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แนะน ำขอ้มูลดำ้นควำมชว่ยเหลอืเพือ่ชวีติควำมเป็นอยู่ 
※ ขอ้มูลในขณะวนัที ่1 พฤษภาคม ปีเรวะ 2 (2020)   ตอ่ไปนี ้เราจะแกไ้ขขอ้มูลเมือ่มขีอ้มูลใหม่ 

 เมือ่คณุประสบปัญหำเพรำะไม่มเีงนิ (คำ่ครองชพี หรอืเงนิทุนในกำรด ำเนินกจิกำร)                         

１．เงนิใหเ้ปล่ำเพือ่มทีีพ่กัอำศยั (คำ่เชำ่บำ้น)         
          รฐับาลจะขยายกลุม่เป้าหมายเพือ่จะสามารถใหเ้งนิเพือ่เป็นคา่เชา่บา้นในระยะหน่ึง 

ใหแ้กบุ่คคลทีต่กอยูใ่นภาวะคลา้ยกบัการออกจากงานหรอืเลกิประกอบอาชพี หรอือาจเสีย่งตอ่ 

การสญูเสยีทีพ่กัอาศยั  เน่ืองจากมรีายไดน้อ้ยลงเพราะการหยดุกจิการหรอืเหตผุลอืน่ ๆ 

２．สนิเชือ่เงนิดว่นจ ำนวนเงนินอ้ย และ เงนิชว่ยเหลอืเพือ่ด ำรงชวีติ (คำ่ครองชพี)  

           ด าเนินการใหกู้ย้มืเงนิเพือ่เป็นคา่ครองชพีใหก้บับุคคลทีป่ระสบปัญหาดา้นคา่ครองชพี 

เน่ืองจากการหยดุกจิการหรอืการวา่งงานเพราะโรคตดิเช ือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 

３.เงนิใหเ้ปล่ำเพือ่ด ำเนินกจิกำรอย่ำงยัง่ยนื (ส ำหรบันิตบิุคคลขนำดกลำงช ัน้น ำ   
นิตบิุคคลขนำดกลำงและขนำดยอ่ม และผูป้ระกอบกำรสว่นบุคคล)         

         รฐับาลใหเ้งนิในรปูของเงนิใหเ้ปลา่ทีส่ามารถใชจ้า่ยไดอ้ยา่งกวา้งขวางเพือ่ด าเนินกจิการ 
ใหแ้กผู่ป้ระกอบการทีไ่ดร้บัผลกระทบอยา่งมากเป็นพเิศษจากโรคตดิเช ือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ที่

แพรข่ยาย  เพือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการดงักลา่วใหด้ าเนินกจิการอยา่งตอ่เน่ือง และใหใ้ชป้ระโยชน์

เพือ่ฟ้ืนฟูกจิการใหด้ขีึน้ 

4.เงนิกูไ้ม่มภีำระทำงดอกเบีย้จรงิและไม่มกีำรท ำจ ำนอง (เงนิทุนเพือ่ด ำเนินกจิกำร)                                 
       มกีารใหกู้เ้งนิทีไ่ม่มภีาระทางดอกเบีย้และไม่มกีารท าจ านองใหแ้กเ่จา้ของกจิการสว่นบุคคล 

รวมทัง้บุคคลทีท่ างานเป็นอาชพีอสิระทีม่กีจิลกัษณะหรอืบุคคลอืน่ ๆ ทีม่ภีาวะการด าเนินกจิการแยล่ง  

เพราะไดร้บัผลกระทบจากโรคตดิเช ือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 

5. เงนิใหเ้ปลำ่ในจ ำนวนเงนิตำยตวัเป็นกรณีพเิศษ 

มกีารใหเ้งนิใหเ้ปลา่เป็นจ านวนเงนิ 1 แสนเยนต่อ 1 คนใหแ้ก่บุคคลทีม่กีารบนัทกึขอ้มูลในฐานขอ้มูลผูอ้ยู่

อาศยัในขณะวนัทีก่ าหนด (วนัที ่27 เมษายน ปีเรวะ 2 หรอื ปี 2020)  ※ วนัก าหนดยืน่ค ารอ้ง ภายใน 3 เดอืน 

นับจากวนัแรกรบัการยืน่ค ารอ้ง   

6. เงนิใหเ้ปลำ่ส ำหรบัครวัเรอืนทีเ่ลีย้งบตุรเป็นกรณีพเิศษ (ส ำหรบัครวัเรอืนทีเ่ลีย้งบุตร) 
      มกีารใหเ้งนิใหเ้ปลา่เป็นช ัว่คราวและเป็นกรณีพเิศษ (เงนิช ัว่คราว) ใหแ้กค่รวัเรอืนทีก่ าลงัไดร้บัเบีย้เลีย้ง

บุตร (การใหเ้งนิเปล่าตามระเบยีบหลกั) โดยทีเ่ป็นหน่ึงในความชว่ยเหลอืชวิติความเป็นอยูข่องครวัเรอืน

ทีเ่ลีย้งบุตรทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโรคตดิเช ือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 

7. กำรพกัช ำระค่ำประกนัสงัคม ภำษีและค่ำบรกิำรอืน่ ๆ 
        มบีางกรณีทีไ่ดร้บัการอนุมตัใิหพ้กัช าระค่าประกนัสงัคม ภาษีระดบัชาต ิคา่สาธารณูปโภคและคา่บรกิาร

อืน่ ๆ โดยทีเ่ป็นหน่ึงในมาตรการดว่นส าหรบับุคคลทีก่งัวลในการด าเนินชวีติ 

8. โครงกำรใหค้ ำปรกึษำและชว่ยเหลอืเพือ่คนยำกไรพ้ึง่ตนเอง 
        ใหค้วามชว่ยเหลอืหลายดา้นใหต้รงกบัภาวะของแตล่ะคนใหแ้กค่นยากไรท้ีป่ระสบปัญหาหลายอย่าง 

9. กำรใหเ้งนิชว่ยเหลอืค่ำครองชพีจำกรฐับำล 

    มกีารใหค้วามคุม้ครองทีจ่ าเป็นดา้นคา่ครองชพีคา่ทีพ่กัอาศยั และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ  ตามระดบัของความ

ยากไรแ้กค่นยากไรท้ีก่ าลงัประสบปัญหาในการด าเนินชวีติ เพือ่ประกนัการด าเนินชวีติขัน้ต ่าทีส่ดุและสง่เสรมิ

ใหพ้ึง่ตนเอง 

【หมายเหต】ุตัง้แต่ขอ้ 5 ถงึ ขอ้ 9 น้ัน  โปรดตดิต่อสอบถาม คานางาวะ ไกโคคจุนิ สไุม ซพัพอรต์ เซน็เตอร ์ 

(ศนูยช์ว่ยเหลอืชาวตา่งชาตดิา้นทีพ่กัอาศยัคานางาวะ) 
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・บุคคลทีห่ลงัจากออกจากงาน

หรอืเลกิประกอบอาชพียงัไม่เกนิ 

2 ปี 

・บุคคลทีห่ลงัจากออกจากงานหรอืเลกิประกอบ 

อาชพีมายงัไม่เกนิ 2 ปี 

・บุคคลทีม่โีอกาสทีไ่ดร้บัคา่ตอบแทนหรอืคา่จา้ง 

อืน่ ๆ นอ้ยลง โดยไม่เกีย่วขอ้งกบัความรบัผดิชอบ

หรอืเหตผุลสว่นตวั และอยูใ่นภาวะคลา้ยกบัการ

ออกจากงานหรอืเลกิประกอบอาชพี 

เงนิใหเ้ปล่ำเพือ่มทีีพ่กัอำศยั (คำ่เชำ่บำ้น) 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

กลุม่เป้ำหมำย   บุคคลทีห่ลงัจากออกจากงานหรอืเลกิประกอบอาชพียงัไม่เกนิ 2 ปี หรอืบุคคลทีม่ ี

รายไดน้อ้ยลงเพราะการหยดุกจิการหรอืเหตผุลอืน่ ๆ และอยูใ่นภาวะคลา้ยกบัการออกจากงานหรอื

กรณีอืน่ ๆ เทยีบเท่า 

ระยะเวลำทีใ่หเ้งนิชว่ยเหลอื   โดยหลกัการแลว้ ระยะ 3 เดอืน (ในกรณีบคุคลทีก่ าลงัหางานอยา่งจรงิจงั  

สามารถตอ่อายไุดอ้กี 3 เดอืน (นานทีส่ดุ  จนกระทัง้ระยะเวลารวม 9 เดอืน)) 

จ ำนวนเงนิทีช่ว่ยเหลอื    (จ านวนเงนิโดยประมาณในเขตพเิศษ กรงุโตเกีย่ว)   
ครวัเรอืนคนเดยีว  53,700 เยน,  ครวัเรอืน 2 คน  64,000 เยน,  ครวัเรอืน 3 คน  69,800 เยน 

เงือ่นไขในกำรใหเ้งนิชว่ยเหลอื 

○เงือ่นไขทางรายได ้  จ านวนเงนิรายไดร้วมของครวัเรอืนตอ้งไม่เกนิ 1 ใน 12 ของจ านวนเงนิรายได ้

ทีไ่ดร้บัการไม่มกีารจดัเก็บภาษผูีอ้ยูอ่าศยัใน ซ ิโจ ซน สว่นภาษตีอ่หวั บวกดว้ยจ านวนเงนิคา่เชา่ 

บา้น (จ านวนเงนิมากทีส่ดุ คอื จ านวนเงนิมาตรฐานพเิศษเพือ่อนุเคราะหด์า้นทีพ่กัอาศยั) 

(จ านวนเงนิโดยประมาณในเขตพเิศษ กรงุโตเกีย่ว) ครวัเรอืนคนเดยีว  138,000 เยน,   

ครวัเรอืน 2 คน  194,000 เยน,  ครวัเรอืน 3 คน  241,000 เยน 

○เงือ่นไขทางทรพัยส์นิ  จ านวนเงนิออมทรพัยร์วมของครวัเรอืนตอ้งไม่เกนิจ านวนเงนิตอ่ไปนี ้(อน่ึง 

 จ านวนเงนิไม่เงนิ 1,000,000 เยน   (จ านวนเงนิโดยประมาณในเขตพเิศษ กรงุโตเกีย่ว) ครวัเรอืน 

คนเดยีว  504,000 เยน,  ครวัเรอืน 2 คน  780,000 เยน,  ครวัเรอืน 3 คน  1,000,000 เยน 

○เงือ่นไขทางการหางานและกจิกรรมอืน่ ๆ   ตอ้งหางานอยา่งจรงิจงัและกระตอืรอืรน้ 

   ※ไม่จ าเป็นตอ้งสมคัรเป็นคนหางานท าตอ่สถานจดัหางานฮนัโหลเวริก์ในขณะยืน่ค ารอ้ง  

(วนัที ่30 เมษายนเป็นตน้ไป) 
 

 

 ตดิตอ่สอบถำม และ ยืน่ค ำรอ้งไดท้ี ่
องคก์รใหค้ ำปรกึษำและชว่ยเหลอืเพือ่พึง่ตนเองของอ ำเภอ (ซ ิโจ ซน) ทีท่่ำนอำศยัอยู ่

 

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

 

                            

รฐับาลไดพ้จิารณาถงึภาวะโรคตดิเช ือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่แพรข่ยาย  ดงัน้ันรฐับาลจะขยาย

กลุม่เป้าหมายเพือ่จะสามารถใหเ้งนิเพือ่เป็นคา่เชา่บา้นในระยะหน่ึงใหแ้กบุ่คคลทีย่งัไม่ออกจากงานหรอืเลกิ

ประกอบอาชพีแตต่กอยูใ่นภาวะคลา้ยกบัการออกจากงานหรอืเลกิประกอบอาชพี หรอือาจเสีย่งตอ่การ

สญูเสยีทีพ่กัอาศยั  เน่ืองจากมรีายไดน้อ้ยลงเพราะการหยดุกจิการหรอืเหตผุลอืน่ ๆ 

หลงัจำกขยำยกลุม่เป้ำหมำย 

เงนิชว่ยเหลอเพือ่มทีีพ่กัอำศยั 

ขอ้มูล 

และ 

อืน่ ๆ 

กลุม่เป้ำหมำยทีใ่หเ้งนิชว่ยเหลอ (ปัจจบุนั) 
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สมคัร 
สง่เอกสาร 

อนุมตัใิหกู้เ้งนิและโอนเงนิ 

สภาสงัคมสงเคราะหร์ะดบัอ าเภอ (ซ ิค ุโจ ซน) 

  หรอื ธนาการแรงงาน (โรโด คนิโคะ) 
บุคคลที ่

ยืน่ค ารอ้ง 

 

สนิเชือ่เงนิดว่นจ ำนวนเงนินอ้ย และ เงนิชว่ยเหลอืเพือ่ด ำรงชวีติ (คำ่ครองชพี) 

 
 

มกีารใหกู้ย้มืเงนิเป็นจ านวนเงนินอ้ยในกรณีทีป่ระสบความล าบากทีด่ ารงชวีติอย่างกะทนัหนัและช ัว่คราว 
กลุม่เป้ำหมำย   ครวัเรอืนทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโรคตดิเช ือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ และมรีายไดน้อ้ยลง 

เพราะการหยุดกจิการ และจ าเป็นตอ้งกูย้มืเงนิโดยด่วนและเป็นช ัว่คราวเพือ่ด ารงชวีติ 

※ หากมรีายไดน้อ้ยลงเพราะผลกระทบจากโรคตดิเช ือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ถงึแมว้า่ไม่มกีารหยุดกจิการก็
ตาม ถอืวา่อยู่ในกลุม่เป้าหมาย 

จ ำนวนเงนิมำกทีส่ดุทีจ่ะใหกู้ย้มื   กรณีการหยุดโรงเรยีน และเจา้ของกจิการส่วนบุคคลและบุคคลอืน่ ๆ  
กรณีพเิศษ   ภายใน 200,000 เยน,   กรณีอืน่ ๆ      ภายใน 100,000 เยน 

ระยะเวลำทีย่งัไม่ตอ้งคนืเงนิ       ภายใน 1 ปี 
วนัก ำหนดคนืเงนิ                   ภายใน 2 ปี        ดอกเบีย้ และ ผูค้ ำ้ประกนั     ไม่ม ีและ ไม่ตอ้งม ี
 

 
 

มกีารใหกู้ย้มืเงนิเพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินชวีติจนกระทัง่สามารถฟ้ืนฟูชวีติความเป็นอยู่ได ้
กลุม่เป้ำหมำย   ครวัเรอืนทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโรคตดิเช ือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ และด ารงชวีติ 

ล าบากเน่ืองจากมรีายไดน้อ้ยลงหรอืการว่างงาน และประสบความล าบากในการด ารงชวีติประจ าวนั 
※ หากมรีายไดน้อ้ยลงเพราะผลกระทบจากโรคตดิเช ือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่  ถงึแมว้า่ไม่ใชว่า่งงาน 
ก็ตาม ถอืวา่อยู่ในกลุม่เป้าหมาย 

จ ำนวนเงนิมำกทีส่ดุทีจ่ะใหกู้ย้มื    (ครวัเรอืน 2 คนขึน้ไป)   ภายใน 200,000 เยนตอ่เดอืน 
(ครวัเรอืนคนเดยีว)  ภายใน 150,000 เยนตอ่เดอืน  (ระยะเวลาทีใ่หกู้ย้มืเงนิ  โดยหลกัการแลว้ ภายใน 3 
เดอืน) 

ระยะเวลำทีย่งัไม่ตอ้งคนืเงนิ    ภายใน 1 ปี 
วนัก ำหนดคนืเงนิ               ภายใน 10 ปี          ดอกเบีย้ และ ผูค้ ำ้ประกนั      ไม่ม ีและ ไม่ตอ้งม ี

※1 ในมาตรการกรณีพเิศษคร ัง้นี ้ครวัเรอืนทีไ่ม่มกีารจดัเก็บภาษีผูอ้ยู่อาศยัทีย่งัมเีงนิไดน้อ้ยลงอย่าง 
ตอ่เน่ืองสามารถไดร้บัการยกเวน้การคนืเงนิในชว่งเวลาควรคนืเงนิ 

※2 กอ่นอืน่ ด าเนินการใหกู้ย้มืเงนิ 200,000 เยนอย่างมากทีส่ดุโดยใชร้ะบบสนิเช ือ่เงนิดว่นจ านวนเงนิ 
นอ้ย  แตก่รณีทีม่รีายไดน้อ้ยลงอย่างตอ่เน่ืองหรอืกรณีอืน่ ๆ  ด าเนินการใหกู้ย้มืเงนิ 200,000 เยนอย่างมาก
ทีส่ดุเป็นระยะ 3 เดอืนในกรณีครวัเรอืน 2 คนขึน้ไปโดยใชร้ะบบเงนิชว่ยเหลอืเพือ่ด ารงชวีติ (จ านวนเงนิมาก
ทีส่ดุทีจ่ะใหกู้ย้มื 800,000 เยน) 

ขัน้ตอนในกำรหกู้ย้มืเงนิ 
 

 

 

 

 

 

 ตดิตอ่สอบถำมเร ือ่งทัว่ไปไดท้ีศ่นูยร์บัค ำปรกึษำทำงโทรศพัท ์
0120-46-1999  ※ 9.00 น.-21.00 น. (รวมวนัเสาร ์ อาทติยแ์ละวนัหยดุราชการ) 

 ยืน่ค ำรอ้งไดท้ีส่ภำสงัคมสงเครำะหใ์นอ ำเภอ (ซ ิค ุโจ ซน) ทีท่่ำนอำศยัอยู่ หรอื  
ธนำกำรแรงงำน (โรโด คนิโคะ)      ※ ทา่นสามารถยืน่ค ารอ้งทางไปรษณียไ์ดด้ว้ย  

 ※ ในเว็บไซตข์องหลายจงัหวดัและสภาสงัคมสงเคราะหใ์นอ าเภอทีเ่ป็นเขตปกครองพเิศษขนาดใหญ ่มขีอ้มูลยอูารแ์อล 
ของเว็บไซตส์ภาสงัคมสงเคราะหใ์นอ าเภอ (ซ ิค ุโจ ซน) ในหวัเร ือ่ง “รวมลงิค“์ หรอื “รายชือ่ภาสงัคมสงเคราะหใ์น
อ าเภอ (ซ ิโจ ซนและค)ุ “   โปรดเขา้ไปดจูากรหสัควิอารด์า้นขวา   กรณีไม่มสีถานทีต่ดิตอ่ของเขตทีอ่ยูอ่าศยัของ
ทา่น โปรดคน้หาในโปรแกรมคน้หาของอนิเตอรเ์น็ต 

 
 

ขอ้มูล 

 

สนิเช ือ่เงนิดว่นจ ำนวนเงนินอ้ย (บุคคลทีต่อ้งกำรเงนิเป็นช ัว่ครำว [สว่นใหญ ่บุคคลทีไ่ม่ท ำงำนเพรำะกำรหยดุ
กจิกำร] ) 

เงนิชว่ยเหลอืเพือ่ด ำรงชวีติ (บุคคลทีจ่ ำเป็นตอ้งฟ้ืนฟูชวีติควำมเป็นอยู ่ [สว่นใหญ ่บุคคลทีว่ำ่งงำนและ
บุคคลอืน่ ๆ] ) 

สภาสงัคมสงเคราะหใ์นแต่ละจงัหวดัก าลงัใหกู้ย้มืเงนิเป็นกรณีพเิศษใหก้บับุคคลทีป่ระสบปัญหาดา้นค่าครองชพี
เน่ืองจากการหยุดกจิการหรอืการวา่งงานเพราะโรคตดิเช ือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 

สภาสงัคมสงเคราะหร์ะดบั 

จงัหวดั (โตะ โด ฟุ เค็น) 
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เงนิใหเ้ปล่ำเพือ่ด ำเนินกจิกำรอย่ำงยัง่ยนื 

 

กลุม่เป้ำหมำย    
   ○ผูป้ระกอบการทีม่ยีอดขายในหน่ึงเดอืนนอ้ยลง 50 เปอรเ์ซน็ตข์ึน้ไป โดยเทยีบกบัยอดขายในเดอืน 

เดยีวกนัของเมือ่ 1 ปีกอ่น เน่ืองจากโรคตดิเช ือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 

     ※ กลุม่เป้าหมาย คอื นิตบิุคคลขนำดกลำงช ัน้น ำ  นิตบิุคคลขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หรอื 

ผูป้ระกอบกำรสว่นบุคคลนอกจากบรษิทัขนาดใหญท่ีม่เีงนิทุน1000 ลา้นเยนชึน้ไป   นอกจากนี ้ 

นิตบิุคคลทีไ่ม่มลีกัษณะเป็นบรษิทั รวมถงึนิตบิุคคลดำ้นกำรแพทย ์ นิตบิคุคลดำ้นกำรเกษตร 

นิตบิุคคลทีไ่ม่แสงหำผลก ำไร และนิตบิุคคลอืน่ ๆ ก็อยูใ่นกลุม่เป้ำหมำยอกีดว้ย 

 

จ ำนวนเงนิทีช่ว่ยเหลอื     
นิตบิุคคลได ้2 ลำ้นเยน   ผูป้ระกอบการสว่นบคุคลได ้1 ลำ้นเยน 
(แต ่จ ำนวนเงนิมำกทีส่ดุ คอื จ ำนวนเงนิทีน่อ้ยลงจำกยอดขำยรวม 1 ปีของปีทีแ่ลว้) 

 

 

 

 

 

 

 

รฐับาลใหเ้งนิในรปูของเงนิใหเ้ปลา่ทีส่ามารถใชจ้า่ยไดอ้ยา่งกวา้งขวางเพือ่ด าเนินกจิการใหแ้กผู่ป้ระกอบการ

ทีไ่ดร้บัผลกระทบอยา่งมากเป็นพเิศษจากโรคตดิเช ือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ทีแ่พรข่ยาย  เพือ่ชว่ยเหลอื 

ผูป้ระกอบการดงักลา่วใหด้ าเนินกจิการอยา่งตอ่เน่ืองและใหใ้ชป้ระโยชนเ์พือ่ฟ้ืนฟูกจิการใหด้ขีึน้ 

วธิกีารค านวณจ านวนเงนิทีน่อ้ยลงจากยอดขาย 

ยอดขำยรวมของปีทีแ่ลว้ (รำยไดจ้ำกกจิกำร) － (ยอดขำยในเดอืนทีม่ยีอดขำยนอ้ยลงเมือ่เทยีบกบั
ยอดขำยในเดอืนเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ × 12 เดอืน) 
※จ านวนเงนิ 1 แสนเยนเป็น 1 หน่วย   หากมจี านวนเงนิยอ่ยทีน่อ้ยกวา่ 1 แสนเยน  ใหต้ดัสว่นนี ้

ออกไป 

 ตดิต่อสอบถำม 

ชอ่งใหค้ ำปรกึษำดำ้นกำรเงนิและเงนิใหเ้ปล่ำ ส ำหรบับรษิทัขนำดกลำง 
และขนำดย่อม            0570-783183 

※วนัธรรมดาและวนัเสาร ์อาทติยแ์ละวนัหยดุราชการ  9.00 น.-19.00 น. 

อน่ึง รฐับาลก าลงัพจิารณารายละเอยีดของระบบนี ้ แตป่ระกาศความคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัเวลา 

เปิดใหย้ืน่ค ารอ้งและใหเ้งนิ หรอืเร ือ่งทีม่คี าถามจากประชาชนหลายคน อยา่งเชน่ ขอ้มูลทีจ่ าเป็น 

ในขณะยืน่ค ารอ้งลงในเว็บเพจของกระทรวงเศรษฐกจิและอตุสาหกรรม 

โปรดเขา้ไปดเูว็บเพจจากยอูารแ์อลขา้งลา่ง หรอื รหสัควิอารด์า้นขวามอื 

 

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

ขอ้มูล 
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▷ รฐับาลชว่ยเหลอืดา้นการหมุนเวยีนเงนิทุนโดยชดเชยดอกเบีย้ใหก้บัเจา้ของกจิการ (รวมทัง้บคุคลที ่

ท างานเป็นอาชพีอสิระทีม่กีจิลกัษณะ) ทีไ่ดกู้เ้งนิโดยใชร้ะบบ “การใหกู้เ้งนิโรคตดิเช ือ้ไวรสัโคโรนาสาย

พนัธุใ์หม่เป็นกรณีพเิศษ“ ของบรรษทัการเงนิแหง่ญีปุ่่ นหรอืสถาบนัการเงนิอืน่ ๆ  

ระยะเวลำใหกู้เ้งนิ |  3 ปีแรกหลงัจากใหกู้เ้งนิ 

จ ำนวนเงนิมำกทีส่ดุทีช่ดเชยดอกเบีย้ |  โครงการขนาดกลางและขนาดยอ่ม  100 ลา้นเยน,  
โครงการเพือ่ประชาชนทั่วไป  30 ลา้นเยน 

เงนิกูไ้ม่มภีำระทำงดอกเบีย้จรงิและไม่มกีำรท ำจ ำนอง (เงนิทุนเพือ่ด ำเนินกจิกำร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มกีารใหกู้เ้งนิทีไ่ม่มภีาระทางดอกเบีย้และไม่มกีารท าจ านองใหแ้กเ่จา้ของกจิการสว่นบุคคล รวมทัง้

บุคคลทีท่ างานเป็นอาชพีอสิระทีม่กีจิลกัษณะหรอืบุคคลอืน่ ๆ ทีม่ภีาวะการด าเนินกจิการแยล่ง เพราะ

ไดร้บัผลกระทบจากโรคตดิเช ือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่  รฐับาลน า “การใหกู้เ้งนิโรคตดิเช ือ้ไวรสัโคโร

นาสายพนัธุใ์หม่เป็นกรณีพเิศษ“ และ ”ระบบการชดเชยดอกเบีย้เป็นกรณีพเิศษ” ท าใหส้ามารถใหกู้ ้

เงนิโดยไม่มดีอ้กเบีย้แทจ้รงิ และชว่ยเหลอืดา้นการหมุนเงนิทุนในการด าเนินกจิการ 

รฐับาลไดจ้ดัท าระบบทีม่วีงเงนิใหกู้อ้กีทางหากส าหรบัเจา้ของกจิการ (รวมทัง้บุคคลทีท่ างานเป็น

อาชพีอสิระทีม่กีจิลกัษณะ) ทีม่ภีาวะการด าเนินกจิการแยล่งเป็นช ัว่คราว (ยอดขายใน 1 เดอืนทีผ่่าน

มาไดน้อ้ยลงเป็น 5 เปอรเ์ซน็ตข์ึน้ไปเมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของเมือ่ 1 ปีกอ่นหรอื 2 ปีกอ่น) เพราะ

ไดร้บัผลกระทบจากโรคตดิเช ือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่  ดอกเบีย้อตัราเดยีวโดยไม่เกีย่วขอ้งกบั

ความน่าเช ือ้ถอืและการท าจ านอง และลดอตัราดอกเบีย้ 0.9 เปอรเ์ซน็ตใ์นระยะ 3 ปีหลงัจากใหกู้เ้งนิ 

※เจา้ของกจิการสว่นบุคคล (รวมทัง้บุคคลทีท่ างานเป็นอาชพีอสิระทีม่กีจิลกัษณะ และกจิการขนาดเล็กเทา่น้ัน) น้ัน 

ทางรฐับาลพจิารณาอยา่งยดืหยุน่ถงึแมว้า่ผูย้ืน่ค ารอ้งยนืยนัถงึผลกระทบในลกัษณะไม่เป็นจ านวนหรอืปรมิาณ  

วตัถปุระสงคข์องกำรใชเ้งนิกู ้ | เงนิหมุนเวยีน  เงนิคา่อปุกรณ ์   จ ำนอง |  ไม่มกีารท าจ านอง 
ระยะเวลำใหกู้เ้งนิ |  เงนิคา่อปุกรณ ์ภายใน 20 ปี     เงนิหมุนเวยีน ภายใน 15 ปี    ระยะเวลำทีย่งัไม่
ตอ้งคนืเงนิภำยในระยะเวลำใหกู้เ้งนิ |  ภายใน 5 ปี 

จ ำนวนเงนิมำกทีส่ดุทีใ่หกู้เ้งนิ (วงเงนิทำงหำก)  | โครงการขนาดกลางและขนาดยอ่ม  300 ลา้นเยน  
โครงการเพือ่ประชาชนทั่วไป  60 ลา้นเยน 

ดอกเบีย้  | 3 ปีแรก  ดอกเบีย้มาตรฐานลบดว้ย 0.9 เปอรเ์ซน็ต ์  ปีที ่4 เป็นตน้ไป  ดอกเบีย้
มาตรฐาน 

(จ านวนเงนิมากทีส่ดุทีล่ดดอกเบีย้  โครงการขนาดกลางและขนาดยอ่ม  100 ลา้นเยน  โครงการเพือ่

ประชาชนทั่วไป  30 ลา้นเยน)  

 ตดิตอ่สอบถำมในวนัธรรมดำ 
โทรศพัทใ์หค้ าปรกึษาดา้นเงนิทนุในการด าเนินกจิการของบรรษทัการเงนิแห่งญีปุ่่ น : 0120-154-505 
กลุม่สนิเช ือ่บรษิทัขนาดกลางและขนาดยอ่ม 1   สว่นสนิเชือ่ 2  บรรษทัการเงนิพฒันาโอกนิาวะ : 098-941-1785 

 ตดิตอ่สอบถำมในวนัเสำรแ์ละอำทติย ์
บรรษทัการเงนิแห่งญีปุ่่ น  :  0120-112476 (โครงการเพือ่ประชาชนทัว่ไป)  , 0120-327790 (โครงการขนาด
กลางและขนาดยอ่ม)      บรรษทัการเงนิพฒันาโอกนิาวะ : 098-941-1795 

 ชอ่งใหค้ ำปรกึษำดำ้นกำรเงนิและเงนิใหเ้ปลำ่ ส ำหรบับรษิทัขนำดกลำงและขนำดยอ่ม            
0570-783183    (วนัธรรมดาและวนัหยดุ  9.00 น.-17.00 น.) 

ขอ้มูล 

กำรใหกู้เ้งนิโรคตดิเช ือ้ไวรสัโคโรนำสำยพนัธุใ์หม่เป็นกรณีพเิศษ 

ระบบกำรชดเชยดอกเบีย้เป็นกรณีพเิศษ 

ยงัไม่เปิดใหย้ืน่ค ารอ้น  เงือ่นไขในการใหเ้งนิ  วธิกีารยืน่ค ารอ้งและขอ้มูลอืน่ ๆ น้ัน  เราจะ 

ประกาศโดยเรว็หลงัจากก าหนดรายละเอยีด  
ระวงั ! 

ขอ้มูล 


