คําชีแนะสําหร ับเงินจ่ายพิเศษ
เป็ นเงินจ่าย 100,000 เยนต่อคน
รายละเอียดทีต้องกรอกในการประกอบคําขอจะถู กกําหนดให้มน
ี ้อยทีสุด
ผู เ้ ข้าข่าย?

ผู ้ทีมีชออยู
ื
ใ่ นทะเบียนสํามะโนประชากร ณ วน
ั ที 27 เมษายน ค.ศ. 2020

ยืนคําขอได้เมือไร ?

วันเริมร ับคําขอวันแรกจะถูกกําหนดโดยองค ์กรปกครองส่วนท ้องถินแต่ละ
แห่ง และจะส่งเอกสารคําขอให ้ทางไปรษณี ย ์ให ้โดยเร็วทีสุด
ขอให ้ยืนคําขอภายในสามเดือนนับจากวันเริมร ับคําขอวันแรก
องค ์กรปกครองส่วนท ้องถินจะส่งเอกสารคําขอทีระบุชอ-นามสกุ
ื
ล และ
วันเดือนปี เกิดของท่านไปให ้ทางไปรษณี ย ์
เพือป้ องกันการแพร่กระจายของไวร ัสโควิด-19 ขอความกรุณายืนคําขอ
ทางไปรษณี ย ์หรือออนไลน์

จะยืนคําขอได้อย่างไร?

การยืนคําขอ
ทางไปรษณี ย ์

กรอกรายละเอียดต่าง ๆ เช่น หมายเลขบัญชีทต
ี ้องการให ้โอนเงินลงในคําขอ แล ้วส่งเอกสารคํา
ขอทางไปรษณี ย ์โดยแนบเอกสารจําเป็ นกลับองค ์กรปกครองส่วนท ้องถินของท่าน

การยืนคําขอ
ออนไลน์

สําหร ับผู ้ทีมีบต
ั รประจําตัวมายนัมเบอร ์คาร ์ด สามารถยืนคําขอออนไลน์
ผ่านเว็บไซต ์ไมนาพอร ์ทัลได ้

●จะดําเนิ นการจ่ายให ้เป็ นรายคร ัวเรือนโดยการโอนเข ้าบัญชีทได
ี ้ร ับแจ ้งมาไว ้
●สําหร ับผู ้ทีไม่มบ
ี ญ
ั ชีธนาคารกรุณาจัดเตรียมเอกสารทีจําเป็ นแล ้วมาทีเคาน์เตอร ์ของ
องค ์กรปกครองส่วนท ้องถินจะทําการจ่ายให ้ทีเคาน์เตอร ์ทียืนเรือง
▶กรุณาดูรายละเอียดเพิมเติมได้ท ี URL ข้างล่างนี หรืออ่านรหัส QR

https://kyufukin.soumu.go.jp

▶สอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ท ี (คอลเซ็นเตอร ์เงินจ่ายพิเศษ)

ไม่เสียค่าบริการ䢢
เปิ ดร ับสายในวน
ั ธรรมดาและ
0120-260020 (โทรฟรี
วันหยุดฯเ䢢
วลา 09:00 – 18:30 น. ตังแต่วน
ั ที 2 พ.ค. เป็ นต้นไป)

03-5638-5855(เปิ ดร ับสายในวนั ธรรมดา 09:00 -

18:30 จนถึงว ันที 1 พ.ค.)

ระว ังกลุม
่ ฉ้อโกง!!
มีกลุม
่ ฉ้อโกงทีพยายามจะโกงทร ัพย ์สินมีคา่ ของทุกท่าน โดยอ ้างว่า ”จะเข ้ามาช่วยให ้”
ในการจ่ายเงินพิเศษนี รฐั บาลกลางและองค ์กรปกครองส่วนท ้องถิน
ไม่ดําเนิ นการด ังต่อไปนี เป็ นอ ันขาด
●ขอให ้ไปกดใช ้เครือง ATM
●ขอให ้จ่ายค่าธรรมเนี ยมเพือขอร ับเงินจ่ายพิเศษนี
ไม่ควรคลิกที URL หรือเปิ ดไฟล ์แนบทีมีอยู ่ในอีเมล ์ทีน่ าสงส ัยเป็นอ ันขาด

หากมีขอ
้ สงสัยใด ๆ กรุณาขอคําปรึกษาได้โดยไม่รอช้า
▶องค ์กรปกครองส่วนท ้องถินทีพํานัก
▶ฮอตไลน์ผูบ้ ริโภค: 188

(หมายเลขสามหลักไม่มรี หัสพืนที)

▶สถานี ตาํ รวจทีอยู่ใกล ้บ ้าน ▶ฮอตไลน์ผูบ้ ริโภคในเรืองเงินจ่าย
พิเศษสําหร ับไวร ัสโควิด-19
▶หมายเลขโทรศัพท ์พิเศษ
0120-213-188 (ตังแต่วน
ั ที 1 พ.ค.)
เพือขอคําปรึกษาตํารวจ :#9110

คําถามทีพบบ่อย
หากไม่มบ
ี ต
ั รประจําตัวมายนัมเบอร ์คาร ์ด ไม่สามารถยืนคําขอออนไลน์ได้ใช่หรือไม่ ?

ในการยืนคําขอออนไลน์ จําเป็ นต ้องมีบต
ั รประจําตัวมายนัมเบอร ์คาร ์ด หากไม่มี
บัตรประจําตัวมายนัมเบอร ์คาร ์ด䢢
ขอให ้ยืนคําขอทางไปรษณี ย ์
หากเป็ นผู เ้ สียหายเนื องจากความรุนแรงในครอบคร ัว ทีอยู ่ตามทะเบียนสํามะ
โนประชากร ก ับทีอยู ่ทอาศ
ี
ัยอยู ่จริงไม่ตรงก ัน ต้องทําอย่างไรดี ?

เพือให ้ร ับเงินจ่ายพิเศษได ้ ขอใหร้ บี แจ ้งองค ์กรปกครองส่วนท ้องถินทีอาศัยอยูว่ ่า
เป็ นผู ้ย ้ายมาอยู่อาศัยในพืนทีด ้วยเหตุผลว่าหนี จากการถูกกระทํารุนแรงใน
ครอบคร ัวเ䢢
พือให ้ตรวจสอบสิทธิ
กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิมเติมกับองค ์กรปกครองส่วนท่องถินทีอาศัยอยู่
ชาวต่างชาติเข้าข่ายทีจะได้ร ับเงิ นจ่ายพิเศษนี หรือไม่?
ชาวต่างชาติทมี
ี ชอในทะเบี
ื
ยนสํามะโนประชากร ณ วันที 27 เมษายน ค.ศ.2020
จะได ้ร ับเงินจ่ายพิเศษนี ด ้วย
อนึ ง ชาวต่างชาติผูพ
้ ํานักระยะสันและชาวต่างชาติผู ้พํานักแบบผิดกฎหมาย ไม่ได ้
เป็ นผู ้ทีมีชออยู
ื
่ในทะเบียนสํามะโนประชากรจะไม่ได ้ร ับเงินจ่ายพิเศษนี
นอกจากเอกสารคําขอแล้วต
䢢อ้ งเตรียมเอกสารอืนหรือไม่ ?
จําเป็ นต ้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี โดยขึนกับรูปแบบของการยืนคําขอ
(1) เอกสารพิสูจน์ตวั ตน
ยืนคําขอทาง
ไปรษณี ย ์

สําเนาบัตรประจําตัวมายนัมเบอร ์คาร ์ดหรือสําเนาใบอนุ ญาตขับขีหรือสําเนาบัตรประกัน
สุขภาพ䢢
เป็ นต ้น

(2) เอกสารแสดงบัญชีฯทีต้องการให้โอนเงินจ่ายพิเศษ

สําเนาสมุดบัญชีหรือสําเนาบัตรเอทีเอ็ มหรือสําเนาหน้าจอของธนาคารอินเตอร ์เน็ ตทีแสดงชือ
สถาบันการเงิน หมายเลขบัญชี และชือ-นามสกุลเจ ้าของบัญชี (เอกสารเหล่านี ไม่จาํ เป็ นในกรณี ที

บัญชีของผูม้ ส
ี ท
ิ ธิร ับเงินเป็ นบัญชีทใช
ี ้สําหร ับหักค่านํ าประปาหรือค่าบริการสาธารณู ปโภคอืน)

ยืนคําขอ
ออนไลน์

ตรวจสอบราย
ละเอียดเพิมเติมได้ท ี
คอลเซ็นเตอร ์เงิน
จ่ายพิเศษ

(2) เอกสารแสดงบัญชีฯทีต้องการให้โอนเงินจ่ายพิเศษ

＊จะทําการพิสจู น์ตวั ตนกับผู ้ถือบัตรประจําตัวมายนัมเบอร ์คาร ์ดด ้วยลายเซ็นต ์อิเล็กทรอนิกส ์ ดังนันจึงไม่
จําเป็ นต ้องใช ้ (1) เอกสารพิสูจน์ตวั ตน

0120-260020

(ตังแต่วน
ั ที 2 พ.ค. เป็ นต้นไป)

03-5638-5855(จนถึงวันที 1 พ.ค.)

