
ในกรณีทีท่่านประสบปัญหาทางการเงิน (คา่ครองชพีและเงินทุนส าหรบักจิการ)

ขอ้มูลเกีย่วกบัการชว่ยเหลอืเพือ่การด ารงชพี

P.７
 สนิเชือ่แบบไม่มดีอกเบีย้และไม่ตอ้งใชห้ลกัทรพัยค์ า้ประกนั (เงินทุนส าหรบักจิการ)

เป็นการใหกู้โ้ดยไม่ตอ้งใชห้ลกัทรพัยค์ า้ประกนัและไม่มดีอกเบีย้ส าหรบัเจา้ของธรุกจิสว่นตวัซึง่รวมถงึผู ้
ประกอบอาชพีอสิระ(ฟรแีลนซ)์ ทีจ่ะมผีลด าเนินการทีด่ขีึน้แตก่จิการถดถอยเน่ืองจากการแพรร่ะบาด
ของไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่

 เงินกูฉุ้กเฉินรายย่อยและเงินชว่ยเหลอืท ัว่ไป (คา่ครองชพี)

เป็นการใหกู้ย้มืเชน่ คา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีทีจ่ าเป็น ทีจ่ะมอบใหแ้กผู่ท้ีม่ปัีญหาดา้นเงนิทนุในการ
ครองชพีเพราะตอ้งหยดุงาน ตกงาน หรอืเหตผุลอืน่ๆ เน่ืองจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนาสาย
พนัธุใ์หม่

P.８
～10

 การผ่อนผนัเบีย้ประกนัสงัคม ฯลฯ
ทา่นอาจไดร้บัการผ่อนผนัการช าระเบีย้ประกนัสงัคม ภาษีของรฐั คา่ใชจ้า่ยดา้นสาธารณูปโภค หรอื
อืน่ๆ โดยเป็นหน่ึงในมาตรการรองรบัฉุกเฉินส าหรบัผูท้ีม่คีวามกงัวลใจในการด ารงชพี

P.12

 โครงการใหค้ าปรกึษาและชว่ยเหลอืผูป้ระสบความยากล าบากในชวีติใหส้ามารถ
พึง่พาตนเอง
เป็นการชว่ยเหลอืแบบครอบคลมุตามสภาพของแตล่ะบุคคลทีม่ชีวีติยากล าบากและประสบปัญหา
มากมาย

P.13

 การคุม้ครองการด ารงชพี

P.５

P.11
 เงินชว่ยเหลอืเพือ่ป้องกนัการสูญเสยีทีอ่ยู่อาศยั (คา่เชา่บา้น)

เป็นสว่นขยายในการใหเ้งนิเทยีบเทา่กบัคา่เชา่บา้นในชว่งระยะเวลาหน่ึงส าหรบัผูท้ีอ่ยู่ในสภาวะเทยีบเทา่
การออกจากงานหรอืปิดกจิการเพราะรายรบัลดลงจากการหยดุกจิการ ฯลฯ และอาจตอ้งสญูเสยีทีอ่ยู่
อาศยั

เป็นการใหค้วามคุม้ครองทีจ่ าเป็นเชน่ คา่ครองชพี คา่ทีอ่ยูอ่าศยัตามระดบัความขดัสน ซึง่จะใหแ้กผู่ท้ี่
มชีวีติยากล าบากในปัจจบุนัโดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่รบัประกนัคุณภาพชวีติขัน้พืน้ฐานและเพือ่ชว่ยให ้
พึง่พาตนเองได ้

P.４
 เงินชว่ยเหลอืพเิศษเฉพาะกจิแกค่รอบครวัทีเ่ลีย้งดูบุตร(ส าหรบัครอบครวัทีเ่ลีย้งดูบุตร)

เป็นเงนิชว่ยเหลอืพเิศษเฉพาะกจิ (จา่ยใหเ้ป็นเงนิกอ้นรวบยอด) ทีจ่ะมอบใหแ้กค่รอบครวัทีไ่ดร้บัเงนิ
สงเคราะหบ์ุตร (ตามกฎหลกั) โดยเป็นหน่ึงในระบบการใหค้วามชว่ยเหลอืในการด ารงชพีแกค่รอบครวัที่
ตอ้งเลีย้งดบูุตรและไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่

P.６
 เงินชว่ยเหลอืเพือ่รกัษากจิการไว(้ส าหรบัเจา้ของกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม และเจา้ของธุรกจิส่วนตวั)

เป็นเงนิชว่ยเหลอืทีส่ามารถน าไปใชก้บักจิการไดใ้นวงกวา้งเพือ่ค า้จนุใหก้จิการอยูต่อ่ไปและเป็นประโยชน์
ตอ่การฟ้ืนฟูกจิการ โดยจะมอบใหแ้กผู่ป้ระกอบกจิการทีไ่ดร้บัผลกระทบรา้ยแรงเป็นพเิศษจากระบาดของ
เชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่

P.３
 เงินชว่ยเหลอืพเิศษอย่างเท่าเทยีมกนั (ชือ่สมมุต)ิ

เป็นเงนิจ านวน 100,000 เยนตอ่คน ทีจ่ะมอบใหแ้กผู่ท้ีม่ชี ือ่ในทะเบยีนผูอ้ยู่อาศยัพืน้ฐาน ณ
วนัทีใ่ชเ้ป็นเกณฑ ์ (วนัที่ 27 เมษายน ค.ศ.2020) ※ตอ้งยืน่ขอภายใน 3 เดอืนนับจากวนัทีเ่ปิดใหส้มคัร

※ขอ้มูล ณ วนัที่ 27 เมษายน ค.ศ.2020 และจะมกีารปรบัปรุงขอ้มูลใหท้นัสมยัอยู่เสมอ
(ในมาตรการชว่ยเหลอืเหลา่นี้ จะรวมถงึมาตรการในกรณีทีม่กีารจดัตัง้งบประมาณแกไ้ขในปีงบประมาณ 2020)
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ในกรณีทีท่่านตอ้งหยุดงานเพราะตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่

P.15
 เงินชดเชยการหยุดงาน

ในกรณีทีบ่รษิทัใหพ้นักงานหยดุงานดว้ยเหตผุลทีเ่ป็นความรบัผดิชอบของบรษิทั บรษิทัจะตอ้งจา่ยเงนิ
ชดเชยการหยดุงาน (ตัง้แตร่อ้ยละ 60 ของคา่จา้งเฉลีย่) ในชว่งเวลาทีใ่หห้ยดุงาน

P.14
 เงินชดเชยกรณีเจบ็ป่วย

เป็นการประกนัรายไดห้ลงัจากการหยดุงานตัง้แตว่นัที่ 4 เป็นตน้ไปในกรณีผูท้ าประกนัเชน่ ประกนั
สขุภาพ ตอ้งหยดุงานเพือ่เขา้รกัษาตวัจากการป่วยหรอืบาดเจ็บ

P.17

 เงินชว่ยเหลอืเพือ่รองรบัการปิดโรงเรยีนประถม ฯลฯ (ส าหรบัเจา้ของกจิการทีม่กีารว่าจา้งแรงงาน)

เป็นการชว่ยเหลอืแกเ่จา้ของกจิการทีอ่นุญาตให ้ “พนักงาน (ผูป้กครอง)” (ทัง้จา้งประจ าและไมป่ระจ า) ใช ้
วนัลาแบบไดร้บัคา่จา้ง (คา่จา้งเต็มจ านวน) (ทัง้นีไ้ม่รวมวนัลาประจ าปีแบบไดร้บัคา่จา้งตามกฎหมาย
มาตรฐานแรงงาน) เน่ืองจากผูป้กครองตอ้งดแูลบุตรทีเ่ขา้เรยีนในโรงเรยีนประถม ฯลฯ จากการปิดภาค
เรยีนเฉพาะกจิ

P.18
 เงินสนบัสนุนเพือ่รองรบัการปิดโรงเรยีนประถม ฯลฯ (ส าหรบัผูป้ระกอบอาชพีส่วนตวัทีท่ าการรบัจา้งชว่ง)

เป็นเงนิสนับสนุนส าหรบัวนัทีไ่ม่สามารถท างานได ้ ซ ึง่จดัใหแ้ก่ “ผูป้ระกอบอาชพีสว่นตวั (ผูป้กครอง) ที่

ท าการรบัจา้งชว่ง” ซึง่ตอ้งดแูลบุตรทีเ่ขา้เรยีนในโรงเรยีนประถม ฯลฯ เน่ืองจากการปิดภาคเรยีนเฉพาะกจิ

ในกรณีทีท่่านตอ้งดูแลบุตรเพราะโรงเรยีนประถม ฯลฯ มกีารปิดภาคเรยีนเฉพาะกจิ

P.16
 เงินอดุหนุนเพือ่การจา้งงาน

เป็นการชว่ยเหลอืคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งใชส้ าหรบัเป็นเงนิชดเชยการหยุดงานเพือ่รกัษาการจา้งงานไว ้ โดยจะ
ใหแ้กเ่จา้ของกจิการทีจ่ าเป็นตอ้งลดการประกอบกจิการอยา่งหลกีเลีย่งไม่ไดด้ว้ยเหตผุลทางดา้นเศรษฐกจิ

P.19
～20

 โครงการชว่ยเหลอืผูใ้ชบ้รกิารพีเ่ลีย้งเดก็ซึง่ไดร้บัการสนบัสนุนโดยองคก์รบรษิทั
เป็นการชว่ยเงนิคา่ใชบ้รกิารพีเ่ลีย้งเด็กจากการทีโ่รงเรยีนประถม ฯลฯ ปิดภาคเรยีนเฉพาะกจิเพราะการ
แพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ แตผู่ป้กครองไม่สามารถหยดุงานหรอืใชบ้รกิารสโมสรเด็กได ้
ทัง้นีผู้ป้ระกอบอาชพีสว่นตวัก็ใชโ้ครงการนีไ้ด ้

ขอ้มูลเกีย่วกบัการชว่ยเหลอืเพือ่การด ารงชพี



เป็นระบบแบบไม่ซบัซอ้นทีจ่ะมอบเงนิจ านวน 100,000 เยนตอ่คน เพือ่น าไปใชช้ว่ยคา่ใชจ้า่ยใน
ครอบครวัไดอ้ยา่งรวดเรว็และตรงกบัสถานการณ์ โดยเป็นหน่ึงในมาตรการฉุกเฉินทางเศรษฐกจิตอ่การ
แพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่

 กรณุาดขูอ้มูลระเบยีบการเกีย่วกบัเงินชว่ยเหลอืไดจ้ากโฮมเพจของกระทรวงกจิการ
ภายในและการสือ่สาร

 สอบถามไดท้ี่

คอลเซน็เตอรท์ีท่างเราจดัตัง้ขึน้มา
03－5638－5855
เวลาใหบ้รกิาร:９.00-18.30น. (ยกเวน้วนัเสาร ์ วนัอาทติย ์ และวนัหยุดนกัขตัฤกษ)์

i
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ผูท้ีม่ชี ือ่ในทะเบยีนผูอ้ยู่อาศยัพืน้ฐาน ณ วนัทีใ่ชเ้ป็นเกณฑ(์วนัที่ 27 เมษายน ค.ศ.2020)

ผูท้ีเ่ขา้ข่ายไดร้บัเงินชว่ยเหลอื

จ านวนเงินทีจ่ะไดร้บั

100,000 เยนตอ่ผูท้ีเ่ขา้ขา่ยไดร้บัเงนิชว่ยเหลอื 1 ทา่น

วธิสีมคัรและรบัเงินชว่ยเหลอื

วธิพีืน้ฐานในการสมคัรรบัเงนิชว่ยเหลอืไดแ้ก่ ขอ้ (1) และ (2) ดงันี้
ซ ึง่ตามหลกัแลว้ จะใหโ้ดยโอนเขา้บญัชธีนาคารของผูส้มคัรรบัเงนิ
※เพือ่ป้องกนัการระบาดของโรคตดิเชือ้ จะอนุญาตใหท้่านสมคัรและรบัเงนิทีเ่คานเ์ตอรท์ีว่่าการเฉพาะในกรณีทีม่เีหตุอนัหลกีเลีย่งไม่ได ้

(1)วธิกีารสมคัรทางไปรษณีย ์
ใหก้รอกขอ้มูลบญัชทีีต่อ้งการใหโ้อนเงนิลงในใบสมคัร (ทีท่างเทศบาลสง่มาใหผู้ถ้อืสทิธิร์บั
เงนิทางไปรษณีย)์ พรอ้มแนบส าเนาเอกสารแสดงบญัชทีีต่อ้งการใหโ้อนเงนิและเอกสาร
ยนืยนัตวัตน จากน้ันสง่ไปยงัเทศบาล

(2)วธิกีารสมคัรผ่านออนไลน(์ผูท้ีม่บีตัร My Number จะใชว้ธินีีไ้ด)้

ใหก้รอกขอ้มูลบญัชทีีต่อ้งการใหโ้อนเงนิลงในเว็บไซต ์Mynaportal จากน้ันอพัโหลด
เอกสารแสดงบญัชทีีต่อ้งการใหโ้อนเงนิเพือ่สมคัรทางอเิล็กทรอนิกส ์ (ท าการยนืยนัตวัตน
ดว้ยลายเซน็อเิล็กทรอนิกสแ์ละไม่ตอ้งใชเ้อกสารยนืยนัตวัตน)

ผูถ้อืสทิธิร์บัเงิน

เจา้บา้นของผูท้ีเ่ขา้ขา่ยไดร้บัเงนิชว่ยเหลอื

วนัทีเ่ปิดรบัสมคัรและเร ิม่การจา่ยเงิน

เทศบาลจะเป็นผูก้ าหนดวนัที่ (จะพยายามเร ิม่จา่ยเงนิใหเ้รว็ทีสุ่ดเพือ่ตอบสนอง
จดุมุ่งหมายของมาตรการฉุกเฉินทางเศรษฐกจิ)

ระยะเวลาการสมคัร ตอ้งสมคัรภายใน 3 เดอืนนับจากวนัทีเ่ปิดใหส้มคัรทางไปรษณีย ์

กระทรวงกจิการภายในและการสือ่สาร

เงินชว่ยเหลอืพเิศษอย่างเท่าเทยีมกนั (ชือ่สมมุต)ิ



เงินชว่ยเหลอืพเิศษเฉพาะกจิแก่ครอบครวัทีเ่ลีย้งดูบุตร
ส าหรบัปีงบประมาณ 2020

เป็นเงนิชว่ยเหลอืพเิศษเฉพาะกจิ (จา่ยใหเ้ป็นเงนิกอ้นรวบยอด) ทีจ่ะมอบใหแ้กค่รอบครวัทีไ่ดร้บัเงนิ
สงเคราะหบ์ุตร (ตามกฎหลกั) โดยเป็นหน่ึงในระบบการใหค้วามชว่ยเหลอืในการด ารงชพีแกค่รอบครวัที่
ตอ้งเลีย้งดบูุตรและไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่

ผูท้ีไ่ดร้บัเงนิสงเคราะหบ์ุตร (ตามกฎหลกั) ในส่วนของเดอืน เมษายน ค.ศ.2020 (รวม
ส่วนของเดอืนมนีาคม)

※เด็กทีเ่ขา้ขา่ยไดแ้ก่ เด็กทีเ่กดิกอ่นวนัที่ 31 มนีาคม ค.ศ.2020 ซึง่จะรวมเด็กทีเ่คยเป็นนักเรยีนช ัน้มธัยมศกึษา
ตอนตน้กอ่นเดอืน มนีาคม ค.ศ.2020(หรอืปัจจบุนัเป็นนักเรยีนใหม่ช ัน้มธัยมศกึษาตอนปลายปีที่ 1)

ผูท้ีเ่ขา้ข่าย

จ านวนเงินทีจ่ะไดร้บั

ระเบยีบการสมคัร

10,000 เยน ตอ่เด็กทีเ่ขา้ขา่ย 1 คน

ทา่นจะไดร้บัจากเทศบาลทีอ่าศยัอยู่ ณ วนัที่ 31 มนีาคม ค.ศ. 2020

※ในกรณีของนักเรยีนใหม่ช ัน้มธัยมศกึษาตอนปลายปีที่ 1 จะไดร้บัจากเทศบาลทีอ่าศยัอยู่ ณ วนัที่ 29 กมุภาพนัธ ์
ค.ศ.2020

※ส าหรบัผูท้ีย่า้ยทีอ่ยูนั่บจากวนัที่ 1 เมษายน ค.ศ.2020 เป็นตน้ไป กรณุาสอบถามเทศบาลทีท่า่นยา้ยออก
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ตามหลกัแลว้ ทา่นไม่จ าเป็นตอ้งสมคัร
ผูท้ีเ่ขา้ขา่ยจะไดร้บัแจง้จากเทศบาลทีอ่าศยัอยู่ ณ วนัที่ 31 มนีาคม ค.ศ.2020

※ส าหรบัขา้ราชการ กรณุายืน่เร ือ่งตอ่เทศบาลทีอ่าศยัอยูด่ว้ยตนเอง หลงัจากตน้สงักดัไดร้บัรองวา่เป็นผูท้ีเ่ขา้ขา่ย

i  สอบถามไดท้ี่

ศนูย ์ “เงนิชว่ยเหลอืพเิศษเฉพาะกจิแกค่รอบครวัทีเ่ลีย้งดบูุตร” ประจ าเทศบาลทีอ่าศยัอยู่ ณ
วนัที่ 31 มนีาคมค.ศ.2020(หรอื ณ วนัที่ 29 กมุภาพนัธ ์ ค.ศ.2020 ส าหรบันักเรยีนใหม่ช ัน้
มธัยมศกึษาตอนปลายปีที่ 1)

(สอบถามขอ้มูลเกีย่วกบัระบบโดยทั่วไปไดท้ีศ่นูยบ์รกิารทางโทรศพัทเ์กีย่วกบัเงนิชว่ยเหลอื
พเิศษเฉพาะกจิแกค่รอบครวัทีเ่ลีย้งดบูตุรโดยส านักงานคณะรฐัมนตร ี (เปิดใหบ้รกิารตัง้แตต่น้
เดอืนพฤษภาคม))



กรณีพเิศษทีต่อ้งหยุดงานเพราะโรงเรยีนปิด กรณีเป็นเจา้ของธรุกจิสว่นตวั ฯลฯ
ไม่เกนิ 200,000 เยน
กรณีอืน่ๆไม่เกนิ 100,000 เยน

ภายใน 1 ปี
ภายใน 2 ปี
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เงินกูฉุ้กเฉินรายย่อยและเงินชว่ยเหลอืท ัว่ไป (คา่ครองชพี)

สภาสวสัดกิารสงัคมจงัหวดัตา่งๆ จะด าเนินการใหกู้ย้มืพเิศษแกผู่ท้ีม่ปัีญหาดา้นเงนิทุนในการครองชพี
เพราะตอ้งหยดุงาน ตกงาน หรอืเหตผุลอืน่ๆ เน่ืองจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่

ผูท้ีเ่ขา้ขา่ย

วงเงินกู ้

ระยะเวลาพกัช าระหนี้

ก าหนดช าระหนี้

i

 สมคัรไดท้ีส่ภาสวสัดกิารสงัคมหรอืสหกรณอ์อมทรพัยแ์รงงานในเขตทีพ่กัอาศยัของท่าน

เป็นการใหกู้ย้มืเพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยกอ้นเล็กในกรณีทีท่่านมกีารด ารงชพีทีย่ากล าบากเป็นการฉุกเฉินและช ัว่คราว

เป็นการใหกู้ย้มืคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีทีจ่ าเป็นจนกวา่ท่านจะเร ิม่ตน้ชวีติใหม่

ครอบครวัทีม่ชีวีติล าบากและยากทีจ่ะด ารงชวีติประจ าวนัไดเ้น่ืองจากรายไดล้ดลง ตกงาน
หรอืเหตผุลอืน่ๆ เพราะการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่
※หากท่านมรีายไดล้ดลงเพราะไดร้บัผลกระทบจากไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ แต่ไม่ไดต้กงาน ก็เขา้ขา่ยได ้

ผูท้ีเ่ขา้ขา่ย

(กรณีตัง้แต่ 2 คน) เดอืนละไม่เกนิ 200,000 เยน
(กรณีคนเดยีว)เดอืนละไม่เกนิ 150,000 เยน(ระยะเวลาใหกู้:้ตามหลกัแลว้ไม่เกนิ 3เดอืน)

ภายใน 1 ปี
ภายใน 10 ปี

วงเงินกู ้

ระยะเวลาพกัช าระหนี้

ก าหนดช าระหนี้

เงินกูฉุ้กเฉินรายย่อย(ส าหรบัผูท้ีต่อ้งใชเ้งินทุนช ัว่คราว [ส่วนใหญ่คอื ผูท้ีห่ยุดงาน])

เงินชว่ยเหลอืท ัว่ไป(ส าหรบัผูท้ีต่อ้งฟ้ืนตวั [ส่วนใหญ่คอื ผูท้ีต่กงาน])

ขัน้ตอนการกู ้

วธิสีมคัร

สภาสวสัดกิารสงัคมประจ า
เทศบาลหรอืสหกรณอ์อม
ทรพัยแ์รงงาน

สมคัร สง่

ตดัสนิใจใหกู้แ้ละโอนเงนิ

●สอบถามทัว่ไปไดท้ีศู่นยใ์หค้ าปรกึษาทางโทรศพัท ์
0120ｰ46ｰ1999 ※9.00-21.00น.(รวมวนัเสาร ์ วนัอาทติย ์ และวนัหยดุนักขตัฤกษ)์

※ ในโฮมเพจของสภาสวสัดกิารสงัคมประจ าจงัหวดัหรอือ าเภอส่วนใหญ่ จะมี “ลิง้ค”์ หรอื “ลสิต ์ (รายชือ่) สภาฯ ประจ าเทศบาลหรอืเขต” 

ทีล่งขอ้มูลโฮมเพจของสภาฯ ประจ าเทศบาล กรุณาตรวจสอบขอ้มูลไดจ้าก QR Code ดา้นขวา หากไม่มขีอ้มูลลงไว ้ กรุณาหาจากเว็บไซตส์บืคน้ขอ้มูลในอนิเตอรเ์น็ต

สภาสวสัดกิารสงัคม
ประจ าจงัหวดั

※１ ส าหรบัมาตรการพเิศษแบบใหม่ในคร ัง้นี้ ในการช าระหนี้ ครอบครวัทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษีผูอ้ยู่อาศยัซึง่มรีายไดล้ดลงอย่าง
ต่อเน่ือง สามารถงดเวน้การช าระหนีไ้ด ้

※２ ในคร ัง้แรก จะเป็นการใหเ้งนิกูฉุ้กเฉินรายย่อยสงูสดุ 200,000 เยน จากน้ันในกรณีทีร่ายไดย้งัลดลงอย่างต่อเน่ือง หรอืกรณี
อืน่ๆ จะเป็นการใหกู้เ้งนิชว่ยเหลอืทัว่ไป อย่างเชน่ในกรณีของครอบครวัทีม่สีมาชกิตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป จะใหกู้สู้งสดุ 200,000 เยน
เป็นเวลา 3 เดอืน

(สูงสุด 800,000 เยน)

※ หรอืจะสมคัรทางไปรษณียก็์ได ้

ดอกเบีย้・ผูค้ า้ประกนั ไม่มดีอกเบีย้และไม่ตอ้งมผีูค้ า้

ดอกเบีย้・ผูค้ า้ประกนั ไม่มดีอกเบีย้และไม่ตอ้งมผีูค้ า้

ครอบครวัทีม่รีายไดล้ดลง และจ าเป็นตอ้งกูย้มืเงนิเพือ่การด ารงชพีเป็นการฉุกเฉินและช ัว่คราว
เพราะตอ้งหยุดงาน หรอืเหตผุลอืน่ๆ เน่ืองจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่
※หากท่านมรีายไดล้ดลงเพราะไดร้บัผลกระทบจากไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ แต่ไม่ไดห้ยุดงาน ก็เขา้ขา่ยได ้



เงินชว่ยเหลอืเพือ่รกัษากจิการไว ้

เงนิชว่ยเหลอืเพือ่รกัษากจิการไว ้ เป็นเงนิชว่ยเหลอืทีท่่านสามารถน าไปใชก้บักจิการไดใ้นวงกวา้ง

เพือ่ค า้จนุใหก้จิการอยู่ต่อไปและเป็นประโยชนต์่อการฟ้ืนฟูกจิการ โดยจะมอบใหแ้กผู่ป้ระกอบ

กจิการทีไ่ดร้บัผลกระทบรา้ยแรงเป็นพเิศษจากการระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่

○ ผูท้ีม่ยีอดขายลดลงต ัง้แต่ 50％ ขึน้ไปเมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัในปีทีแ่ลว้
เน่ืองจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่※

※ กจิการทีเ่ขา้ขา่ยจะมวีงกวา้งไดแ้ก่ กจิการขนาดปานกลาง กจิการขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม ผูป้ระกอบกจิการขนาดเล็ก เจา้ของธุรกจิสว่นตวัซึง่รวมถงึผู ้
ประกอบอาชพีอสิระ(ฟรแีลนซ)์ แตไ่ม่รวมกจิการขนาดใหญท่ีม่เีงนิทุนตัง้แต่ 1,000 ลา้น
เยนขึน้ไป

นอกจากนี้ รวมในวงกวา้งถงึนิตบุิคคลทีไ่มใ่ชบ่รษิทัเชน่ นิตบุิคคลทางการแพทย ์
นิตบิุคคลทางการเกษตร องคก์รทีไ่มแ่สวงหาก าไร(NPO) นิตบุิคคลสวสัดกิาร
สงัคม ฯลฯ

ผูท้ีเ่ขา้ข่ายไดร้บัเงินชว่ยเหลอื

จ านวนเงินทีจ่ะไดร้บั

ในกรณีของนิตบิคุคล 2 ลา้นเยน, ผูป้ระกอบธรุกจิส่วนตวั 1 ลา้นเยน
(ทัง้นี้ วงเงินสูงสุดจะไม่เกนิส่วนทีล่ดลงจากยอดขายปีทีแ่ลว้ท ัง้ปี)
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วธิคี านวณส่วนทีล่ดลงจากยอดขาย

ยอดขายรวมของปีทีแ่ลว้(รายไดข้องกจิการ) - (ยอดขายของเดอืนที่ ▲50%

เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัปีทีแ่ลว้×12 เดอืน)

※ การค านวนขา้งตน้เป็นหลกัการพืน้ฐานและก าลงัอยูร่ะหวา่งการพจิารณาหาแนวทางรองรบัทีเ่หมาะสม
ส าหรบัผูท้ีเ่พิง่เร ิม่กจิการในปีทีแ่ลว้

i
สอบถามไดท้ี่

ศูนยใ์หค้ าปรกึษาดา้นการเงินและเงินชว่ยเหลอืกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม
0570ｰ783183
※ วนัธรรมดา วนัเสาร ์ วนัอาทติย ์ และวนัหยุดนักขตัฤกษ ์ 9.00-17.00น.

ทัง้นี้ ก าลงัอยูใ่นระหวา่งการพจิารณาระบบในรายละเอยีด โดยจะลงขอ้มูลแนวความคดิพืน้ฐานไว ้
ในโฮมเพจของกระทรวงเศรษฐกจิ การคา้ และอตุสาหกรรมในสว่นของรายละเอยีดทีม่กีารสอบถามกนั
เขา้มามากเชน่ เร ือ่งชว่งเวลาทีเ่ปิดรบัสมคัรและมอบเงนิ ขอ้มูลทีต่อ้งใชใ้นการสมคัร
กรณุาตรวจสอบรายละเอยีดไดจ้ากเว็บไซตข์า้งลา่งนีห้รอื QR Code ดา้นขวา

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
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สนิเชือ่แบบไม่มดีอกเบีย้และไม่ตอ้งใชห้ลกัทรพัยค์ า้ประกนั
(เงินทุนส าหรบักจิการ)

เป็นการใหกู้โ้ดยไม่มดีอกเบีย้และไม่ใชห้ลกัทรพัยค์ า้ประกนัส าหรบัเจา้ของธรุกจิสว่นตวัซ ึง่รวมถงึผูป้ระกอบอาชพีอสิระ
(ฟรแีลนซ)์ ทีจ่ะมผีลด าเนินการทีด่ขีึน้แตก่จิการถดถอยเน่ืองจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่

ในการชว่ยหมุนเงนิทนุส าหรบักจิการน้ัน สนิเชือ่จะไรด้อกเบีย้อยา่งแทจ้รงิเมือ่ทา่นใช ้ “สนิเชือ่พเิศษเน่ืองจากการ
ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่” และ “ระบบพเิศษเงนิสมทบดอกเบีย้” สองโครงการนีร้ว่มกนั

สนิเชือ่พเิศษเน่ืองจากการระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่
▶ ระบบวงเงนิสนิเช ือ่พเิศษนีต้ ัง้ขึน้มาส าหรบัผูป้ระกอบการ (รวมถงึผูป้ระกอบอาชพีอสิระทีจ่ะมผีลด าเนินการดี

ขึน้) ซึง่ไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ ท าใหผ้ลประกอบการถดถอยช ัว่คราว
(ยอดขายชว่ง 1 เดอืนลา่สดุลดลงตัง้แต่ 5% ขึน้ไปเมือ่เทยีบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้หรอื 2 ปีกอ่นหนา้
น้ัน) โดยจะคดิดอกเบีย้อตัราเดยีวกนัทัง้หมดแบบไม่ค านึงถงึสนิทรพัยค์ า้ประกนัหรอืความน่าเช ือ่ถอื และจะปรบั
ลดอตัราดอกเบีย้ 0.9% หลงัจากปลอ่ยกูเ้ป็นระยะเวลา3ปี

※ ในกรณีเจา้ของธรุกจิสว่นตวั(เฉพาะธรุกจิขนาดยอ่มรวมถงึผูป้ระกอบอาชพีอสิระทีจ่ะมผีลด าเนินการทีด่ี
ขึน้) ทา่นจะไดร้บัการพจิารณาแบบผ่อนปรนถงึแมว้า่ทา่นจะชีแ้จงใหเ้ห็นถงึผลกระทบโดยไม่มตีวัเลขประกอบ

วตัถุประสงคข์องเงินทุน｜ใชเ้ป็นทุนหมุนเวยีน, ทุนจดัหาอุปกรณ์ หลกัทรพัยค์ า้ประกนั｜ไม่มี

ระยะเวลาผ่อนช าระหนี｜้ ภายใน 20 ปีส าหรบัทุนจดัหาอุปกรณ,์ ภายใน 15 ปีส าหรบัทุนหมุนเวยีน

ระยะเวลาพกัช าระหนี｜้ไม่เกนิ 5 ปี

วงเงินปล่อยกู（้กรณีพเิศษ）｜ธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 300 ลา้นเยน, ธรุกจิส่วนตวั 60 ลา้นเยน

ดอกเบีย้｜ดอกเบีย้มาตรฐาน▲0.9% ในชว่ง 3 ปีแรก และเมือ่เขา้ปีสูปี่ที่ 4 เป็นตน้ไป จะใชด้อกเบีย้มาตรฐาน

(วงเงนิปรบัลดดอกเบีย้：ธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 100 ลา้นเยน, ธรุกจิส่วนตวั 30 ลา้นเยน)

ระบบพเิศษเงินสมทบดอกเบีย้

ระยะเวลาสมทบดอกเบีย้｜3 ปีแรกหลงัจากกูเ้งนิ

วงเงินสมทบดอกเบีย้｜ธรุกจิขนาดกลางและยอ่ม 100 ลา้นเยน、ธรุกจิสว่นตวั 30 ลา้นเยน

ยงัไม่เร ิม่เปิดรบัสมคัร จะประกาศเปิดรบัสมคัรทนัทเีมือ่สรปุรายละเอยีดเงือ่นไขการจา่ยเงนิและระเบยีบ
การสมคัรเรยีบรอ้ยแลว้

！

▶ เป็นการชว่ยในการหมุนเงนิทนุดว้ยการใหเ้งนิสมทบลดภาระดอกเบีย้แกเ่จา้ของธรุกจิสว่นตวั(รวมถงึผูป้ระกอบ
อาชพีอสิระทีจ่ะมผีลด าเนินการทีด่ขีึน้) ซึง่ไดท้ าการกูเ้งนิกบัโครงการ “สนิเชือ่พเิศษเน่ืองจากการระบาดของเชือ้
ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่” ของบรรษทัเงนิทนุ Japan Finance Corp ฯลฯ

i
 ชอ่งทางใหค้ าปรกึษาในวนัธรรมดา
สายด่วนใหค้ าปรกึษาดา้นเงนิทุนส าหรบักจิการโดยบรรษทัเงนิทุน Japan Finance Corp ：0120-154-505
ฝ่ายสนิเช ือ่ที่ 2 กลุ่นสนิเช ือ่ที่ 1 ส าหรบัธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อม บรรษทัเงนิทุนเพือ่พฒันาเกาะโอกนิาวา：098-
941-1785

 ชอ่งทางใหค้ าปรกึษาในวนัเสาร-์อาทติยแ์ละวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์
บรรษทัเงนิทุน Japan Finance Corp ：0120-112476（งานกลุ่มผูบ้รโิภคแห่งชาต）ิ、0120-327790（งานกลุ่ม
ธรุกจิขนาดกลางและย่อม）

บรรษทัเงนิทุนเพือ่พฒันาเกาะโอกนิาวา：098-941-1795

i ชอ่งทางใหค้ าปรกึษาดา้นการเงินส าหรบัธุรกจิขนาดกลางขนาดยอ่มและเร ือ่ง
เงินสมทบ
0570－783183 （ใหบ้รกิารในวนัธรรมดาและวนัหยดุ 9.00 - 17.00 น.）



การผ่อนผนัเบีย้ประกนัสงัคม ฯลฯ ①

- 8 -

ในกรณีทีท่า่นมรีายไดล้ดลงในระดบัหน่ึงเพราะผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ ทา่น
สามารถขอลด ยกเวน้ หรอืผ่อนผนัการเรยีกเก็บเบีย้ประกนั(ภาษี) ส าหรบัประกนัสขุภาพแห่งชาติ ระบบบ านาญ
แห่งชาติ ระบบการรกัษาพยาบาลผูส้งูอายุ และประกนัการดแูลระยะยาว ฯลฯ กรณุาตดิตอ่สอบถามหน่วยงานราชการ
ทอ้งถิน่ ส านักงานเงนิบ านาญ หรอืสหกรณป์ระกนัสขุภาพประชาชนในเขตทีอ่ยูอ่าศยัของทา่น

การลดหรอืยกเวน้เบีย้ประกนั(ภาษ)ี ส าหรบัประกนัสุขภาพแหง่ชาติ ระบบบ านาญ
แหง่ชาติ ระบบการรกัษาพยาบาลผูสู้งอายุ และประกนัการดูแลระยะยาว ฯลฯ

i  ตดิตอ่สอบถามไดท้ี่
○ เร ือ่งเบีย้ประกนัสขุภาพแห่งชาต(ิภาษี)

⇒ตดิตอ่แผนกรบัผดิชอบประกนัสขุภาพแห่งชาตใินเขตทีอ่ยูอ่าศยัของทา่น
（กรณีเป็นสมาชกิสหกรณป์ระกนัสขุภาพประชาชน สามารถตดิตอ่ไดท้ีส่หกรณท์ีท่า่นเป็นสมาชกิอยู）่
○ เร ือ่งเบีย้ประกนัระบบการรกัษาพยาบาลผูส้งูอายุ

⇒ตดิตอ่แผนกรบัผดิชอบการรกัษาพยาบาลส าหรบัผูส้งูอายใุนเขตทีอ่ยูอ่าศยัของทา่น
○ เร ือ่งเบีย้ประกนัการพยาบาลดแูล

⇒ตดิตอ่แผนกรบัผดิชอบประกนัการพยาบาลดแูลในเขตทีอ่ยูอ่าศยัของทา่น
○ เร ือ่งเบีย้ประกนัระบบบ านาญแห่งชาติ

⇒ตดิตอ่แผนกรบัผดิชอบเงนิบ านาญแห่งชาตใินเขตทีอ่ยูอ่าศยัของทา่น หรอืส านักงานเงนิบ านาญ

i  ตดิตอ่สอบถามไดท้ี่
ส านักงานเงนิบ านาญ（URL ดา้นลา่งนีห้รอื QR Code ทางดา้นขวา）
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html

ระบบผ่อนผนัเบีย้ประกนัเงินบ านาญสวสัดกิาร ฯลฯฯ
１．ผ่อนผนัการประเมนิคา่ทรพัยส์นิเพีอ่ยดึทรพัย ์

ในกรณีทีท่า่นเขา้เงือ่นไขทีก่ าหนดเชน่ เมือ่การช าระเบีย้ประกนัเงนิบ านาญสวสัดกิาร หรอือืน่ๆ ในชว่ง
ระยะเวลาหน่ึง อาจสง่ผลกระทบใหก้ารด าเนินกจิการเป็นไปดว้ยความยากล าบาก ฯลฯ ทา่นสามารถขอผ่อนผนัการ
ประเมนิคา่ทรพัยส์นิเพีอ่ยดึทรพัยโ์ดยยืน่เร ือ่งตอ่ส านักงานเงนิบ านาญในเขตพืน้ทีภ่ายใน 6 เดอืนนับตัง้แตว่นัครบ
ก าหนดจา่ยเบีย้ประกนั

２．ผ่อนผนัการช าระเงนิ
เมือ่การช าระเบีย้ประกนัเงนิบ านาญสวสัดกิาร หรอือืน่ๆ ในชว่งระยะเวลาหน่ึงท าไดด้ว้ยความยากล าบาก ทา่น

สามารถขออนุมตัผิ่อนผนัการช าระเงนิโดยยืน่เร ือ่งตอ่หวัหนา้กรม(ส านักงาน) สวสัดกิารสงัคมทอ้งถิน่ผ่านส านักงาน
เงนิบ านาญในเขตพืน้ทีข่องทา่น เมือ่ทา่นเขา้เงือ่นไขใดเงือ่นไขหน่ึงดงัตอ่ไปนี้

①ทรพัยส์นิไดร้บัความเสยีหายจากภยัพบิตัหิรอืถกูโจรกรรม
②เจา้ของธรุกจิหรอืสมาชกิครอบครวัทีพ่ึง่พาการสง่เสยี เกดิเจ็บป่วยเป็นโรคหรอืไดร้บับาดเจ็บ
③ยบุกจิการหรอืหยดุกจิการช ัว่คราว
④กจิการประสบภาวะขาดทนุอยา่งชดัเจน

เมือ่ “1.การผ่อนผนัการประเมนิค่าทรพัยส์นิเพีอ่ยดึทรพัย”์ หรอื “2.การผ่อนผนัการช าระเงนิ” ไดร้บัการอนุมตัิ
◆ ใหช้ าระจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัการผ่อนผนัเป็นงวดๆในแต่ละเดอืนภายในชว่งเวลาทีต่กลงผ่อนผนั
◆ การอายดัทรพัยส์นิหรอืการประเมนิค่าทรพัยส์นิเพีอ่ยดึทรพัย(์ชดใชเ้ป็นเงนิเชน่ โดยการขายทอดตลาด) จะไดร้บัการ
เลือ่นออกไป
◆ ค่าเบีย้ปรบัทีเ่กดิจากการช าระล่าชา้จะไดร้บัการยกเวน้บางส่วนในชว่งระยะเวลาทีผ่่อนผนั

การขอใชร้ะบบผ่อนผนัจ าเป็นตอ้งยืน่เร ือ่งต่อส านักงานเงนิบ านาญ
กรณุาตรวจสอบรายละเอยีดไดท้ีส่ านักงานเงนิบ านาญใกลบ้า้นท่าน

※ชอ่งทางตดิต่อสอบถามเกีย่วกบัเบีย้ประกนัสขุภาพ กรณีเป็นสมาชกิสมาคมประกนัสขุภาพญีปุ่่น(Kyokai Kempo)สามารถตดิต่อ
ไดท้ีส่ านักงานเงนิบ านาญ กรณีเป็นสมาชกิสหกรณป์ระกนัสขุภาพ(Kenkohokenkumiai)สามารถตดิต่อไดท้ีส่หกรณป์ระกนัสขุภาพ

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

เมือ่การเสยีภาษีรฐับาลกลางในชว่งระยะเวลาหน่ึงกระท าไดด้ว้ยความยากล าบากเพราะผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ ทา่นสามารถขอผ่อนผนัการประเมนิคา่ทรพัยส์นิเพีอ่ยดึทรพัยโ์ดยยืน่เร ือ่งตอ่
ส านักงานสรรพากร นอกจากนี้ หากมเีหตจุ าเป็นดงัตอ่ไปนี้ ทา่นอาจไดร้บัการผ่อนผนัการช าระภาษี กรณุาโทรศพัท ์
ปรกึษาส านักงานสรรพากรในพืน้ที่
【เหตจุ าเป็นเฉพาะราย】
①กรณีเกดิความสญูเสยีแกท่รพัยส์นิในระดบัหน่ึงโดยมสีาเหตมุาจากภยัพบิตัิ
②กรณีเจา้ตวัหรอืครอบครวัเจ็บป่วย
③ยบุกจิการหรอืหยดุกจิการช ัว่คราว
④กจิการประสบภาวะขาดทนุอยา่งเห็นไดช้ดั

i  ตดิตอ่สอบถามไดท้ี่
กรมสรรพากร（URL ดา้นลา่งนีห้รอื QR Code ทางดา้นขวา ）

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

i ชอ่งทางตดิตอ่สอบถาม
กรณุาสอบถามรายละเอยีดทีช่ดัเจนเพิม่เตมิเกีย่วกบัการผ่อนผนัการเรยีกเก็บภาษี ฯลฯ ไดท้ี่

หน่วยงานราชการจงัหวดัหรอืหน่วยงานราชการทอ้งถิน่ในเขตทีอ่ยูอ่าศยัของท่าน

ระบบผ่อนผนัภาษทีอ้งที่

１．ผ่อนผนัการเก็บภาษี
นอกเหนือจากกรณีผูเ้สยีภาษี(รวมถงึครอบครวั) ตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ หรอืกรณีอืน่ๆ ดงัตอ่ไปนีท้ี่

เกีย่วขอ้งกบัการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ ทา่นสามารถขอผ่อนผนัภาษีได ้
【เหตจุ าเป็นเฉพาะราย】
①กรณีเกดิความสญูเสยีแกท่รพัยส์นิในระดบัหน่ึงโดยมสีาเหตมุาจากภยัพบิตัิ
②กรณีเจา้ตวัหรอืครอบครวัเจ็บป่วย
③ยบุกจิการหรอืหยดุกจิการช ัว่คราว
④กจิการประสบภาวะขาดทนุอยา่งเห็นไดช้ดั

２．ผ่อนผนัการประเมนิคา่ทรพัยส์นิเพีอ่ยดึทรพัยโ์ดยการยืน่เร ือ่ง
กรณีทีท่า่นไม่สามารถช าระภาษีทอ้งทีไ่ดใ้นชว่งระยะเวลาหน่ึงเพราะผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา

สายพนัธุใ์หม่ ทา่นสามารถขอผ่อนผนัการประเมนิคา่ทรพัยส์นิเพีอ่ยดึทรพัยไ์ดห้ากท าการยืน่เร ือ่ง

เมือ่การผ่อนผนัไดร้บัการอนุมตัิ
◆ตามหลกัการแลว้สามารถผ่อนผนัไดเ้ป็นระยะเวลา 1 ปี
（บางกรณีสามารถผ่อนผนัเพิม่เตมิไดอ้กี 1 ปีขึน้อยู่กบัสถานการณ)์
◆ค่าเบีย้ปรบัและเงนิเพิม่ภาษีจะถูกปรบัลดลงหรอืถูกยกเวน้ในชว่งระยะเวลาทีผ่่อนผนั
◆การอายดัทรพัยส์นิหรอืการประเมนิค่าทรพัยส์นิเพีอ่ยดึทรพัย(์ชดใชเ้ป็นเงนิเชน่ โดยการขาย

ทอดตลาด) จะไดร้บัการเลือ่นออกไป

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
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ส าหรบัผูท้ีป่ระสบกบัความยากล าบากในการช าระคา่ไฟ คา่แกส๊ เพราะผลกระทบจากการระบาดของเชือ้ไวรสัโคโร
นาสายพนัธุใ์หม่ไม่วา่ทา่นจะเป็นบุคคลธรรมดาหรอืเป็นองคก์ร ทา่นสามารถยืน่เร ือ่งตอ่บรษิทัผูใ้หบ้รกิารไฟฟ้าหรอื
แกส๊เพือ่รอ้งขอใหด้ าเนินการอยา่งผ่อนปรนเชน่ อาจผ่อนผนัการตดับรกิารเพราะคา้งช าระ หรอืผ่อนผนัการช าระคา่
ไฟ คา่แกส๊ โดยจะพจิารณาจากสถานการณท์ีเ่กดิขึน้

เร ือ่งผ่อนผนัการช าระคา่ไฟ คา่แกส๊ ฯลฯ

i ชอ่งทางตดิตอ่สอบถาม
หากทา่นมคีวามกงัวลในเร ือ่งการช าระคา่ไฟ คา่แกส๊ อนัดบัแรกใหล้องปรกึษากบับรษิทัผูใ้หบ้รกิารไฟฟ้าและ

แกส๊ทีท่า่นท าสญัญาดว้ยกอ่น

ตารางรายชือ่บรษิทัผูใ้หบ้รกิารเกีย่วกบัคา่ไฟฟ้า(รวมถงึก าหนดการด าเนินการ)
https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_electric.pdf

ตารางรายชือ่บรษิทัผูใ้หบ้รกิารเกีย่วกบัคา่แกส๊(รวมถงึก าหนดการด าเนินการ)
https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_gas.pdf

（※）นอกจากคา่ไฟ คา่แกส๊แลว้ หากทา่นประสบกบัความยากล าบากในการช าระคา่น า้ประปา คา่บรกิารน า้ทิง้
คา่ NHK คา่โทรศพัทต์ัง้โตะ๊ คา่โทรศพัทม์อืถอืรวมไปถงึคา่เชา่บา้นหรอืทีอ่ยูอ่าศยัทีจ่ดัหาโดยรฐั ทางรฐัจะ
พจิารณาสถานการณท์ีเ่กดิขึน้และรอ้งขอไปยงับรษิทัผูใ้หบ้รกิารเพือ่ขอใหผ้่อนผนัการเรยีกเก็บเงนิ ฯลฯ
รวมถงึรอ้งขอใหด้ าเนินการอยา่งรวดเรว็และผ่อนปรน

https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_electric.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_gas.pdf
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เงินชว่ยเหลอืเพือ่ป้องกนัการสูญเสยีทีอ่ยู่อาศยั
（คา่เชา่บา้น）

เป็นสว่นขยายในการใหเ้งนิเทยีบเทา่กบัคา่เชา่บา้นในชว่งระยะเวลาหน่ึงส าหรบัผูท้ีอ่าจตอ้งสญูเสยีทีอ่ยูอ่าศยัเพราะ
รายไดล้ดลงจากการหยดุกจิการ แมไ้ม่รนุแรงถงึขัน้ตอ้งออกจากงานหรอืปิดกจิการแตก็่ไดร้บัผลกระทบทีไ่ม่แตกตา่งกนั
เน่ืองจากสถานการณก์ารระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ ฯลฯ

เงินชว่ยเหลอืเพือ่ป้องกนัการสูญเสยีทีอ่ยูอ่าศยั

ผูท้ีอ่อกจากงานหรอืเลกิกจิการไดไ้ม่เกนิระยะเวลา 2 ปี หรอืผูท้ีก่ารหยดุงาน ฯลฯ ท าใหร้ายรบัลดลง
จนไดร้บัผลกระทบเทยีบเทา่กบัการออกจากงาน ฯลฯ

ผูท้ีเ่ขา้ขา่ย

 ตดิตอ่สอบถามหรอืสมคัรไดท้ี่

ศูนยใ์หค้ าปรกึษาและชว่ยเหลอืเพือ่การพึง่พาตนเองในเทศบาลทอ้งถิน่เขตทีอ่ยู่
อาศยัของท่าน

ตารางรายชือ่หน่วยงานทัว่ประเทศ https://www.mhlw.go.jp/content/000614516.pdf

i

จ านวนเงินทีจ่า่ย（เกณฑข์องเขตพเิศษโตเกยีว）ครวัเรอืนคนเดยีว：53,700 เยน、ครวัเรอืน 2 คน：

64,000 เยน、ครวัเรอืน 3 คน：69,800 เยน

ระยะเวลาจา่ยเงิน ตามหลกัแลว้ 3 เดอืน（สามารถจา่ยเพิม่ไดอ้กี 3 เดอืนกรณีทีก่ าลงัหางานท าอยูอ่ยา่ง
จรงิจงั（ขยายเวลาเพิม่ไดส้งูสดุ 9 เดอืน））

・ผูท้ีอ่อกจากงานและผูท้ีเ่ลกิกจิการไดไ้ม่
ถงึ 2 ปี

ผูท้ีเ่ขา้ข่าย（ปัจจบุนั）

・ผูท้ีอ่อกจากงานและผูท้ีเ่ลกิกจิการไดไ้ม่ถงึ 2 ปี
・ผูท้ีม่โีอกาสรบัเงนิเดอืนลดลง และผลกระทบที่

ไดร้บัเทยีบเทา่การออกจากงานหรอืปิดกจิการ
โดยไม่ไดเ้กดิจากความบกพรอ่งของผูน้ั้นเองหรอื
จากเหตผุลสว่นตวั

หลงัขยายผูท้ีเ่ขา้ข่าย

○ เงือ่นไขรายรบั：รายรบัรวมของครวัเรอืนจะตอ้งไม่เกนิ 1/12 ของรายรบัทีไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษีตามเกณฑ ์
เฉลีย่ภาษีเทศบาลทอ้งถิน่+คา่เชา่บา้น(ไม่เกนิจ านวนเงนิมาตรฐานพเิศษชว่ยเหลอืทีอ่ยูอ่าศยั)

(เกณฑข์องเขตพเิศษโตเกยีว)ครวัเรอืนคนเดยีว：138,000 เยน、ครวัเรอืน 2 คน：194,000 เยน、

ครวัเรอืน 3 คน：241,000เยน

○ เงือ่นไขทรพัยส์นิ：เงนิเก็บของครอบครวัรวมแลว้ตอ้งไม่เกนิจ านวนดงัตอ่ไปนี（้ทัง้นีต้อ้งไม่เกนิ 1 ลา้นเยน）

(เกณฑข์องเขตพเิศษโตเกยีว) ครวัเรอืนคนเดยีว ：504,000 เยน、 ครวัเรอืน 2 คน ：780,000 เยน、

ครวัเรอืน 3 คน ：1 ลา้นเยน
○ เงือ่นไขในการหางาน：ตอ้งตัง้ใจหรอืเอาจรงิเอาจงักบัการหางาน

※ไม่จ าเป็นตอ้งสมคัรหางานกบัฮลัโหลเวริค์ตอนยืน่เร ือ่ง（เร ิม่ตัง้แตว่นัที่ 30 เมษายน）

เงือ่นไขการจา่ยเงิน

ฯลฯ

https://www.mhlw.go.jp/content/000614516.pdf


ระบบสนบัสนุนผูป้ระสบความยากล าบากในชวีติ
ใหส้ามารถพึง่พาตนเอง

เป็นการชว่ยเหลอืแบบครอบคลมุโดยปรบัใหเ้ขา้กบัสถานการณข์องแตล่ะบุคคล ส าหรบัผูป้ระสบความยากล าบากใน
ชวีติทีแ่บกภาระปัญหาตา่งๆ เอาไว ้

ตวัอย่างรายการตวัเลอืกแผนการชว่ยเหลอื

ชว่ยเหลอืดา้นอาชพีและสนับสนุนการ
เตรยีมตวัเพือ่ท างาน

■ใหก้ารสนับสนุนเชน่ ใหค้ าปรกึษาเร ือ่งงาน

ชว่ยเหลอืในการเร ิม่ตน้หางานรายบุคคล ฯลฯ

■อกีทัง้สนับสนุนท าเวริค์ชอ็ปหรอืหา

ประสบการณท์ างาน กรณีทีผู่ห้างานมคีวาม

กงัวลและไม่มคีวามถนัดในการตดิตอ่สือ่สาร

ชว่ยเหลอืปรบัปรงุคา่ใชจ้า่ยในครวัเรอืน

■ท าความเขา้ใจคา่ใชจ้า่ยทีม่ี และเขา้ไปไกล่

เกลีย่หนี้ ฯลฯ โดยแจกแจงคา่ใชจ้า่ยใน

ครวัเรอืนใหส้ามารถ “มองเห็นได”้ 

■อกีทัง้ใหก้ารสนับสนุนใหใ้ชร้ะบบเงนิ

ชว่ยเหลอืตา่งๆ เชน่ คา่เชา่บา้น ภาษี คา่

สาธารณูปโภคทีค่า้งช าระ

เงนิชว่ยเหลอืเพือ่ไม่ใหส้ญูเสยีทีอ่ยู่อาศยั

■จา่ยเงนิชว่ยเหลอืคา่เชา่บา้นแบบระยะเวลา

ก าหนดแน่นอนแกผู่ท้ีข่ดัสนทางการเงนิ

เน่ืองจากตกงาน ฯลฯ และสญูเสยีหรอืมคีวาม

กงัวลทีจ่ะสญูเสยีทีอ่ยูอ่าศยัโดยมเีงือ่นไขวา่

จะตอ้งหางาน

ชว่ยเหลอืการด ารงชพีเป็นการช ัว่คราว

■ใหก้ารชว่ยเหลอืทีจ่ าเป็นในการใช ้

ชวีติประจ าวนัเชน่ เสือ้ผา้ อาหารและทีอ่ยู่

อาศยัในชว่งเวลาหน่ึงส าหรบัท่านทีส่ญูเสยีที่

อยูอ่าศยั

ขัน้ตอนการปรกึษา（โครงการใหค้ าปรกึษาและชว่ยเหลอื
ใหส้ามารถพึง่พาตนเอง）

ตดิตอ่รบัค
 าป
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ห
าใน

ช
วีติ
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 าแผ

น
การช

ว่ยเห
ลอื

น าเสน
อรายการตวัเลอืก

แผ
น
การช

ว่ยเห
ลอื

ท
บท

วน
แผ
น
การ

แกไ้ข
ปัญ

ห
า

i  หากท่านตอ้งการเขา้รบัค าปรกึษา กรุณาตดิตอ่หน่วยงานราชการทอ้งถิน่หรอื
หน่วยงานทีใ่หค้ าปรกึษาและชว่ยเหลอืเพือ่การพึง่พาตนเองในเขตทีอ่ยูอ่าศยั
ของท่าน
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ระบบคุม้ครองการด ารงชพี

○ ระบบคุม้ครองการด ารงชพีจะใหค้วามคุม้ครองทีจ่ าเป็นภายใตเ้งือ่นไขวา่ ทา่นตอ้งพยายามใชท้กุสิง่ทีท่า่นมี
เชน่ ทรพัยส์นิ ความสามารถ ฯลฯ

（ผูท้ีเ่ขา้ขา่ยคอืผูท้ีต่กอยูใ่นสถานการณด์งัตอ่ไปนี）้

・ ในบรรดาทรพัยส์นิตา่งๆ ไดแ้ก่ อสงัหารมิทรพัย ์ รถยนต ์ เงนิเก็บ ฯลฯ ไม่มทีรพัยส์นิใดเลยทีท่า่นสามารถน า
ออกมาใชง้านไดท้นัที

※ มบีางกรณีทีอ่สงัหารมิทรพัย ์ และรถยนตไ์ดร้บัการยกเวน้ถอืเป็นทรพัยส์นิทีอ่นุญาตใหถ้อืครองได ้

・ ไม่สามารถท างานไดห้รอืแมจ้ะท างานก็ไม่ไดร้บัคา่ครองชพีทีเ่พยีงพอตอ่การใชช้วีติได ้

・ แมจ้ะใชเ้งนิบ านาญ เบีย้เลีย้งตา่งๆ ทีจ่า่ยโดยประกนัสงัคม ก็ไม่เพยีงพอตอ่คา่ครองชพีทีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้น
ชวีติ

・ การอปุการะโดยผูท้ีม่หีนา้ทีอ่ปุการะจะจดัอยูใ่นล าดบัตน้ๆของการคุม้ครอง

※ กรณีทีผู่ส้มคัรขอเขา้รบัการคุม้ครองเป็นสามภีรรยาหรอืบดิามารดาทีม่บุีตรทีศ่กึษาอยู่ระดบัไม่เกนิมธัยมศกึษา
ตอนตน้ปีที่ 3 เจา้หนา้ทีส่งัคมสงเคราะหจ์ากส านักงานประชาสงเคราะหจ์ะมุ่งเนน้ส ารวจโดยจะเขา้ไปพบเพือ่สอบถาม
ความสามารถในการอุปการะ ในกรณีของผูท้ีม่หีนา้ทีอ่ปุการะประเภทอืน่ๆ การสอบถามจะกระท าเป็นลายลกัษณอ์กัษร

※ ค่าครองชพีทีจ่ าเป็นในการใชช้วีติจะถูกก าหนดจากอายุ จ านวนคนในครวัเรอืน ฯลฯ(ค่าครองชพีขัน้ต ่า) โดยท่านสามารถ
รบัเงนิคุม้ครองการด ารงชพีไดใ้นกรณีทีร่ายรบัรวมต ่ากว่าค่าครองชพีขัน้ต ่า

○ การตดัสนิใจจา่ยเงนิคา่คุม้ครองการด ารงชพีมกีฎและรายละเอยีดปลกียอ่ยอืน่ๆอกีมาก
กรณุาปรกึษาส านักงานประชาสงเคราะหใ์นเขตทีอ่ยูอ่าศยัของทา่น

บุคคลแบบไหนทีจ่ะเขา้ข่ายไดร้บัการคุม้ครองการด ารงชพี

เมือ่เร ิม่รบัเงินคุม้ครองการด ารงชพีแลว้

ล าดบัข ัน้ตอนการยืน่เร ือ่ง

การคุม้ครองการด ารงชพีคอื ระบบทีใ่หก้ารคุม้ครองทีจ่ าเป็นตามระดบัความขดัสนในชวีติของแตล่ะ
บุคคลน้ัน โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่รบัประกนัคณุภาพชวีติขัน้พืน้ฐานและเพือ่ชว่ยใหพ้ึง่พาตนเอง

○ กรณุาปรกึษาส านักงานประชาสงเคราะหใ์นเขตทีอ่ยู่อาศยัของท่าน(ศูนยใ์หค้ าปรกึษาการใชช้วีติ ฯลฯ )

○ เมือ่ยืน่เร ือ่งขอรบัการคุม้ครองแลว้ ทางส านักงานประชาสงเคราะหจ์ะเขา้ไปสอบถาม ท าการส ารวจทรพัยส์นิ ฯลฯ เพือ่ดูว่า
เขา้ขา่ยรบัการดูแลไดห้รอืไม่และเพือ่ก าหนดเงนิคุม้ครองการด ารงชพีทีส่ามารถจา่ยใหท่้านได ้

○ เมือ่ท าการส ารวจขา้งตน้แลว้ ทางส านักงานประชาสงเคราะหจ์ะตดัสนิว่าท่านสามารถรบัการคุม้ครองการด ารงชพีไดห้รอืไม่
ภายในระยะเวลา 14 วนันับจากยืน่เร ือ่ง

○ ในระหวา่งทีท่่านไดร้บัเงนิคุม้ครองการด ารงชพี นอกจากนักสงัคมสงเคราะหจ์ะเขา้ไปเยีย่มเยยีนเพือ่สอบถามปีละหลายๆคร ัง้แลว้
ท่านจ าเป็นทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามค าแนะน าในการใชช้วีติของนักสงัคมสงเคราะห ์

○ ในระหวา่งการรบัเงนิคุม้ครองการด ารงชพีท่านจ าเป็นตอ้งรายงานสถานการณร์ายรบัทุกเดอืน

○ นอกจากค่าใชจ้า่ยในชวีติประจ าวนัแลว้ ท่านจะไดร้บัค่าเชา่บา้นไม่เกนิขอบเขตในจ านวนเงนิตามเกณฑท์ีก่ าหนด

○ อกีทัง้ค่ารกัษาและคา่พยาบาลดแูลทีจ่ าเป็นก็อยูใ่นขอบขา่ยของเงนิคุม้ครองดว้ย

○ ท่านสามารถรบัค าปรกึษาเร ือ่งคา่ใชจ้า่ยภายในครอบครวัและสามารถรบัการชว่ยเหลอืดา้นการศกึษาเด็ก ชว่ยเหลอืการด ารง
ชพี ชว่ยเหลอืดา้นการท างาน ฯลฯ ไดอ้กีดว้ย（ยกเวน้หน่วยงานทอ้งถิน่บางหน่วยงาน）

คา่ครองชพีขัน้ต า่

รายรบัจากเงนิบ านาญและคา่เลีย้งดบูุตร ฯลฯ เงนิคุม้ครองการด ารงชพีที่

ทา่นจะไดร้บั

 ขอรบัค าปรกึษาไดท้ีส่ านกังานประชาสงเคราะหใ์นเขตทีอ่ยูอ่าศยัของท่านi
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（※）ส าหรบับุคคลทีเ่ขา้ระบบประกนัสขุภาพแห่งชาติ
ในบางเขตเทศบาล ตามความในเทศบญัญตัอิาจมกีารใหเ้งนิชดเชยกรณีเจ็บป่วยแกล่กูจา้งทีต่ดิเช ือ้ไวรสัโคโรนาสาย

พนัธุใ์หม่ โปรดสอบถามเขตเทศบาลในทีอ่ยูอ่าศยัของทา่นเกีย่วกบัรายละเอยีด

เงินชดเชยกรณีเจบ็ป่วย

เงนิชดเชยกรณีเจ็บป่วย เป็นระบบทีร่บัประกนัดา้นรายไดใ้นกรณีทีผู่เ้อาประกนัเชน่ ประกนัสขุภาพ ฯลฯ
ตอ้งหยดุงานอนัเน่ืองมาจากการรกัษาอาการบาดเจ็บหรอืลม้ป่วยนอกเหนือจากอบุตัเิหตจุากการท างาน
ส าหรบัผูท้ีไ่ม่สามารถท างานไดเ้น่ืองจากเขา้รบัการรกัษาจากการตดิเช ือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ ก็
สามารถใชส้ทิธิข์อเบกิเงนิชดเชยได ้

 โปรดตรวจสอบกบัตวัแทนประกนัสุขภาพของท่านส าหรบัรายละเอยีดเงือ่นไขการ
จา่ยเงินและข ัน้ตอนการด าเนินเร ือ่ง

i

ทา่นจะไดร้บัเงนิชดเชยหากเขา้เงือ่นไขในทุกขอ้ดา้นล่าง
① ท่านไม่สามารถท างานไดเ้น่ืองจากตอ้งรกัษาตวัจากการเจ็บป่วยหรอืไดร้บับาดเจ็บที่

นอกเหนือจากอบุตัเิหตจุากการท างาน
※กรณีการเจ็บป่วยหรอืไดร้บับาดเจ็บจากการท างานหรอืเดนิทางไปกลบัทีท่ างาน ทา่นมสีทิธิร์บัเงนิ

ชว่ยเหลอืการประกนัอบุตัเิหตจุากการท างาน

② ท่านหยดุงานเป็นเวลาตัง้แต่ 4 วนัขึน้ไป
※ทา่นจะไดร้บัเงนิส าหรบัวนัทีห่ยดุตัง้แตว่นัที่ 4 เป็นตน้ไปหลงัจากหยดุงานตดิต่อกนั 3 วนัเพือ่รบั

การรกัษา (ชว่งทีร่อ)

※ ในชว่งทีร่อ จะรวมวนัหยุดทีไ่ดเ้งนิเดอืน และวนัหยุดราชการเชน่ วนัเสาร-์อาทติย ์ วนัหยดุนักขตั
ฤกษ ์

เง่ือนไขในการจา่ยเงินชดเชย

ระยะเวลาจา่ยเงินชดเชย
สูงสุด 1 ปี 6 เดอืนนับจากวนัทีเ่ร ิม่จา่ยเงนิ

※ภายในระยะเวลา 1 ปี 6 เดอืน ทา่นจะไดร้บัเงนิส าหรบัวนัทีต่รงตามเงือ่นไขการจา่ยเงนิชดเชยกรณีเจ็บป่วย

จ านวนเงินทีจ่า่ยตอ่ 1 วนั
2/3 ของจ านวนเงนิทีเ่ทยีบเทา่ 1/30 ของคา่จา้งมาตรฐานเฉลีย่ตอ่เดอืนใน 12 เดอืน
ล่าสุดกอ่นหนา้เดอืนทีม่วีนัก าหนดเร ิม่จา่ยเงนิชดเชยกรณีเจ็บป่วย

※หากเงนิรายไดท้ีไ่ดร้บัเป็นจ านวนต ่ากวา่จ านวนเงนิชดเชยกรณีเจ็บป่วยทีจ่ะจา่ย ทา่นจะไดร้บัการ
จา่ยเงนิในสว่นตา่งของเงนิชดเชยกรณีเจ็บป่วยและเงนิรายไดท้ีท่า่นไดร้บั

• กรณีทีท่่านไม่มอีาการของโรค แตเ่ขา้รกัษาตวัทีโ่รงพยาบาลเน่ืองจากไดร้บัค าวนิิจฉัยวา่ “ผลการ
ตรวจเช ือ้ไวรสัสายพนัธุใ์หม่เป็นบวก”

• กรณีทีท่่านมอีาการของโรคเชน่ มไีขจ้งึหยดุงานเพือ่รกัษาตวั
และกรณีอืน่ๆ ก็มสีทิธิเ์บกิเงนิชดเชยกรณีเจ็บป่วยได ้

ยอดรวม
จ านวน

เงินทีจ่า่ย

1/30 ของคา่จา้งมาตรฐาน
เฉลีย่ตอ่เดอืนใน 12 เดอืน

ล่าสุด
2/3

จ านวนวนัที่
จ่ายเงิน

＝ × ×
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 เมือ่บรษิทัตอ้งใหพ้นกังานหยุดท างาน ขอใหท้างบรษิทัหลกีเลีย่งไม่ใหเ้กดิ
ผลกระทบในทางลบตอ่ลูกจา้งเชน่ พยายามใชส้ทิธิข์อเบกิเงินอดุหนุนเพือ่
การจา้งงานอย่างเตม็ทีใ่นการจา่ยเงินชดเชยกรณีหยุดงานไม่วา่จะเป็น
หน้าทีต่ามกฏหมายมาตรฐานแรงงานหรอืไม่กต็าม

※โปรดดูรายละเอยีดของเงินอุดหนุนเพือ่การจา้งงานในหน้าตอ่ไป
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เงินชดเชยการหยุดงาน
（กฏหมายมาตรฐานแรงงานมาตราที่ 26）

ตามกฏหมายมาตรฐานแรงงานมาตราที่ 26 หากบรษิทัใหพ้นักงานหยดุงานอนัเน่ืองมาจากเหตผุลของ
บรษิทั ในระหวา่งชว่งเวลาทีห่ยดุงานน้ันบรษิทัจะตอ้งจา่ยเงนิชดเชยการหยุดงานเพือ่รบัประกนัคณุภาพ
ชวีติขัน้พืน้ฐานของพนักงาน

i
 ปรกึษาเกีย่วกบักรณีตา่งๆ ไดท้ี่

ชอ่งทางใหค้ าปรกึษาดา้นแรงงานพเิศษ
จะบรกิารใหค้ าปรกึษาดา้นแรงงานเชน่ การเลกิหรอืการระงบัการจา้งงาน เงนิชดเชย
การหยดุงาน และอืน่ ๆ อนัเน่ืองมาจากผลกระทบจากเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่

▶ กรณีของการหยดุกจิการอนัเน่ืองมาจากเหตผุลในขอบเขตความรบัผดิชอบของบรษิทั ทาง
บรษิทัจะตอ้งจา่ยเงนิชดเชยการหยดุงานในระหวา่งชว่งทีห่ยดุกจิการ

▶ กรณีทีห่ยดุกจิการเน่ืองมาจากเหตสุดุวสิยั บรษิทัไม่มหีนา้ทีต่อ้งจา่ยเงนิชดเชยการหยดุงาน
หากเป็นเหตกุารณท์ีไ่ดร้บัความเห็นชอบวา่ ตรงกบัทัง้สองกรณีดา้นลา่ง จะถอืเป็นการหยดุ
กจิการอนัเน่ืองมาจากเหตสุดุวสิยั

① เป็นอบุตัเิหตทุีม่สีาเหตเุกดิขึน้จากภายนอกกจิการ
② เป็นอบุตัเิหตทุีห่ลกีเลีย่งไม่ได ้ แมว้า่เจา้ของกจิการไดร้ะวงัอยา่งเต็มทีจ่นถงึทีส่ดุแลว้
ตามปกตวิสิยัของผูบ้รหิาร

เหตกุารณท์ีเ่ขา้ข่ายขอ้ ① จะเป็นสาเหตทุีท่ าใหก้ารด าเนินกจิการเป็นไปดว้ยความยากล าบาก
และเกดิขึน้ภายนอกบรษิทั ตวัอยา่งเชน่ ขอ้เรยีกรอ้งตามประกาศภาวะฉุกเฉิน
เพือ่ใหเ้ขา้ข่ายขอ้ที่ ② บรษิทัตอ้งพยายามเต็มความสามารถอยา่งเป็นรปูธรรมเพือ่หลกีเลีย่ง

การหยดุกจิการ และตวัอยา่งเกณฑก์ารพจิารณาวา่ บรษิทัไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถแลว้
หรอืไม่น้ัน เชน่

・บรษิทัไดม้กีารพจิารณาอยา่งเพยีงพอหรอืไม่ตอ่กรณีความเป็นไปไดใ้นการใหพ้นักงานท างาน
ดว้ยวธิตีา่งๆ เชน่ ท างานทีบ่า้น เป็นตน้

・บรษิทัใหพ้นักงานหยดุงานถงึแมว้า่จะมหีนา้ทีอ่ืน่ทีส่ามารถจดัใหพ้นักงานท างานไดห้รอืไม่

เกณฑก์ารพจิารณาในขา้งตน้จะใชใ้นการพจิารณาเป็นรายกรณี

ดงัน้ัน การอา้ง “ผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่” เพยีงเหตผุลเดยีว
จะไม่ท าใหบ้รษิทัพน้ภาระจากหนา้ทีจ่า่ยเงนิชดเชยการหยดุงานได ้

กรณีทีบ่รษิทัตอ้งจา่ยเงินชดเชยการหยุดงานไดแ้ก่

จ านวนเงินชดเชยการหยุดงาน
ตัง้แต่ 60/100 ขึน้ไปของเงนิคา่จา้งเฉลีย่ (คอืจ านวนเงนิคา่จา้งรวมทีจ่า่ยใหพ้นักงานในชว่ง 3 เดอืน
กอ่นวนัหยดุงาน หารดว้ยจ านวนวนัทัง้หมดในชว่งเวลาหยดุงาน※)

※ หากคา่จา้งเป็นแบบรายช ัว่โมง รายวนั ตอ่ผลงาน หรอืแบบอืน่ๆ จะมขีอ้ก าหนดการรบัประกนัจ านวนเงนิขัน้ต ่า
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เงินอดุหนุนเพือ่การจา้งงาน (มาตรการพเิศษ)

เป็นการใหเ้งนิอดุหนุนส่วนหน่ึงส าหรบัเป็นเงนิชดเชยการหยุดงาน ฯลฯ ในกรณีทีเ่จา้ของ
กจิการจ าเป็นตอ้งลดการประกอบกจิการอย่างหลกีเลีย่งไม่ไดเ้พราะไดร้บัผลกระทบจาก
การแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ จงึตอ้งจดัใหพ้นักงานหยุดงานช ัว่คราว
ฝึกอบรม หรอืใหไ้ปประจ าในส่วนงานอืน่เพือ่ทีจ่ะรกัษาการจา้งงานเอาไว ้

เจา้ของกจิการผูไ้ดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่
ผูม้สีทิธิไ์ดร้บั (เจา้ของกจิการ)

มาตรการพเิศษ ※สว่นทีข่ดีเสน้ใตจ้ะมผีลบงัคบัใชต้ ัง้แตว่นัที่ 1 
เมษายน ค.ศ.2020 เป็นตน้ไป

○การขยายขอบเขตการชว่ยเหลอืและขยายวงผูท้ีเ่ขา้ข่ายใหก้วา้งขึน้
※มผีลบงัคบัใชต้อ่การหยดุงานทีอ่ยูใ่นชว่งระหว่าง วนัที่ 1 เมษายน ถงึ วนัที่ 30 มถินุายน ค.ศ.2020

① เพิม่อตัราการสนับสนุนดา้นเงนิชดเชยการหยุดงาน
(ธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม: 4/5 องคก์รขนาดใหญ:่ 2/3 )

บวกเพิม่อตัราการสนับสนุนในกรณีทีไ่ม่มกีารเลกิจา้งพนักงาน
(ธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม: 9/10 องคก์รขนาดใหญ:่ 3/4 )

※สงูสดุไม่เกนิ 8,330 เยนตอ่วนัส าหรบัพนักงานทีเ่ขา้ข่าย 1 คน (ณ วนัที่ 1 มนีาคม ค.ศ.2020)

② เพิม่จ านวนเงนิสมทบในกรณีทีบ่รษิทัไดจ้ดัการฝึกอบรม
(ธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม: 2,400 เยน องคก์รขนาดใหญ:่ 1,800 เยน )

③ พนักงานทีม่อีายงุานนอ้ยกว่า 6 เดอืนและเป็นผูม้ปีระกนัการจา้งงานเชน่ นักเรยีนนักศกึษาจบใหม่
ก็มสีทิธิร์บัเงนิชว่ยเหลอื

④ สามารถใชส้ทิธิแ์ยกจากจ านวนวนัจา่ยเงนิสงูสดุ 100 วนัตอ่ 1 ปีได ้
⑤ การหยดุงานของพนักงานทีไ่ม่มปีระกนัการจา้งงานก็เขา้ข่ายการไดร้บัสทิธิเ์ชน่กนั

○การผ่อนปรนเงือ่นไขในการรบัเงนิชว่ยเหลอื
※มผีลบงัคบัใชย้อ้นหลงัในกรณีทีว่นัทีห่ยดุงานวนัแรกเร ิม่ตัง้แตว่นัที่ 24 มกราคม ค.ศ.2020 เป็นตน้มา

⑥ ผ่อนปรนเงือ่นไขดชันีการผลติ (ลดลง 5% ในกรณีทีช่ว่งเวลาทีเ่ขา้ข่ายวนัแรก
อยูร่ะหวา่งวนัที่ 1 เมษายนถงึวนัที่ 30 มถินุายน ค.ศ.2020)

⑦ แมว้า่ปรมิาณการจา้งงานใน 3 เดอืนลา่สดุจะเพิม่ขึน้โดยเทยีบจากปีกอ่น ก็เขา้ข่ายไดร้บัสทิธิ ์
⑧ ยกเลกิเงือ่นไขทีไ่ม่อนุญาตใหน้ าเงนิอดุหนุนเพือ่การจา้งงานไปใชอ้ย่างตอ่เน่ือง
⑨ ผ่อนปรนเงือ่นไขทีต่อ้งกอ่ตัง้กจิการมาแลว้ตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป
⑩ ผ่อนปรนเงือ่นไขสดัสว่นของการหยดุงาน

○ความงา่ยตอ่การด าเนินเร ือ่ง
※มผีลบงัคบัใชใ้นกรณีทีว่นัหยดุงานวนัแรกเร ิม่ตัง้แตว่นัที่ 24 มกราคมถงึวนัที่ 23 กรกฎาคม ค.ศ.2020

⑪ ท่านสามารถสง่เร ือ่งยอ้นหลงัได ้ โดยขยายระยะเวลาจนถงึวนัที่ 30 มถินุายน ค.ศ.2020

⑫ ผ่อนผนัเงือ่นไขการหยุดงานพรอ้มกนัทัง้หมดในชว่งระยะเวลาสัน้
⑬ ยกเลกิระบบชดเชยการท างานลว่งเวลาไปช ัว่คราวกอ่น
⑭ ปรบัลดความซบัซอ้นในใบสมคัรใหม้คีวามง่ายขึน้

※ทางเราไดว้างแผนทีจ่ะใชม้าตรการณพ์เิศษเพิม่เตมิในอนาคต

i  ส าหรบัรายละเอยีดเงือ่นไขการจา่ยเงินและข ัน้ตอนการด าเนินเร ือ่ง โปรดดู
เว็บไซตข์องกระทรวงสาธารณสขุ แรงงานและสวสัดกิาร
●มบีรกิารคอลเซน็เตอรต์อบขอ้สอบถามเกีย่วกบัเงนิอดุหนุนเพือ่การจา้งงาน

0120-60-3999(เวลาท าการ 9.00-21.00 น.(รวมวนัเสาร ์ อาทติย ์ และวนัหยดุนักขตัฤกษ)์)



เงินชว่ยเหลอืเพือ่รองรบัการปิดโรงเรยีนประถม ฯลฯ
（ส าหรบัเจา้ของกจิการทีม่กีารจา้งพนกังาน）

เป็นการชว่ยเหลอืองคก์รทีอ่นุญาตใหพ้นักงานทัง้แบบจา้งประจ าและไม่ประจ า ไดล้างานแบบ
ไดร้บัค่าจา้ง (ทัง้นีไ้ม่รวมวนัลาประจ าปีแบบไดร้บัค่าจา้งตามกฎหมายมาตรฐานแรงงาน) เพือ่
บรรเทารายไดท้ีล่ดลงเพราะพนักงานทีเ่ป็นผูป้กครองน้ัน ตอ้งหยดุงานจากการทีโ่รงเรยีนประถม
ฯลฯ ทีบ่ตุรเขา้ศกึษาอยู่ ตอ้งปิดภาคเรยีนเฉพาะกจิเน่ืองจากผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของ
ไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่

เจา้ของกจิการทีอ่นุญาตใหพ้นักงานทีม่คีวามจ าเป็นในฐานะผูป้กครองทีต่อ้งดูแลเด็กที่
เขา้ขา่ยในขอ้ที่ ① หรอืขอ้ที่ ② ไดล้างานแบบไดร้บัคา่จา้งซึง่แยกจากวนัลาประจ าปีที่
จา่ยตามกฏหมายมาตรฐานแรงงาน

① เด็กทีเ่ขา้ศกึษาในโรงเรยีนประถม ฯลฯ (※) ซึง่ปิดภาคเรยีนเฉพาะกจิตามความ
ในค าแนะน าแนวทาง ฯลฯ เพือ่ป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่

※ ค าวา่ “โรงเรยีนประถม ฯลฯ” ใหห้มายรวมถงึ โรงเรยีนประถม, หลกัสตูรเทอมแรกของโรงเรยีน
การศกึษาภาคบงัคบั, โรงเรยีนตา่ง ๆ (จ ากดัเฉพาะทีม่หีลกัสตูรในประเภทหลกัสตูรของโรงเรยีน
อนุบาลหรอืโรงเรยีนประถม), โรงเรยีนเฉพาะทางส าหรบัผูพ้กิาร (ทกุแผนก), สโมสรเด็กหลงัเลกิ
เรยีน, เดยเ์ซอรว์สิหลงัเลกิเรยีน, โรงเรยีนอนุบาล, เนอสเซอร ี,่ เนอสเซอร ีก่ึง่อนุบาล, สถานเลีย้ง
เด็กแบบทีเ่ขตไม่รบัรอง, ธรุกจิดแูลเด็กแบบกจิการในครอบครวั, บรกิารรบัดแูลเด็กช ัว่คราว, 
สถานสงเคราะหเ์ด็กพกิาร ฯลฯ

② เด็กทีต่อ้งลาหยุดโรงเรยีนประถม ฯลฯ เชน่ ในกรณีของเด็กทีต่ดิเช ือ้ไวรสัโคโรนา
สายพนัธุใ์หม่

ผูม้สีทิธิไ์ดร้บั (เจา้ของกจิการ)
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จ านวนเงินชว่ยเหลอืทีจ่า่ย

จ านวนเงนิเทยีบเท่ากบัค่าจา้งทีเ่คยจา่ยใหพ้นักงานตอนลางานโดยไดร้บัค่าจา้ง
×10／10

※ จา่ยสงูสดุไม่เกนิ 8,330 เยน ตอ่ 1 วนั

ชว่งเวลาทีค่รอบคลุม
วนัทีล่าแบบไดร้บัคา่จา้งในชว่งระหวา่งวนัที่ 27 กมุภาพนัธถ์งึวนัที่ 30 มถินุายน ค.ศ.2020
※ ยกเวน้วนัทีโ่รงเรยีนไม่ไดม้กี าหนดเปิดการเรยีนการสอนเชน่ ชว่งปิดภาคเรยีนฤดใูบไมผ้ลิ

 ส าหรบัรายละเอยีดเงือ่นไขการจา่ยเงินและข ัน้ตอนการด าเนินเร ือ่ง
โปรดดเูว็บไซตข์องกระทรวงสาธารณสขุ แรงงานและสวสัดกิาร

ระยะเวลาในการยืน่ด าเนินเร ือ่ง

ภายในวนัที่ 30 กนัยายน ค.ศ.2020
※ ขอใหเ้จา้ของกจิการแตล่ะราย กรณุารวบรวมใหไ้ดจ้ านวนมากเทา่ทีจ่ะรวมได ้ แลว้จงึยืน่เร ือ่ง

i

 ตดิตอ่สอบถามไดท้ี่
คอลเซน็เตอรเ์กีย่วกบัเงินชว่ยเหลอืและเงินสนบัสนุนกรณีปิดโรงเรยีน ฯลฯ เงินอดุหนุนเพือ่การจา้งงาน

0120－60－3999
เวลาท าการ 9.00 – 21.00 น.(รวมวนัเสาร ์ อาทติย ์ และวนัหยุดนกัขตัฤกษ)์

検 索新型コロナ 休暇支援
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เงินสนบัสนุนเพือ่รองรบัการปิดโรงเรยีนประถม ฯลฯ
（ส าหรบัผูป้ระกอบอาชพีส่วนตวัทีท่ าการรบัจา้งชว่ง）

เพือ่มอบเงนิชว่ยเหลอืแกผู่ป้กครองทีต่อ้งประกอบอาชพีส่วนตวัและไม่สามารถท างานตาม
สญัญาจา้งไดเ้น่ืองจากตอ้งเลีย้งดบูุตร กรณีโรงเรยีนประถมปิดภาคเรยีนเฉพาะกจิเน่ืองจาก
ผลกระทบจากการแพรระ่บาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่

ผูท้ีม่คีณุสมบตัคิรบตามเง่ือนไขทีก่ าหนดและเป็นผูป้กครองซึง่จ าเป็นตอ้งดแูลเด็กที่
เขา้ขา่ยในขอ้ที่ ① หรอืขอ้ที่ ②

① เด็กทีเ่ขา้ศกึษาในโรงเรยีนประถม ฯลฯ (※) ซึง่ปิดภาคเรยีนเฉพาะกจิตามความ
ในค าแนะน าแนวทาง ฯลฯ เพือ่ป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่
※ค าวา่ “โรงเรยีนประถม ฯลฯ” ใหห้มายรวมถงึ โรงเรยีนประถม, หลกัสูตรเทอมแรกของโรงเรยีน

การศกึษาภาคบงัคบั, โรงเรยีนตา่ง ๆ (จ ากดัเฉพาะทีม่หีลกัสตูรในประเภทหลกัสตูรของโรงเรยีน
อนุบาลหรอืโรงเรยีนประถม), โรงเรยีนเฉพาะทางส าหรบัผูพ้กิาร (ทกุแผนก), สโมสรเด็กหลงัเลกิเรยีน,

เดยเ์ซอรว์สิหลงัเลกิเรยีน, โรงเรยีนอนุบาล, เนอสเซอร ี,่ เนอสเซอร ีก่ึง่อนุบาล, สถานเลีย้งเด็กแบบที่
เขตไม่รบัรอง, ธรุกจิดแูลเด็กแบบกจิการในครอบครวั, บรกิารรบัดแูลเด็กช ัว่คราว, สถานสงเคราะห ์
เด็กพกิาร ฯลฯ

② เด็กทีต่อ้งลาหยุดโรงเรยีนประถม ฯลฯ เชน่ ในกรณีของเด็กทีต่ดิเช ือ้ไวรสัโคโรนา
สายพนัธุใ์หม่

ผูม้สีทิธิไ์ดร้บั（ผูป้ระกอบอาชพีสว่นตวัทีท่ าการรบัจา้งชว่ง）

เงินทีจ่า่ย

วนัละ 4,100 เยนส าหรบัวนัทีไ่ม่สามารถไปท างานได ้ (จ านวนเงนิตายตวั)

ชว่งเวลาทีค่รอบคลุม

27 กมุภาพนัธ ์– 30 มถินุายน ค.ศ.2020
※ ยกเวน้วนัทีโ่รงเรยีนไม่ไดม้กี าหนดเปิดการเรยีนการสอนเชน่ ชว่งปิดภาคเรยีนฤดใูบไมผ้ลิ

ระยะเวลาในการยืน่ด าเนินเร ือ่ง

ภายในวนัที่ 30 กนัยายน ค.ศ.2020

 ส าหรบัรายละเอยีดเงือ่นไขการจา่ยเงินและข ัน้ตอนการด าเนินเร ือ่ง
โปรดดเูว็บไซตข์องกระทรวงสาธารณสขุ แรงงานและสวสัดกิาร

i

 ตดิตอ่สอบถามไดท้ี่
คอลเซน็เตอรเ์กีย่วกบัเงินชว่ยเหลอืและเงินสนบัสนุนกรณีปิดโรงเรยีน ฯลฯ เงินอดุหนุนเพือ่การจา้งงาน

0120－60－3999
เวลาท าการ：9.00 – 21.00 น.（รวมวนัเสาร-์อาทติยแ์ละวนัหยุดนกัขตัฤกษ）์

เง่ือนไขทีก่ าหนด
 ท่านตอ้งมกี าหนดการไวแ้ลว้ในการประกอบอาชพีส่วนตวั

 ท่านตอ้งอยูใ่นระหวา่งไดร้บัคา่ตอบแทนจากการท างานตามสญัญารบัจา้งชว่ง และตอ้งมคี าสัง่
จากผูว้า่จา้งทีร่ะบุเนือ้หางาน สถานทีป่ฏบิตังิาน วนัทีเ่วลา ฯลฯ



โครงการชว่ยเหลอืผูใ้ชบ้รกิารพีเ่ลีย้งเดก็ซึง่ไดร้บัการสนบัสนุนโดยองคก์รบรษิทั
（มาตรการพเิศษ：ส าหรบัผูท้ีท่ างานบรษิทั）

เป็นการชว่ยเหลอืคา่ใชบ้รกิารพีเ่ลีย้งเด็กจากการทีโ่รงเรยีนประถม ฯลฯ ปิดภาคเรยีนเฉพาะ
กจิเน่ืองมาจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่ แตผู่ป้กครองทีท่ างานบรษิทัน้ัน
ไม่สามารถหยุดงานหรอืใชบ้รกิารสโมสรเด็กได ้

ผูท้ีเ่ขา้ขา่ยขอ้ ① ถงึ ③ ตอ่ไปนี้ จะมสีทิธิไ์ดร้บัมาตรการพเิศษ
①ผูท้ีท่ างานบรษิทัเอกชน เป็นตน้
②ผูท้ีจ่ะไม่สามารถท างานตอ่ไดห้ากไม่ใชบ้รกิารพีเ่ลีย้งเด็กเน่ืองจากคูส่มรสของทา่น
ตอ้งท างาน หรอืทา่นเป็นผูป้กครองเลีย้งเดีย่ว
③โรงเรยีนประถม เนอสเซอร ี่ หรอืสถานทีอ่ืน่ๆ ทีบุ่ตรของท่านตอ้งเขา้ไปเรยีนน้ัน มี
การปิดภาคเรยีน เน่ืองจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่

ผูท้ีเ่ขา้ข่าย

ขอ้มูลมาตรการพเิศษ

ระเบยีบการสมคัร

เป็นการใหค้ปูองส่วนลด (2,200เยน/ใบ) ส าหรบัใชใ้นกรณีทโีรงเรยีนประถม เนอสเซอร ี่
ฯลฯ มกีารปิดภาคเรยีนเฉพาะกจิ

＜ตามปกติ＞ ＜ มาตรการพเิศษ ＞

・ จ านวนใบสูงสุดตอ่วนั ： １ใบ/คน ⇒ ５ใบ/คน
・ จ านวนใบสูงสุดตอ่เดอืน ： 24ใบ/บา้น ⇒ 120ใบ/บา้น
・ จ านวนใบสูงสุดตอ่ปี ： 280ใบ/บา้น ⇒ ไม่มกีารจ ากดัจ านวน
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i

ผู
ใ้ช
้

ผู
ป้ระกอบการพ

ีเ่ลีย้งเด็ก

บรษิ
ทั
ท
ีท่ างาน

อยู่ ฯลฯ

①สมคัรคปูองสว่นลด

⑥สง่คนืตน้ขัว้ของคปูองที่

ใชส้ว่นลดแลว้

④ใหบ้รกิารพีเ่ลีย้งเด็ก

⑤ช าระคา่ใชบ้รกิาร・
ยืน่คปูองสว่นลด

③ สมคัรใชบ้รกิารพีเ่ลีย้งเด็ก

②สง่คปูองสว่นลดทาง
ไปรษณีย ์

※จะแจกตั๋วใบจรงิทีร่ะบุ
รายละเอยีด

● ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้นเว็บไชตข์องสมาคมบรกิารดแูลเด็กแห่งชาติ
http://www.acsa.jp/

http://www.acsa.jp/


โครงการชว่ยเหลอืผูใ้ชบ้รกิารพีเ่ลีย้งเดก็ซึง่ไดร้บัการสนบัสนุนโดยองคก์รบรษิทั
(มาตรการพเิศษ： ส าหรบัผูป้ระกอบอาชพีส่วนตวั)

เป็นการชว่ยเงนิคา่ใชบ้รกิารพีเ่ลีย้งเด็กจากการทีโ่รงเรยีนประถม ฯลฯ ปิดภาคเรยีนเฉพาะกจิ
เพราะการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ แตผู่ป้กครองทีป่ระกอบอาชพีสว่นตวัน้ัน
ไม่สามารถหยุดงานหรอืใชบ้รกิารสโมสรเด็กได ้

ผูท้ีเ่ขา้ขา่ยขอ้ ① ถงึ ③ ตอ่ไปนี้ จะมสีทิธิไ์ดร้บัมาตรการพเิศษ
① ผูท้ีป่ระกอบอาชพีส่วนตวั (ด าเนินธรุกจิของตนเอง ฟรแีลนซ ์ฯลฯ)
② ผูท้ีจ่ะไม่สามารถท างานตอ่ไดห้ากไม่ใชบ้รกิารพีเ่ลีย้งเด็กเน่ืองจากคูส่มรสของทา่น
ตอ้งท างาน หรอืทา่นเป็นผูป้กครองเลีย้งเดีย่ว
③ โรงเรยีนประถม เนอสเซอร ี่ หรอืสถานทีอ่ืน่ๆ ทีบุ่ตรของทา่นตอ้งเขา้ไปเรยีนน้ัน มี
การปิดภาคเรยีน เน่ืองจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่

ผูท้ีเ่ขา้ข่าย

ขอ้มูลมาตรการพเิศษ

ระเบยีบการสมคัร

เป็นการใหค้ปูองส่วนลด (2,200เยน/ใบ) ส าหรบัใชใ้นกรณีทโีรงเรยีนประถม เนอสเซอ
ร ี่ ฯลฯ มกีารปิดภาคเรยีนเฉพาะกจิ

＜ ตามปกติ＞ ＜ มาตรการพเิศษ ＞

・ จ านวนใบสูงสุดตอ่วนั ： １ใบ/คน ⇒ ５ใบ/คน
・ จ านวนใบสูงสุดตอ่เดอืน ： 24ใบ/บา้น ⇒ 120ใบ/บา้น
・ จ านวนใบสูงสุดตอ่ปี ： 280ใบ/บา้น ⇒ ไม่มกีารจ ากดัจ านวน
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ผู
ใ้ช

้
(ผู
ป้ระกอบอาช

พี
สว่น

ตวั)

ผู
ป้ระกอบการพ

ีเ่ลีย้งเด็ก

①สมคัรคปูองสว่นลด

④ใหบ้รกิารพีเ่ลีย้งเด็ก

⑤ช าระคา่ใชบ้รกิาร・
ยืน่คปูองสว่นลด

③ สมคัรใชบ้รกิารพีเ่ลีย้งเด็ก

②สง่คปูองสว่นลดทางไปรษณีย ์

※จะแจกตั๋วใบจรงิทีร่ะบุ
รายละเอยีด

⑥เก็บตน้ขัว้คปูองสว่นลด
ทีใ่ชแ้ลว้

i
●ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้นเว็บไชตข์องสมาคมบรกิารดูแลเด็กแห่งชาติ

http://www.acsa.jp/

ห
น่
วยงาน

ท
ีไ่ดร้บัการ

มอบห
มายจากสมาคมบรกิาร
ดแูลเด็กแห

่งช
าต
ิ

http://www.acsa.jp/


เมือ่ท่านตอ้งการปรกึษาเกีย่วกบัปัญหาแรงงาน (การเลกิจา้ง ถกูระงบัการจา้งงานฯลฯ)

รายชือ่ศนูยใ์หค้ าปรกึษา
ศนูยใ์หค้ าปรกึษาประเภทตา่งๆ ทีเ่ราจดัตัง้ขึน้มาจะชว่ยแกปั้ญหาทีเ่หมาะสมกบัแตล่ะท่าน

เชญิใชบ้รกิารปรกึษาไดต้ามอธัยาศยั

 ศูนยใ์หค้ าปรกึษาดา้นแรงงานพเิศษ ฯลฯ 【โทรศพัท ์ : กรณุาตดิตอ่ศูนยท์ีใ่กลท้ีส่ดุ】
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ในส านักงานแรงงานแต่ละจงัหวดัจะมี “ศูนยใ์หค้ าปรกึษาดา้นแรงงานพเิศษ”

ทางศูนยม์บีรกิารใหค้ าปรกึษาเร ือ่งการเลกิจา้ง ถกูระงบัการจา้งงาน เงนิชดเชยการหยดุงาน ฯลฯ ทีม่สีาเหตจุากเชือ้ไวรสัโค
โรนาสายพนัธุใ์หม่

นอกจากนี้ เพือ่ใหบ้รกิารผูท้ีถ่กูยกเลกิการตอบรบัเขา้ท างาน หรอืถกูเลือ่นเวลาเร ิม่เขา้ท างานออกไป
ทีส่ านักงานฮลัโหลเวริค์สว่นชว่ยเหลอืนักเรยีนนักศกึษาจบใหม่จะมี “ศูนยใ์หค้ าปรกึษาพเิศษส าหรบันักเรยีนนักศกึษาจบ
ใหม่ทีถ่กูยกเลกิการตอบรบัเขา้ท างาน” ท่านสามารถปรกึษาทางโทรศพัทโ์ดยไม่ตอ้งไปทีส่ านักงาน

เมือ่ท่านตอ้งการปรกึษาเกีย่วกบัปัญหาต่างๆ เชน่ เมือ่มคีวามรูส้กึขืน่ขมในชวีติ

เราจะชว่ยหาทางออกโดยรว่มกนัแกไ้ขอยา่งเหมาะสมไม่วา่บุคคลหรอืปัญหาใด
(ตวัอยา่งค าปรกึษา)
– ปัญหาการใชช้วีติ –ผูท้ีต่อ้งการใหร้บัฟังความกงัวล, ผูท้ีต่อ้งการปรกึษาเร ือ่งต่างๆ เชน่ ความรนุแรงในครอบครวั
และความรนุแรงทางเพศ, ผูท้ีต่อ้งการปรกึษาโดยใชภ้าษาต่างประเทศ ฯลฯ

เมือ่ท่านตอ้งการปรกึษาเกีย่วกบัการท างาน

 ฮลัโหลเวริค์【โทรศพัท ์ : กรณุาตดิตอ่ฮลัโหลเวริค์ทีใ่กลท้ีส่ดุ】

หากท่านตอ้งการหางาน กรณุาปรกึษาฮลัโหลเวริค์ทีใ่กลบ้า้นท่าน และท่านสามารถคน้หาขอ้มูลสมคัรงานไดใ้นบรกิาร
อนิเทอรเ์น็ตของฮลัโหลเวริค์ นอกจากนีท้่านสามารถปรกึษาทางโทรศพัทเ์พือ่ใชบ้รกิารแนะน างาน ฯลฯ

ไม่วา่ท่านจะอายหุรอืเพศใดก็ตาม เรารบัใหค้ าปรกึษาผา่นทางโซเชยีลมเีดยีเชน่ LINE, Twitter, 

Facebook และโทรศพัท ์ เกีย่วกบัปัญหาต่างๆ เชน่ “เมือ่ท่านมคีวามรูส้กึขืน่ขมในชวีติ”

เมือ่ท่านตอ้งการปรกึษาเกีย่วกบัสุขภาพจติ
 ศูนยส์วสัดกิารสุขภาพจติ ฯลฯ【โทรศพัท ์ : กรณุาตดิตอ่ศูนยท์ีใ่กลท้ีส่ดุ】

ผูเ้ช ีย่วชาญเชน่ พยาบาลสาธารณสขุ เจา้หนา้ทีส่วสัดกิารดา้นสขุภาพจติ ฯลฯ รบัใหค้ าปรกึษาโดยการสมัภาษณ์ ทางโทรศพัท ์
ฯลฯ เกีย่วกบัปัญหาต่างๆ เชน่ การนอนไม่หลบัเน่ืองจากความกงัวลเกีย่วกบัเช ือ้ไวรสัโคโรนา หรอืความเครยีดจากการดูแลบุตร

 เวบ็ไซตเ์ร ือ่งสุขภาพจติส าหรบัคนท างาน「โคโคโระ-โนะมมิ」ิ
จะใหข้อ้มูลเกีย่วกบัสขุภาพจติในทีท่ างาน นอกจากนี้ ยงัมผีูใ้หค้ าปรกึษาดา้นอตุสาหกรรม ฯลฯ คอยใหค้ าปรกึษา
ดา้นสขุภาพทางอเีมลหรอืโทรศพัท ์ ไม่วา่จะในเร ือ่งปัญหาสขุภาพจติ การเจ็บป่วยเน่ืองจากการท างานหนักเกนิไป

เมือ่ท่านตอ้งการปรกึษาเกีย่วกบัปัญหาความรุนแรงในครอบครวั และการเลีย้งดูบุตร

 ศูนยใ์หค้ าปรกึษาปัญหาความรุนแรงในครอบครวัทางโทรศพัท【์โทรศพัท ์ : 0570-0-55210】

หากท่านมปัีญหาเกีย่วกบัความรนุแรง (DV) จากคู่สมรสหรอืคนรกัของท่าน ท่านสามารถตดิต่อศูนยใ์หค้ าปรกึษาทีใ่กลท้ีส่ดุ
และเมือ่ใดทีท่่านรูส้กึวา่ “หนักใจ” หรอื “มบีางอยา่งผดิปกตเิกดิขึน้" ในความสมัพนัธก์บัอกีฝ่ายหน่ึง โปรดอยา่กงัวลคนเดยีวและ
โทรหาเรา

 ศูนยใ์หค้ าปรกึษาเดก็และสายดว่นแจง้การทารุณกรรมเดก็ของศูนยใ์หค้ าปรกึษาเดก็
【โทรศพัท ์ : กรณุาตดิต่อศูนยใ์หค้ าปรกึษาเด็กทีใ่กลท้ีส่ดุหรอืที่ “189” สายด่วนแจง้การทารณุกรรมเด็กของ

ศูนยใ์หค้ าปรกึษาเด็ก】

รบัใหค้ าปรกึษาทางโทรศพัทเ์ร ีอ่งต่างๆ เชน่ ขอ้กงัวลเกีย่วกบัการเลีย้งดูบุตร การทารณุกรรมเด็ก

อกีทัง้ ส าหรบัท่านทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืเกีย่วกบัทีพ่กั ชว่ยเหลอืการด ารงชพี หากท่านมาทีศู่นยแ์ห่งนี้ ทางศูนยม์บีรกิารบ
ใหค้ าปรกึษาทีจ่ าเป็นเชน่ แนะน าเกีย่วกบัระบบการชว่ยเหลอือกีดว้ย

สถานทีต่ดิตอ่ทีม่เีคร ือ่งหมาย※ ใหบ้รกิารเฉพาะภาษาญีปุ่่ นเท่าน้ัน

 โยรโิซอฮิอตไลน์ ฯลฯ (ใหค้ าปรกึษาทางโทรศพัท ์ ฯลฯ)【โทรศพัท ์ : 0120-279-338】

 บรกิารใหค้ าปรกึษาผ่านทาง SNS ฯลฯ


