คําชีแ้ นะสําหรั บเงินจ่ ายพิเศษ
เป็ นเงินจ่ าย 100,000 เยนต่ อคน
รายละเอียดทีต่ ้ องกรอกในการประกอบคําขอจะถูกกําหนดให้ มีน้อยทีส่ ุ ด
ผู้เข้ าข่ าย?

ผู้ที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนสํามะโนประชากร ณ วันที่ 27 เมษายน ค.ศ. 2020

ยืน่ คําขอได้ เมื่อไร ?

วันเริ่มรับคําขอวันแรกจะถูกกําหนดโดยองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นแต่ละแห่ง และจะส่งเอกสารคํา
ขอให้ ทางไปรษณีย์ให้ โดยเร็วที่สดุ
ขอให้ ยื่นคําขอภายในสามเดือนนับจากวันเริ่ มรับคําขอวันแรก

จะยืน่ คําขอได้ อย่างไร?

องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจะส่งเอกสารคําขอที่ระบุชื่อ-นามสกุล และวันเดือนปี เกิดของท่านไป
ให้ ทางไปรษณีย์
เพื่อป้องกันการแพร่ กระจายของไวรัสโควิด-19 ขอความกรุณายื่นคําขอทางไปรษณีย์หรื อออนไลน์

การยื่นคําขอทาง
ไปรษณีย์

กรอกรายละเอียดต่าง ๆ เช่น หมายเลขบัญชีที่ต้องการให้ โอนเงินลงในคําขอ แล้ วส่งเอกสารคําขอทางไปรษณีย์โดยแนบเอกสาร
จําเป็ นกลับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นของท่าน

การยื่นคําขอ
ออนไลน์

สําหรับผู้ที่มีบตั รประจําตัวมายนัมเบอร์ คาร์ ด สามารถยื่นคําขอออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ไมนาพอร์ ทลั ได้

●จะดําเนินการจ่ายให้เป็ นรายครัวเรื อนโดยการโอนเข้าบัญชีที่ได้รับแจ้งมาไว้
●สําหรับผูท้ ี่ไม่มีบญั ชีธนาคารกรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารที่จาํ เป็ นแล้วมาที่เคาน์เตอร์ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะทํา
การจ่ายให้ที่เคาน์เตอร์ที่ยนื่ เรื่ อง
▶กรุ ณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ ี URL ข้ างล่ างนี ้ หรืออ่ านรหัส QR

https://kyufukin.soumu.go.jp
▶สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ ี (คอลเซ็นเตอร์ เงินจ่ายพิเศษ)

ไม่ เสียค่ าบริการ เปิ ดรั บสายในวันธรรมดาและ
0120-260020 วั(โทรฟรี
นหยุดฯ เวลา 09:00 – 18:30 น. ตัง้ แต่ วันที่ 2 พ.ค. เป็ นต้ นไป)

03-5638-5855(เปิ ดรับสายในวันธรรมดา 09:00 -

18:30 จนถึงวันที่ 1 พ.ค.)

ระวังกลุ่มฉ้ อโกง!!
มีกลุ่มฉ้อโกงที่พยายามจะโกงทรัพย์สินมีค่าของทุกท่านŤโดยอ้างว่า ”จะเข้ามาช่วยให้”
ในการจ่ายเงินพิเศษนี้Ťรัฐบาลกลางและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ไม่ ดาํ เนินการดังต่ อไปนีเ้ ป็ นอันขาด
●ขอให้ไปกดใช้เครื่ อง ATM
●ขอให้จ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อขอรับเงินจ่ายพิเศษนี้
ไม่ ควรคลิกที่ URL หรือเปิ ดไฟล์ แนบที่มีอยู่ในอีเมล์ ที่น่าสงสั ยเป็ นอันขาด

หากมีข้อสงสั ยใด ๆ กรุณาขอคําปรึกษาได้ โดยไม่ รอช้ า
▶องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่พาํ นัก ▶สถานีตาํ รวจที่อยูใ่ กล้บา้ น
▶ฮอตไลน์ผบู ้ ริ โภค: 188

(หมายเลขสามหลักไม่มีรหัสพื้นที่)

▶หมายเลขโทรศัพท์พิเศษ
เพื่อขอคําปรึ กษาตํารวจ :#9110

▶ฮอตไลน์ผบู ้ ริ โภคในเรื่ องเงินจ่าย
พิเศษสําหรับไวรัสโควิด-19
0120-213-188 (ตั้งแต่วนั ที่ 1 พ.ค.)

คําถามที่พบบ่ อย
หากไม่ มีบัตรประจําตัวมายนัมเบอร์ คาร์ ด ไม่ สามารถยื่นคําขอออนไลน์ ได้ ใช่ หรื อไม่ ?

ในการยื่นคําขอออนไลน์ จําเป็ นต้ องมีบตั รประจําตัวมายนัมเบอร์ คาร์ ด หากไม่มีบตั รประจําตัวมายนัมเบอร์
คาร์ ด ขอให้ ยื่นคําขอทางไปรษณีย์
หากเป็ นผู้เสียหายเนื่องจากความรุ นแรงในครอบครั ว ที่อยู่ตามทะเบียนสํามะโนประชากร กับที่อยู่ท่ อี าศัยอยู่
จริงไม่ ตรงกัน ต้ องทําอย่ างไรดี ?

เพื่อให้ รับเงินจ่ายพิเศษได้ ขอให้ รีบแจ้ งองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่อาศัยอยูว่ า่ เป็ นผู้ย้ายมาอยูอ่ าศัยในพื ้นที่
ด้ วยเหตุผลว่าหนีจากการถูกกระทํารุนแรงในครอบครัว เพื่อให้ ตรวจสอบสิทธิ์
กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมกับองค์กรปกครองส่วนท่องถิ่นที่อาศัยอยู่

ชาวต่ างชาติเข้ าข่ ายที่จะได้ รับเงินจ่ ายพิเศษนีห้ รือไม่ ?
ชาวต่างชาติที่มีชื่อในทะเบียนสํามะโนประชากร ณ วันที่ 27 เมษายน ค.ศ.2020 จะได้ รับเงินจ่ายพิเศษนี ้ด้ วย
อนึง่ ชาวต่างชาติผ้ พู ํานักระยะสันและชาวต่
้
างชาติผ้ พู ํานักแบบผิดกฎหมาย ไม่ได้ เป็ นผู้ที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนสํา
มะโนประชากรจะไม่ได้ รับเงินจ่ายพิเศษนี ้

นอกจากเอกสารคําขอแล้ ว ต้ องเตรี ยมเอกสารอื่นหรือไม่ ?
จําเป็ นต้ องเตรี ยมเอกสารดังต่อไปนี ้ โดยขึ ้นกับรูปแบบของการยื่นคําขอ
(1) เอกสารพิสูจน์ ตัวตน
สําเนาบัตรประจําตัวมายนัมเบอร์ คาร์ ดหรื อสําเนาใบอนุญาตขับขี่หรื อสําเนาบัตรประกันสุขภาพ เป็ นต้ น

ยื่นคําขอทาง
ไปรษณีย์

ยื่นคําขอออนไลน์

ตรวจสอบราย
ละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ ี

(2) เอกสารแสดงบัญชีฯที่ต้องการให้ โอนเงินจ่ ายพิเศษ
สําเนาสมุดบัญชีหรื อสําเนาบัตรเอทีเอ็มหรื อสําเนาหน้ าจอของธนาคารอินเตอร์ เน็ตที่แสดงชื่อสถาบันการเงิน หมายเลขบัญชี
ั ชีของผู้มสี ิทธิรับเงินเป็ นบัญชีที่ใช้ สําหรับหักค่านํ ้าประปาหรือ
และชื่อ-นามสกุลเจ้ าของบัญชี (เอกสารเหล่านี ้ไม่จําเป็ นในกรณีที่บญ
ค่าบริ การสาธารณูปโภคอื่น)

(2) เอกสารแสดงบัญชีฯที่ต้องการให้ โอนเงินจ่ ายพิเศษ

＊จะทําการพิสจู น์ตวั ตนกับผู้ถือบัตรประจําตัวมายนัมเบอร์ คาร์ ดด้ วยลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั ้นจึงไม่จําเป็ นต้ องใช้ (1) เอกสารพิสจู น์
ตัวตน

0120-260020

คอลเซ็นเตอร์ เงินจ่ ายพิเศษ (ตัง้ แต่ วันที่ 2 พ.ค. เป็ นต้ นไป)

03-5638-5855(จนถึงวันที่ 1 พ.ค.)

