเหลอืเป็นคา่ครองชพีในชว่งระหวา่งเขา้รับการฝึกอบรมเกี�ยวขอ้งกบัการ
ไดว้ฒุรัิบรอง เพื�อสง่เสรมิการไดม้าซึ�งคณุสมบัตกิารรับรองนั�นซึ�งใชใ้นการไดง้านที�
มคีวามมั�นคงของครอบครัวเลี�ยงเดี�ยว

ผูท้ี�เป็นพอ่แมเ่ลี�ยงเดี�ยวซึ�งเป็นไปตามเกณฑข์อ้ใดขอ้หนึ�งดงัลา่งตอ่ไปนี� นับจาก
วันที�เริ�มเขา้ฝึกอบรมอาชพี

①เป็นผูท้ี�มรีายไดอ้ยูใ่นระดบัเทยีบเทา่หรอืรับเงนิชว่ยเหลอืเงนิชว่ยเลี�ยงดบูตุร

②เป็นผูท้ี�คาดวา่จะไดก้ารรับรองคณุสมบตัทิี�ตั�งเป้าหมายไวเ้ป็นตน้และเขา้ฝึกอบรม
หลกัสตูรมากกวา่６ เดอืนขึ�นไป ในสถาบนัการฝึกอบรม

คณุสมบตั ิ

การฝึกอบรมเป้าหมาย

i ตดิตอ่สอบถามไดท้ี� หนว่ยงานปกครองประจําหมูบ่า้น 
เขต แขวง เมอืง จงัหวดัที�อาศยัอยู่

ในชว่งระยะเวลาฝึกอบรม    รายเดอืน เดอืนละ100,000 เยน

※ครอบครัวที�ชาํระภาษีทอ้งถิ�น อยูท่ี�เดอืนละ 70,500 เยน

※ใหเ้งนิชว่ยเหลอืเพิ�ม４0,000 เยน จําระยะเวลา １ปี  ปีสดุเทา้ของการจบ

การฝึกอบรมเทา่นั�น

รายละเอยีดการใหเ้งนิชว่ยเหลอื
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เงนิอดุหนุนชว่ยเหลอืเพื�อตอบสนองรบัมอืกบัการปิดเรยีนของโรงเรยีน
ประถมศกึษา เป็นตน้ (สําหรบัผูป้ระกอบการที�วา่จา้งผูใ้ชแ้รงงาน)

ใหเ้งนิชว่ยเหลอืผูป้ระกอบที�ใหพ้นักงานหยดุลาพักรอ้นแบบไดค้า่จา้ง(ยกเวน้วนัหยดุลาพักรอ้น
ประจําปีตามกฎหมายมาตรฐานแรงงาน โดยไมตํ่านงึวา่จะเป็นพนักงานประจําหรอืไมป่ระจํา เพื�อ
รับมอืกบัการลดนอ้ยลงของรายไดต้ามการหยดุงานของผูใ้ชแ้รงงานที�เป็นผูป้กครองของเด็กซ่
งอยูใ่นระดบัประถมศกึษาแหง่นั�น ฯลฯ ในกรณีที�โรงเรยีนประถมศกึษามกีารปิดเรยีนชั�วคราว เป็น
ตน้เนื�องจากผลกระทบโรคระบาดเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่

เป็นผูป้ระกอบการที�มคีวามจําเป็นตอ้งใหผู้ใ้ชแ้รงงานหยดุลาพักรอ้นแบบไดค้า่จา้งคนละตัวกบัวันหยดุลาพักผอ่น
ประจําปีตามกฏหมายมาตรฐานแรงงาน(ใหเ้งนิเต็มจํานวนของคา่จา้ง)ซึ�งมคีวามจําเป็นตอ้งเลี�ยงดบูตุรในขอ้①และขอ้
②ในฐานะที�เป็นผูป้กครอง
①เด็กที�เรยีนใน (※※) เชน่ โรงเรยีนประถมศกึษา (※) ซึ�งปิดเรยีนชั�วคราวตามแนวทางเป็นตน้เป็นมาตรการรับมอืเกี�ยวกบั

การแพรร่ะบาดโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่
※กรณีของการเขา้เรยีนแบบแหลื�อมเวลา การเรยีนออนไลน ์การปิดการเรยีนในระดับชั�นและระดับปีการศกึษา 

ไมใ่ชเ่พยีงแคก่ารปิดเรยีนทั�งโรงเรยีนของโรงเรยีนประถมศกึษาเป็นตน้เทา่นั�น ก็อยูใ่นเกณฑ์
※※อาทเิชน่ โรงเรยีนประถมศกึษา คอื︓โรงเรยีนประถมศกึษา    โรงเรยีนเทยีบเทา่โรงเรยีนประถมศกึษา โรงเรยีน

พเิศษเฉพาะทาง  สโมสรเด็กหลังเลกิเรยีน ศนูยบ์รกิารเดยเ์ซอรว์สิเด็กหลังเลกิเรยีนโรงเรยีนอนุบาล สถานรับ
เลี�ยงเด็ก  ศนูยเ์รยีนรูเ้ด็กเล็กซึ�งไดรั้บการรับรอง  เป็นตน้

②บตุรที�มคีวามจําเป็นตอ้งหยดุเรยีนโรงเรยีนประถมศกึษา เชน่ บตุรที�ตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หมฯ่ลฯ

คณุสมบตั（ิผูป้ระกอบการ）

จํานวนงนิชว่ยเหลอื

จํานวนเงนิเทยีบเทา่คา่จา้งที�จา่ยใหผู้ใ้ชแ้รงานดังกลา่วซึ�งไดล้าพักรอ้นแบบไดค้า่จา้ง ×10／10

※สว่นที�ไดล้าพักรอ้นชว่ง วันที�  1 สงิหาคม จนถงึ วันที� 31 ธันวาคม ปี ค.ศ  2021 จํานวนสงูสดุรายวัน13,500 เยน
สว่นที�ไดล้าพักรอ้นชว่ง วันที� 1 มกราคม จนถงึ วันที� 28 กมุภาพันธุ ์ปี ค.ศ 2022 จํานวนสงูสดุรายวัน 11,000 เยน
สว่นที�ไดล้าพักรอ้นชว่ง วันที� 1 มนีาคม จนถงึ วันที�  31 มนีาคม ปี ค.ศ 2022    จํานวนสงูสดุรายวัน 9,000 เยน

※บรษัิทที�มสํีานักงานอยูใ่นเขตพื�นที�ซึ�งตอ้งดําเนนิมาตรการกึ�งภาวะฉุกเฉนิ หรอื ในเขตพื�นที�เป้าหมายของประกาศภาวะ
ฉุกเฉนิในชว่งระหวา่งเวลาพักรอ้นที�จะยื�นขอ   จํานวนเงนิสงูสดุที�ให ้วันละ15,00 เยน

วนัมผีลบงัคบัใช้

ลาพักรอ้นแบบไดค้า่จา้ง วันที� 1 สงิหาคม ปีค.ศ 2021   จนถงึ วันที� 31  มนีามคม ปีค.ศ2022 
※ยกเวน้วันที�โรงเรยีนไมม่กํีาหนดการเปิดเรยีน เชน่ วันปิดภาคเรยีนฤดรูอ้น วันปิดภาคเรยีนฤดหูนาว 
   วันปิดภาคเรยีนฤดใูบไมผ้ล ิเป็นตน้

 ขอ้มูลรายละเอยีดและเงื�อนไขการใหต้รวจสอบไดท้ี�
เว็บไซตก์ระทรวงสาธารณสขุ แรงงาน และสวสัดกิาร

ชว่งเวลายื�นขอ

i

 ตดิตอ่สอบถามเรื�องท�ัวไป、

ศนูยต์ดิตอ่ทางโทรศพัท ์เงนิชว่ยเหลอื และเงนิชว่ยเหลอืรบัมอืกบัการหยดุการเรยีนการสอนโรงเรยีน
ประถมศกึษา เงนิอดุหนนุเพื�อการจา้งงาน เงนิอดุหนนุเพื�อการรกัษาเสถยีรภาพการจา้งงานอตุสาหกรรม
0120－60－3999 เวลารบัเร ื�อง︓เวลา９︓00 น. จนถงึ 21︓00 น.（ รวมวนัเสาร ์อาทติยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์）

คน้หาชว่ยเหลอืลาพักรอ้น 
โคโรนาสายพันธุใ์หม่

●วันที�ไดล้าพักรอ้นชว่ง วันที�วันที� 1 สงิหาคม จนถงึ วันที� 31 ตลุาคม ปีค.ศ 2021⇒ วันที� 27 ธันวาคม ปีค.ศ 2021 （ตอ้งสง่ถงึ）
●วันที�ไดล้าพักรอ้นชว่ง วันที�１ พฤศจกิายน ปีค.ศ 2021 จนถงึ วันที� 31 ธันวาคม ปีค.ศ 2021 ⇒ วันที� กมุภาพันธุ2์8 ปีค.ศ2022 （ตอ้งสง่ถงึ）
●วันที�ไดล้าพักรอ้นชว่ง วันที�１ มกราคม ปีค.ศ2022  จนถงึ วันที� 31 มนีาคม ปีค.ศ2022 ⇒ วัน 31 พฤษภาคมปีค.ศ2022 （ตอ้งสง่ถงึ）

 ”ศนูยใ์หค้ําปรกึษาเฉพาะกจิเกี�ยวกบัเงนิชว่ยเหลอืรบัมอืกบัการหยดุการเรยีนการสอนโรงเรยีนประถมศกึษา 
สํานกังานแรงงานประจาํจงัหวดั มกีารดําเนนิงานขบัเคลื�อนการใชเ้งนิชว่ยเหลอืใหเ้กดิประโยชน ์และการนําเอา
ระบบหยดุลาพกัรอ้นเฉพาะกจิเขา้ใชใ้นบรษิทั เป็นตน้ ตามรายละเอยีดของคําปรกึษาที�ไดร้บัจากผูใ้ชแ้รงงาน เชน่ 
“ ขอใหม้กีารใชเ้งนิชว่ยเหลอืที�ในบรษิทั ” เป็นตน้    สําหรบัการยื�นใบคําขอโดยตรงของผูใ้ชแ้รงงานตามระบบของ
เงนิชว่ยเหลอื เงนิชว่ยเหลอืหยดุงาน หรอืศนูยใ์หค้ําปรกึษาเฉพาะกจิ กรณุาอา่นตรวจสอบไดท้ี�นี�ที�นี�
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เงนิอดุหนุนชว่ยเหลอืเพื�อตอบสนองรบัมอืกบัการปิดเรยีนของโรงเรยีน
ประถมศกึษา เป็นตน้ (สําหรบัผูร้บังานมาทําสว่นตวั)

ใหเ้งนิชว่ยเหลอืผูป้กครองที�ทํางานสว่นตวัที�ไมส่ามารถทํางานแบบสญัญาจา้งไดเ้พื�อเลี�ยงดู
บตุร ในกรณีที�โรงเรยีนประถมศกึษาปิดการเรยีนเป็นการชั�วคราวเนื�องจากไดรั้บผลกรทบโรคตดิ
เชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม ่เป็นตน้

เป็นผูป้กครองที�มคีวามจําเป็นตอ้งเลี�ยงดบูตุรในขอ้①และขอ้②และเป็นผูท้ี�เป็นไปตามเงื�อนไขขอ้กําหนด
①เด็กที�เรยีนใน (※※) เชน่ โรงเรยีนประถมศกึษา (※) ซึ�งปิดเรยีนชั�วคราวตามแนวทางเป็นตน้เป็นมาตรการรับมอื

เกี�ยวกบัการแพรร่ะบาดโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่
※กรณีของการเขา้เรยีนแบบแหลื�อมเวลา การเรยีนออนไลน ์การปิดการเรยีนในระดับชั�นและระดับปีการศกึษา 

ไมใ่ชเ่พยีงแคก่ารปิดเรยีนทั�งโรงเรยีนของโรงเรยีนประถมศกึษาเป็นตน้เทา่นั�น ก็อยูใ่นเกณฑ์
※※อาทเิชน่ โรงเรยีนประถมศกึษา คอื︓โรงเรยีนประถมศกึษา    โรงเรยีนเทยีบเทา่โรงเรยีนประถมศกึษา 

โรงเรยีนพเิศษเฉพาะทาง  สโมสรเด็กหลงัเลกิเรยีน ศนูยบ์รกิารเดยเ์ซอรว์สิเด็กหลงัเลกิเรยีนโรงเรยีน
อนุบาล สถานรับเลี�ยงเด็ก  ศนูยเ์รยีนรูเ้ด็กเล็กซึ�งไดรั้บการรับรอง  เป็นตน้

②บตุรที�มคีวามจําเป็นตอ้งหยดุเรยีนโรงเรยีนประถมศกึษา เชน่ บตุรที�ตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หมฯ่ลฯ

คณุสมบตั ิ (สําหรบัผูร้บังานมาทาํสว่นตวั)

จํานวนจํานวนเงนิ

วนัมผีลบงัคบัใช้
วันที� 1 สงิหาคม ปีค.ศ 2021   จนถงึ วันที� 31  มนีามคม ปีค.ศ2022 
※ยกเวน้วันที�โรงเรยีนไมม่กํีาหนดการเปิดเรยีน เชน่ วันปิดภาคเรยีนฤดรูอ้น วันปิดภาคเรยีนฤดหูนาว 
   วันปิดภาคเรยีนฤดใูบไมผ้ล ิเป็นตน้

เง ื�อนไขขอ้กําหนด
●กรณีที�มกํีาหนดการทจีะทํางานสว่นบคุคล

●กรณีที�รับงานมกีารกําหนดแน่นอนเกี�ยวกบัวันเวลาและสถานที�ปฏบิตังิาน รายละเอยีดการปฏบิตังิานจากผูใ้หง้าน 

และไดรั้บผลตอบแทนตามการปฏบิตังิานตามสญัญารับจา้งงาน เป็นตน้ 

ชว่งเวลายื�นขอ

 รายละเอยีดเงื�อนไขการใหเ้งนิหรอืข ั�นตอนแบบละเอยีดตรวจสอบไดท้ี�เว็บไซต์
กระทรวงสาธารณสขุ แรงงาน และสวัสดกิาร

i

 ตดิตอ่สอบถามไดท้ี�
ศนูยต์ดิตอ่ทางโทรศัพท ์เงนิชว่ยเหลอื และเงนิชว่ยเหลอืรับมอืกบัการหยดุการเรยีนการสอนโรงเรยีน

ประถมศกึษา เงนิอดุหนุนเพื�อการจา้งงาน เงนิอดุหนุนเพื�อการรักษาเสถยีรภาพการจา้งงานอตุสาหกรรม
0120－60－3999
เวลารับเรื�อง︓9:00 น. จนถงึ 21:00 น. (รวมวันเสาร ์อาทติยแ์ละวันหยดุนักขตัฤกษ์)

วันที�ไมส่ามารถทํางานได ้
วันที� 1 สงิหาคม จนถงึ วันที� 31 ธันวาคม ปีค.ศ 2021 ⇒วันละ 6,750 เยน (อตัราคงที�)
วันที� 1 มกราคม จนถงึ วันที� 28 กมุภาพันธุ ์ปีค.ศ 2022 ⇒วันละ 5,500 เยน (อตัราคงที�)
วันที� 1 มนีาคม จนถงึ วันที�  31 มนีาคม ปีค.ศ 2022 ⇒วันละ 4,500 เยน (อตัราคงที�)
※ผูท้ี�มทีี�อยูใ่นเขตพื�นที�ซึ�งตอ้งดําเนนิมาตรการกึ�งภาวะฉุกเฉนิ หรอื ในเขตพื�นที�เป้าหมายของประกาศภาวะ

ฉุกเฉนิในชว่งระหวา่งที�ไมส่ามารถปฏบิตังิานไดเ้ลยซึ�งจะทําการยื�นขอ วันละ7,500 เยน (อตัราคงที�)

วันที�ไมไ่ดทํ้างาน
วันที� 1 สงิหาคม จนถงึ วันที� 31 ตลุาคม ปีค.ศ 2021 ⇒ ภายใน วันที�27 ธันวาคม  ปีค.ศ 2021  （ตอ้งสง่ถงึ）
วันที� １พฤศจกิายน จนถงึวันที�31 ธันวาคม ปีค.ศ 2021 ⇒ ภายใน วันที�28 กมุภาพันธุ ์ ปีค.ศ2022 （ ตอ้งสง่ถงึ ）
วันที� １ มกรามคม จนถงึ วันที� 31  มนีาคม ปีค.ศ 2022 ⇒ ภายใน วันที� 31  พฤษภาคม ปี ค.ศ2022 （ ตอ้งสง่ถงึ）



โครงการชว่ยเหลอืผูใ้ชบ้รกิารพี�เลี�ยงเด็กซึ�งไดรั้บการสนับสนุนโดยองคก์รบรษัิท
（มาตรการชว่ยเหลอืพเิศษ︓สําหรับผูทํ้างานในบรษัิท）

เป็นการใหค้วามชว่ยเหลอืเงนิคา่ใชบ้รกิารในกรณีที�ใชบ้รกิารพี�เลี�ยงเด็กจากการที�โรงเรยีน
ประถมศกึษา ฯลฯหยดุการเรยีนการสอนเฉพาะกจิ เนื�องจากการแพรร่ะบาดของไวรัสโคโรนา
สายพันธุใ์หม ่แตผู่ป้กครองที�ทํางานในบรษัิทซึ�งไมส่ามารถใชบ้รกิารสโมสรดแูลเด็กหลงัเลกิ
เรยีนไดร้วมถงึหยดุงานไมไ่ด ้ทั�งนั�นผูป้ระกอบอาชพีสว่นตวัก็สามารถใชโ้ครงการนี�ได ้

เป็นผูท้ี�อยูใ่นเกณฑข์อ้ที�①ถงึ③ดังดา้นลา่งตอ่ไปนี�จะมสีทิธิ�ไดรั้บการชว่ยเหลอืตามมาตรการพเิศษ

①ทํางานในบรษัิทภาคเอกชนเป็นตน้

② ผูท้ี�ไมส่ามารถทํางานตอ่ไดห้ากไมใ่ชบ้รกิารพี�เลี�ยง เนื�องจากคูส่มรสตอ้งทํางานหรอืเป็นผูป้กคราองเลี�ยง

เดี�ยว

③ โรงเรยีนประถมศกึษาหรอืสถานอนุบาลเด็กที�บตุรของทา่นเรยีนอยูนั่�นหยดุการเรยีนหรอืปิดโรงเรยีน

เนื�องจากการแพรร่ะบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธใุหม่

คณุสมบตั ิ

รายละเอยีดของมาตรการชว่ยเหลอืพเิศษ

ข ั�นตอนระเบยีบการยื�นขอ

หค้วามชว่ยเหลอืเป็นคปูองสว่นลด (2000เยนตอ่ใบสามารถ) นําไปใชไ้ดใ้นกรณีที�โรงเรยีนประถมศกึษา
หรอืสถานอนุบาลเด็กปิดโรงเรยีนหรอืหยดุการเรยีนเป็นการเฉพาะกจิ 

＜ชว่งเวลาปกต＞ิ ＜มาตรการชว่ยเหลอืพเิศษ＞

・ จํานวนใบสงูสดุตอ่วนั ︓ ２ใบ/คน ⇒ ５ใบ/คน

・ จํานวนใบสงูสดุตอ่เดอืน ︓ 24ใบ/ครอบครัว ⇒ 120ใบ/ครอบครัว

・ จํานวนสงูสดุตอ่ปี ︓280ใบ/ครอบครัว ⇒ ไมม่กีารจํากัดจํานวน
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① ยื�นสมัครขอคปูอง

สว่นลด

⑥สง่คนืตน้ขั�วของคปูอง

สว่นลดที�ใชแ้ลว้

④ ใหบ้รกิารพี�เลี�ยงเด็ก

⑤ ชําระเงนิคา่ใช ้

บรกิารและแลกเปลี�ยน
ยื�นคปูองสว่นลด

③ สมัครของใช ้

บรกิารพี�เลี�ยงเด็ก

② สง่คปูองสว่นลด

ทางไปรษณีย์

※ แจกตั�วใบจรงิที�
ระบรุายละเอยีด

●กรณุาดรูายละเอยีดเพิ�มเตมิไดท้ี�หนา้เว็บไซตข์องสมาคมผูใ้หบ้รกิารดแูลเด็กแหง่ชาติ

http://www.acsa.jp/



โครงการชว่ยเหลอืผูใ้ชบ้รกิารพี�เลี�ยงเด็กซึ�งไดรั้บการสนับสนุนโดยองคก์รบรษัิท
（มาตรการชว่ยเหลอืพเิศษ︓สําหรับผูท้ี�ประกอบอาชพีสว่นตัว）

เป็นการใหค้วามชว่ยเหลอืเงนิคา่ใชบ้รกิารในกรณีที�ใชบ้รกิารพี�เลี�ยงเด็กจากการที�โรงเรยีน
ประถมศกึษา ฯลฯหยดุการเรยีนการสอนเฉพาะกจิเนื�องจากการแพรร่ะบาดของไวรัสโคโรนา
สายพันธุใ์หม ่แตผู่ป้กครองไมส่ามารถใชบ้รกิารสโมสรดแูลเด็กหลงัเลกิเรยีนไดร้วมถงึไม่
สามารถหยดุงานได ้ทั�งนั�นผูป้ระกอบอาชพีสว่นตวัก็สามารถใชโ้ครงการนี�ได ้

เป็นผูท้ี�อยูใ่นเกณฑข์อ้ที�①ถงึ③ดังดา้นลา่งตอ่ไปนี�จะมสีทิธิ�ไดรั้บการชว่ยเหลอืตามมาตรการพเิศษ

①ผูท้ี�ประกอบอาชพีสว่นตัว (ดําเนนิธรุกจิของตัวเอง ผูป้ระกอบอาชพีอสิระฟรแีลนซ ์เป็นตน้

②ผูท้ี�ไมส่ามารถทํางานตอ่ไดห้ากไมใ่ชบ้รกิารพี�เลี�ยง

เนื�องจากคูส่มรสตอ้งทํางานหรอืเป็นผูป้กคราองเลี�ยงเดี�ยว

③โรงเรยีนประถมศกึษาหรอืสถานอนุบาลเด็กที�บตุรของทา่นเรยีนอยูนั่�นหยดุการเรยีนหรอืปิดโรงเรยีน

เนื�องจากการแพรร่ะบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธใุหม่

คณุสมบตั ิ

รายละเอยีดของมาตรการชว่ยเหลอืพเิศษ

ข ั�นตอนระเบยีบการยื�นขอ

ใหค้วามชว่ยเหลอืเป็นคปูองสว่นลด (2000เยนตอ่ใบสามารถ)นําไปใชไ้ดใ้นกรณีที�โรงเรยีนประถมศกึษา
หรอืสถานอนุบาลเด็กปิดโรงเรยีนหรอืหยดุการเรยีนเป็นการเฉพาะกจิ 

＜มาตรการชว่ยเหลอืพเิศษ＞

・จํานวนใบสงูสดุตอ่วนั ︓ ５ใบ/คน

・จํานวนใบสงูสดุตอ่เดอืน ︓ 120ใบ/ครอบครัว

・จํานวนสงูสดุตอ่ปี ︓ ไมม่กีารจํากัดจํานวน
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①ยื�นสมัครขอคปูอง

สว่นลด

④ใหบ้รกิารพี�เลี�ยงเด็ก

⑤ชําระเงนิคา่ใชบ้รกิาร

และแลกเปลี�ยนยื�น
คปูองสว่นลด

③สมัครของใชบ้รกิารพี�เลี�ยงเด็ก

②สง่คปูองสว่นลดทาง

ไปรษณีย์

※แจกตั�วใบจรงิที�ระบุ
รายละเอยีด

⑥เก็บรักษาตน้

ขั�วของคปูอง
สว่นที�ใชแ้ลว้

i ●กรณุาดรูายละเอยีดเพิ�มเตมิไดท้ี�หนา้เว็บไซตข์องสมาคมผูใ้หบ้รกิารดแูลเด็กแหง่ชาติ

http://www.acsa.jp/



ขอ้มลูอื�นๆ 
แนะนําเว็บไซตเ์กี�ยวขอ้งกบัมาตรการใหค้วามชว่ยเหลอืเกี�ยวกบัไวรัสโคโรนา

กระทรวงทบวง เวบ็ไซตเ์กี�ยวกบัโรคตดิเชื�อไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่
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 คณะกรรมการการคา้ที�เป็นธรรมหนา้เพจ
เกี�ยวกบัโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่

ขอ้มลูเกี�ยวกบัอาทเิชน่ศนูยใ์หคํ้าปรกึษาเกี�ยวกบัแตล่ะ
โปรแกรมหรอืแนวคดิทางกฏหมายรับชว่งเหมาและกฎหมาย
ตอ่ตา้นการผูกขาดเพื�อใชเ้ป็นขอ้มลูอา้งองิเกี�ยวกบัโปรแกรม
สําหรับผูป้ระกอบการที�รับมอืกับโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสาย
พันธุใ์หม ่ เป็นตน้

 กระทรวงที�ดนิ โครงสรา้งพื�นฐาน การขนสง่ 
และการทอ่งเที�ยว การรับมอืจัดการของ กระทรวงที�ดนิ
โครงสรา้งพื�นฐาน การขนสง่ และการทอ่งเที�ยวเกี�ยวกับ
โรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่

ขอ้มลูเกี�ยวกบัโปรแกรมการใหค้วามชว่ยเหลอืแก่
ผูป้ระกอบการที�เกี�ยวขอ้งกบัการขนสง่คมนาคมภาครัฐ 
ขอ้มลูเกี�ยวกบัมาตรการทางดา้นโรคระบาดในระบบคมนาคม
ขนสง่สาธารณะ ขอ้มลูเกี�ยวกบัการใชร้ะบบขนสง่คมนาคม
สาธารณะสาํหรับประชาชนทกุคน

 กระทรวงสาธารณสขุ แรงงานและสวสัดกิาร หนา้เว็บจัดทํา
ขึ�นพเิศษสาํหรับขอ้มลู โรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่

ขอ้มลูรายละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรการใหค้วามชว่ยเหลอือาทเิชน่
เงนิอดุหนุนเพื�อการจา้งงาน สถานการณ์การตดิเชี�อของโรคตดิ
เชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม ่ฯลฯ สาํหรับประชาชนทกุคน

 สาํนักเลขาธกิารมาตรการดา้นโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนา
สายพันธุใ์หม่

ขอ้มลูเกี�ยวกบัการรับมอืตอ่โรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสาย
พันธุใ์หมส่าํหรับประชาชนทกุคน

 กระทรวงการคลงั
ขอ้มลูเกี�ยวกบัโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่

ขอ้มลูเกี�ยวกบัระบบการชะลําชําระภาษีสําหรับภาษีสรรพากร 
หรอืมาตรการชว่ยเหลอืการจัดการดา้นการเงนิในสถาบนั
การเงนิรัฐสาํหรับประชาชนทกุคน เป็นตน้

 กรมตํารวข การรับมอืตอ่โรคตดิเชื�อไวรัสโ
คโรนาสายพันธุใ์หม่

ขอ้มลูเกี�ยวกบัอาชญากรรมที�ใชป้ระโยชนจ์ากการเกดิของ
โรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่ หรอืขั�นตอนการ
ตดิตอ่ราชการแตล่ะประเภท เป็นตน้

 หน่วยงานบรกิารทางการเงนิ
ขอ้มลูเกี�ยวกบัโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่

ลงรายละเอยีดขอ้มลู เชน่ ขอ้มูลสําหรับกจิการสว่นบคุคล และ
ผูป้ระกอบการที�ประสบปัญหา การหมนุเวยีนเงนิทนุ เป็นตน้

 สมาคมคุม้ครองผูบ้รโิภคญี�ปุ่ น ขอ้มลูสาํหรับผูบ้รโิภค
เกี�ยวกบัไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่

ขอ้มลูเกี�ยวกบัชอ่งทางการตดิตอ่ปรกึษาการใชช้วีติและการ
บรโิภค หรอื ขอ้มลูการขอใหร้ะมัดระวงัในฐานะผูบ้รโิภค
เชน่ปัญหาทางดา้นกฏหมายการฉอ้โกง ตม้ตุน๋หรอืการชกั
จงูโดยมนัียน่าสงสยัโดยใชป้ระโยชนจ์ากการเกดิของโรค
ตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม ่ เป็นตน้

 กระทรวงเศรษฐกจิ การคา้ และอตุสาหกรรม มาตรการให ้
ความชว่ยเหลอืเกี�ยวกบัโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่

แนะนํานโยบายมาตรการใหค้วามชว่ยเหลอืบรษัิท เพื�อผอ่น
คลายผลกระทบตอ่บรษัิทเนื�องจากโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนา
สายพันธุใ์หม ่（COVID-19）

 กระทรวงสิ�งแวดลอ้ม หนา้เว็บจัดทําขึ�นพเิศษสาํหรับขอ้มลู

โรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่

ขอ้มลูเกี�ยวกบัมาตรการของกระทรวงสิ�งแวดลอ้มในการป้อง
การการแร่ระบาดของโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่
เป็นตน้

 กระทรวงยตุธิรรม หนา้เว็บจัดทํา

ขึ�นพเิศษสาํหรับขอ้มลู โรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่

ขอ้มลูเกี�ยวกบัโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่สําหรับ
ชาวตา่งชาตทิกุคนที�อาศยัอยูใ่นญี�ปุ่ นหรอืประชาชนชาวญี�ปุ่ น
ทกุคน(เชน่การเดนิทางเขา้ประเทศจากตา่งประเทศ การ
ชว่ยเหลอืการดํารงชพี การยื�นขอสทิธิ�การพํานัก ปัญหาสทิธิ
มนุษยชน ปัญหาทางกฎหมาย เป็นตน้)

 กระทรวงเกษตร ป่าไม ้และประมง
โรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่

ขอ้มลูเกี�ยวกบัการรับมอืตอ่โรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสาย
พันธุใ์หม ่ สาํหรับผูป้ระกอบการดา้นอาหาร และผูทํ้า
กจิการประมง ประชาชนทั�วไปทกุคน( เชน่ มาตรการให ้
ความชว่ยเหลอื การขอความร่วมมอืกรณีทานอาหารนอก
บา้น ขอ้มลูการจัดสง่อาหารเป็นตน้)

 กรมกํากบัดแูลผูพั้กนักอาศยัเขา้และออกประเทศ
ขอ้มลูเกี�ยวกบัโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่

ขอ้มลูเกี�ยวกบัการพํานักและการเดนิทางเขา้ประเทศญี�ปุ่ น
เกี�ยวกบัโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม ่ เป็นตน้



ขอ้มลูอื�นๆที�เกี�ยวขอ้ง
แนะนําเว็บไซตเ์กี�ยวกบัมาตรการชว่ยเหลอืที�เกี�ยวขอ้งกบัไวรัสโคโรนา
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 แผนพับมาตรการชว่ยเหลอื（สาํหรับทกุคนที�เป็นผูป้ระกอบ

การที�ไดรั่บผลกระทบจากโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันูธใ์หม）่

แผน่พับสรุปรวบรวมขอ้มลูมาตรการใหค้วามชว่ยเหลอืซึ�งผู ้
ประกอบทกุคนที�ไดรั้บผลกระทบจากการเกดิของโรคตดิเชื�อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่ สามารถนําไปใชไ้ด ้

 มาตรการใหค้วามชว่ยเหลอืแกผู่ป้ระกอบการเกี�ยวกบัอาหาร

และผูป้ระกอบกจิการเกษตรและประมง

สรุปรวบรวมขอ้มลูใหเ้ขา้ใจงา่ยสําหรับมาตรการใหค้วาม
ชว่ยเหลอืแกผู่ป้ระกอบการที�เกี�ยวกบัอาหาร ผูทํ้ากจิการ
ประมง เกษตร ซึ�งไดรั้บผลกระทบโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนา
สายพันธุใ์หม่

 มาตรการใหค้วามชว่ยเหลอืตอ่ผุท้ี�เกี�ยวกบังานศลิปะวฒันธรม

สรุปขอ้มลูเขา้ใจงา่ยเกี�ยวกบัมาตรการใหค้วามชว่ยเหลอืแก่
ผูท้ี�เกี�ยวกบักบัดา้นศลิปะวัฒนธรรม

 รายการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นเศรษฐกจิแกย่นักเรยีนนักศกึษา

ที�ไดรั้บผลกระทบโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม ่เป็นตน้

สรุปรวบรวมขอ้มลูระบบใหค้วามชว่ยเหลอืทางเศรษฐกจิ
เกี�ยวกบันักเรยีน นักศกึษาทกุคนที�ประสบปัญหาการตดิขดั
ทางการเรยีนเนื�องจากโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่

 เว็บไซตใ์หค้วามชว่ยเหลอืการใชช้วีติชาวตา่งชาติ

ขอ้มลูเป็นประโยชนใ์นการใชช้วีติในประเทศญี�ปุ่ นหรอืขอ้มลู
เกี�ยวกบัโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หมใ่นแตล่ะภาษา

 เว็บไซตค์วามปลอดภัยในตา่งประเทศ กระทรวงการตา่งประเทศ

ขอ้มลูเกี�ยวกบัความลําบากในการออกนอกประเทศเนื�องจาก
หยดุใหบ้รกิารทางการบนิเนื�องจากโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนา
สายพันธุใ์หม ่หรอืการแจง้ขอ้มลูอนัตรายโรคตดิเชื�อไวรัสโค
โรนาสายพันธุใ์หมใ่นแตล่ะประเทศ การเปลี�ยนแปลง
มาตรการจัดการรับมอืตามการการเปลี�ยนแลงขอ้มลูอนัตราย
โรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่

 ศนูยใ์หบ้รกิารตรวจหาเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่

สาํหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ（TeCOT）

ขอ้มลูเชน่การใหบ้รกิารที�สามารถคน้หาสถานรักษาพยาบาล
ทางการแพทยซ์ึ�งสามารถออกเอกสารใบรับรองตรวจตาม
การรอ้งของประเทศปลายทางที�จะเดนิทางโดยไมค่ดิ
คา่ใชจ้า่ยภายใตค้วามร่วมมอืกบักระทรวงสาธารณสขุ 
แรงงานและสวสัดกิาร โดยกระทรวงเศรษฐกจิ การคา้ และ
อตุสาหกรรม

 ศนูยใ์หค้วามชว่ยเหลอืทางกฏหมายญี�ปุ่ น（โฮเทราส）ุ

ขอ้มลูโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่

ขอ้มลูที�จําเป็นตอ้งใชใ้นการแกไ้ขปัญหาทางดา้นกฏหมาย
เกี�ยวกบัโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่

 ใหค้วามชว่ยเหลอืกบัครอบครัวเลี�ยงเดี�ยว

ตามการแพร่ระยาดของโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่

สรุปรวบรวมขอ้มลูมาตรการใหค้วามชว่ยเหลอืโดยภาครัฐที�
สามารถใชไ้ดส้ําหรับทกุคนเชน่ครอบครัวเลี�ยงเดี�ยวที�ไดรั้บ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนา
สายพันธุใ์หม่

 มาตรการใหค้วามชว่ยเหลอืตอ่หน่วยงานที�รับชาวตา่งชาตปิละ

ชาวตา่งชาตสิาํหรับผลกระทลของโรคตดิเชื�อไวรัสโค

โรนาสายพันธุใ์หม่

ขอ้มลูเกี�ยวกบัมาตรการใหค้วามชว่ยเหลอืแตล่ะประเภทที�
สามารถขอรับความชว่ยเหลอืไดส้ําหรับหน่วยงานที�รับหรอืผู ้
วา่จา้งที�จา้งงานชาวตา่งชาตหิรอืชาวตา่งชาติ

 แอปฟลเิคชน่การตดิตอ่สมัผัสไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่

(COCOA)

แอปพลเิคชนัตรวจสอบการสมัผัสใชง้านบนสมารท์โฟนซึ�ง
สามารถรับขอ้มลูขา่วสารเกี�ยวกบัความเป็นไปไดท้ี�มกีาร
สมัผัสกบัผูต้ดิเชื�อโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หมใ่

 แนะนําความชว่ยเหลอืตา่งๆ ตามการแพร่ระบาดโรคตดิเชื�อ

ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่

ขอ้มลูเชน่แผน่พับซึ�งสรุปรวบรวมการใหค้วามชว่ยเหลอืแกผู่ ้
ที�ไดรั้บผลกระทบตอ่กจิการหรอืการดํารงชพีเนื�องจากโรค
ตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม ่เป็นตน้

 แอปพลเิคชนัดาวนใ์บรับรองฉดีวคัซนีโคโรนาสายพันธุใ์หม่

แอปพลเิคชนัจัดทําขึ�นอยา่งเป็นทางการโดยรัฐบาลญี�ปุ่ นเพื�อ
ดาวนโ์หลดใบรับรองผลการฉดีวคัซนีโคโรนาสายพันธุใ์หม่


