タイ語

ข้ อมูลเกี่ยวกับการช่ วยเหลือเพื่อการดารงชีพ
ปรั บปรุ งข้ อมูล ณ วันที่ 16 กรกฏาคม ปี 2020

ในกรณีท่ ที ่ านประสบปั ญหาทางการเงิน(ค่ าครองชีพและเงินทุนสาหรั บกิจการ)
 เงินช่ วยเหลือพิเศษอย่ างเท่ าเทียมกัน(ชื่อสมมุติ)
เป็ นเงินจำนวน100,000เยนต่อคนที่จะมอบให้ แก่ผ้ ทู ี่มชี ื่อในทะเบียนผู้อยู่อำศัยพื ้นฐำนณวันที่ใช้ เป็ นเกณฑ์ (วันที่27เมษำยน
ค.ศ.2020)※ต้ องยื่นขอภำยใน3เดือนนับจำกวันที่เปิ ดให้ สมัคร

 เงินช่ วยเหลือพิเศษเฉพาะกิจแก่ ครอบครัวที่เลีย้ งดูบุตร(สาหรับครอบครัวที่เลีย้ งดูบุตร)

เป็ นเงินช่วยเหลือพิเศษเฉพำะกิจ(จ่ำยให้ เป็ นเงินก้ อนรวบยอด)ที่จะมอบให้ แก่ครอบครัวที่ได้ รับเงินสงเครำะห์บตุ ร(ตำมกฎหลัก)โดยเป็ นหนึง่
ในระบบกำรให้ ควำมช่วยเหลือในกำรดำรงชีพแก่ครอบครัวที่ต้องเลี ้ยงดูบตุ รและได้ รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์
ใหม่

 เงินช่ วยเหลือพิเศษชั่วคราวสาหรับครอบครัวเลีย้ งเดี่ยวที่มีรายได้ ต่า
ให้ เงินช่วยเหลือพิเศษชัว่ ครำวเพื่อช่วยเหลือต่อกำรลดลงของรำยได้ หรื อกำรเพิม่ ขึ ้นของภำระในกำรเลี ้ยงบุตรสำหรับครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยวซึง่ มีรำยได้
ต่ำที่แบกรับภำระกำรทำงำนและเลี ้ยงดูบตุ รเพียงลำพังคนเดียวสืบเนื่องจำกได้ รับผลกระทบจำกโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่

P.５

P.６

P.７

 เงินกู้ฉุกเฉินรายย่ อยและเงินช่ วยเหลือทั่วไป(ค่ าครองชีพ)
เป็ นกำรให้ ก้ ูยืมเช่นค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำรงชีพที่จำเป็ นที่จะมอบให้ แก่ผ้ ทู ี่มีปัหหำด้ ำนเงินทุนในกำรครองชีพเพรำะต้ องหยุดงำนตกงำนหรือ
เหตุผลอื่นๆเนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่

P.８

 เงินช่ วยเหลือเพื่อรักษากิจการไว้ (สาหรับเจ้าของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมและเจ้าของธุรกิจส่ วนตัว)
เป็ นเงินช่วยเหลือที่สำมำรถนำไปใช้ กบั กิจกำรได้ ในวงกว้ ำงเพื่อค ้ำจุนให้ กิจกำรอยู่ต่อไปและเป็ นประโยชน์ต่อกำรฟื น้ ฟูกิจกำรโดยจะมอบให้ แก่
ผู้ประกอบกิจกำรที่ได้ รับผลกระทบร้ ำยแรงเป็ นพิเศษจำกระบำดของเชื ้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่

 เงินช่ วยเหลือค่ าเช่ า(สาหรับนิติบุคคลขนาดเล็กกลางและบริษัทขนาดกลางผู้ประกอบการส่ วนบุคคล)
ให้ เงินช่วยเหลือสำหรับผู้ประกอบกิจกำรให้ เช่ำพื ้นที่โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแบ่งเบำภำระค่ำเช่ำค่ำที่ดินเพื่อค ้ำจุนให้ ผ้ ปู ระกอบกำรที่เผชิหหน้ ำกับกำร
ลดลงของรำยได้ ให้ ดำเนินกิจกำรได้ ต่อเนื่องเหตุเพรำะมำจำกยืดขยำยประกำศภำวะฉุกเฉินในเดือนพฤษภำคมเป็ นต้ น

 อาทิเช่ นสินเชื่อพิเศษโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยบรรษัทเงินทุนเพื่อพัฒนาเกาะโอ
กินาวาและบรรษัทเงินทุนเพื่อธุรกิจแห่ งชาติญ่ ีปุ่นเป็ นต้ น

P.９

P.10

P.11

สินเชื่อไม่มีดอกเบี ้ยและไม่ต้องค ้ำประกันสำหรับผู้ประกอบกำรส่วนบุคคลรวมถึงฟรี แลนซ์ซงึ่ มีลกั ษณะควำมเป็ นกิจกำรซึง่ ผลประกำรแย่ลง
เนื่องมำจำกผลกระทบจำกโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่

 สินเชื่อไม่ มีหลักประกันไม่ มีดอกเบีย้ โดยสถาบันการเงินสถาบันการเงินเอกชน

สินเชื่อไม่มีดอกเบี ้ยและไม่ต้องค ้ำประกันสำหรับผู้ประกอบกำรส่วนบุคคลรวมถึงฟรี แลนซ์ซงึ่ มีลกั ษณะควำมเป็ นกิจกำรซึง่ ผลประกำรแย่ลง
เนื่องมำจำกผลกระทบจำกโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่

 การผ่ อนผันเบีย้ ประกันสังคมฯลฯ
ท่ำนอำจได้ รับกำรผ่อนผันกำรชำระเบี ้ยประกันสังคมภำษี ของรัฐค่ำใช้ จ่ำยด้ ำนสำธำรณูปโภคหรื อ อื่นๆโดยเป็ นหนึง่ ในมำตรกำรรองรับ
ฉุกเฉินสำหรับผู้ที่มีควำมกังวลใจในกำรดำรงชีพ

P.12

P.13
～16

 การปรับปรุงเฉพาะกิจค่ าตอบแทนมาตรฐานเช่ นเบีย้ ประกันเงินทุนสารองเลีย้ งชีพเป็ นต้ น
ในกรณีที่ค่ำตอบแทนลดลงอย่ำงเห็นได้ ชดั เนื่องจำกหยุดงำนตำมผลกระทบจำกโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่สำมำรถทำกำร
ปรับปรุ งเฉพำะกิจค่ำตอบแทนมำตรฐำนเช่นเบี ้ยประกันเงินกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพเป็ นต้ นได้ ตงแต่
ั ้ เดือนถัดไป

P.17

ข้ อมูลเกี่ยวกับการช่ วยเหลือเพื่อการดารงชีพ
 การผ่ อนผันเบีย้ ประกันสังคมฯลฯ
ท่ำนอำจได้ รับกำรผ่อนผันกำรชำระเบี ้ยประกันสังคมภำษี ของรัฐค่ำใช้ จ่ำยด้ ำนสำธำรณูปโภคหรื อ อื่นๆโดยเป็ นหนึง่ ในมำตรกำรรองรับ
ฉุกเฉินสำหรับผู้ที่มีควำมกังวลใจในกำรดำรงชีพ

 โครงการให้ คาปรึ กษาและช่ วยเหลือผู้ประสบความยากลาบากในชีวิตให้ สามารถ
พึ่งพาตนเอง
เป็ นกำรช่วยเหลือแบบครอบคลุมตำมสภำพของแต่ละบุคคลที่มีชีวติ ยำกลำบำกและประสบปั หหำมำกมำย

 การคุ้มครองการดารง
เป็ชีนกำรให้
พ ควำมคุ้มครองที่จำเป็ นเช่นค่ำครองชีพค่ำที่อยูอ่ ำศัยตำมระดับควำมขัดสนซึ่งจะให้ แก่ผ้ ทู ี่มีชีวิตยำกลำบำกในปั จจุบันโดยมี วตั ถุประสงค์

P.18

P.19

P.20

เพื่อรับประกันคุณภำพชีวิตขั ้นพื ้นฐำนและเพื่อช่วยให้ พงึ่ พำตนเองได้

ในกรณีท่ ที ่ านต้ องหยุดงานเพราะติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
 เงินชดเชยกรณีเจ็บป่ วย
เป็ นกำรประกันรำยได้ หลังจำกกำรหยุดงำนตังแต่
้ วนั ที่4เป็ นต้ นไปในกรณีผ้ ทู ำประกันเช่นประกันสุขภำพต้ องหยุดงำนเพื่อเข้ ำรักษำตัวจำกกำร
ป่ วยหรื อบำดเจ็บ

P.21

 เงินชดเชยการหยุดงาน
ในกรณีที่บริษัทให้ พนักงำนหยุดงำนด้ วยเหตุผลที่เป็ นควำมรับผิดชอบของบริษัทบริษัทจะต้ องจ่ำยเงินชดเชยกำรหยุดงำน(ตังแต่
้ ร้อยละ60ของ
ค่ำจ้ ำงเฉลี่ย)ในช่วงเวลำที่ให้ หยุดงำน

P.22

 เงินอุดหนุนเพื่อการจ้ างงาน
เป็ นกำรช่วยเหลือค่ำใช้ จ่ำยที่ต้องใช้ สำหรับเป็ นเงินชดเชยกำรหยุดงำนเพื่อรักษำกำรจ้ ำงงำนไว้ โดยจะให้ แก่เจ้ ำของกิจกำรที่จำเป็ นต้ องลดกำร
ประกอบกิจกำรอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยเหตุผลทำงด้ ำนเศรษฐกิจ

P.23

 เงินอุดหนุนหยุดงานเพื่อรองรับโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
เงินข่วยเหลือเพื่อรองรับโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่สำหรับผู้ใช้ แรงงำนที่ไม่สำมำรถได้ รับเงินช่วยเหลือหยุดงำนและให้ หยุดงำนเนื่องจำก
ผลกระทบของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่

P.24

 เงินอุดหนุนลาหยุดพักร้ อนโดยมาตรการดูแลสุขภาพของความเป็ นมารดาที่เกี่ยวกับโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
ช่วยเหลือผู้ประกอบกำรที่มีกำรจัดระบบลำพักร้ อนและให้ สทิ ธิลำพักร้ อนสำหรับผู้ใช้ แรงงำนสตรี ที่อยู่ระหว่ำงตังครรภ์
้
ซงึ่ มีควำมจำเป็ นต้ อง
หยุดงำนในฐำนะที่เป็ นมำตรกำรดูแลสุขภำพของควำมเป็ นมำรดำที่เกี่ยวกับโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่

P.25

 เงินอุดหนุนเช่ นการให้ ความช่ วยเหลือร่ วม(โปรแกรมช่ วยเหลือป้องกันการออกจากงานเพื่อมาดูแล
ครอบครัว(เฉพาะกิจเพื่อรองรับกับโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ )
กำรหยุดงำนเพื่อดูแลครอบครัวตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหยุดงำนเพื่อดูแลครอบครัวเลี ้ยงดูซงึ่ ผู้ใช้ แรงงำนมีควำมจำเป็ นต้ องเลี ้ยงดูแลครอบครัว
เป็ นระบบแยกต่ำงหำกในฐำนะที่เป็ นมำตรำกำรจัดกำรรับมือกับโรคติดเชื ้อไวรัสโคโคนำสำยพันธุ์ใหม่จะให้ ควำมช่วยเหลือผู้ประกอบกิจกำร
ขนำดเล็กและกลำงที่ใช้ ระบบนี ้เพื่อให้ สำมำรถดูแลครอบครัวโดยได้ รับวันหยุดพักร้ อน

P.26

ข้ อมูลเกี่ยวกับการช่ วยเหลือเพื่อการดารงชีพ
กรณีท่ ตี ้ องการเข้ ารั บการฝึ กอบรมอาชีพโดยไม่ เสียค่ าใช้ จ่ายในขณะที่หางานไปด้ วย

 การฝึ กอบรมอาชีพภาครัฐ(การฝึ กอบรมผู้ลาออกจากงาน)
สำมำรถเข้ ำรับกำรฝึ กฝนอำชีพโดยไม่เสียค่ำใช้ จ่ำย(รับผิดชอบเฉพำะค่ำใช้ จ่ำยจริงเช่นค่ำหนังสือเป็ นต้ น)ในขณะที่ได้ รับเงินประกันว่ำงงำน

P.27

 ฝึ กอบรมอาชีพช่ วยเหลือผู้หางาน
สำหรับผู้หำงำนซึง่ ไม่สำมำรถได้ รับเงินประกันว่ำงงำนสำมำรถได้ รับเงินช่วยเหลือเช่นเงินช่วยเหลือกำรเข้ ำเรี ยนเดือนละ100,000เยนหำก
บรรลุตำมข้ อกำหนดเงื่อนไขในขณะที่เข้ ำรับกำรฝึ กอบรมไปด้ วยโดยไม่เสียค่ำใช้ จ่ำย(รับผิดชอบเฉพำะค่ำใช้ จ่ำยจริงเท่ำนันเช่
้ นค่ำหนังสือ
เป็ นต้ น)

P.28

ในกรณีท่ ที ่ านต้ องดูแลบุตรเพราะโรงเรียนประถมฯลฯมีการปิ ดภาคเรียนเฉพาะกิจ
 เงินช่ วยเหลือเพื่อรองรับการปิ ดโรงเรียนประถมฯลฯ(สาหรับเจ้ าของกิจการที่มีการว่ าจ้ างแรงงาน)
เป็ นกำรช่วยเหลือแก่เจ้ ำของกิจกำรที่อนุหำตให้ “พนักงำน(ผู้ปกครอง)”(ทังจ้้ ำงประจำและไม่ประจำ)ใช้ วนั ลำแบบได้ รับค่ำจ้ ำง(ค่ำจ้ ำงเต็ม
จำนวน)(ทังนี
้ ้ไม่รวมวันลำประจำปี แบบได้ รับค่ำจ้ ำงตำมกฎหมำยมำตรฐำนแรงงำน)เนื่องจำกผู้ปกครองต้ องดูแลบุตรที่เข้ ำเรี ยนในโรงเรี ยน
ประถมฯลฯจำกกำรปิ ดภำคเรี ยนเฉพำะกิจ

 เงินสนับสนุนเพื่อรองรับการปิ ดโรงเรียนประถมฯลฯ(สาหรับผู้ประกอบอาชีพส่ วนตัวที่ทาการ
รับจ้ างช่ วง)

P.29

P.30

เป็ นเงินสนับสนุนสำหรับวันที่ไม่สำมำรถทำงำนได้ ซงึ่ จัดให้ แก่“ผู้ประกอบอำชีพส่วนตัว(ผู้ปกครอง)ที่
ทำกำรรับจ้ ำงช่วง”ซึง่ ต้ องดูแลบุตรที่เข้ ำเรี ยนในโรงเรี ยนประถมฯลฯเนื่องจำกกำรปิ ดภำคเรี ยนเฉพำะกิจ

 โครงการช่ วยเหลือผู้ใช้ บริการพี่เลีย้ งเด็กซึ่งได้ รับการสนับสนุนโดยองค์ กรบริษัท
เป็ นกำรช่วยเงินค่ำใช้ บริกำรพี่เลี ้ยงเด็กจำกกำรที่โรงเรี ยนประถมฯลฯปิ ดภำคเรี ยนเฉพำะกิจเพรำะกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์
ใหม่แต่ผ้ ปู กครองไม่สำมำรถหยุดงำนหรื อใช้ บริกำรสโมสรเด็กได้ ทงนี
ั ้ ้ผู้ประกอบอำชีพส่วนตัวก็ใช้ โครงกำรนี ้ได้

P.31
～32

รายชือ
่ ศูนยให
์ ้คาปรึกษา

ศูนย์ให้ คำปรึกษำประเภทต่ำงๆที่เรำจัดตั ้งขึ ้นมำจะช่วยแก้ ปัหหำที่เหมำะสมกับแต่ละท่ำน
เชิหใช้ บริกำรปรึกษำได้ ตำมอัธยำศัย

เมื่อท่ำนต้ องกำรปรึกษำเกี่ยวกับกำรทำงำน
 ฮัลโหลเวิร์ค【โทรศัพท์:กรุณำติดต่อฮัลโหลเวิร์คที่ใกล้ ที่สดุ 】
หำกท่ำนต้ องกำรหำงำนกรุณำปรึกษำฮัลโหลเวิร์คที่ใกล้ บ้ำนท่ำนและท่ำนสำมำรถค้ นหำข้ อมูลสมัครงำนได้ ในบริกำรอินเทอร์เน็ตของฮัลโหลเวิร์ คนอกจำกนี ้ท่ำนสำมำรถ
ปรึกษำทำงโทรศัพท์เพื่อใช้ บริกำรแนะนำงำนฯลฯ
อีกทั ้งสำหรับท่ำนที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือเกี่ยวกับทีพ่ กั ช่วยเหลือกำรดำรงชีพหำกท่ำนมำที่ศนู ย์แห่งนี ้ทำงศูนย์มีบริกำรบให้คำปรึกษำที่จำเป็ นเช่นแนะนำเกี่ยวกับระบบ
กำรช่วยเหลืออีกด้ วย

เมื่อท่ำนต้ องกำรปรึกษำเกี่ยวกับปั หหำแรงงำน(กำรเลิกจ้ ำงถูกระงับกำรจ้ ำงงำนฯลฯ)
 ศูนย์ ให้ คาปรึ กษาด้ านแรงงานพิเศษฯลฯ【โทรศัพท์:กรุ ณำติดต่อศูนย์ที่ใกล้ ที่สดุ 】

ในสำนักงำนแรงงำนแต่ละจังหวัดจะมี“ศูนย์ให้ คำปรึกษำด้ ำนแรงงำนพิเศษ”
ทำงศูนย์มีบริกำรให้ คำปรึกษำเรื่องกำรเลิกจ้ ำงถูกระงับกำรจ้ ำงงำนเงินชดเชยกำรหยุดงำนฯลฯทีม่ ีสำเหตุจำกเชื ้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่
นอกจำกนี ้เพื่อให้ บริกำรผู้ที่ถูกยกเลิกกำรตอบรับเข้ ำทำงำนหรือถูกเลือ่ นเวลำเริ่มเข้ ำทำงำนออกไป
ที่สำนักงำนฮัลโหลเวิร์คส่วนช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษำจบใหม่จะมี“ศูนย์ให้คำปรึกษำพิเศษสำหรับนักเรียนนักศึกษำจบใหม่ที่ถูกยกเลิกกำรตอบรับเข้ ำทำงำน”ท่ำน
สำมำรถปรึกษำทำงโทรศัพท์โดยไม่ต้องไปที่สำนักงำน

เมื่อท่ านต้ องการปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิต
 ศูนย์ สวัสดิการสุขภาพจิตฯลฯ【โทรศัพท์:กรุ ณำติดต่อศูนย์ที่ใกล้ ที่สดุ 】
ผู้เชี่ยวชำหเช่นพยำบำลสำธำรณสุขเจ้ ำหน้ ำที่สวัสดิกำรด้ ำนสุขภำพจิตฯลฯรับให้คำปรึกษำโดยกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์ฯลฯเกี่ยวกับปัหหำต่ำงๆเช่นกำรนอนไม่หลับ
เนื่องจำกควำมกังวลเกี่ยวกับเชื ้อไวรัสโคโรนำหรือควำมเครียดจำกกำรดูแลบุตร

 เว็บไซต์ เรื่ องสุขภาพจิตสาหรั บคนทางาน「โคโคโระ-โนะมิมิ」
จะให้ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภำพจิตในที่ทำงำนนอกจำกนี ้ยังมีผ้ ใู ห้ คำปรึกษำด้ ำนอุตสำหกรรมฯลฯคอยให้ คำปรึกษำด้ ำนสุขภำพทำงอีเมลหรือโทรศั พท์ไม่ว่ำจะใน
เรื่องปั หหำสุขภำพจิตกำรเจ็บป่ วยเนื่องจำกกำรทำงำนหนักเกินไป

เมื่อท่ านต้ องการปรึ กษาเกี่ยวกับปั ญหาความรุ นแรงในครอบครั วและการเลีย้ งดูบุตร

 ศูนย์ ให้ คาปรึกษาปั ญหาความรุนแรงในครอบครัวทางโทรศัพท์ 【โทรศัพท์:0570-0-55210】ศูนย์ ให้ คาปรึกษาปั ญหา
ความรุนแรงในครอบครัวทางโทรศัพท์ +(เสริม)【TEL:0120-279-889】
สำมำรถขอรับคำปรึกษำเกี่ยวกับปั หหำกำรใช้ ควำมรุนแรงในครอบครัวจำกคูส่ มรสเป็ นต้ นศูนย์ให้ คำปรึกษำปั หหำควำมรุนแรงในครอบครัวทำงโทรศัพท์
ติดต่อได้ ที่ช่องทำงกำรติดต่อที่อยูใ่ กล้ ท่ำนศูนย์ให้ คำปรึกษำปั หหำควำมรุนแรงในครอบครัวทำงโทรศัพท์ +(เสริ ม)รับเรื่องทำงอีเมล์หรือทำงเครื อข่ำย
สังคมออนไลน์(SNS)ให้ คำปรึกษำทำงโทรศัพท์ตลอด24ชั่วโมง

 ศูนย์ ให้ คาปรึ กษาเด็กและสายด่ วนแจ้ งการทารุ ณกรรมเด็กของศูนย์ ให้ คาปรึ กษาเด็ก

【โทรศัพท์:กรุณำติดต่อศูนย์ให้ คำปรึกษำเด็กที่ใกล้ ที่สุดหรื อที่ “189”สำยด่วนแจ้ งกำรทำรุณกรรมเด็กของศูนย์ให้ คำปรึกษำเด็ก】
รับให้ คำปรึกษำทำงโทรศัพท์เรี่ องต่ำงๆเช่นข้ อกังวลเกี่ยวกับกำรเลี ้ยงดูบุตรกำรทำรุณกรรมเด็ก

เมื่อท่ำนต้ องกำรปรึกษำเกี่ยวกับปั หหำต่ำงๆเช่นเมื่อมีควำมรู้สึกขื่นขมในชีวิต
 โยริโซอิฮอตไลน์ ฯลฯ(ให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์ฯลฯ)【โทรศัพท์:0120-279-338】
เรำจะช่วยหำทำงออกโดยร่วมกันแก้ ไขอย่ำงเหมำะสมไม่ว่ำบุคคลหรือปัหหำใด
(ตัวอย่ำงคำปรึกษำ)
–ปั หหำกำรใช้ ชีวิต–ผู้ทตี่ ้ องกำรให้รับฟังควำมกังวล,ผู้ทตี่ ้ องกำรปรึกษำเรื่องต่ำงๆเช่นควำมรุนแรงในครอบครัวและควำมรุนแรงทำงเพศ,ผู้ที่ต้องกำรปรึกษำโดย
ใช้ ภำษำต่ำงประเทศฯลฯ

 บริการให้ คาปรึกษาผ่ านทางSNSฯลฯ
ไม่ว่ำท่ำนจะอำยุหรือเพศใดก็ตำมเรำรับให้ คำปรึกษำผ่ำนทำงโซเชียลมีเดียเช่นLINE,Twitter,Facebookและโทรศัพท์
เกี่ยวกับปั หหำต่ำงๆเช่น“เมือ่ ท่ำนมีควำมรู้สกึ ขื่นขมในชีวิต”
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กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร

เงินช่ วยเหลือพิเศษอย่ างเท่ าเทียมกัน(ชื่อสมมุติ)

เป็ นระบบแบบไม่ซบั ซ้ อนที่จะมอบเงินจำนวน100,000เยนต่อคนเพื่อนำไปใช้ ช่วยค่ำใช้ จ่ำยในครอบครัวได้ อย่ำงรวดเร็วและตรงกับ
สถำนกำรณ์โดยเป็ นหนึง่ ในมำตรกำรฉุกเฉินทำงเศรษฐกิจต่อกำรแพร่ ระบำดของไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่

ผู้ท่ เี ข้ าข่ ายได้ รับเงินช่ วยเหลือ
ผู้ที่มีชื่อในทะเบียนผู้อยู่อำศัยพื ้นฐำน ณ วันที่ใช้ เป็ นเกณฑ์(วันที่ 27 เมษำยน ค.ศ.2020)
จานวนเงินที่จะได้ รับ
100,000เยนต่อผู้ที่เข้ ำข่ำยได้ รับเงินช่วยเหลือ1ท่ำน
ผู้ถือสิทธิ์รับเงิน
เจ้ ำบ้ ำนของผู้ที่เข้ ำข่ำยได้ รับเงินช่วยเหลือ
วิธีสมัครและรับเงินช่ วยเหลือ
วิธีพื ้นฐำนในกำรสมัครรับเงินช่วยเหลือได้ แก่ข้อ(1)และ(2)ดังนี ้
ซึ่งตำมหลักแล้ วจะให้ โดยโอนเข้ ำบัหชีธนำคำรของผู้สมัครรับเงิน
※เพื่อป้องกันกำรระบำดของโรคติดเชื ้อจะอนุหำตให้ท่ำนสมัครและรับเงินที่เคำน์เตอร์ ทวี่ ่ำกำรเฉพำะในกรณีที่มีเหตุอันหลีกเลี่ยงไม่ได้

(1)วิธีกำรสมัครทำงไปรษณีย์

ให้ กรอกข้ อมูลบัหชีที่ต้องกำรให้ โอนเงินลงในใบสมัคร(ที่ทำงเทศบำลส่งมำให้ ผ้ ถู ือสิทธิ์ รับเงินทำงไปรษณีย)์ พร้ อมแนบ
สำเนำเอกสำรแสดงบัหชีที่ต้องกำรให้ โอนเงินและเอกสำรยืนยันตัวตนจำกนั ้นส่งไปยังเทศบำล

(2)วิธีกำรสมัครผ่ำนออนไลน์(ผู้ที่มีบตั รMyNumberจะใช้ วิธีนี ้ได้)
ให้ กรอกข้ อมูลบัหชีที่ต้องกำรให้ โอนเงินลงในเว็บไซต์Mynaportalจำกนั ้นอัพโหลดเอกสำรแสดงบัหชีที่ต้องกำรให้ โอน
เงินเพื่อสมัครทำงอิเล็กทรอนิกส์(ทำกำรยืนยันตัวตนด้ วยลำยเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และไม่ต้องใช้ เอกสำรยืนยันตัวตน)

วันที่เปิ ดรับสมัครและเริ่มการจ่ ายเงิน
เทศบำลจะเป็ นผู้กำหนดวันที่(จะพยำยำมเริ่มจ่ำยเงินให้ เร็วที่สดุ เพื่อตอบสนองจุดมุง่ หมำยของมำตรกำรฉุกเฉินทำง
เศรษฐกิจ)
ระยะเวลำกำรสมัครต้ องสมัครภำยใน3เดือนนับจำกวันที่เปิ ดให้ สมัครทำงไปรษณีย์
i

 กรุณำดูข้อมูลระเบียบการเกี่ยวกับเงินช่ วยเหลือได้ จำกโฮมเพจของกระทรวงกิจกำรภำยในและกำรสือ่ สำร
 สอบถามได้ ท่ ี
คอลเซ็นเตอร์ ที่ทำงเรำจัดตั ้งขึ ้นมำ

0120－260020
เวลาให้ บริการ:９：00～20：00
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เงินช่ วยเหลือพิเศษเฉพาะกิจแก่ครอบครัวที่เลีย้ งดูบุตร
สาหรับปี งบประมาณ2020
เป็ นเงินช่วยเหลือพิเศษเฉพำะกิจ(จ่ำยให้ เป็ นเงินก้ อนรวบยอด)ที่จะมอบให้ แก่ครอบครัวที่ได้ รับเงินสงเครำะห์บตุ ร(ตำมกฎหลัก)โดยเป็ น
หนึง่ ในระบบกำรให้ ควำมช่วยเหลือในกำรดำรงชีพแก่ครอบครัวที่ต้องเลี ้ยงดูบตุ รและได้ รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ
สำยพันธุ์ใหม่

ผู้ท่ เี ข้ าข่ าย
ผู้ที่ได้ รับเงินสงเครำะห์บตุ ร(ตำมกฎหลัก)ในส่วนของเดือนเมษำยนค.ศ.2020(รวมส่วนของเดือนมีนำคม)
※เด็กที่เข้ ำข่ำยได้ แก่เด็กที่เกิดก่อนวันที่31มีนำคมค.ศ.2020ซึง่ จะรวมเด็กที่เคยเป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษำตอนต้ นก่อนเดือนมีนำคมค.ศ.2020(หรื อปั จจุบนั
เป็ นนักเรี ยนใหม่ชนมั
ั ้ ธยมศึกษำตอนปลำยปี ที่1)

จานวนเงินที่จะได้ รับ

จานวนเงิน10,000เยนต่อเด็กที่เข้ ำข่ำย1คน
ท่ำนจะได้ รับจำกเทศบำลที่อำศัยอยูณ
่ วันที่31มีนำคมค.ศ.2020
※ในกรณีของนักเรี ยนใหม่ชนมั
ั ้ ธยมศึกษำตอนปลำยปี ที่1จะได้ รับจำกเทศบำลที่อำศัยอยู่ณวันที่29กุมภำพันธ์ค.ศ.2020
※สำหรับผู้ที่ย้ำยที่อยู่นบั จำกวันที่1เมษำยนค.ศ.2020เป็ นต้ นไปกรุ ณำสอบถำมเทศบำลที่ทำ่ นย้ ำยออก

ระเบียบการสมัคร
ตำมหลักแล้ วท่ำนไม่จำเป็ นต้องสมัคร
ผู้ที่เข้ ำข่ำยจะได้ รับแจ้ งจำกเทศบำลที่อำศัยอยูณ
่ วันที3่ 1มีนำคมค.ศ.2020
※สำหรับข้ ำรำชกำรกรุ ณำยื่นเรื่ องต่อเทศบำลที่อำศัยอยู่ด้วยตนเองหลังจำกต้ นสังกัดได้ รับรองว่ำเป็ นผู้ที่เข้ ำข่ำย

i

 สอบถามได้ ท่ ี
・ศูนย์“เงินช่วยเหลือพิเศษเฉพำะกิจแก่ครอบครัวที่เลี ้ยงดูบุตร”ประจำเทศบำลที่อำศัยอยู่ณวันที่31มีนำคม
ค.ศ.2020(หรื อณวันที่29กุมภำพันธ์ค.ศ.2020สำหรับนักเรี ยนใหม่ชนมั
ั ้ ธยมศึกษำตอนปลำยปี ที่1)
・สอบถำมข้ อมูลเกี่ยวกับระบบโดยทัว่ ไปได้ ที่ศนู ย์บริกำรทำงโทรศัพท์เกี่ยวกับเงินช่วยเหลือพิเศษเฉพำะกิจแก่ครอบครัวที่
เลี ้ยงดูบตุ รโดยสำนักงำนคณะรัฐมนตรี
0120-271-381
เวลาให้ บริการ:9：00～18：30(ยกเว้ นวันเสำร์ -อำทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
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เงินช่ วยเหลือพิเศษชั่วคราวสาหรับครอบครัวเลีย้ งเดีย่ วที่มีรายได้ต่า
ให้ เงินช่วยเหลือเฉพำะกิจชัว่ ครำวสำหรับครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยวซึ่งมีรำยได้ น้อยเพื่อช่วยเหลือรำยได้ ที่ลดน้ อยลง
หรื อมีภำระเพิ่มขึ ้นในกำรเลี ้ยงดูบตุ รเนื่องจำกผลกระทบโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่
ผู้ท่ เี ข้ าข่ าย
① เป็ นผู้ท่ ไี ด้ รับเงินช่ วยเหลือเลีย้ งดูบุตรส่ วนของเดือนมิถุนายนปี 2020
② เป็ นผู้ท่ ไี ด้ หยุดรับเงินช่ วยเหลือเลีย้ งดูบุตรทัง้ หมดในส่ วนของเดือนมิถุนายนปี 2020และรับเงินช่ วยเหลือ
เช่ นกองทุนบานาญภาครัฐเป็ นต้ น
③ ผู้ท่ มี ีรายได้ อยู่ในระดับเกณฑ์ เดียวกันกับผู้ได้ รับเงินช่ วยเหลือเลีย้ งดูบุตรเช่ นสถานะการเงินในบ้ าน
เปลี่ยนแปลงกะทันหันเนื่องจากได้ รับผลกระทบจากโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
สิทธิในการับและการยื่นสมัคร
บุคคลกลุ่มเป้ำหมำย①

บุคคลกลุ่มเป้ำหมำย②

บุคคลกลุ่มเป้ำหมำย③

เงินช่วยเหลือเบื ้องต้ น

ครั วเรื อนละ50,000เยน
※เงินช่วยเหลือเพิ่ม30,000เยนต่อคนสำหรับบุตรคนที่２เป็ นต้ นไป

จำนวนเงิน
ยื่นคำร้ อง

ไม่ จาเป็ น

จำเป็ น

ช่วงเวลำรับ

ประมาณเดือนสิงหาคม

เร่ งด่ วนเท่ าที่จะทาได้

เงินช่วยเหลือเพิ่มเติม

จำนวนเงินทั ้งหมด
ได้ รับ
ยื่นคำร้ อง

50,000เยนในกรณีท่ รี ายได้ ลดลง
จำเป็ น
(เช่นกำรตรวจสอบยืนยันสภำพปั จจุบัน
เป็ นต้ น)

ช่วงเวลำรับ

จำเป็ น

－

เร่ งด่ วนเท่ าที่จะทาได้

※วิธีการยื่นสมัครของกลุ่มเป้าหมายที่②・③
(1)ขัน
้ ตอนการยื่นคาขอรั บเงินช่ วยเหลือ

ครอบครัว
เลี ้ยงเดี่ยว

โปรดส่งเอกสำรที่จำเป็ นต้ องใช้ กบั เอกสำรใบคำร้ องทำงไปรษณีย์หรื อส่งยื่นเอกสำรโดยตรงที่ช่องทำงติดต่อของหมูบ่ ้ ำนเมืองเขต
(2)โอนเงินเข้ าบัญชีปลายทางที่ระบุ

หมู่บ้ำน เมือง
เขต

สำมำรถได้ รับเงินให้ ควำมช่วยเหลือหลังจำกผ่ำนกำรประเมินแล้ วว่ำอยูใ่ นเกณฑ์ที่จะได้ รับตำมเงื่อนไขกำรให้ จำกเอกสำรใบคำร้ องที่ยื่นส่ งมำ

i 【ติดต่ อสอบถาม】
 ติดต่อสอบถำมทัว่ ไปได้ ที่ศนู ย์บริกำรข้ อมูล

0120ｰ400ｰ903（เวลำรับเรื่องวันธรรมดำ9:00～18:00）
【การสมัคร】
 ขอให้ ดำเนินกำรได้ ที่ช่องทำงติดต่อ”เงินให้ ควำมช่วยเหลือพิเศษชั่วครำวครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยวประจำนครเมืองหมู่บ้ำนที่ท่ำน
อำศัยอยู่
-7-

เงินกู้ฉุกเฉินรายย่ อยและเงินช่ วยเหลือทั่วไป(ค่ าครองชีพ)
สภำสวัสดิกำรสังคมจังหวัดต่ำงๆจะดำเนินกำรให้ ก้ ยู ืมพิเศษแก่ผ้ ทู ี่มีปัหหำด้ ำนเงินทุนในกำรครองชีพเพรำะต้ องหยุดงำนตกงำนหรือเหตุผล
อื่นๆเนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่

เงินกู้ฉุกเฉินรายย่ อย(สาหรับผู้ท่ตี ้องใช้ เงินทุนชั่วคราว[ส่วนใหญ่คือผู้ท่หี ยุดงาน])
เป็ นกำรให้ ก้ ยู ืมเพื่อเป็ นค่ำใช้ จ่ำยก้ อนเล็กในกรณีที่ท่ำนมีกำรดำรงชีพที่ยำกลำบำกเป็ นกำรฉุกเฉินและชัว่ ครำว

ผู้ท่ เี ข้ าข่ าย

ครอบครัวที่มรี ำยได้ ลดลงและจำเป็ นต้ องกู้ยืมเงินเพื่อกำรดำรงชีพเป็ นกำรฉุกเฉินและชัว่ ครำวเพรำะต้ องหยุดงำนหรือเหตุผลอื่นๆ
เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่
※หำกท่ำนมีรำยได้ ลดลงเพรำะได้ รับผลกระทบจำกไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่แต่ไม่ได้ หยุดงำนก็เข้ ำข่ำยได้

วงเงินกู้

กรณีพิเศษที่ต้องหยุดงำนเพรำะโรงเรียนปิ ดกรณีเป็ นเจ้ ำของธุรกิจส่วนตัวฯลฯไม่เกิน200,000เยน
กรณีอื่นๆไม่เกิน100,000เยน

ระยะเวลาพักชาระหนี ้
กาหนดชาระหนี ้

ภำยใน1ปี
ภำยใน2ปี

ดอกเบีย้ ・ผู้คา้ ประกัน

ไม่มีดอกเบี ้ยและไม่ต้องมีผ้ คู ้ำ

เงินช่ วยเหลือทั่วไป(สาหรับผู้ท่ตี ้องฟื ้ นตัว[ส่วนใหญ่คือผู้ท่ตี กงาน])
เป็ นกำรให้ ก้ ยู ืมค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำรงชีพที่จำเป็ นจนกว่ำท่ำนจะเริ่มต้ นชีวิตใหม่
ผู้ท่ เี ข้ าข่ าย

ครอบครัวที่มีชีวิตลำบำกและยำกที่จะดำรงชีวิตประจำวันได้ เนื่องจำกรำยได้ ลดลงตกงำนหรือเหตุผลอื่นๆเพรำะกำร
แพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่
※หำกท่ำนมีรำยได้ ลดลงเพรำะได้ รับผลกระทบจำกไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่แต่ไม่ได้ ตกงำนก็เข้ ำข่ำยได้

วงเงินกู้
ระยะเวลาพักชาระหนี ้
กาหนดชาระหนี ้

(กรณีตั ้งแต่2คน)เดือนละไม่เกิน200,000เยน
(กรณีคนเดียว)เดือนละไม่เกิน150,000เยน(ระยะเวลำให้ก้ ู:ตำมหลักแล้วไม่เกิน3เดือน)
ภำยใน1ปี
ภำยใน10ปี
ดอกเบีย้ ・ผู้คา้ ประกัน
ไม่มีดอกเบี ้ยและไม่ต้องมีผ้ คู ้ำ

※１สำหรับมำตรกำรพิเศษแบบใหม่ในครั ้งนี ้ในกำรชำระหนี ้ครอบครัวที่ได้ รับยกเว้ นภำษี ผ้ อู ยู่อำศัยซึง่ มีรำยได้ ลดลงอย่ำงต่อเนื่องสำมำรถงดเว้ นกำรชำระหนี ้ได้
※２ในครังแรกจะเป็
้
นกำรให้ เงินกู้ฉกุ เฉินรำยย่อยสูงสุด200,000เยนจำกนันในกรณี
้
ที่รำยได้ ยงั ลดลงอย่ำงต่อเนื่องหรื อกรณี อื่นๆจะเป็ นกำรให้ ก้ เู งินช่วยเหลือ
ทัว่ ไปอย่ำงเช่นในกรณีของครอบครัวที่มีสมำชิกตังแต่
้ 2คนขึ ้นไปจะให้ ก้ สู งู สุด200,000เยนเป็ นเวลำ3เดือน
(สูงสุด800,000เยน)

ขั ้นตอนกำรกู้

สมัคร
วิธีสมัคร
i

สภำสวัสดิกำรสังคมประจำเทศบำลหรือ
สหกรณ์ออมทรัพย์แรงงำน

ส่ง

※กำรรับใบสมัครที่ไปรษณีย์และสหกรณ์ ออมทรัพย์แรงงานจะเป็ นเฉพำะเงินกู้ฉุกเฉินรำยย่อยเท่ำนั ้นสำหรับเงินช่วยเหลือ
ทั่วไปนั ้นโปรดติดต่อที่สมำคมควำมร่วมมือสังคมสเครำะห์ประจำนครเมืองหมูบ่ ้ ำนที่ท่ำนอำศัยอยู่

สภำสวัสดิกำรสังคมประจำ
จังหวัด
ตัดสินใจให้ ก้ แู ละโอนเงิน

●สอบถามทั่วไปได้ ที่ศนู ย์ ให้ คาปรึ กษาทางโทรศัพท์
0120ｰ46ｰ1999※9:00～21:00.(รวมวันเสำร์วนั อำทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
●หน้ าโฮมเพจที่สร้ างขึน้ มาเฉพาะกิจเพื่อให้ ความช่ วยเหลือการดารงชีวิต(สินเชื่อเฉพาะกิจ)ที่น่ ี
 สมัครได้ ที่สภาสวัสดิการสังคมหรือสหกรณ์ ออมทรั พย์ แรงงานในเขตที่พักอาศัยของท่ าน
※หรื อจะสมัครทำงไปรษณีย์ก็ได้

※ ในโฮมเพจของสภำสวัสดิกำรสังคมประจำจังหวัดหรืออำเภอส่วนใหห่จะมี“ลิ ้งค์ ”หรือ“ลิสต์ (รำยชื่อ)สภำฯประจำเทศบำลหรือเขต”
ที่ลงข้อมูลโฮมเพจของสภำฯประจำเทศบำลกรุณำตรวจสอบข้อมูลได้ จำกQRCodeด้ ำนขวำหำกไม่มขี ้อมูลลงไว้กรุณำหำจำกเว็บไซต์สบื ค้ นข้อมูลในอินเตอร์ เน็ต
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เงินช่ วยเหลือเพือ่ รักษากิจการไว้
เงินช่วยเหลือเพื่อรักษำกิจกำรไว้ เป็ นเงินช่วยเหลือทีท่ ำ่ นสำมำรถนำไปใช้ กบั กิจกำรได้ ในวงกว้ ำงเพื่อค ้ำจุนให้ กิจกำรอยูต่ อ่ ไปและ
เป็ นประโยชน์ตอ่ กำรฟื น้ ฟูกิจกำรโดยจะมอบให้ แก่ผ้ ปู ระกอบกิจกำรที่ได้ รับผลกระทบร้ ำยแรงเป็ นพิเศษจำกกำรระบำดของเชื ้อไวรัส
โคโรนำสำยพันธุ์ใหม่

ผู้ท่ เี ข้ าข่ ายได้ รับเงินช่ วยเหลือ

○ผู้ที่มียอดขำยลดลงตัง้ แต่ 50％ขึน้ ไปเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปี ที่แล้ ว
เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่
※กำหนดให้ ผ้ ป
ู ระกอบกิจกาส่ วนบุุคคลรวมถึงฟรี แลนซ์ ผ้ ูประกอบการขนาดเล็กกิจการขนาดเล็กกลางและกิจการขนาด

กลางยกเว้ นบริษัทขนำดใหห่ที่มีเงินทุนมำกกว่ำ1,000,000,000เยนนอกจำกนั ้นสาหรั บนิติบุคคลที่นอกเหนื อจากบริ ษัทเช่ น
นิติบุคคลNPOนิติบุคคลการเกษตรนิติบุคคลทางการแพทย์ ก็กลายเป็ นผู้ท่ เี ข้ าข่ ายในวงกว้ างเช่ นกัน

จานวนเงินที่จะได้ รับ

ในกรณีของนิติบคุ คล2ล้ านเยน,ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว1ล้ านเยน
(ทังนี
้ ้วงเงินสูงสุดจะไม่ เกินส่ วนที่ลดลงจากยอดขายปี ที่แล้ วทัง้ ปี )
วิธีคำนวณส่วนที่ลดลงจำกยอดขำย
ยอดขายรวมของปี ที่แล้ ว(รายได้ ของกิจการ)-(ยอดขายของเดือนที่▲50%เทียบกับเดือนเดียวกันปี ที่แล้ ว×12
เดือน)

i

ศูนย์บริกำรข้ อมูลเงินช่วยเหลือเพื่อรักษำกิจกำรไว้
หมำยเลขติดต่อตรง：0120ｰ115ｰ570โทรศัพท์สำยเฉพำะIP：03‐6831‐0613
เวลำรับเรื่อง：8:30~19:00น.
※เดือนมิถนุ ำยน（ทุกวัน）ตั ้งแต่เดือนกรกฎำคมจนถึงเดือนธันวำคม（ยกเว้ นวันเสำร์ อำทิตย์）
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
【หน้ าเว็บไซต์ ย่ นื คาร้ อง】
「โฮมเพจสำนักงำน”เงินช่วยเหลือเพื่อรักษำกิจกำรไว้ ”
https://www.jizokuka-kyufu.jp
【ติดต่ อสอบถามและเงื่อนไขหลักการยื่นคาร้ องเป็ นต้ น】
สำมำรถตรวจสอบได้ จำกหน้ ำโฮมเพจของกระทรวงอุตสำหกรรมและเศรษฐกิจหรือโฮมเพจสำนักงำนดังระบุข้ำงต้ นนี ้
โฮมเพจของกระทรวงอุตสำหกรรมและเศรษฐกิจ(เงินทุนสนับสนุนระยะยำว)
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
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เงินช่ วยเหลือค่าเช่ า
ให้ เงิน“เงินช่วยเหลือค่ำเช่ำ(ค่ำที่)ค่ำที่ดิน”สำหรับผู้ปรกอบกิจกำรให้ เช่ำพื ้นที่โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อแบ่งเบำภำระค่ำเช่ำ(ค่ำที่)ค่ำที่ดินเพื่อช่วยค ้ำจุนกิจกำรให้ ดำเนินกิจกำรได้ ต่อเนื่องซึง่ เจ้ ำของ
กิจกำรกำลังเผชิหกับกำรลดลงของรำยได้ เนื่องจำกมีกำรยืดต่ออำยุประกำศภำวะฉุกเฉินเดือน
พฤษภำคมเนื่องจำกปั จจัยเหตุโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่
ผู้ท่ เี ข้ าข่ าย

ให้ เงินช่ วยเหลือสาหรับผู้ท่ อี ยู่ในเกณฑ์ ข้อใดข้ อหนึ่งดังระบุข้างล่ างต่ อไปนีต้ งั ้ แต่ ช่วงเดือน
พฤษภาคมจนถึงเดือนธันวาคมและเป็ นผู้ประกอบกิจการส่ วนบุคคลผู้ประกอบกิจการ
ขนาดเล็กขนาดเล็กและกลางบริษัทขนาดกลางจากในบรรดาผู้ประกอบกิจการให้ เช่ า
①ยอดรำยได้ 1เดือนหรือเดือนใดเดือนหนึง่ ลดลงมำกกว่ำ
②ยอดรำยได้ ของ3เดือนติดต่อกันลดลงมำกกว่ำ

50％เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปี ที่ผำ่ นมำ

30％ขึ ้นไปเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ที่ผำ่ นมำ

จานวนเงินและอัตราเงิน
ให้ เงินช่วยเหลือเทียบเท่ำกับเงินช่วยเหลือส่วนของ6เดือนโดยยึดเอำเงินช่วยเหลือ(เงินรำยเดือน)ที่คำนวณตำมค่ำ
เช่ำที่จ่ำย(รำยเดือน)ล่ำสุดตอนที่ยื่นคำร้ องเป็ นเกณฑ์
จำนวนเงิน
（รำยเดือน）

＜กรณีนิติบคุ คล：ต่อ1เดือน＞

（สูงสุด）
1ล้ำนเยน

จำนวนเงิน
（รำยเดือน）
（สูงสุด）
5แสนเยน

อัตรำที่ได้ 1/3

อัตรำที่ได้ 1/3

5แสนเยน

2แสน5
หมื่นเยน

อัตรำที่ได้ 2/3

0

750,000เยน

ค่ำเช่ำชำระ
2,250,000เยน （รำยเดือน）

⇒นิติบคุ คลสูงสุด6,000,000เยน
i

＜กรณีผ้ ปู ระกอบกิจกำรส่วนบุคคล：ต่อ1เดือน＞

0

อัตรำที่ไเด้
2/3

375,000 เยน

1,125,000 เยน

ค่ำเช่ำชำระ
（รำยเดือน）

⇒ผู้ประกอบกิจกำรส่วนบุคคลสูงสุด3,000,000เยน

ติดต่ อสอบถามได้ ท่ ี“ศูนย์ ให้ บริ การข้ อมูลเงินช่ วยเหลือค่ าเช่ า(ค่ าที่)ค่ าที่ดิน”

หมำยเลขโทรศัพท์：0120-653-930
เวลำรับเรื่อง：8:30～19:00(วันธรรมดำ・เสำร์อำทิตย์วนั หยุดนักขัตฤกษ์ )
ติดต่ อสอบถามเกี่ยวกับเงินช่ วยเหลือค่ าเช่ า(ค่ าที่)ค่ าที่ดินสามารถตรวจสอบได้ จากหน้ าโฮมเพจ
กระทรวงเศรษฐกิจการค้ าและอุตสาหกรรม
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
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อาทิเช่ นสินเชื่อพิเศษโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยบรรษัทเงินทุนเพื่อพัฒนาเกาะ
โอกินาวาและบรรษัทเงินทุนเพื่อธุรกิจแห่ งชาติญ่ ีปนเป็
ุ่ นต้ น
สินเชื่อไม่มีกำรค ้ำประกันและไม่มีดอกเบี ้ยสำหรับเข้ ำของผู้ประกอบกิจกำรส่วนบุคคลรวมถึงฟรีแลนซ์ที่มีลกั ษณะควำมเป็ นกิจกำรซึ่ง
สถำนะกำรดำเนินกิจกำรแย่ลงเนื่องจำกผลกระทบจำกโรคติตเชื ้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่
ดำเนินกำรช่วยเหลือเงินทุนหมุนเวียนสำหรับเงินทุนกำรดำเนินกิจกำรและไม่มีดอกเบี ้ยโดยกำรใช้ สทิ ธิ ร่วมกันกับ “ระบบให้ ควำมช่วยเหลือ
จ่ำยทดแทนดอกเบี ้ยพิเศษ”กับเงินให้ กยู ืมพิเศษโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่
ดำเนินกำรปรับวงเงินลดดอกเบี ้ยและวงเงินให้ สนิ เชื่อตั ้งแต่เดือนกรกฏำคม

สินเชื่อพิเศษโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
▶ ดำเนินกำรปรับขึ ้นดอกเบี ้ยอยู่ที่0.9%จนถึงระยะเวลำ3ปี หลังจำกกู้ยืมถือเป็ นดอกเบี ้ยเหมือนกันหมดโดยไม่ขึ ้นกับหลักประกันหรื อคะแนนควำม
น่ำเชื่อถือสำหรับผู้ประกอบกำร(รวมถึงฟรี แลนซ์ที่มีลกั ษณะควำมเป็ นกิจกำร)ซึง่ มีผลประกอบกำรไม่ดีสกั ระยะ(เช่นยอดรำยได้ ช่วง1เดือนที่ผำ่ นมำลดลง
มำกกว่ำ5％เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันในปี ที่ผำ่ นๆมำ)เนื่องจำกได้ รับผลกระทบจำกโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่
※เจ้ ำของกิจกำรคนเดียว(จำกัดเฉพำะกิจกำรขนำดเล็กเท่ำนั ้นรวมถึงฟรีแลนซ์ที่มลี กั ษณะควำมเป็ นกิจกำร)รับมือจัดกำรได้ อย่ำงยืดหยุ่นเช่นคำอธิบำยเชิงคุณภำพต่อ
ผลกระทบ

วัตถุประสงค์ การใช้ เงินทุน｜เงินทุนหมุนเวียน เงินทุนอุปกรณ์

หลักคา้ ประกัน｜ไม่มีหลักค ้ำประกัน

ระยะเวลาให้ ก้ ู｜อุปกรณ์ เครื่ องจักรไม่ เกิน20ปี และเงินทุนหมุนเวียนไม่เกิน15ปี ระยะเวลำพักชำระหนี ้｜ไม่ เกิน５ปี
วงเงินสินเชื่อ（กรอบวงพิเศษ）｜กิจการขนาดเล็กและกลาง・ธนำคำรโชวโคะชูคิน 600,000,000 เยน（ก่อนเติมวงเงิน300,000,000 เยน ）
กิจกำรภำครัฐ 80,000,000 เยน （ก่อนเติมวงเงิน60,000,000 เยน ）
ดอกเบีย้ ｜ดอกเบีย้ มาตรฐานช่ วง３ปี แรก▲0.9%และดอกเบี ้ยมำตรฐำนตังแต่
้ ปีที่４ขึ ้นไป
（วงเงินลดดอกเบี ้ย：กิจการขนาดเล็กและกลาง・ธนำคำรโชวโคะชูคิน20,000,000 เยน（ก่อนเติมวงเงิน10,000,000 เยน ）
กิจกำรภำครัฐ40,000,000 เยน （ก่อนเติมวงเงิน30,000,000 เยน ）

 การติดต่ อปรึกษาวันธรรมดา
เบอร์ โทรติดต่อปรึกษำเงินทุนช่วยเหลือกิจกำรแห่งชำติหี่ปน：0120-154-505ศู
ุ่
นย์ให้ คำปรึกษำโชวโคะชูคิน：0120-542-711
เบอร์ ติดต่อปรึกษำเงินทุนบรรษัทเงินทุนเพื่อพัฒนำเกำะโอกินำวำ：0120-981-827
 การติดต่ อปรึกษาในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
บรรษัทเงินทุนแห่งชำติหี่ปน：0120-112476（กองกิ
ุ่
จกำรดำรงชีพแห่งชำติ）、0120-327790（กองกิจกำรธุรกิจขนำดเล็กและ
กลำง）บรรษัทเงินทุนเพื่อพัฒนำเกำะโอกินำวำ：0120-981-827 ศูนย์ให้ คำปรึกษำโชวโคะชูคิน：0120-542-711

i

ระบบจ่ ายทดแทนดอกเบีย้ พิเศษ
i

ยังไม่ เปิ ดรั บการสมัครขอรั บบริ การสาหรั บรายละเอียดขัน้ ตอนการสมัครขอหรื อเงื่อนไขในการให้ หากมีการ
กาหนดรายละเอียดชัดเจนแล้ วจะประกาศให้ ทราบโดยเร่ งด่ วน

▶ ดำเนินกำรให้ ควำมช่วยเหลือหมุนเวียนเงินทุนโดยกำรจ่ำยดอกเบี ้ยทดแทนให้ กบั เจ้ ำของกิจกำรคนเดียว(รวมถึงฟรีแลนซ์ที่มี
ลักษณะควำมเป็ นกิจกำร)ที่ก้ เู งิน”สินเชื่อพิเศษโรคติดต่อไวรัสโคโรน่ำสำยพันธุ์ใหม่”จำกบรรษัทเงินทุนรัฐบำลหี่ปนเป็
ุ่ นต้ น
ช่ วงระยะเวลาจ่ ายทดแทนดอกเบีย้ ｜ช่วงระยะเวลำ３ปี แรกหลังจำกกู้ยืม
วงเงินสูงสุดเป้าหมายจ่ ายทดแทนดอกเบีย้ ｜กิจกำรขนำดเล็กและกลำง・ธนำคำรโชวโคะชูคิน
40,000,000 เยน

i

 ศูนย์ ให้ บริ การติดต่ อปรึ กษาสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กและกลาง
0570－783183（วันธรรมดำและวันหยุดเวลำ9:00～19:00）
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200,000,000

เยน กองกิจกำรดำรงชีพแห่งชำติ

สินเชื่อไม่ มีหลักประกันไม่ มีดอกเบีย้ โดยสถาบันการเงินภาคเอกชน
สำหรับสถำบันกำรเงินภำคเอกชนขยำยเงินกู้พักชำระหนี ้สูงสุด5ปไม่มีค ้ำปรักนั ไม่มีดอกเบี ้ยและใช้ ประโยชน์ได้ จำกกำรกู้ผ่ำนระบบโดย
จังหวัดนครเมืองเป็ นต้ นตลอดจนค่ำประกันรับรองควำมเชื่อถือลดจำนวนเงินครึ่งหนึง่ หรือเป็ นศูนย์ ในแต่ละแห่งจะเติมวงเงินกู้สงู สุดทันที่ ที่
เตรียมควำมพร้ อมได้
※ระบบที่ซึ่งภำระรับผิดชอบดอกเบี ้ยกลำยเป็ นไม่มีดอกเบี ้ยอยู่แท้ จริ งยกตัวอย่ำงเช่นจังหวัดนครเมืองบำงส่วนหลังจำกชำระส่วนของดอกเบี ย้ ให้ กบั เจ้ ำของกิจกำรครัง้ หนึ่ง
แล้ วโดยกำรคืนส่วนของดอกเบี ้ยนั ้นกลับไปผู้ประกอบกำร

 สินเชื่อไม่ มีหลักประกันไม่ มีดอกเบีย้ ในสถาบันการเงินภาคเอกชน
【เงื่อนไขข้ อกาหนดผู้ท่ เี ข้ าข่ าย】ดำเนินกำรยกเว้ นดอกเบี ้ยและเงินค่ำประกันรับรองหำกบรรลุตำมเงื่อนไขข้ อกำหนดดังระบุ
ข้ ำงล่ำงต่อไปนี ้ในกรณีที่ใช้ กำรประกันรับรองเกี่ยวข้ องกับควำมเสีย่ งประกันรับรองโครงข่ำยควำมคุ้มครองทำงสังคม
(SafetyNet)หมำยเลข4และ5อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ ในสินเชื่อผ่ำนระบบโดยจังหวัด นคร เมืองที่รัฐบำลดำเนินกำรให้ ควำมช่วยเหลือเป็ นต้ น
※ในกรณีที่กำรหมุนเวียนเงินทุนอยูใ่ นสภำวะบีบรัดก่อนอื่นดำเนินกำรขอสินเชื่อระยะสั ้นโดยสถำบันกำรเงินภำคเอกชนและก็มีควำมเป็ นไปได้ ที่จะโยกย้ ำยสินเชื่อ
ระยะสั ้นนั ้นเป็ นสินเชื่อไม่มีดอกเบี ้ยสำหรับรำยละเอียดโปรดติดต่อสอบถำมสถำบันกำรเงินแต่ละแห่ง

ยอดขาย▲5％

ยอดขาย▲15％

เจ้ ำของกิจกำรคนเดียว
(เฉพำะกิจกำรขนำดเล็กรวมถึงฟรี แลนซ์
ที่มีลกั ษณะควำมเป็ นกิจกำร)

ผู้ประกอบกิจกำรขนำดเล็กและ
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ค่ำค ้ำประกันศูนย์และดอกเบี ้ย
ศูนย์

【วงเงินสูงสุดสินเชื่อ】40,000,000 เยน （ก่อนเติมวงเงิน 3,000,000 เยน ）
※ค่ำประกันรับรองเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้นตำมกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกลำยเป็ นภำระของผู้ประกอบกำร

【ระยะเวลาช่ วยเหลือ】ค่ำค ้ำประกันช่วงระยะเวลำสินเชื่อทั ้งหมดและระยะเวลำช่วยเหลือดอกเบี ้ยช่วง3ปี แรก
【ระยะเวลาสินเชื่อ】ไม่เกิน10ปี 【ระยะเวลาพักชาระหนี】
้ สูงสุด5ปี
【หลักคา้ ประกัน】ไม่ต้องมีหลักค ้ำประกัน
【ผู้คา้ ประกัน】หำกตัวแทนบรรลุตำมข้ อกำหนดและเงื่อนไข（①แยกระหว่ำงนิติบคุ คลและผู้ประกอบกิจกำรส่วนบุคคล ②สินทรัพย์สทุ ธิ
ส่วนเกิน）ไม่จำเป็ น（ผู้ค ้ำประกันร่วมนอกเหนือจำกตัวแทนโดยหลักกำรไม่จำเป็ นต้ องใช้ ）
【การแปลงหนีส้ ินเก่ า】
หำกหนี ้สินที่มีอยู่มีกำรประกันควำมน่ำเชื่อถือ บรรลุตำมข้ อกำหนดและเงื่อนไขเป้ำหมำย
สำมำรถเปลีย่ นเป็ นสินเชื ้อไม่มีดอกเบี ้ยที่ใช้ สนิ เชื่อผ่ำนระบบ

i

 【ติดต่ อสอบถาม】
ศูนย์ให้ บริกำรติดต่อปรึกษำสินเชื่อธุรกิจขนำดเล็กและกลำง0570ｰ783183
※วันธรรมดำและวันเสำร์ อำทิตย์ วนั หยุดนักขัตฤกษ์ เวลำ9:00～19:00
โปรดติดต่อปรึกษำกับสถำบันกำรเงินที่อยู่ใกล้ บ้ำนท่ำนหรือไม่ก็ที่มีธุรกรรมติดต่ออยู่สำหรับกำรสมัครขอและกำรปรึกษำเรื่อง
สินเชื่อ
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การผ่ อนผันเบีย้ ประกันสังคมฯลฯ①
เฉพาะกิจสาหรับระบบชะลอจ่ ายเช่ นเบีย้ ประกันสังคมกองทุนบานาญ
สำหรับบุคคลที่เป็ นผู้ประกอบกิจกำรซึง่ มีรำยได้ ลดลงในระดับหนึง่ สำหรับรำยได้ ที่เกี่ยวกับกำรดำเนินกิจกำรเนือ่ งจำกได้ รับ
ผลกระทบโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนำสำมำรถชะลอกำรจ่ำยเช่นเบี ้ยประกันแรงงำนและเบี ้ยประกันสังคมกองทุนบำนำหเป็ นกรณี
เฉพำะกิจได้ เป็ นระยะเวลำ1ปี โดยกำรยื่นคำร้ อง
【ผู้ท่ ขี ้ าข่ าย】
เป็ นผู้ประกอบการที่ประสบความลาบากในการจ่ ายชั่วคราวและมีรายได้ ลดลงมากกว่ า 20％เมื่อเทียบกับรายได้ เกี่ยวกับการดาเนินกิจการใน
ช่ วงเวลาเดียวของปี ที่แล้ วในช่ วงระยะเวลานับตัง้ แต่ เดือนกุมภาพันธุ์ปี 2020เป็ นต้ นมาเนื่องจากผลกระทบโรคติดเชือ้ ไวรั สโคโรนา
【รายละเอียด】
ชะลอการจ่ ายเช่ นเบีย้ ประกันสังคมกองทุนบานาญช่ วงระยะเวลา1ปี
ยกเว้ นเงินค่ าชาระล่ าช้ าไม่ จาเป็ นต้ องใช้ หลักคา้ ประกัน
เป้ำหมำยคือเบี ้ยประกันสังคมกองทุนบำนำหที่วนั ชำระใกล้ จะมำถึงตังแต่
้ วนั ที่ １กุมภำพันธุ์ปี2020จนถึงวันที่１กุมภำพันธุ์ปี2021

ในกำรใช้ สทิ ธิพิเศษของระบบชะลอกำรชำระจำเป็ นต้ องส่งหนังสือใบคำร้ องไปยังสำนักเงินบำนำหสำหรับรำยละเอียดโปรดติดต่อ
สอบถำมที่สำนักเงินบำนำหที่อยู่ใกล้ บ้ำนท่ำนสำหรับข้ อสงสัยคำถำมทั่วไปเกี่ยวกับระบบกำรชะลอชำระมีศนู ย์ให้ บริกำรติดต่อ
ปรึกษำกำรชะลอกำรกำรชะลอจ่ำยเบี ้ยประกันสังคมกองทุนบำนำหให้ บริกำรรับเรื่อง
นอกจำกนั ้นเอกสำรใบคำร้ องสำมำรถดำวน์โหลดได้ จำกหน้ ำโฮมเพจกองทุนบำนำหแห่งชำติหี่ปนุ่
※สถำนที่ติดต่อเกี่ยวกับเบี ้ยประกันสุขภำพในกรณีสมัครกับสมำคมประกันสังคมคือสำนักเงินบำนำหและกรณีสมัครกับสภำประกัน
สุขภำพจะเป็ นสภำประกันสุขภำพ
※ สถำนที่ติดต่อที่เกี่ยวเบี ้ยประกันแรงงำนจะเป็ นกรมแรงงำนแต่ละนคร เมือง จังหวัด

หำกผ่ำนกำรอนุมตั ิกำรชะลอจ่ำยจะส่งเอกสำร“ใบแจ้ งผลอนุ มัติการชะลอชาระภาษี (เฉพาะกิจ)”ในใบแจ้ งผลอนุมตั ิกำรชะลอชำระ
ภำษี (เฉพำะกิจ)ฉบับนี ้จะระบุ「เนือ้ หาสาคัญที่ได้ ประยุกต์ ใช้ การชะลอชาระภาษีตามมาตราที่3กฏหมายเฉพาะกิจการจัดการ
ไวรั ส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 」
※ในกรณีที่ได้ รับ”ใบยืนยันกำรนำจ่ำยภำษี ”ในสำนักเงินบำนำหที่สงั กัดในช่วงเวลำชะลอจ่ำย“จะมีเนื ้อหำสำคัหที่ได้ ประยุกต์ใช้ กำร
ชะลอชำระภำษี ตำมมำตรำที่3กฏหมำยเฉพำะกิจกำรจัดกำรไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่
※ในกรณีที่ประสบควำมลำบำกในกำรชำระเงินเบี ้ยประกันสังคมกองทุนบำนำหเนื่องจำกผลกระทบโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนำสำย
พันธุ์ใหม่มีกรณีที่สำมำรถใช้ ระบบกำรผ่อนชำระ(กำรชะลอกำรแปลงทรัพย์ สนิ และกำรชะลอกำรชำระภำษี )นอกเหนือจำกกรณี
เฉพำะกิจในกำรชะลอกำรชำระภำษี ดงั ระบุข้ำงต้ นนี ้ดังนั ้นโปรดติดต่อสอบถำมได้ ตำมที่อยู่ติดต่อดังระบุข้ำงต้ นนี ้

i

●สถานที่ติดต่ อ

สำนักเงินบำนำหที่อยู่ใกล้ บ้ำน（หรือไม่ผ่ำนทำงURLดังข้ ำงล่ำงนี ้และรหัสQRทำงขวำมือ）
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
ศูนย์ให้ บริกำรติดต่อปรึกษำกำรชะลอจ่ำยเบี ้ยประกันสังคมกองทุนบำนำห（URLดังข้ ำงล่ำงนี ้）
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202004/20200422.html
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การผ่อนผันเบีย้ ประกันสังคมฯลฯ②
การลดหรื อยกเว้ นเบีย้ ประกัน(ภาษี)สาหรั บประกันสุขภาพแห่ งชาติระบบบานาญแห่ งชาติระบบการรั กษาพยาบาลผู้สูงอายุ
และประกันการดูแลระยะยาวฯลฯ
ในกรณีที่ทำ่ นมีรำยได้ ลดลงในระดับหนึง่ เพรำะผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ทำ่ นสำมำรถขอลดยกเว้ นหรื อ ผ่อนผันกำรเรี ยกเก็บ
เบี ้ยประกัน(ภำษี )สำหรับประกันสุขภำพแห่งชำติระบบบำนำหแห่งชำติระบบกำรรักษำพยำบำลผู้สงู อำยุและประกันกำรดูแลระยะยำวฯลฯกรุ ณำติดต่อ
สอบถำมหน่วยงำนรำชกำรท้ องถิ่นสำนักเงินบำนำหหรื อสหกรณ์ประกันสุขภำพประชำชนในเขตที่อยู่อำศัยของท่ำน

i  ติดต่ อสอบถามได้ ท่ ี
○เรื่ องเบี ้ยประกันสุขภำพแห่งชำติ(ภำษี)
⇒ติดต่อแผนกรับผิดชอบประกันสุขภำพแห่งชำติในเขตที่อยู่อำศัยของท่ำน
（กรณีเป็ นสมำชิกสหกรณ์ประกันสุขภำพประชำชนสำมำรถติดต่อได้ ที่สหกรณ์ที่ทำ่ นเป็ นสมำชิกอยู）
่
○เรื่ องเบี ้ยประกันระบบกำรรักษำพยำบำลผู้สงู อำยุ
⇒ติดต่อแผนกรับผิดชอบกำรรักษำพยำบำลสำหรับผู้สงู อำยุในเขตที่อยู่อำศัยของท่ำน
○เรื่ องเบี ้ยประกันกำรพยำบำลดูแล
⇒ติดต่อแผนกรับผิดชอบประกันกำรพยำบำลดูแลในเขตที่อยู่อำศัยของท่ำน
○เรื่ องเบี ้ยประกันระบบบำนำหแห่งชำติ
⇒ติดต่อแผนกรับผิดชอบเงินบำนำหแห่งชำติในเขตที่อยู่อำศัยของท่ำนหรื อสำนักเงินบำนำห

ตัวอย่ างเฉพาะกิจของการยกเว้ นเบีย้ ประกันระบบบานาญแห่ งชาติ
สำหรับผู้ที่มีรำยได้ ลดลงจำกผลกระทบของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ในครั ้งนี ้ สำมำรถขอยกเว้ นเบี ้ยประกันระบบบำนำหแห่งชำติได้

【ผู้ท่ เี ข้ าข่ าย】เป็ นบุคคลผู้ซงึ่ มีรำยได้ ลดน้ อยลงนับตั ้งแต่เดือนกุมภำพันธุ์ปี2020เป็ นต้ นมำและรำยได้ ลดมำจนถึงระดับหนึ่งสืบเนื่อง
มำกจำกผลกระทบของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่
【รายละเอียด】ชะลอกำรชำระหรือขอยกเว้ นบำงส่วนหรือทั ้งหมดเบี ้ยประกันระบบบำนำหแห่งชำติที่แต่ละบุคคลชำระจ่ำย
【วิธีการยื่นขอ】ส่งเอกสำรใบคำขอไปยังช่องทำงติดต่อผู้ดแู ลรับผิดกองทุนบำนำหแห่งชำติหมู่บ้ำนเมืองจังหวัด
※เอกสำรใบคำร้ องสำมำรถดำวน์โหลดได้ จำกโฮมเพจขององค์กรกองทุนบำนำหแห่งชำติหี่ปนุ่
หำกพิจำรณำถึงแนวทำงป้องกันกำรติดเชื ้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ขอให้ สง่ เอกสำรทำงไปรษณีย์
【เวลารั บยื่นคาขอ】วันที่1พฤษภาคมปี 2020

i ●สถานที่ติดต่ อ
・กรุณำติดต่อโดยใช้ กองทุนบำนำหแห่งชำติหี่ปน“เน็
ุ่ นคินคะนิวชะไดอัล”
TEL：0570－003－004※ในกรณีที่โทรศัพท์ ติดต่อด้ วยหมำยเลขที่เริ่มต้ นจำก050จะเป็ น03－6630－2525
・โปรดต่อต่อที่สำนักเงินบำนำหหรือแผนกรับผิดชอบกองทุนบำนำหแห่งชำติประจำหมู่บ้ำนเมืองจังหวัด
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การผ่อนผันเบีย้ ประกันสังคมฯลฯ③
ระบบผ่ อนผันการจ่ ายภาษีรัฐบาลกลาง
เมื่อกำรเสียภำษี รัฐบำลกลำงในช่วงระยะเวลำหนึง่ กระทำได้ ด้วยควำมยำกลำบำกเพรำะผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ท่ำน
สำมำรถขอผ่อนผันกำรประเมินค่ำทรัพย์สนิ เพี่อยึดทรัพย์โดยยื่นเรื่ องต่อสำนักงำนสรรพำกรนอกจำกนี ้หำกมีเหตุจำเป็ นดังต่อไปนี ้ท่ำนอำจได้ รบั กำรผ่อนผันกำร
ชำระภำษี ก่อนอื่นโปรดโทรศัพท์ติดต่อสอบถำมกับศูนย์ให้ บริกำรคำปรึกษำกำรชะลอชำระสำนักงำนสรรพำกรแห่งชำติกรุ ณำโทรศัพท์ปรึกษำสำนักงำน
สรรพำกรในพื ้นที่
○รำยได้ ที่เกี่ยวเนื่องกับกำรดำเนินกิจกำรเป็ นต้ นลดน้ อยลงมำกกว่ำ ２ ０％ขึ ้นไปเมื่อเทียบกับปี ที่ผำ่ นมำในช่วงระยะเวลำนับตังแต่
้ เดือนกุมภำพันธุ์ปี2020
เป็ นต้ นมำ(มำกกว่ำ1เดือนขึ ้นไป)สืบเนื่องจำกผลกระทบของโรคติดต่อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่
นอกจำกนันหำกมี
้
เหตุปัจจัยส่วนบุคคลดังระบุข้ำงล่ำงต่อไปนี ้โปรดติดต่อแจ้ งขอคำปรึกษำ
○เกิดกำรขำดทุนในระดับที่จะล้ มละลำยเนื่องจำกโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่
○ผู้ยื่นคำร้ องหรื อครอบครัวเจ็บป่ วย

เมื่อกำรผ่อนผันได้ รับกำรอนุมตั ิ
◆โดยหลักกำรสำมำรถชะลอกำรชำระภำษี ได้ เป็ นเวลำ1ปี
◆ค่ำเบี ้ยปรับและเงินเพิม่ ภำษี จะถูกปรับลดลงหรื อถูกยกเว้ นในช่วงระยะเวลำที่ผอ่ นผัน
◆กำรอำยัดทรัพย์สนิ หรื อกำรประเมินค่ำทรัพย์สนิ เพี่อยึดทรัพย์ (ชดใช้ เป็ นเงินเช่นโดยกำรขำยทอดตลำด)จะได้ รับกำรเลื่อนออกไป

i

 ติดต่ อสอบถามได้ ท่ ี
กรมสรรพำกร（URLด้ ำนล่ำงนี ้หรือQRCodeทำงด้ ำนขวำ）
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

ระบบชะลอการชาระเบีย้ ภาษีท้องถิ่น
เมื่อกำรเสียภำษี ท้องถิ่นในช่วงระยะเวลำหนึง่ กระทำได้ ด้วยควำมยำกลำบำกเพรำะผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ท่ำนสำมำรถ
ขอผ่อนผันกำรประเมินค่ำทรัพย์สนิ เพี่อยึดทรัพย์โดยยื่นเรื่ องต่อสำนักงำนสรรพำกรนอกจำกนี ้หำกมีเหตุจำเป็ นดังต่อไปนี ้ท่ำนอำจได้ รับกำรผ่อนผันกำรชำระ
ภำษี ก่อนอื่นโปรดโทรศัพท์ติดต่อสอบถำมกับศูนย์ให้ บริกำรคำปรึกษำกำรชะลอชำระสำนักงำนสรรพำกรแห่งชำติกรุ ณำโทรศัพท์ปรึกษำสำนักงำนสรรพำกรใน
พื ้นที่
○รำยได้ ที่เกี่ยวเนื่องกับกำรดำเนินกิจกำรเป็ นต้ นลดน้ อยลงมำกกว่ำ ２ ０％ขึ ้นไปเมื่อเทียบกับปี ที่ผำ่ นมำในช่วงระยะเวลำนับตังแต่
้ เดือนกุมภำพันธุ์ปี2020
เป็ นต้ นมำ(มำกกว่ำ1เดือนขึ ้นไป)สืบเนื่องจำกผลกระทบของโรคติดต่อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่
นอกจำกนันหำกมี
้
เหตุปัจจัยส่วนบุคคลดังระบุข้ำงล่ำงต่อไปนี ้โปรดติดต่อแจ้ งขอคำปรึกษำ
○เกิดกำรขำดทุนในระดับที่จะล้ มละลำยเนื่องจำกโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่
○ผู้ยื่นคำร้ องหรื อครอบครัวเจ็บป่ วย
เมื่อกำรผ่อนผันได้ รับกำรอนุมตั ิ
◆โดยหลักกำรสำมำรถชะลอกำรชำระภำษี ได้ เป็ นเวลำ1ปี
◆ค่ำเบี ้ยปรับและเงินเพิม่ ภำษี จะถูกปรับลดลงหรื อถูกยกเว้ นในช่วงระยะเวลำที่ผอ่ นผัน
◆กำรอำยัดทรัพย์สนิ หรื อกำรประเมินค่ำทรัพย์สนิ เพี่อยึดทรัพย์ (ชดใช้ เป็ นเงินเช่นโดยกำรขำยทอดตลำด)จะได้ รับกำรเลื่อนออกไป

i

 ช่ องทางติดต่ อสอบถาม
กรุณำสอบถำมรำยละเอียดที่ชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรผ่อนผันกำรเรียกเก็บภำษี ฯลฯได้ ที่หน่วยงำนรำชกำรจังหวัดหรือ
หน่วยงำนรำชกำรท้ องถิ่นในเขตที่อยู่อำศัยของท่ำน
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การผ่อนผันเบีย้ ประกันสังคมฯลฯ④
อาทิเช่ น การชะลอการชาระค่ าบริการเช่ น ค่ าบริการรับสัญญาณNHK ค่ าโทรศัพท์ ค่ าแก๊ ส ค่ าไฟฟ้า
กำลังดำเนินกำรร้ องขอไปยังผู้ประกอบกำรเรื่องกำรดำเนินกำรผ่อนปรนเกี่ยวกับเช่นกำรชะลอกำรหยุดให้ บริกำรเนื่องจำก
กำรไม่ชำระค่ำบริกำร กำรชะลอกำรชำระค่ำบริ กำร เป็ นต้ น โดยกำรพิจำรณำจำกสภำพที่เกิดขึ ้น สำหรับผู้ที่ประสบปั หหำใน
กำรชำระ（※１）ค่ำบริกำรรับสัหหำณNHK ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำแก๊ สเนื่องจำกโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ไม่ว่ำจะเป็ น
บุคคลธรรมดำหรือบริษัท（※２）

（※１）สำหรับค่ำบริกำรรับสัหหำณNHKก็มีกำรดำเนินกำรยกเว้นให้ ตำมรำยได้
（※２） นอกจำกเหนือจำกนี ้กำลังส่งเรื่องร้ องขอไปยังผู้ประกอบกำรเพื่อให้ ดำเนินกำรจัดกำรผ่อนปรน
โดยเร็วที่สดุ อำทิเช่นกำรชะลอกำรชำระ โดยกำรพิจำรณำจำกสภำพที่เกิดขึ ้น สำหรับผู้ที่ประสบปั หหำ
ในกำรชำระค่ำเช่ำบ้ ำนของกำรเคหะแห่งชำติและค่ำใช้ บริกำรท่อระบำยน ้ำทิ ้ง ค่ำน ้ำประปำ

i

ช่ องทางติดต่ อสอบถาม
สำหรับผู้ที่มปี ั หหำลำบำกในกำรชำระค่ำบริกำรรับสัหหำณNHKค่ำโทรศัพท์ค่ำแก๊ สค่ำไฟก่อนอื่นโปรดติดต่อขอรับคำปรึกษำกับ
บริษัทผู้ให้ บริกำรที่ท่ำนทำสัหหำก่อน

ตำรำงรำยชื่อบริษัทผู้ให้ บริกำรเกี่ยวกับค่ำไฟฟ้ำ(รวมถึงกำหนดกำรดำเนินกำร)
https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_electric.pdf

ตำรำงรำยชื่อบริษัทผู้ให้ บริกำรเกี่ยวกับค่ำแก๊ ส(รวมถึงกำหนดกำรดำเนินกำร)
https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_gas.pdf
รำยละเอียดของบริษัทที่ดำเนินกำรเกี่ยวกับค่ำโทรศัพท์ (รวมถึงกำหนดกำรรับเรื่องดำเนินกำร)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000682993.pdf
ช่องทำงติดต่อปรึกษำเกี่ยวกับค่ำบริกำรรับสัหหำณNHK
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/corona_jushinryo.html
เกี่ยวกับกำรยกเว้ นค่ำบริกำรรับสัหหำณNHK
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/corona_jigyousyo_tasuu.html
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การปรับปรุงเฉพาะกิจค่ าตอบแทนมาตรฐานเช่ นเบีย้ ประกันเงินทุนสารองเลีย้ งชีพเป็ นต้ น
 การปรับปรุงเฉพาะกิจค่ าตอบแทนมาตรฐานเช่ นเบีย้ ประกันเงินทุนสารองเลีย้ งชีพเป็ นต้ น
สำหรับผู้ที่หยุดทำงำนเนื่องจำกผลกระทบของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ในครั ้งนี ้และผู้ที่มีรำยได้ ผลตอบแทนลดลงเนื่องจำกหยุ ดงำนในกรณี ที่อยู่ใน
เกณฑ์เงื่อนไขสำมำรถขอปรับปรุ งจำนวนเงินรำยเดือนค่ำตอบแทนมำตรฐำนของเบี ้ยประกันสังคมกองทุนบำนำหสำรองเลี ้ยงชีพเบี ้ยประกันสุขภำพได้ โดยไม่
ต้ องปรับแก้ ชวั่ ครำวตำมปกติ(จะปรับปรุ งเดือนที่4)ได้ ตงแต่
ั ้ เดือนถัดไปจำกกรณีพเิ ศษเฉพำะกิจ

【ผู้ท่ เี ข้ าข่ าย】
ผู้ท่ เี ป็ นไปตามเกณฑ์ ทงั ้ หมดตัง้ แต่ ข้อ（１）จนถึง（３）ถือเป็ นกลุ่มเป้าหมาย
（１）เป็ นผู้ท่ มี ีเดือนที่มีรายได้ ผลตอบแทนลดลงอย่ างเห็นได้ ชัดในช่ วงตัง้ แต่ เดือนเมษายนจนถึงเดือนกรกฏาคมปี 2020
เนื่องจากมีการหยุดทางาน(รวมถึงในระดับหน่ วยชั่วโมง)จากผลกระทบของโรคติดต่ อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
（２）เป็ นผู้ท่ มี ียอดเงินรวม(ส่ วนของ1เดือน)ของค่ าตอบแทนที่ได้ รับการจ่ ายในเดือนที่มีรายได้ ผลตอบแทนลดลงเมื่อ
เทียบกับจานวนเงินรายเดือนผลตอบแทนมาตรฐานที่ตงั ้ ไว้ ลงมาต่ ากว่ าระดับ２
※ในกรณีที่ไม่มีควำมผันผวนเช่นค่ำจ้ ำงคงที่(เงินเดือนเบื ้องต้ นค่ำจ้ ำงรำยวันเป็ นต้ น)ก็อยู่ในผู้ที่เข้ ำข่ำย
（３）ผู้ย่ นื คาร้ องเห็นด้ วยและยินยอมในเอกสารรายละเอียดการปรั บปรุ งแก้ ไขเพราะมีการดาเนินมาตรการจัดการแก้ ไข
เฉพาะกิจนี ้
※ มีควำมจำเป็ นต้ องยินยอมและเห็นด้ วยล่วงหน้ ำตำมระดับควำมเข้ ำใจที่เพียงพอของผู้ยื่นคำร้ องผู้ประกันตน
（รวมถึงกำรยินยอมตกลงกับเรื่องกำรคำนวณเงินบำนำหและเงินช่วยเหลือค่ำคลอดบุตรเงินช่วยเหลือบำดเจ็บตำมยอดเงิน
ตอบแทนมำตรฐำนหลังจำกปรับปรุ ง）
※กำรดำเนินกำรเฉพำะกิจนี ้ผู้ประกันตนเดียวกันไม่สำมำรถดำเนินกำรยื่นคำขอได้ หลำยครั ้ง
【เบีย้ ประกันสังคมผู้ท่ เี ข้ าข่ าย】
ในกรณีท่ มี ีผลตอบแทนลดลงอย่ างกะทันหันเนื่องจากหยุดงานในช่ วงระหว่ างเดือนเมษายนจนถึงเดือนกรกฏาคมปี 2020
เบีย้ ประกันสังคมส่ วนเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนสิงหาคมของเดือนถัดไปคือเบีย้ ประกันที่เข้ าข่ าย
※เอกสารที่เข้ าข่ ายคือเอกสารที่ย่ ืนคาขอจนถึงสิน้ เดือนมกราคมปี 2021สามารถยื่นคาร้ องมีผลย้ อนหลังได้ ใน
ช่ วงเวลานัน้ แต่ ว่าโปรดจัดส่ งเอกสารให้ เร็ วเท่ าที่จะทาได้ ในกรณีท่ ตี ้ องการปรั บปรุ งเพื่อที่จะลดผลกระทบให้ น้อย
ที่สุดในการปรั บยอดตอนสิน้ ปี หรื อความยุ่งยากของสานักงานเงินเดือน
【ขัน้ ตอนการยื่นคาขอ】
กรุ ณายื่นคาขอไปยังสานักเงินบานาญที่สังกัดโดยแนบเอกสารใบคาร้ องกับใบขอปรั บปรุ งผลตอบแทนรายเดือน(สาหรั บ
การปรั บปรุ งเฉพาะกิจ)
※กรุณำส่งทำงไปรษณีย์ไปยังสำนักเงินบำนำหที่สงั กัด(สำมำรถส่งเอกสำรที่ช่องทำงติดต่อได้ )
※เอกสำรใบคำร้ องหรือใบคำขอนั ้นสำมำรถดำวน์โหลดได้ จำกหน้ ำโฮมเพจองค์ กรกองทุนบำนำหแห่งชำติหี่ปนุ่
※ ช่องทำงส่งเอกสำรของกำรปรับแก้ เฉพำะกิจของผลตอบแทนรำยเดือนมำตรฐำนของเบี ้ยประกันสังคมในกรณี
ที่มีกำรสมัครเข้ ำที่สภำประกันสุขภำพจะเป็ นสมำคมประกันสุขภำพ

i ●ช่ องทางการติดต่ อ
เน็นคินคานิวชะไดอัล

０５７０－００７－１２３（หมำยเลขติดต่อ）
０３－６８３７－２９１３（ในกรณีที่ติดต่อโทรศัพท์ที่เริ่มต้ นจำก０５０）
・เวลำรับเรื่อง：วันจันทร์ถึงวันศุกร์：เวลำช่วงเช้ ำ8:30จนถึงเวลำ19:00เสำร์ที่２：เวลำช่วงเช้ ９:３０-ช่วงบ่ำย４โมงเย็น

รายละเอียดกรุ ณาค้ นหาด้ วยคาดังระบุข้างล่ างนีหรื
้ อไม่ ก็กรุ ณาตรวจสอบจากรหัสQRทางขวามือ

องทุนบำนำหแห่งชำติหี่ปนกำรปรั
ุ่
บปรุ งเฉพำะกิจ

ค้ นหา

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/tokureikaitei.html
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เงินช่ วยเหลือเพือ่ ป้องกันการสู ญเสียที่อยู่อาศัย（ค่าเช่ าบ้าน）
เป็ นส่วนขยำยในกำรให้ เงินเทียบเท่ำกับค่ำเช่ำบ้ ำนในช่วงระยะเวลำหนึง่ สำหรับผู้ที่อำจต้ องสูหเสียที่อยู่อำศัยเพรำะรำยได้ ลดลงจำกกำร
หยุดกิจกำรแม้ ไม่รุนแรงถึงขั ้นต้ องออกจำกงำนหรือปิ ดกิจกำรแต่ก็ได้ รับผลกระทบที่ไม่แตกต่ำงกัน เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรค
ติดเชื ้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ฯลฯ
เงินช่ วยเหลือเพื่อป้องกันการสูญเสียที่อยู่อาศัย
หลังขยายผู้ท่ เี ข้ าข่ าย

ผู้ท่ เี ข้ าข่ าย（ปั จจุบัน）

・ผู้ที่ออกจำกงำนและผู้ที่เลิกกิจกำรได้ ไม่ถึง2ปี
・ผู้ที่มีโอกำสรับเงินเดือนลดลงและผลกระทบที่

・ผู้ที่ออกจำกงำนและผู้ที่เลิกกิจกำรได้ ไม่
ถึง2ปี

ผู้ท่ เี ข้ าข่ าย

ได้ รับเทียบเท่ำกำรออกจำกงำนหรือปิ ดกิจกำรโดย
ไม่ได้ เกิดจำกควำมบกพร่องของผู้นนเองหรื
ั้
อจำก
เหตุผลส่วนตัว
ผู้ที่ออกจำกงำนหรื อเลิกกิจกำรได้ ไม่เกินระยะเวลำ2ปี หรื อผู้ที่กำรหยุดงำนฯลฯทำให้ รำยรับลดลงจนได้ รับผลกระทบเทียบเท่ำกับกำรออก
จำกงำนฯลฯ

ระยะเวลาจ่ ายเงิน
จานวนเงินที่จ่าย

ตำมหลักแล้ ว3เดือน（สำมำรถจ่ำยเพิม่ ได้ อีก3เดือนกรณีที่กำลังหำงำนทำอยู่อย่ำงจริงจัง（ขยำยเวลำเพิม่ ได้ สงู สุด9
เดือน））
（เกณฑ์ของเขตพิเศษโตเกียว）ครัวเรื อนคนเดียว：53,700เยน、ครัวเรื อน2คน：64,000เยน、
ครัวเรื อน3คน：69,800เยน

เงื่อนไขการจ่ ายเงิน
○ เงื่อนไขรำยรับ：รำยรับรวมของครัวเรื อนจะต้ องไม่เกิน1/12ของรำยรับที่ได้ รับกำรยกเว้ นภำษี ตำมเกณฑ์เฉลี่ยภำษี เทศบำลท้ องถิ่น+ค่ำเช่ำ
บ้ ำน(ไม่เกินจำนวนเงินมำตรฐำนพิเศษช่วยเหลือที่อยู่อำศัย)
(เกณฑ์ของเขตพิเศษโตเกียว)ครัวเรื อนคนเดียว：138,000เยน、ครัวเรื อน2คน：194,000เยน、ครัวเรื อน3คน：
241,000เยน
○เงื่อนไขทรัพย์สนิ ：เงินเก็บของครอบครัวรวมแล้ วต้ องไม่เกินจำนวนดังต่อไปนี ้（ทังนี
้ ้ต้ องไม่เกิน1ล้ ำนเยน）(เกณฑ์ของเขตพิเศษโตเกียว)
ครัวเรื อนคนเดียว：504,000เยน、ครัวเรื อน2คน：780,000เยน、ครัวเรื อน3คน：1ล้ ำนเยน
○เงื่อนไขในกำรหำงำน：ต้ องตังใจหรื
้
อเอำจริงเอำจังกับกำรหำงำน
※ไม่จำเป็ นต้ องสมัครหำงำนกับฮัลโหลเวิร์คตอนยื่นเรื่ อง（เริ่มตังแต่
้ วนั ที่30เมษำยน）

i

●การสอบถามเรื่ องทั่วไปติดต่ อศูนย์ ให้ บริ การปรึ กษา
0120ｰ23ｰ5572※9:00～21:00(รวมวันเสำร์วนั อำทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )

●โฮมเพจเฉพาะกิจให้ ความช่ วยเหลือดารงชีพ（เงินช่ วยเหลือสารองค่ าที่อยู่อาศัย）ที่น่ ี
 ติดต่ อสอบถามหรื อสมัครได้ ที่
ศูนย์ ให้ คาปรึ กษาและช่ วยเหลือเพื่อการพึ่งพาตนเองในเทศบาลท้ องถิ่นเขตที่อยู่อาศัยของท่ าน
ตำรำงรำยชื่อหน่วยงำนทัว่ ประเทศhttps://www.mhlw.go.jp/content/000614516.pdf
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ฯลฯ

ระบบสนับสนุนผู้ประสบความยากลาบากในชีวติ
ให้ สามารถพึง่ พาตนเอง
เป็ นกำรช่วยเหลือแบบครอบคลุมโดยปรับให้ เข้ ำกับสถำนกำรณ์ของแต่ละบุคคลสำหรับผู้ประสบควำมยำกลำบำกในชีวิตที่แบกภำระปั หหำ
ต่ำงๆเอำไว้
ขั ้นตอนกำรปรึกษำ（โครงกำรให้ คำปรึกษำและช่วยเหลือให้ สำมำรถพึง่ พำ
ตนเอง）

แก้ ไขปั หหำ

ทบทวนแผนกำร

นำเสนอรำยกำรตัวเลือกแผนกำร
ช่วยเหลือ

จัดทำแผนกำรช่วยเหลือ

สรุปปั หหำในชีวิต

ติดต่อรับคำปรึกษำ

ตัวอย่ำงรำยกำรตัวเลือกแผนกำรช่วยเหลือ
ช่วยเหลือด้ ำนอำชีพและสนับสนุนกำรเตรียมตัวเพื่อ
ทำงำน
■ให้ กำรสนับสนุนเช่นให้ คำปรึกษำเรื่องงำนช่วยเหลือในกำร

ช่วยเหลือปรับปรุงค่ำใช้ จำ่ ยในครัวเรือน
■ทำควำมเข้ ำใจค่ำใช้ จ่ำยที่มีและเข้ ำไปไกล่เกลี่ยหนี ้ฯลฯโดย
แจกแจงค่ำใช้ จ่ำยในครัวเรือนให้ สำมำรถ“มองเห็นได้ ”

เริ่มต้ นหำงำนรำยบุคคลฯลฯ
■อีกทั ้งสนับสนุนทำเวิร์คช็อปหรือหำประสบกำรณ์ทำงำนกรณี

■อีกทั ้งให้ กำรสนับสนุนให้ ใช้ ระบบเงินช่วยเหลือต่ำงๆเช่นค่ำ
เช่ำบ้ ำนภำษี ค่ำสำธำรณูปโภคที่ค้ำงชำระ

ที่ผ้ หู ำงำนมีควำมกังวลและไม่มีควำมถนัดในกำรติดต่อสือ่ สำร

ช่วยเหลือกำรดำรงชีพเป็ นกำรชัว่ ครำว

เงินช่วยเหลือเพื่อไม่ให้ สห
ู เสียที่อยูอ่ ำศัย
■จ่ำยเงินช่วยเหลือค่ำเช่ำบ้ ำนแบบระยะเวลำกำหนดแน่นอน

■ให้ กำรช่วยเหลือที่จำเป็ นในกำรใช้ ชีวิตประจำวันเช่นเสื ้อผ้ ำ

แก่ผ้ ทู ี่ขดั สนทำงกำรเงินเนื่องจำกตกงำนฯลฯและสูหเสียหรือมี

อำหำรและที่อยู่อำศัยในช่วงเวลำหนึง่ สำหรับท่ำนที่สห
ู เสียที่อยู่

ควำมกังวลที่จะสูหเสียที่อยู่อำศัยโดยมีเงื่อนไขว่ำจะต้ องหำ

อำศัย

งำน

i

 หากท่ านต้ องการเข้ ารั บคาปรึ กษากรุ ณาติดต่ อหน่ วยงานราชการท้ องถิ่นหรื อหน่ วยงานที่ให้ คาปรึ กษาและ
ช่ วยเหลือเพื่อการพึ่งพาตนเองในเขตที่อยู่อาศัยของท่ าน
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ระบบคุ้มครองการดารงชีพ
กำรคุ้มครองกำรดำรงชีพคือระบบที่ให้ กำรคุ้มครองที่จำเป็ นตำมระดับควำมขัดสนในชีวิตของแต่ละบุคคลนันโดยมี
้
วัตถุประสงค์เพื่อรับประกันคุณภำพชีวิตขันพื
้ ้นฐำนและเพื่อช่วยให้ พึ่งพำตนเอง
นอกจำกนันสิ
้ ทธิในกำรยื่นขอควำมคุ้มครองกำรดำรงชีพเป็ นสิทธิของประชำชนไม่วำ่ ใครก็จำเป็ นต้ องได้ รับควำมคุ้มครองกำรดำรงชีพดังนันโปรดติ
้
ดต่อปรึกษำกับ
หน่วยปกครองตนเองประจำเขต โดยไม่ต้องเกรงใจ

บุคคลแบบไหนที่จะเข้ าข่ ายได้ รับการคุ้มครองการดารงชีพ
○ระบบคุ้มครองกำรดำรงชีพจะให้ ควำมคุ้มครองที่จำเป็ นภำยใต้ เงื่อนไขว่ำท่ำนต้ องพยำยำมใช้ ทกุ สิง่ ที่ทำ่ นมีเช่นทรัพย์สนิ ควำมสำมำรถฯลฯ
（ผู้ที่เข้ ำข่ำยคือผู้ที่ตกอยู่ในสถำนกำรณ์ดงั ต่อไปนี ้）
・ในบรรดำทรัพย์สนิ ต่ำงๆได้ แก่อสังหำริมทรัพย์รถยนต์เงินเก็บฯลฯไม่มีทรัพย์สนิ ใดเลยที่ทำ่ นสำมำรถนำออกมำใช้ งำนได้ ทนั ที
※มีบำงกรณีที่อสังหำริ มทรัพย์และรถยนต์ได้ รับกำรยกเว้ นถือเป็ นทรัพย์สินที่อนุหำตให้ ถือครองได้

・ไม่สำมำรถทำงำนได้ หรื อแม้ จะทำงำนก็ไม่ได้ รับค่ำครองชีพที่เพียงพอต่อกำรใช้ ชีวติ ได้
・แม้ จะใช้ เงินบำนำหเบี ้ยเลี ้ยงต่ำงๆที่จ่ำยโดยประกันสังคมก็ไม่เพียงพอต่อค่ำครองชีพที่จำเป็ นต้ องใช้ ในชีวติ
・กำรอุปกำระโดยผู้ที่มีหน้ ำที่อุปกำระจะจัดอยู่ในลำดับต้ นๆของกำรคุ้มครอง
※กรณีที่ผ้ สู มัครขอเข้ ำรับกำรคุ้มครองเป็ นสำมีภรรยำหรื อบิดำมำรดำที่มีบุตรที่ศกึ ษำอยูร่ ะดับไม่เกินมัธยมศึกษำตอนต้ นปี ที่ 3เจ้ ำหน้ ำที่สังคมสงเครำะห์จำก
สำนักงำนประชำสงเครำะห์จะมุง่ เน้ นสำรวจโดยจะเข้ ำไปพบเพื่อสอบถำมควำมสำมำรถในกำรอุปกำระในกรณีของผู้ที่มีหน้ ำที่อปุ กำระประเภทอื่นๆกำร
สอบถำมจะกระทำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
※ค่ำครองชีพที่จำเป็ นในกำรใช้ ชีวิตจะถูกกำหนดจำกอำยุจำนวนคนในครัวเรื อนฯลฯ(ค่ำครองชีพขั ้นต่ำ)โดยท่ำนสำมำรถรับเงินคุ้มครองกำรดำรงชีพได้ ในกรณีที่
รำยรับรวมต่ำกว่ำค่ำครองชีพขั ้นต่ำ

ค่ าครองชีพขัน้ ต่ า
เงินคุ้มครองการดารงชีพที่ท่านจะได้ รับ

รายรั บจากเงินบานาญและค่ าเลีย้ งดูบุตรฯลฯ
○กำรตัดสินใจจ่ำยเงินค่ำคุ้มครองกำรดำรงชีพมีกฎและรำยละเอียดปลีกย่อยอื่นๆอีกมำก
กรุ ณำปรึกษำสำนักงำนประชำสงเครำะห์ในเขตที่อยู่อำศัยของท่ำน

ลาดับขัน้ ตอนการยื่นเรื่อง
○กรุ ณำปรึกษำสำนักงำนประชำสงเครำะห์ในเขตที่อยู่อำศัยของท่ำน(ศูนย์ให้ คำปรึกษำกำรใช้ ชีวติ ฯลฯ)
○เมื่อยื่นเรื่ องขอรับกำรคุ้มครองแล้ วทำงสำนักงำนประชำสงเครำะห์จะเข้ ำไปสอบถำมทำกำรสำรวจทรัพย์สนิ ฯลฯเพื่อดูวำ่ เข้ ำข่ำยรับกำรดูแลได้ หรื อไม่และ
เพื่อกำหนดเงินคุ้มครองกำรดำรงชีพที่สำมำรถจ่ำยให้ ทำ่ นได้
○เมื่อทำกำรสำรวจข้ ำงต้ นแล้ วทำงสำนักงำนประชำสงเครำะห์จะตัดสินว่ำท่ำนสำมำรถรับกำรคุ้มครองกำรดำรงชีพได้ หรื อไม่ภำยในระยะเวลำ14วันนับจำก
ยื่นเรื่ อง

เมื่อเริ่มรับเงินคุ้มครองการดารงชีพแล้ ว
○ในระหว่ำงที่ทำ่ นได้ รับเงินคุ้มครองกำรดำรงชีพนอกจำกนักสังคมสงเครำะห์จะเข้ ำไปเยี่ยมเยียนเพื่อสอบถำมปี ละหลำยๆครัง้ แล้ วท่ำนจำเป็ นที่จะต้ อง
ปฏิบตั ิตำมคำแนะนำในกำรใช้ ชีวติ ของนักสังคมสงเครำะห์
○ในระหว่ำงกำรรับเงินคุ้มครองกำรดำรงชีพท่ำนจำเป็ นต้ องรำยงำนสถำนกำรณ์รำยรับทุกเดือน
○นอกจำกค่ำใช้ จ่ำยในชีวติ ประจำวันแล้ วท่ำนจะได้ รับค่ำเช่ำบ้ ำนไม่เกินขอบเขตในจำนวนเงินตำมเกณฑ์ที่กำหนด
○อีกทังค่
้ ำรักษำและค่ำพยำบำลดูแลที่จำเป็ นก็อยู่ในขอบข่ำยของเงินคุ้มครองด้ วย
○ท่ำนสำมำรถรับคำปรึกษำเรื่ องค่ำใช้ จ่ำยภำยในครอบครัวและสำมำรถรับกำรช่วยเหลือด้ ำนกำรศึกษำเด็กช่วยเหลือกำรดำรงชีพช่วยเหลือด้ ำนกำรทำงำน
ฯลฯได้ อีกด้ วย（ยกเว้ นหน่วยงำนท้ องถิ่นบำงหน่วยงำน）

i

 ขอรั บคาปรึ กษาได้ ท่ สี านักงานประชาสงเคราะห์ ในเขตที่อยู่อาศัยของท่ าน
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เงินชดเชยกรณีเจ็บป่ วย
เงินชดเชยกรณีเจ็บป่ วยเป็ นระบบที่รับประกันด้ ำนรำยได้ ในกรณีที่ผ้ เู อำประกันเช่นประกันสุขภำพฯลฯต้ องหยุดงำนอันเนื่องมำจำกกำรรักษำ
อำกำรบำดเจ็บหรือล้ มป่ วยนอกเหนือจำกอุบตั ิเหตุจำกกำรทำงำนสำหรับผู้ที่ไม่สำมำรถทำงำนได้ เนื่องจำกเข้ ำรับกำรรักษำจำกกำรติดเชื ้อไวรัส
โคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ก็สำมำรถใช้ สทิ ธิ์ขอเบิกเงินชดเชยได้
• กรณีที่ท่ำนไม่มีอำกำรของโรคแต่เข้ ำรักษำตัวที่โรงพยำบำลเนื่องจำกได้ รับคำวินิจฉัยว่ำ“ผลกำรตรวจเชื ้อไวรัสสำยพันธุ์ใหม่เป็ นบวก”
• กรณีที่ท่ำนมีอำกำรของโรคเช่นมีไข้ จงึ หยุดงำนเพื่อรักษำตัว
และกรณีอื่นๆก็มีสทิ ธิ์เบิกเงินชดเชยกรณีเจ็บป่ วยได้

เงื่อนไขในการจ่ ายเงินชดเชย

ท่ำนจะได้ รับเงินชดเชยหำกเข้ ำเงื่อนไขในทุกข้ อด้ำนล่ำง
① ท่ำนไม่สำมำรถทำงำนได้ เนื่องจำกต้ องรักษำตัวจำกกำรเจ็บป่ วยหรือได้ รับบำดเจ็บที่นอกเหนือจำกอุบัติเหตุจำกกำรทำงำน
※ กรณีกำรเจ็บป่ วยหรื อได้ รับบำดเจ็บจำกกำรทำงำนหรื อเดินทำงไปกลับที่ทำงำนท่ำนมีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือกำรประกันอุบตั ิเหตุจำก
กำรทำงำน

② ท่ำนหยุดงำนเป็ นเวลำตั ้งแต่4วันขึ ้นไป
※ ท่ำนจะได้ รับเงินสำหรับวันที่หยุดตังแต่
้ วนั ที่4เป็ นต้ นไปหลังจำกหยุดงำนติดต่อกัน3วันเพื่อรับกำรรักษำ(ช่วงที่รอ)
※ ในช่วงที่รอจะรวมวันหยุดที่ได้ เงินเดือนและวันหยุดรำชกำรเช่นวันเสำร์ -อำทิตย์วนั หยุดนักขัตฤกษ์

ระยะเวลาจ่ ายเงินชดเชย
สูงสุด 1 ปี 6 เดือนนับจำกวันที่เริ่มจ่ำยเงิน
※ภำยในระยะเวลำ 1 ปี 6 เดือน ท่ำนจะได้ รับเงินสำหรับวันที่ตรงตำมเงื่อนไขกำรจ่ำยเงินชดเชยกรณีเจ็บป่ วย

จานวนเงินที่จ่ายต่ อ1วัน
2/3ของจำนวนเงินที่เทียบเท่ำ1/30ของค่ำจ้ ำงมำตรฐำนเฉลี่ยต่อเดือนใน12เดือนล่ำสุดก่อนหน้ ำเดือนที่มีวนั กำหนด
เริ่มจ่ำยเงินชดเชยกรณีเจ็บป่ วย
※ หำกเงินรำยได้ ที่ได้ รับเป็ นจำนวนต่ำกว่ำจำนวนเงินชดเชยกรณีเจ็บป่ วยที่จะจ่ำยท่ำนจะได้ รับกำรจ่ำยเงินในส่วนต่ำงของเงินชดเชย
กรณีเจ็บป่ วยและเงินรำยได้ ที่ทำ่ นได้ รับ

ยอดรวม
จานวนเงินที่
จ่ าย
i

＝

1/30ของค่ าจ้ างมาตรฐานเฉลี่ยต่ อ
เดือนใน12เดือนล่ าสุด

×

2/3

×

จานวนวันที่
จ่ ายเงิน

 โปรดตรวจสอบกับตัวแทนประกันสุขภาพของท่ านสาหรั บรายละเอียดเงื่อนไขการจ่ ายเงินและขัน้ ตอนการดาเนิน
เรื่ อง

（※）สำหรับบุคคลที่เข้ ำระบบประกันสุขภำพแห่งชำติ
ในบำงเขตเทศบำลตำมควำมในเทศบัหหัติอำจมีกำรให้ เงินชดเชยกรณีเจ็บป่ วยแก่ลกู จ้ ำงที่ติดเชื ้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่โปรดสอบถำมเขตเทศบำลในที่
อยู่อำศัยของท่ำนเกี่ยวกับรำยละเอียด
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เงินชดเชยการหยุดงาน
（กฏหมายมาตรฐานแรงงานมาตราที่26）
ตำมกฏหมำยมำตรฐำนแรงงำนมำตรำที2่ 6หำกบริษัทให้ พนักงำนหยุดงำนอันเนื่องมำจำกเหตุผลของบริษัทในระหว่ำงช่วงเวลำที่หยุดงำนนั ้นบริษัท
จะต้ องจ่ำยเงินชดเชยกำรหยุดงำนเพื่อรับประกันคุณภำพชีวิตขั ้นพื ้นฐำนของพนักงำน

 เมื่อบริษัทต้ องให้ พนักงานหยุดทางานขอให้ ทางบริษัทหลีกเลี่ยงไม่ ให้ เกิดผลกระทบในทางลบต่ อลูกจ้ างเช่ น
พยายามใช้ สิทธิ์ขอเบิกเงินอุดหนุนเพื่อการจ้ างงานอย่ างเต็มที่ในการจ่ ายเงินชดเชยกรณีหยุดงานไม่ ว่าจะ
เป็ นหน้ าที่ตามกฏหมายมาตรฐานแรงงานหรือไม่ ก็ตาม
※โปรดดูรายละเอียดของเงินอุดหนุนเพื่อการจ้ างงานในหน้ าต่ อไป

กรณีท่ บี ริษัทต้ องจ่ ายเงินชดเชยการหยุดงานได้ แก่
▶ กรณีของกำรหยุดกิจกำรอันเนื่องมำจำกเหตุผลในขอบเขตควำมรับผิดชอบของบริษัททำงบริษัทจะต้ องจ่ำยเงินชดเชยกำรหยุด
งำนในระหว่ำงช่วงที่หยุดกิจกำร
▶ กรณีที่หยุดกิจกำรเนื่องมำจำกเหตุสดุ วิสยั บริษัทไม่มีหน้ ำที่ต้องจ่ำยเงินชดเชยกำรหยุดงำน
หำกเป็ นเหตุกำรณ์ที่ได้ รับควำมเห็นชอบว่ำตรงกับทั ้งสองกรณีด้ำนล่ำงจะถือเป็ นกำรหยุดกิจกำรอันเนื่องมำจำกเหตุสดุ วิสยั
①เป็ นอุบตั ิเหตุที่มีสำเหตุเกิดขึ ้นจำกภำยนอกกิจกำร
②เป็ นอุบตั ิเหตุที่หลีกเลีย่ งไม่ได้ แม้ ว่ำเจ้ ำของกิจกำรได้ ระวังอย่ำงเต็มที่จนถึงที่สดุ แล้ ว ตำมปกติวิสยั ของผู้บริหำร
เหตุกำรณ์ที่เข้ ำข่ำยข้ อ①จะเป็ นสำเหตุที่ทำให้ กำรดำเนินกิจกำรเป็ นไปด้ วยควำมยำกลำบำกและเกิดขึ ้นภำยนอกบริษัท
ตัวอย่ำงเช่นข้ อเรียกร้ องตำมประกำศภำวะฉุกเฉิน
เพื่อให้ เข้ ำข่ำยข้ อที่②บริษัทต้ องพยำยำมเต็มควำมสำมำรถอย่ำงเป็ นรูปธรรมเพื่อหลีกเลี่ยงกำรหยุดกิจกำรและตัวอย่ำงเกณฑ์ กำร
พิจำรณำว่ำบริษัทได้ พยำยำมอย่ำงสุดควำมสำมำรถแล้ วหรือไม่นั ้นเช่น
・บริษัทได้ มีกำรพิจำรณำอย่ำงเพียงพอหรือไม่ต่อกรณีควำมเป็ นไปได้ ในกำรให้ พนักงำนทำงำนด้ วยวิธี ต่ำงๆเช่นทำงำนที่บ้ำน
เป็ นต้ น
・บริษัทให้ พนักงำนหยุดงำนถึงแม้ ว่ำจะมีหน้ ำที่อื่นที่สำมำรถจัดให้ พนักงำนทำงำนได้ หรือไม่
เกณฑ์กำรพิจำรณำในข้ ำงต้ นจะใช้ ในกำรพิจำรณำเป็ นรำยกรณี
ดังนั ้นกำรอ้ ำง“ผลกระทบจำกกำรแพร่ ระบำดของไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่”เพียงเหตุผลเดียวจะไม่ทำให้ บริษัทพ้ นภำระจำกหน้ ำที่
จ่ำยเงินชดเชยกำรหยุดงำนได้

จานวนเงินชดเชยการหยุดงาน
ตั ้งแต่60/100ขึ ้นไปของเงินค่ำจ้ ำงเฉลี่ย(คือจำนวนเงินค่ำจ้ ำงรวมที่จ่ำยให้ พนักงำนในช่วง3เดือนก่อนวันหยุดงำนหำรด้ วยจำนวนวัน
ทั ้งหมดในช่วงเวลำหยุดงำน※)
※ หำกค่ำจ้ ำงเป็ นแบบรำยชัว่ โมงรำยวันต่อผลงำนหรื อแบบอื่นๆจะมีข้อกำหนดกำรรับประกันจำนวนเงินขันต
้ ่ำ

i

 ปรึ กษาเกี่ยวกับกรณีต่างๆได้ ที่
ช่ องทางให้ คาปรึ กษาด้ านแรงงานพิเศษ
จะบริกำรให้ คำปรึกษำด้ ำนแรงงำนเช่นกำรเลิกหรือกำรระงับกำรจ้ ำงงำนเงินชดเชยกำรหยุดงำนและอื่นๆอันเนื่องมำจำก
ผลกระทบจำกเชื ้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่
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เงินอุดหนุนเพือ่ การจ้ างงาน(มาตรการพิเศษ)
เงินช่วยเหลือเพื่อกำรจ้ ำงงำนเจ้ ำของกิจกำรที่ไม่อำจหลีกเลีย่ งในกำรลดขนำดกำรดำเนินกิจกำรเนื่องจำกเหตุผลด้ ำนเศรษฐกิจเป็ นระบบให้ ค่ำ
ช่วยเหลือปรึกษำบำงส่วนเช่นเงินช่วยเหลือกำรหยุดงำนที่เจ้ ำของกิจกำรจ่ำยให้ ผ้ ใู ช้ แรงงำนตำมกำรยื่นคำขอของเจ้ ำของกิจกำรในกรณีที่มีแผนกำร
ที่จะคงไว้ ซงึ่ กำรจ้ ำงงำนผู้ใช้ แรงงำนและกำรออกไปให้ ควำมช่วยเหลือในกำรฝึ กอบรมและหยุดงำนชัว่ ครำวสำหรับผู้ใช้ แรงงำน

ได้ รับผลกระทบโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่และกำลังจัดทำขั ้นตอนให้ มีควำมง่ำยและเติมเต็มรำยละเอียดเงินอุดหนุนเพื่อกำรจ้ ำง
งำนให้ ขยำยกว้ ำง

ผู้มีสิทธิ์ได้ รับ(เจ้ าของกิจการ)
เจ้ ำของกิจกำรผู้ได้ รับผลกระทบจำกกำรแพร่ ระบำดของไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่
※มีปัจจัยหลักเช่นดัชนีการผลิตเมื่อเร็ วๆนีแ้ สดงสภาพการดาเนินกิจการเช่ นยอดขายลดลงมากกว่ า ５
เป้าหมายอ้ างอิง

％เมื่อเทียบกับดือน

มาตรการพิเศษ
○การขยายขอบเขตการช่ วยเหลือและขยายวงผู้ท่ เี ข้ าข่ ายให้ กว้ างขึน้
※มีผลบังคับใช้ ต่อกำรหยุดงำนที่อยู่ในช่วงระหว่ำงวันที่1เมษำยนถึงวันที่30มิถนุ ำยนค.ศ.2020
①เพิ่มอัตรำกำรสนับสนุนด้ ำนเงินชดเชยกำรหยุดงำน
(ธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม:4/5องค์กรขนำดใหห่:2/3)
บวกเพิ่มอัตรำกำรสนับสนุนในกรณีที่ไม่มีกำรเลิกจ้ ำงพนักงำน
(ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม:10/10องค์ กรขนาดใหญ่ :3/4)
※สูงสุดไม่เกิน15,000เยนต่อวันสำหรับพนักงำนที่เข้ ำข่ำย1คน(ณวันที่1มีนำคมค.ศ.2020)
②เพิ่มจำนวนเงินสมทบในกรณีที่บริษัทได้ จดั กำรฝึ กอบรม
(ธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม:2,400เยนองค์กรขนำดใหห่:1,800เยน)
③พนักงำนที่มีอำยุงำนน้ อยกว่ำ6เดือนและเป็ นผู้มีประกันกำรจ้ ำงงำนเช่นนักเรียนนักศึกษำจบใหม่
ก็มีสทิ ธิ์รับเงินช่วยเหลือ
④สำมำรถใช้ สทิ ธิ์แยกจำกจำนวนวันจ่ำยเงินสูงสุด100วันต่อ1ปี ได้
⑤การหยุดงานของพนักงานที่ไม่ มีประกันการจ้ างงานก็เข้ าข่ ายการได้ รับสิทธิ์เช่ นกัน
○การผ่ อนปรนเงื่อนไขในการรั บเงินช่ วยเหลือ
※ ข้ อ⑦และกำรจัดกำรควำมไม่จำเป็ นในกำรยื่นส่งใบแผนกำรในข้ อ⑥นำมำใช้ ได้ ตงแต่
ั ้ ยื่นคำขอรับตังแต่
้ วนั ที่19พฤษภำคมปี 2020
⑥เปลี่ยนเอกสำรใบคำขอให้ ง่ำยขึ ้นในวงกว้ ำง
ลดเอกสำรแนบเป็ นต้ นและไม่จำเป็ นต้ องส่งใบแผนกำรหยุดงำน
⑦ทำให้ ขนตอนกำรยื
ั้
่นคำขอ เช่นวิธีกำรคำนวณจำนวนเงินให้ ควำมช่วยเหลือให้ มีควำมง่ำยขึ ้น

i ●สาหรั บรายละเอียดเงื่อนไขการจ่ ายเงินและขัน้ ตอนการดาเนินเรื่ องโปรดดู

เว็บไซต์ ของกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ
●ฮัลโหลเวิร์คหรือกรมแรงงำนที่กำกับดูแลในเขตพื ้นที่สำนักงำนรับใบคำร้ อง(หรือส่งเอกที่ช่องทำงติดต่อหรือทำงไปรษณีย)์
●มีบริกำรคอลเซ็นเตอร์ ตอบข้ อสอบถำมเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเพื่อกำรจ้ ำงงำน
0120-60-3999(เวลำทำกำร9.00-21.00น.(รวมวันเสำร์ อำทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์))
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เงินช่ วยเหลือหยุดงานเพื่อรับมือโรคติดเชือ้ ไวรั สโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
ให้ เงินช่วยเหลือหยุดงำนเพื่อรับมือโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่สำหรับผู้ใช้ แรงงำนที่ไม่สำมำรถได้ รับเงิน
ค่ำจ้ ำงในช่วงระหว่ำงหยุดงำน(เงินช่วยเหลือหยุดงำน)จำกในบรรดำผู้ใช้ แรงงำนในกิจกำรขนำดเล็กและกลำงซึ่งให้
หยุดงำนเนื่องจำกผลกระทบกำรจัดกำรเพื่อป้องกันและกำรขยำยตัวของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนำ
ผู้ท่ เี ข้ าข่ าย
ผู้ใช้ แรงงานที่ไม่ สามารถได้ รับการจ่ ายเงินช่ วยเหลือหยุดงาน(เงินช่ วยเหลือหยุดงาน)ในระหว่ างช่ วงระยะเวลา
หยุดงานจำกในบรรดำผู้ใช้ แรงงำนในกิจกำรขนำดเล็กและกลำงซึ่งให้ หยุดงำนเนื่องจำกผลกระทบโรคติดเชื ้อไวรัสโคโร
นำ
※ผู้ที่เข้ำข่ำยคือผู้ที่ไม่ใช่ผ้ ปู ระกันตน
จานวนเงินช่ วยเหลือ

80％ของเงินค่ าจ้ างก่ อนหยุดงาน（รายเดือนสูงสุด330,000เยน）
※ให้ ตำมกำรหยุดงำน
i ●สำหรับรำยละเอียดเงื่อนไขกำรจ่ำยเงินและขั ้นตอนกำรดำเนินเรื่องโปรดตรวจสอบที่
เว็บไซต์ของกระทรวงสำธำรณสุขแรงงำนและสวัสดิกำร
●ติดต่อสอบถำมเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือหยุดงำนรับมือกับโรคติดต่อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ได้ ที่ศนู ย์ให้ บริกำรข้ อมูล
0120-221-276
（เวลำรับเรื่องจันทร์ ถงึ ศุกร์ เวลำ8:30～20:00／เสำร์ อำทิตย์วนั หยุดนักขัตฤกษ์ เวลำ8:30～17:15）
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เงินอุดหนุนลาหยุดพักร้ อนโดยมาตรการดูแลสุขภาพของความเป็ นมารดาที่
เกี่ยวกับโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
ผู้ใช้ แรงงำนสตรีที่อยู่ในระหว่ำงกำรตังครรภ์
้
ซึ่งมีควำมจำเป็ นต้ องหยุดงำนถือเป็ นมำตรกำรกำกับดูแลสุขภำพควำมเป็ นมำรดำ
ที่เกี่ยวกับโรคติดต่อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ให้ ควำมช่วยเหลือเจ้ ำของกิจกำรที่มีกำรจัดตังระบบลำหยุ
้
ดพักร้ อนสำหรับผู้ใช้
แรงงำนสตรีดงั กล่ำวเพื่อจัดเตรียมสภำพแวดล้ อมสถำนที่ปฏิบตั ิงำนที่สำมำรถทำงำนได้ อย่ำงต่อเนื่องหลังจำกคลอดบุตรโดย
กำรลำคคลอดบุตรและได้ ใช้ ลำพักร้ อนได้ อย่ำงวำงใจ
ผู้ท่ เี ข้ าข่ าย（ผู้ประกอบการ）
ผู้ที่เข้ ำข่ำยจะเป็ นเจ้ ำกิจกำรที่บรรลุตำมเงื่อนไขทังหมดเตั
้
งแต่
้ ข้อ①～③
ช่ วงระยะเวลาตัง้ แต่ วันที่7เดือนพฤษภาคมปี 2020ถึงวันที่30เดือนกันยายนปี เดียวกัน
①ในฐำนะที่เป็ นมำตรกำรดูแลสุขภำพควำมเป็ นมำรดำที่เกี่ยวกับโรคติดต่อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่เตรียมควำม
พร้ อมระบบลำหยุดพักร้ อนที่ผ้ ใู ช้ แรงงำนสตรีซึ่งอยู่ระหว่ำงตังครรภ์
้
มีควำมจำเป็ นต้ องหยุดงำนสำมำรถใช้ ได้ (จำกัด
เฉพำะส่วนที่จ่ำยได้ มำกกว่ำ60%ของจำนวนเงินเทียบเท่ำค่ำจ้ ำงของวันหยุดลำพักร้ อนประจำปี ยกเว้ นวันหยุดลำพัก
ร้ อนประจำปี )โดยได้ รับคำแนะนำจำกสูตินำรีแพทย์หรือไม่ก็แพทย์
②เจ้ ำของกิจกำรแจ้ งเรื่องระบบลำหยุดพักร้ อนดังกล่ำวให้ ผ้ ใู ช้ แรงงำนรับทรำบรวมถึงรำยละเอียดมำตรกำรดูแลสุขภำพ
ควำมเป็ นมำรดำที่เกี่ยวกับโรคติดต่อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่
ช่ วงระหว่ างวันที่7เดือนพฤษภาคมปี 2020จนถึงวันที่31มกราคมปี 2021
③เจ้ าของกิจการที่ได้ ให้ จานวนวันพักร้ อนรวมกันมากกว่ า5วันขึน้ ไป
จานวนเงินช่ วยเหลือ
ต่อผู้ใช้ แรงงำนที่เข้ ำข่ำย1คน
วันหยุดพักร้ อนรวมกันมำกกว่ำ5วันขึ ้นไปไม่ถึง20วัน：250,000เยน
เพิ่มให้ 150,000เยนทุก20วันนับจำกนันขึ
้ ้นไป(วงเงินสูงสุด1,000,000เยน)
※จำกัดจำนวนสูงสุดต่อ1สำนักงำน：20คน
ช่ วงระยะเวลายื่นขอ

ตังแต่
้ วนั ที่15เดือนมิถนุ ำยนปี 2020จนถึงวันที่28กุมภำพันธุ์ปี2021
※ มีแบบฟอร์ม2ประเภทคือสำหรับบุคคลที่เป็ นผู้ประกันคนว่ำงงำนและบุคคลผู้ที่ไม่ได้ ประกันตนว่ำงงำน
※ยื่นคำขอในแต่ละหน่วยงำน
i

●สาหรั บรายละเอียดเงื่อนไขการจ่ ายเงินและขัน้ ตอนการดาเนิ นเรื่ องโปรดดู
เว็บไซต์ของกระทรวงสำธำรณสุขแรงงำนและสวัสดิกำร
 ติดต่อสอบถำมและรับคำปรึกษำรำยละเอียดได้ ที่
สำนักงำนแรงงำนกำรจ้ ำงงำนสภำพแวดล้ อมและควำมเสมอภำค ห้ องสำนักงำน ประจำนคร เมือง จังหวัดที่
อยู่ใกล้ บ้ำนท่ำน
เวลำรับเรื่อง：8：30～17：15（ยกเว้ นวันเสำร์ อำทิตย์วนั หยุดนักขัตฤกษ์ วนั หยุดสิ ้นปี และปี ใหม）
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เงินอุดหนุนเช่ นการให้ ความช่ วยเหลือร่ วม(โปรแกรมช่ วยเหลือป้องกันการออกจากงานเพือ่ มาดูแล
ครอบครัว(เฉพาะกิจเพือ่ รองรับกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ))
ในฐำนะที่เป็ นมำตรกำรรับมือกับโรคติดต่อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ให้ ควำมช่วยเหลือผู้ประกอบกำรขนำดเล็กและกลำงอี
ที่มีระบบเลี ้ยงดูครอบครัวโดยกำรให้ ลำพักร้ อนพิเศษ ลำหยุดงำนเพื่อเลี ้ยงดูครอบครัวตำมกฎหมำยกำรหยุดงำนเพื่อเลี ้ยงดู
ครอบครัวเป็ นระบบแยกต่ำงหำก อบรมเลี ้ยงดูบตุ รของผู้ใช้ งำนที่มีควำมจำเป็ นต้ องเลี ้ยงดูครอบครัวเป็ นพิเศษ
บุคคลกลุ่มเป้าหมาย（เจ้ าของกิจการ）
① ต้ องแจ้ งรำยละเอียดระบบกำรให้ ควำมช่วยเหลือทังเรื
้ ่องกำรเลี ้ยงดูครอบครัว รวมถึงระบบดังกล่ำวให้ พนักงำนภำยในบริษัทรับทรำบมีกำรจัดตัง้
ระบบลาพักร้ อนสาหรั บเลีย้ งดูครอบครั ว （※） ที่สำมำรถใช้ งำนเป็ นมำตรกำรรับมือจัดกำรโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่
※ ระบบที่สำมำรถใช้ ได้ มำกกว่ำ20วันขึ ้นไปของวันทำงำนที่กำหนด
※มีควำมจำเป็ นต้ องใช้ ระบบลำพักร้ อนแยกต่ำงหำกกับลำพักร้ อนประจำปี ลำพักร้ อนเลี ้ยงดูครอบครัวและลำหยุดงำนเพื่อเลี ้ยงดูครอบครัวตำม
กฏหมำยกำหนด
② ผู้ใช้ แรงงำนที่ไม่อำจหลีกเลี่ยงที่จะหยุดงำนเพื่อเลี ้ยงดูครอบครัวเนื่องจำกผลกระทบโรคติดต่อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ต้องได้ วนั หยุ ดของ①
รวมกันมากกว่ า 5 วันขึน้ ไป

จานวนเงินช่ วยเหลือ

จาวนวันที่ได้

จานวนเงินช่ วยเหลือ

รวมมากกว่ า５วันขึน้ ไป
แต่ ไม่ เกิน１０วัน

２0０,000เยน

รวม １０วันขึน้ ไป

３５0,000เยน

ผู้ใช้ แรงงานกลุ่มเป้าหมาย

สามารถยื่นขอได้ ถึง５คนต่ อ １ ผู้ประกอบการขนาดเล็กและกลาง

①ในกรณี ที่ไม่สามารถใช้บริ การพี่เลี้ยงซึ่ งใช้บริ การอยูห่ รื อใช้บริ การประจาเลี้ยงดูครอบครัวที่จาเป็ นใช้ระบบพี่เลี้ยงเนื่ องจากหยุดงานจากโรคติดเชื้ อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
②สำหรับบริกำรพี่เลี ้ยงที่ใช้ บริกำรอยู่หรือใช้ บริกำรประจำงดกำรให้ บริกำรเพื่อรับมือกับโรคติดต่อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่
③ผูท้ ี่ใช้บริ การพี่เลี้ยงเป็ นประจานั้นในกรณี ที่ไม่สามารถใช้บริ การพี่เลี้ยงดู แลครอบครัวได้เนื่ องจากผลกระทบโรคติดต่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

วันมีผลบังคับใช้
วันหยุดพักร้ อนที่ได้ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 เมษำยน ปี 2020 จนถึง วันที่ 31 มีนำคม ปี 2021
ระยะเวลาในการยื่นคาขอ
คำนวณตั ้งแต้ วนั ที่บรรลุตำมข้ อกำหนดกำรให้ ควำมช่วยเหลือไม่เกิน 2 เดือน
＊เริ่ มรับคำร้ องตั ้งแต่วนั ที่ 15เดือนมิถนุ ำยนปี 2020
(หมำยเหตุ)ในกรณีที่บรรลุข้อกำหนดให้ ควำมช่วยเหลือก่อนวันที่ 15เดือนมิถนุ ำยนปี 2020หมดเขตยื่นวันที่15เดือนสิงหำคม

●สาหรั บรายละเอียดเงื่อนไขการจ่ ายเงินและขัน้ ตอนการดาเนิ นเรื่ องโปรดดูได้ ที่
เว็บไซต์ของกระทรวงสำธำรณสุขแรงงำนและสวัสดิกำร
 ติดต่ อสอบถาม
สำนักงำนแรงงำนกำรจ้ ำงงำนสภำพแวดล้ อมและควำมเสมอภำค ห้ อง
เงินอุดหนุนพร้ อมให้ ควำมช่วยเหลือและช่วยเหลือบริกำรพีเ่ ลี ้ยงรับ มือ
โคโรนำสำยพันธุ์ใหม่
สำนักงำน ประจำนคร เมือง เวลารั บเรื่ อง：８：30～17：15
（ยกเว้ น วันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ）
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ค้ นหา

การฝึ กอบรมอาชีพภาครัฐ(การฝึ กอบรมผู้ลาออกจากงาน)
เข้ ำฝึ กอบรมวิชำชีพโดยไม่เสียค่ำใช้ จ่ำย(รับภำระรับผิดชอบเฉพำะค่ำใช้ จ่ำยจริงเช่นค่ำหนังสือเป็ นต้ น)ในขณะที่รับเงินค่ำประกันว่ำงงำน

ผู้ท่ เี ข้ าข่ าย

โดยหลักเบื ้องต้ นเป็ นผู้ซงึ่ กำลังหำงำนและเป็ นผู้ซงึ่ บรรลุตำมเงื่อนไขและข้ อกำหนดทัง5ข้
้ อดังระบุข้ำงล่ำงต่อไปนี ้

①อยู่ในช่วงยื่นคำขอหำงำนกับฮัลโหลเวิร์ค(สำนักงำนสวัสดิกำรอำชีพ)
②ไม่ใช่ผ้ ทู ี่มงี ำนทำอยู่（ชัว่ โมงกำรทำงำนต่อสัปดำห์มำกกว่ำ20ชัว่ โมงขึ ้นไป）
③อยู่ระหว่ำงกำรรับเงินช่วยเหลือว่ำงงำนจำกประกันว่ำงงำน
④มีควำมสำมำรถและควำมตังใจในกำรท
้
ำงำน
⑤ได้ รับกำรรับรองจำกกับฮัลโหลเวิร์ค(สำนักงำนสวัสดิกำรอำชีพ)ว่ำจำเป็ นต้ องได้ รับกำรช่วยเหลือเช่นกำรฝึ กอำชีพเป็ นต้ น

รายละเอียดการฝึ กอบรม
①กำรฝึ กอบรมเพื่อได้ ควำมรู้หรือทักษะในกำรปฏิบตั ิงำนที่จำเป็ นในกำรหำงำน
②ระยะเวลำในกำรฝึ กอบรมประมำณ３เดือนจนถึง２ปี
③ค่ำเข้ ำอบรมฟรีไม่เสียค่ำใช้ จ่ำย（จำเป็ นเต้ องเสียเฉพำะค่ำใช้ จำ่ ยจริงเท่ำนัน้ เช่นค่ำหนังสือประมำณ100,000เยนจนถึง20,000เยน）
④หน่วยงำนฝึ กอบรมอำชีพภำคเอกชน(รับช่วงจำกนครเมืองเขตจังหวัด)นครเมืองเขตจังหวัดและรัฐจะเป็ นผู้ดำเนินกำรฝึ กอบรม

ขัน้ ตอนการเข้ าเรี・・・ก่
ยน
อนอื่นกรุ ณำเข้ ำไปติดต่อกับฮัลโหลเวิร์ค (สำนักงำนสวัสดิกำรอำชีพ )！
ในกำรเข้ ำรับกำรฝึ กอบรมอำชีพสำหรับผู้กำลังหำงำนและกำรฝึ กอบรมอำชีพภำครัฐ(กำรฝึ กอบรมอำชีพผู้วำ่ งงำน)หลังจำกยื่นคำขอหำงำนกับ กับฮัลโหลเวิร์ค
(สำนักงำนสวัสดิกำรอำชีพ)แล้ วเมื่อผ่ำนกำรคัดเลือกโดยกำรสัมภำษณ์ซงึ่ ดำเนินกำรโดยสำนักงำนที่จะดำเนินกำรฝึ กอบรมอำชีพเป็ นต้ นและมีควำมจำเป็ นต้ องได้ รับ
กำรช่วยหำงำนและข้ ำอบรมกับฮัลโหลเวิร์ค (สำนักงำนสวัสดิกำรอำชีพ)
อนึง่ กำรช่วยหำงำนและเข้ ำอบรมนี ้ดำเนินกำรผ่ำนกำรขอคำปรึกษำอำชีพที่ฮัลโหลเวิร์ค(สำนักงำนสวัสดิกำรอำชีพ)
①ได้ รับกำรรับรองว่ำกำรเข้ ำอบรมฝึ กอำชีพนัมี้ ควำมจำเป็ นต่อกำรปฏิบตั ิในอำชีพที่เหมำะสม อีกทัง้
②ดำเนินกำรให้ สำหรับบุคคลผู้ที่ผำ่ นกำรประเมินโดยกับฮัลโหลเวิร์ค (สำนักงำนสวัสดิกำรอำชีพ)ว่ำมีควำมสำมำรถที่จำเป็ นต้ องใช้ ในกำรเข้ ำรับกำรฝึ กอบรมอำชีพ

เข้ าเรี ยนฝึ กอบรม

กาหนดเข้ าเรี ยนและช่ วยหา
งาน

แจ้ งผลการพิจารณาคัดเลือก

สัมภาษณ์ เป็ นต้ น

สมัครเข้ าเรี ยน

ยื่นสมัครหางานและขอรั บตา
ปรึ กษา

ขั ้นตอนของฮัลโหลเวิร์ค
ขั ้นตอนกำรฝึ กอบรมในสถำนที่ฝึกอบรมอำชีพ

i

●กรุณำตรวจสอบได้ ที่หน้ ำโฮมเพจของกระทรวงสำธำรณสุขแรงงำนและสวัสดิกำร สำหรับขั ้นตอนรำยละเอียดที่ชัดเจนหรื อเงื่อนไขข้ อกำหนด
รำยละเอียดของเงินช่วยเหลือ
●สำหรับกำรฝึ กอบรมอำชีพที่ดำเนินกำรในเขตพื ้นที่ที่ท่ำนอำศัยอยูส่ ำมำรถค้ นหำได้ ที่ศนู ย์บริ กำรอินเตอร์ เน็ตของฮัลโหลเวิร์ค(สำนักงำนสวัสดิกำรอำชีพ )
●กำรปรึกษำเรื่ องกำรฝึ กอบรมอำชีพ กรุณำติดต่อสอบถำมกับ ฮัลโหลเวิร์ค(สำนักงำนสวัสดิกำรอำชีพ)ใกล้ บ้ำนท่ำน
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การฝึ กอบรมอาชีพสาหรับผู้ท่ หี างานทา
บุคคลซึง่ เป็ นผู้หำงำนซึง่ ไม่สำมำรถได้ รับประกันว่ำงงำนสำมำรถได้ รับเงินช่วยเหลือ หำกบรรลุข้อกำหนดและเงื่อนไขในขณะทีเ่ ข้ ำฝึ กอบรมวิชำชีพ
โดยไม่เสียค่ำใช้ จ่ำย(รับภำระรับผิดชอบเฉพำะค่ำใช้ จ่ำยจริงเช่นค่ำหนังสือเป็ นต้ น) สำมำรถขอรับเงินช่วยเหลือเช่นเงินช่วยเหลือเข้ ำเรียนแบบรำย
เดือน 100,000 เยน

กลุ่มเป้าหมาย：โดยหลักเบื ้องต้ นเป็ นผู้ซงึ่ กำลังหำงำนและเป็ นผู้ซงึ่ บรรลุตำมเงื่อนไขและข้ อกำหนดทัง5ข้
้ อดังระบุข้ำงล่ำงต่อไปนี ้
①อยู่ในช่วงยื่นคำขอหำงำนกับกับฮัลโหลเวิร์ค (สำนักงำนสวัสดิกำรอำชีพ)
②ไม่ใช่ผ้ ทู ี่มงี ำนอยู่（ชัว่ โมงกำรทำงำนต่อสัปดำห์มำกกว่ำ20ชัว่ โมงขึ ้นไป）
③ไม่ใช่ผ้ ทู ี่อยู่ระหว่ำงกำรรับเงินช่วยเหลือว่ำงงำนจำกประกันว่ำงงำน
④มีควำมสำมำรถและควำมตังใจในกำรท
้
ำงำน
⑤ได้ รับกำรรับรองจำกกับกับฮัลโหลเวิร์ค (สำนักงำนสวัสดิกำรอำชีพ)ว่ำจำเป็ นต้ องได้ รับกำรช่วยเหลือเช่นกำรฝึ กอำชีพเป็ นต้ น
※ในกำรรับเงินช่วยเหลือมีควำมจำเป็ นต้ องบรรลุข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ใน"ข้ อกำหนดและเงื่อนไขรำยละเอียดกำรรับเงื่อน
ช่วยเหลือ"

รายละเอียดการฝึ กอบรม
①ฝึ กอบรมเพื่อให้ สำมำรถหำงำนได้ อย่ำงเร็ว
②ช่วงระยะเวลำกำรฝึ กอบรมคือตังแต่
้ ２เดือนจนถึง６เดือน
③ค่ำเข้ ำอบรมไม่เสียค่ำใช้ จ่ำย（จำเป็ นเฉพำะค่ำใช้ จ่ำยจริงเท่ำนันเช่
้ นค่ำหนังสือประมำณ10,000เยนจนถึง20,000เยน）
④หน่วยงำนฝึ กอบรมอำชีพภำคเอกชนที่ได้ รับกำรรับรองจำกรัฐบำลจะเป็ นผู้ดำเนินกำรฝึ กอบรม
⑤มีโหลักสูตรกำรฝึ กอบรม２ประเภทคือ
・「หลักสูตรพื ้นฐำน」：สมำรถเข้ ำเรียนเช่นทักษะที่สำมำรถฝึ กอบรมได้ ในระยะสันหรื
้ อควำมสำมำรถเบื ้องต้ นในฐำนะที่เป็ นคนทำงำน
・「หลักสูตรภำคปฏิบตั ิ」：สำมำรถเข้ ำเรียนได้ เช่นทักษะเชิงภำคปฏิบตั ิสำหรับปฏิบตั งิ ำนในประเภทงำนที่ต้องกำรเข้ ำทำงำนเป็ นต้ น

ขัน้ ตอนการเข้ าเรียน

กรุ ณำอ่ำนหน้ ำที่26ประกอบ(เช่นเดียวกับกำรฝึ กอบรมอำชีพภำครัฐ)

เงื่อนไขและข้ อกาหนดรายละเอียการรับเงินช่ วยเหลือ
【จำนวนเงินช่วยเหลือ】
・สวัสดิกำรช่วยเหลือเข้ ำอบรมฝึ กอำชีพ：รำยเดือน100,000เยน
・เงินช่วยเหลือค่ำเดินทำง：จำนวนเงินคงที่ตำมเส้ นทำงกำรเดินทำงจนถึงสถำนที่ฝึกอบรมอำชีพ（มีวงเงินสูงสุดจำกัด）
・เงินช่วยเหลือค่ำที่พกั ：รำยเดือน10,700เยน
※รำยละเอียดของ”เงินช่วยเหลือค่ำเดินทำงและ”เงินช่วยเหลือค่ำที่พกั “นันโปรดติ
้
ดต่อสอบถำมกับกับฮัลโหลเวิร์ค (สำนักงำนสวัสดิกำรอำชีพ)
【เงื่อนไขและข้ อกำหนดหลัก】（บุคคลซึ่งเป็ นผู้ที่บรรลุตำมข้ อกำหนดและเงื่อนไขทังหมดดั
้
งข้ ำงล่ำงต่อไปนี）
้
・รำยได้ ของเจ้ ำตัวไม่เกิน80,000เยนต่อเดือน
・รำยได้ ทงหมดของครั
ั้
วเรือนน้ อยกว่ำ250,000เยนต่อเดือน
・สินทรัพย์และเงินทุนของทังหมดในครั
้
วเรือนไม่เกิน3,000,000เยน

i

●กรุ ณำตรวจสอบได้ ที่หน้ ำโฮมเพจองกระทรวงสำธำรณสุขแรงงำนและสวัสดิกำร สำหรับขันตอนรำยละเอี
้
ยดที่ชดั เจนหรื อเงื่อนไขข้ อกำหน
ดรำยละเอียดของเงินช่วยเหลือ
●สำหรับกำรฝึ กอบรมอำชีพที่ดำเนินกำรในเขตพื ้นที่ที่ทำ่ นอำศัยอยู่สำมำรถค้ นหำได้ ที่ศูนย์บริกำรอินเตอร์ เน็ตของกับ ฮัลโหลเวิร์ค (สำ
นักงำนสวัสดิกำรอำชีพ)
●กำรปรึกษำเรื่ องกำรฝึ กอบรมอำชีพกรุ ณำติดต่อสอบถำมกับกับฮัลโหลเวิร์ค (สำนักงำนสวัสดิกำรอำชีพ)ใกล้ บ้ำนท่ำน
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เงินช่ วยเหลือเพือ่ รองรับการปิ ดโรงเรียนประถมฯลฯ
（สาหรับเจ้าของกิจการที่มกี ารจ้างพนักงาน）
เป็ นกำรช่วยเหลือองค์กรทีอ่ นุหำตให้ พนักงำนทังแบบจ้
้
ำงประจำและไม่ประจำได้ ลำงำนแบบได้ รับค่ำจ้ ำง(ทังนี
้ ้ไม่รวมวันลำ
ประจำปี แบบได้ รับค่ำจ้ ำงตำมกฎหมำยมำตรฐำนแรงงำน)เพื่อบรรเทำรำยได้ ที่ลดลงเพรำะพนักงำนที่เป็ นผู้ปกครองนันต้
้ องหยุด
งำนจำกกำรที่โรงเรี ยนประถมฯลฯที่บตุ รเข้ ำศึกษำอยูต่ ้ องปิ ดภำคเรี ยนเฉพำะกิจเนื่องจำกผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโค
โรน่ำสำยพันธุ์ใหม่

ผู้มีสิทธิ์ได้ รับ(เจ้ าของกิจการ)
เจ้ ำของกิจกำรที่อนุหำตให้ พนักงำนที่มีควำมจำเป็ นในฐำนะผู้ปกครองที่ต้องดูแลเด็กที่เข้ ำข่ำยในข้ อที่ ①หรือข้ อที่②
ได้ ลำงำนแบบได้ รับค่ำจ้ ำงซึ่งแยกจำกวันลำประจำปี ที่จำ่ ยตำมกฏหมำยมำตรฐำนแรงงำน
① เด็กที่เข้ ำศึกษำในโรงเรียนประถมฯลฯ(※)ซึง่ ปิ ดภำคเรียนเฉพำะกิจตำมควำมในคำแนะนำแนวทำงฯลฯเพื่อ
ป้องกันโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่
※คำว่ำ“โรงเรี ยนประถมฯลฯ”ให้ หมำยรวมถึงโรงเรี ยนประถม,หลักสูตรเทอมแรกของโรงเรี ยนกำรศึกษำภำคบังคับ,โรงเรี ยนต่ำงๆ(จำกัด
เฉพำะที่มีหลักสูตรในประเภทหลักสูตรของโรงเรี ยนอนุบำลหรื อโรงเรี ยนประถม),โรงเรี ยนเฉพำะทำงสำหรับผู้พกิ ำร(ทุกแผนก),สโมสร
เด็กหลังเลิกเรี ยน,เดย์เซอร์ วสิ หลังเลิกเรี ยน,โรงเรี ยนอนุบำล,เนอสเซอรี่ ,เนอสเซอรี่ กึ่งอนุบำล,สถำนเลี ้ยงเด็กแบบที่เขตไม่รับรอง,ธุรกิจ
ดูแลเด็กแบบกิจกำรในครอบครัว,บริกำรรับดูแลเด็กชัว่ ครำว,สถำนสงเครำะห์เด็กพิกำรฯลฯ

② เด็กที่ต้องลำหยุดโรงเรียนประถมฯลฯเช่นในกรณีของเด็กที่ติดเชื ้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่

จานวนเงินช่ วยเหลือที่จ่าย

จำนวนเงินเทียบเท่ำกับค่ำจ้ ำงที่เคยจ่ำยให้ พนักงำนตอนลำงำนโดยได้ รับค่ำจ้ ำง×10／10
※จ่ำยสูงสุดไม่เกิน8,330เยนต่อ1วัน
（สำหรับวันหยุดพักร้ อนที่ได้ มำนับจำกวันที่1เมษำยนปี 2020เป็ นต้ นมำ15,000เยน）

ช่ วงเวลาที่ครอบคลุม
วันที่ลำแบบได้ รับค่ำจ้ ำงในช่วงระหว่ำงวันที่27กุมภำพันธ์ถึงวันที่30มิถนุ ำยนค.ศ.2020
※ยกเว้ นเช่นวันที่ไม่มีแผนกกำรที่โรงเรี ยนจะทำกำรเปิ ดกำรสอนเช่นวันหยุดช่วงฤดูร้อนวันหยุดช่วงฤดูหนำวเป็ นต้ น

ระยะเวลาในการยื่นดาเนินเรื่อง
จนถึงวันที่28เดือนธันวำคมปี 2020

i

 สำหรับรายละเอียดเงื่อนไขการจ่ ายเงินและขัน้ ตอนการดาเนินเรื่ อง
โปรดดูเว็บไซต์ของกระทรวงสำธำรณสุขแรงงำนและสวัสดิกำร
 ติดต่ อสอบถามได้ ที่

โคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ ช่วยเหลือหยุดพักร้ อน

คอลเซ็นเตอร์ เกี่ยวกับเงินช่ วยเหลือและเงินสนับสนุนกรณีปิดโรงเรี ยนฯลฯเงินอุดหนุนเพื่อการจ้ างงาน

0120－60－3999
เวลาทาการ9.00–21.00น.(รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
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ค้ นหา

เงินสนับสนุนเพือ่ รองรับการปิ ดโรงเรียนประถมฯลฯ
（สาหรับผู้ประกอบอาชีพส่ วนตัวที่ทาการรับจ้างช่ วง）
เพื่อมอบเงินช่วยเหลือแก่ผ้ ปู กครองที่ต้องประกอบอำชีพส่วนตัวและไม่สำมำรถทำงำนตำมสัหหำจ้ ำงได้ เนื่องจำกต้ องเลี ้ยงดู
บุตรกรณีโรงเรียนประถมปิ ดภำคเรียนเฉพำะกิจเนื่องจำกผลกระทบจำกกำรแพรร่ะบำดของไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่
ผู้มีสิทธิ์ได้ รับ（ผู้ประกอบอาชีพส่ วนตัวที่ทาการรับจ้ างช่ วง）

ผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติครบตำมเงื่อนไขที่กาหนดและเป็ นผู้ปกครองซึ่งจำเป็ นต้องดูแลเด็กที่เข้ ำข่ำยในข้ อที่①หรือข้ อที่②
① เด็กที่เข้ ำศึกษำในโรงเรียนประถมฯลฯ(※)ซึง่ ปิ ดภำคเรียนเฉพำะกิจตำมควำมในคำแนะนำแนวทำงฯลฯเพื่อ
ป้องกันโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่
※ คำว่ำ“โรงเรี ยนประถมฯลฯ”ให้ หมำยรวมถึงโรงเรี ยนประถม,หลักสูตรเทอมแรกของโรงเรี ยนกำรศึกษำภำคบังคับ,โรงเรี ยนต่ำงๆ(จำกัด
เฉพำะที่มีหลักสูตรในประเภทหลักสูตรของโรงเรี ยนอนุบำลหรื อโรงเรี ยนประถม),โรงเรี ยนเฉพำะทำงสำหรับผู้พกิ ำร(ทุกแผนก),สโมสรเด็ก
หลังเลิกเรี ยน,เดย์เซอร์ วสิ หลังเลิกเรี ยน,โรงเรี ยนอนุบำล,เนอสเซอรี่ ,เนอสเซอรี่ กึ่งอนุบำล,สถำนเลี ้ยงเด็กแบบที่เขตไม่รับรอง,ธุรกิจดูแลเด็ก
แบบกิจกำรในครอบครัว,บริกำรรับดูแลเด็กชัว่ ครำว,สถำนสงเครำะห์เด็กพิกำรฯลฯ

② เด็กที่ต้องลำหยุดโรงเรียนประถมฯลฯเช่นในกรณีของเด็กที่ติดเชื ้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่

เงื่อนไขที่กาหนด
 ท่ำนต้ องมีกำหนดกำรไว้ แล้ วในกำรประกอบอำชีพส่วนตัว
 ท่ำนต้ องอยู่ในระหว่ำงได้ รับค่ำตอบแทนจำกกำรทำงำนตำมสัหหำรับจ้ ำงช่วงและต้ องมีคำสัง่ จำกผู้ว่ำจ้ ำงที่ระบุเนื ้อหำงำน
สถำนที่ปฏิบตั ิงำนวันที่เวลำฯลฯ

เงินที่จ่าย
วันละ4,100เยนสำหรับวันที่ไม่สำมำรถไปทำงำนได้ (จำนวนเงินตำยตัว)
※วันนับจำกวันที่1เมษำยนปี 2020เป็ นต้ นไปวันละ7500เยน(จำนวนเงินแบบคงที่)

ช่ วงเวลาที่ครอบคลุม
27กุมภำพันธ์–30มิถนุ ำยนค.ศ.2020
※ยกเว้ นวันที่โรงเรี ยนไม่ได้ มีกำหนดเปิ ดกำรเรี ยนกำรสอนเช่นช่วงปิ ดภำคเรี ยนฤดูใบไม้ ผลิ

ระยะเวลาในการยื่นดาเนินเรื่อง
ภำยในวันที่30กันยำยนค.ศ.2020
i

 สำหรับรายละเอียดเงื่อนไขการจ่ ายเงินและขัน้ ตอนการดาเนินเรื่ อง
โปรดดูเว็บไซต์ของกระทรวงสำธำรณสุขแรงงำนและสวัสดิกำร
 ติดต่ อสอบถามได้ ที่
คอลเซ็นเตอร์ เกี่ยวกับเงินช่ วยเหลือและเงินสนับสนุนกรณีปิดโรงเรียนฯลฯเงินอุดหนุนเพื่อการจ้ างงาน

0120－60－3999
เวลาทาการ：9.00–21.00น.（รวมวันเสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ）
-30-

โครงการช่ วยเหลือผู้ใช้ บริการพีเ่ ลีย้ งเด็กซึ่งได้ รับการสนับสนุนโดยองค์กรบริษัท
（มาตรการพิเศษ：สาหรับผู้ที่ทางานบริษัท）
เป็ นกำรช่วยเหลือค่ำใช้ บริกำรพี่เลี ้ยงเด็กจำกกำรที่โรงเรียนประถมฯลฯปิ ดภำคเรียนเฉพำะกิจเนื่องมำจำกกำรแพร่ระบำดของ
ไวรัสโคโรน่ำสำยพันธุ์ใหม่แต่ผ้ ปู กครองที่ทำงำนบริษัทนันไม่
้ สำมำรถหยุดงำนหรือใช้ บริกำรสโมสรเด็กได้

ผู้ท่ เี ข้ าข่ าย

ผู้ที่เข้ ำข่ำยข้ อ①ถึง③ต่อไปนี ้จะมีสิทธิ์ได้ รับมำตรกำรพิเศษ
①ผู้ที่ทำงำนบริษัทเอกชนเป็ นต้ น
②ผู้ที่จะไม่สำมำรถทำงำนต่อได้ หำกไม่ใช้ บริกำรพี่เลี ้ยงเด็กเนื่องจำกคูส่ มรสของท่ำนต้ องทำงำนหรือท่ำนเป็ น
ผู้ปกครองเลี ้ยงเดี่ยว
③โรงเรียนประถมเนอสเซอรี่ หรือสถำนที่อื่นๆที่บตุ รของท่ำนต้ องเข้ ำไปเรียนนันมี
้ กำรปิ ดภำคเรียนเนื่องจำกกำรแพร่
ระบำดของไวรัสโคโรน่ำสำยพันธุ์ใหม่
ข้ อมูลมาตรการพิเศษ
เป็ นกำรให้ คปู องส่วนลด(2,200เยน/ใบ)สำหรับใช้ ในกรณีทีโรงเรียนประถมเนอสเซอรี่ ฯลฯมีกำรปิ ดภำคเรียนเฉพำะกิจ
＜ตำมปกติ＞ ＜มำตรกำรพิเศษ＞
・จำนวนใบสูงสุดต่อวัน：１ใบ/คน
⇒ ５ใบ/คน
・จำนวนใบสูงสุดต่อเดือน：24ใบ/บ้ ำน ⇒ 120ใบ/บ้ ำน
・จำนวนใบสูงสุดต่อปี ：280ใบ/บ้ ำน ⇒ ไม่มกี ำรจำกัดจำนวน
ระเบียบการสมัคร

②ส่งคูปองส่วนลดทำง
ไปรษณีย์

④ให้ บริกำรพี่เลี ้ยงเด็ก
⑤ชำระค่ำใช้ บริกำร・ยื่น
คูปองส่วนลด

⑥ส่งคืนต้ นขั ้วของคูปองที่ใช้
ส่วนลดแล้ ว

※จะแจกตัว๋ ใบจริงที่ระบุ
รำยละเอียด

่ เติมได้ในเว็บไชตของสมาคมบริ
การดูแลเด็กแห่งชาติ
i ●ดูรายละเอียดเพิม
์
http://www.acsa.jp/
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ผู้ประกอบการพีเ่ ลีย
้ งเด็ก

③สมัครใช้ บริกำรพี่เลี ้ยงเด็ก

ผู้ใช้

บริษัทที่ทำงำนอยู่ฯลฯ

①สมัครคูปองส่วนลด

โครงการช่ วยเหลือผู้ใช้ บริการพี่เลีย้ งเด็กซึ่งได้ รับการสนับสนุนโดยองค์ กรบริษัท

(มาตรการพิเศษ：สาหรับผู้ประกอบอาชีพส่ วนตัว)
เป็ นกำรช่วยเงินค่ำใช้ บริกำรพี่เลี ้ยงเด็กจำกกำรที่โรงเรียนประถมฯลฯปิ ดภำคเรียนเฉพำะกิจเพรำะกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโร
นำสำยพันธุ์ใหม่แต่ผ้ ปู กครองที่ประกอบอำชีพส่วนตัวนันไม่
้ สำมำรถหยุดงำนหรือใช้ บริกำรสโมสรเด็กได้

ผู้ท่ เี ข้ าข่ าย
ผู้ที่เข้ ำข่ำยข้ อ①ถึง③ต่อไปนี ้จะมีสิทธิ์ได้ รับมำตรกำรพิเศษ
①ผู้ที่ประกอบอำชีพส่วนตัว(ดำเนินธุรกิจของตนเองฟรีแลนซ์ฯลฯ)
②ผู้ที่จะไม่สำมำรถทำงำนต่อได้ หำกไม่ใช้ บริกำรพี่เลี ้ยงเด็กเนื่องจำกคูส่ มรสของท่ำนต้ องทำงำนหรือท่ำนเป็ น
ผู้ปกครองเลี ้ยงเดี่ยว
③โรงเรียนประถมเนอสเซอรี่หรือสถำนที่อื่นๆที่บตุ รของท่ำนต้ องเข้ ำไปเรียนนันมี
้ กำรปิ ดภำคเรียนเนื่องจำกกำรแพร่
ระบำดของไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่

ข้ อมูลมาตรการพิเศษ
เป็ นกำรให้ คปู องส่วนลด(2,200เยน/ใบ)สำหรับใช้ ในกรณีทีโรงเรียนประถมเนอสเซอรี่ ฯลฯมีกำรปิ ดภำคเรียนเฉพำะกิจ
＜ตามปกติ＞
＜มาตรการพิเศษ＞
・จานวนใบสูงสุดตอวั
⇒ ５ใบ/คน
่ น ：１ใบ/คน
・จานวนใบสูงสุดตอเดื
⇒ 120ใบ/บาน
่ อน：24ใบ/บาน
้
้
・จานวนใบสูงสุดตอปี
：280ใบ/บาน
⇒ ไมมี
่
้
่ การจากัดจานวน

ระเบียบการสมัคร

⑥เก็บตนขั
้ ว้ คูปองส่วนลด
ทีใ่ ชแล
้ ว้

③สมัครใชบริ
้ งเด็ก
้ การพีเ่ ลีย
④ให้บริการพีเ่ ลีย
้ งเด็ก
⑤ชาระคาใช
่
้บริการ・
ยืน
่ คูปองส่วนลด
※จะแจกตัว๋ ใบจริงทีร่ ะบุ
รายละเอียด

●ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ในเว็บไชต์ ของสมาคมบริการดูแลเด็กแห่ งชาติ
http://www.acsa.jp/
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ผู้ประกอบการพีเ่ ลีย
้ งเด็ก

②ส่งคูปองส่วนลดทางไปรษณีย ์

ผู้ใช้
(ผู้ประกอบอาชีพส่วนตัว)

หน่วยงานทีไ่ ด้รับการ
มอบหมายจากสมาคมบริการ
ดูแลเด็กแห่งชาติ
i

①สมัครคูปองส่วนลด

