คําชีแÊนะสําหรับเงินจ่ ายพิเศษ
เป็ นเงินจ่ าย 100,000 เยนต่ อคน
รายละเอียดทีตÉ ้ องกรอกในการประกอบคําขอจะถูกกําหนดให้ มีน้อยทีสÉ ุ ด
ผู้เข้ าข่ าย?

ผู้ทีÉมีชÉืออยูใ่ นทะเบียนสํามะโนประชากร ณ วันทีÉ27 เมษายน ค.ศ. 2020

ยืนÉ คําขอได้ เมือÉ ไร ?

วันเริÉมรับคําขอวันแรกจะถูกกําหนดโดยองค์กรปกครองส่วนท้ องถิÉนแต่ละแห่ง และจะส่งเอกสารคํา
ขอให้ ทางไปรษณีย์ให้ โดยเร็ วทีÉสดุ
ขอให้ ยÉนื คําขอภายในสามเดือนนับจากวันเริÉมรับคําขอวันแรก
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิÉนจะส่งเอกสารคําขอทีÉระบุชืÉอ-นามสกุล และวันเดือนปี เกิดของท่านไป
ให้ ทางไปรษณีย์
เพืÉอป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 ขอความกรุณายืÉนคําขอทางไปรษณีย์หรื อออนไลน์

จะยืนÉ คําขอได้ อย่ างไร?

การยืÉนคําขอทาง
ไปรษณีย์

กรอกรายละเอียดต่าง ๆ เช่น หมายเลขบัญชีทีÉต้องการให้ โอนเงินลงในคําขอ แล้ วส่งเอกสารคําขอทางไปรษณีย์โดยแนบเอกสาร
จําเป็ นกลับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิÉนของท่าน

การยืÉนคําขอ
ออนไลน์

สําหรับผู้ทีÉมีบตั รประจําตัวมายนัมเบอร์ คาร์ ด สามารถยืÉนคําขอออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ไมนาพอร์ ทลั ได้

●จะดําเนินการจ่ายให้เป็ นรายครัวเรื อนโดยการโอนเข้าบัญชีทีÉได้รับแจ้งมาไว้
●สําหรับผูท้ ีÉไม่มีบญั ชีธนาคารกรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารทีÉจาํ เป็ นแล้วมาทีÉเคาน์เตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิÉนจะทํา
การจ่ายให้ทีÉเคาน์เตอร์ทÉียนืÉ เรืÉอง
▶กรุ ณาดูรายละเอียดเพิÉมเติมได้ ทÉี URL ข้ างล่ างนี Êหรืออ่ านรหัส QR

https://kyufukin.soumu.go.jp

▶สอบถามรายละเอียดเพิÉมเติมได้ ทÉี (คอลเซ็นเตอร์ เงินจ่ายพิเศษ)

ไม่ เสียค่ าบริการ เปิ ดรับสายในวันธรรมดาและ
0120-260020 วั(โทรฟรี
นหยุดฯ เวลา 09:00 – 18:30 น. ตังÊแต่ วันทีÉ2 พ.ค. เป็ นต้ นไป)

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

18:30 จนถึงวันทีÉ1 พ.ค.)

ระวังกลุ่มฉ้ อโกง!!
มีกลุ่มฉ้อโกงทีÉพยายามจะโกงทรัพย์สินมีค่าของทุกท่านŤโดยอ้างว่า ”จะเข้ามาช่วยให้”
ในการจ่ายเงินพิเศษนีÊŤรัฐบาลกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน
ไม่ ดาํ เนินการดังต่ อไปนีเÊป็ นอันขาด
●ขอให้ไปกดใช้เครืÉอง ATM
●ขอให้จ่ายค่าธรรมเนียมเพืÉอขอรับเงินจ่ายพิเศษนีÊ
ไม่ ควรคลิกทีÉURL หรือเปิ ดไฟล์ แนบทีมÉ อี ยู่ในอีเมล์ ทนีÉ ่ าสงสั ยเป็ นอันขาด

หากมีข้อสงสั ยใด ๆ กรุ ณาขอคําปรึกษาได้ โดยไม่ รอช้ า
▶องค์กรปกครองส่ วนท้องถิÉนทีÉพาํ นัก
▶ฮอตไลน์ผบู้ ริ โภค: 188

(หมายเลขสามหลักไม่มีรหัสพืÊนทีÉ)

▶สถานี ตาํ รวจทีÉอยูใ่ กล้บา้ น
▶หมายเลขโทรศัพท์พิเศษ
เพืÉอขอคําปรึ กษาตํารวจ :#9110

▶ฮอตไลน์ผบู ้ ริ โภคในเรืÉองเงินจ่าย
พิเศษสําหรับไวรัสโควิด19
0120213188 (ตัÊงแต่วนั ทีÉ1 พ.ค.)

คําถามทีÉพบบ่ อย
หากไม่ มีบัตรประจําตัวมายนัมเบอร์ คาร์ ด ไม่ สามารถยืÉนคําขอออนไลน์ ได้ ใช่ หรือไม่ ?

ในการยืÉนคําขอออนไลน์ จําเป็ นต้ องมีบตั รประจําตัวมายนัมเบอร์ คาร์ ด หากไม่มีบตั รประจําตัวมายนัมเบอร์
คาร์ ด ขอให้ ยÉืนคําขอทางไปรษณีย์
หากเป็ นผู้เสียหายเนืÉองจากความรุ นแรงในครอบครั ว ทีÉอยู่ตามทะเบียนสํามะโนประชากร กับทีÉอยู่ทÉอี าศัยอยู่
จริงไม่ ตรงกัน ต้ องทําอย่ างไรดี ?

เพืÉอให้ รับเงินจ่ายพิเศษได้ ขอให้ รีบแจ้ งองค์กรปกครองส่วนท้ องถิÉนทีÉอาศัยอยูว่ า่ เป็ นผู้ย้ายมาอยูอ่ าศัยในพืนที
ÊÉ
ด้ วยเหตุผลว่าหนีจากการถูกกระทํารุนแรงในครอบครัว เพืÉอให้ ตรวจสอบสิทธิÍ
กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิÉมเติมกับองค์กรปกครองส่วนท่องถิÉนทีÉอาศัยอยู่

ชาวต่ างชาติเข้ าข่ ายทีÉจะได้ รับเงินจ่ ายพิเศษนีหÊ รือไม่ ?
ชาวต่างชาติทÉีมีชืÉอในทะเบียนสํามะโนประชากร ณ วันทีÉ27 เมษายน ค.ศ.2020 จะได้ รับเงินจ่ายพิเศษนีด้Êวย
อนึงÉ ชาวต่างชาติผ้ พู ํานักระยะสันและชาวต่
Ê
างชาติผ้ พู ํานักแบบผิดกฎหมาย ไม่ได้ เป็ นผู้ทีÉมีชÉืออยูใ่ นทะเบียนสํา
มะโนประชากรจะไม่ได้ รับเงินจ่ายพิเศษนี Ê

นอกจากเอกสารคําขอแล้ ว ต้ องเตรี ยมเอกสารอืÉนหรือไม่ ?
จําเป็ นต้ องเตรี ยมเอกสารดังต่อไปนี Êโดยขึนกั
Ê บรูปแบบของการยืÉนคําขอ
(1) เอกสารพิสูจน์ ตัวตน

สําเนาบัตรประจําตัวมายนัมเบอร์ คาร์ ดหรื อสําเนาใบอนุญาตขับขีÉหรื อสําเนาบัตรประกันสุขภาพ เป็ นต้ น

ยืÉนคําขอทาง
ไปรษณีย์

ยืÉนคําขอออนไลน์

ตรวจสอบราย
ละเอียดเพิÉมเติมได้ ทÉี

(2) เอกสารแสดงบัญชีฯทีÉต้องการให้ โอนเงินจ่ ายพิเศษ

สําเนาสมุดบัญชีหรื อสําเนาบัตรเอทีเอ็มหรื อสําเนาหน้ าจอของธนาคารอินเตอร์ เน็ตทีÉแสดงชืÉอสถาบันการเงิน หมายเลขบัญชี
และชืÉอ-นามสกุลเจ้ าของบัญชี (เอกสารเหล่านีไม่
Ê จําเป็ นในกรณีทÉีบญ
ั ชีของผู้มสี ิทธิรับเงินเป็ นบัญชีทÉีใช้ สําหรับหักค่านําประปาหรื
Ê
อ
ค่าบริการสาธารณูปโภคอืÉน)

(2) เอกสารแสดงบัญชีฯทีÉต้องการให้ โอนเงินจ่ ายพิเศษ

＊จะทําการพิสจู น์ตวั ตนกับผู้ถือบัตรประจําตัวมายนัมเบอร์ คาร์ ดด้ วยลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนันจึ
Ê งไม่จําเป็ นต้ องใช้ (1) เอกสารพิสจู น์
ตัวตน

0120-260020

คอลเซ็นเตอร์ เงินจ่ ายพิเศษ (ตังÊแต่ วันทีÉ2 พ.ค. เป็ นต้ นไป)

03-5638-5855(จนถึงวันทีÉ1 พ.ค.)

