
ທຸກທ່ານທ ີ່ກ າລັງປະສົບບັນຫາກ່ຽວກັບຄ່າຄອງຊ ບໃນການດ າລົງຊ ວິດປະຈ າວັນ (ເງ ນໃຊ້ສອຍໃນການ
ດ າລົງຊ ວິດ) ເນ ີ່ອງຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດໂຄໂລນາສາຍພັນໃຫມ່ (Covid-19) ທ ີ່
ພາໃຫ້ຕ້ອງພັກວຽກ ຫ   ຕົກວຽກ.  
 
ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການຂ ກ ຢ້ ມເງ ນສຸກເສ ນ (ສາມາດກ ້ຢ ມເງ ນທ ີ່ຈ າເປັນໃນໄລຍະຊົີ່ວຄາວ) 
ຂອງກອງທຶນຊົີ່ວຄາວ.  
 
ສະມາຄົມໃຫ້ຄ າປຶກສາສະຫວັດດ ການສັງຄົມປະຈ າແຂວງ (ສະມາຄົມທ ີ່ໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫ  ອທາງດ້ານຊ ວິດການເປັນຢ ່
ຂອງທຸກທ່ານ) ໃຫກ້ ້ຢ ມເງ ນແກ່ຄົນທ ີ່ປະສົບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກລ າບາກເນ ີ່ອງຈາກບ ີ່ມ ຄ່າຄອງຊ ບໃນການດ າລົງຊ ວິດ. 
ຄົວເຮ ອນ (ກຸ່ມຄົນທ ີ່ອາໄສຢ ່ນ າກັນໃນບ້ານຫ ັງດຽວກັນ) ທ ີ່ມ ລາຍຮັບ (ເງ ນເດ ອນ) ຫນ້ອຍ ສາມາດກ ້ຢ ມເງ ນໄດ້.  
 
ປະຈຸບັນ, ຫ າຍຄົນກ າລັງປະສົບບັນຫາເນ ີ່ອງຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດໂຄໂລນາສາຍພັນໃຫມ ່

(Covid-19), ຕ້ອງພັກວຽກ ແລະ ຕົກວຽກ ດັີ່ງນັັ້ນ, ຈຶີ່ງມ ການໃຫກ້ ຢ້ ມເງ ນພິເສດແກ່ຄົນທ ີ່ປະສົບບັນຫາຄ່າຄອງຊ ບບ ີ່
ພຽງພ .  
ລາຍລະອຽດແມ່ນກະລຸນາເບິີ່ງຈາກເອກະສານດ້ານຫ ັງນ ັ້ັ້.  
ນອກຈາກນ ັ້, ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການຮ ້ລາຍລະອຽດເພ ີ່ມເຕ ມ ກະລຸນາໂທຕິດຕ ີ່ສອບຖາມ.  

 

ສິີ່ງທ ີ່ຕ້ອງເຮັດໃນການກ ້ຢ ມເງ ນ (ກະລຸນາປະຕິບັດຕາມຂ ັ້ທ  ① ດັີ່ງລຸ່ມນ ັ້ັ້) 
 
① ກະລຸນາສະຫມກັກັບສະມາຄົມໃຫ້ຄ າປຶກສາສະຫວັດດ ການສັງຄົມຂອງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທ ີ່ທາ່ນພັກເຊົາ 

(ຖ້າທ່ານປຶກສາກັບສະມາຄົມໃຫຄ້ າປຶກສາສະຫວັດດ ການສັງຄົມຂອງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ, ພວກເຂົາ
ຈະແຈ້ງໃຫ້ຮ ້ກ່ຽວກັບວິທ ການສະຫມກັ) 

② ສະມາຄົມໃຫ້ຄ າປຶກສາສະຫວັດດ ການສັງຄົມຂອງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນຈະສົີ່ງໃບຄ າຮ້ອງສະຫມັກດັີ່ງກ່າວໄປ
ຍັງສະມາຄົມໃຫ້ຄ າປຶກສາສະຫວັດດ ການສັງຄົມປະຈ າແຂວງ. 

③ ຖ້າຖ ກອະນຸມັດໃຫ້ກ ້ຢ ມເງ ນ, ກ ີ່ຈະມ ການສົີ່ງໂອນເງ ນໃຫ້ທ່ານ. 
 
ສອບຖາມຂ ັ້ມ ນ (ກະລຸນາຂ ຄ າປຶກສາ ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການຮ ້ລາຍລະອຽດເພ ີ່ມເຕ ມ) 
ສະມາຄົມໃຫ້ຄ າປຶກສາສະຫວັດດ ການສງັຄົມຂອງອງົການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທ ີ່ທາ່ນພັກເຊົາ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【出典：厚生労働省　　翻訳：（公財）アジア福祉教育財団】



ສ າລັບຄົນທ ີ່ຕ້ອງຢຸດວຽກ (ກອງທຶນຂະຫນາດນ້ອຍສຸກເສ ນ (ໃຫກ້ ້ຢ ມເງ ນຈ ານວນຫນ ີ່ງ
ໂດຍທັນທ )) 
ໂຕຫນັງສ ສ ແດງແມ່ນຈຸດທ ີ່ມ ການປ່ຽນແປງກົດລະບຽບເນ ີ່ອງຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດໂຄໂລ
ນາສາຍພັນໃຫມ່ (Covid-19). 
ໃຫ້ກ ້ຢ ມເງ ນໄລຍະສັັ້ນສ າລັບຄົນທ ີ່ບ ີ່ມ ຄ່າຄອງຊ ບໃນການດ າລົງຊ ວິດ ແລະ ຕ້ອງການເງ ນຢ່າງຮ ບດ່ວນ. 
 
■ບຸກຄົນເປົັ້າຫມາຍ (ຄົນທ ີ່ສາມາດກ ້ຢ ມເງ ນໄດ້) 
ຄົວເຮ ອນທ ີ່ມ ລາຍຮັບຫຼຸດລົງເນ ີ່ອງຈາກຕ້ອງພັກວຽກ ຫ   ຕົກວຽກຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດໂຄ
ໂລນາສາຍພັນໃຫມ່ (Covid-19) ແລະ ຕ້ອງການຄ່າຄອງຊ ບໃນການດ າລົງຊ ວິດຊົີ່ວຄາວຢ່າງຮ ບດ່ວນ.  
 
※ ຈ ານວນຄົນທ ີ່ສາມາດກ ້ຢ ມເງ ນໄດ້ມ ຫ າຍຂ ັ້ນ 
※ ເຖິງວ່າທ່ານຈະເຮັດວຽກຢ ່ ແຕ່ຖ້າລາຍຮັບຂອງທ່ານຫຼຸດລົງ ເນ ີ່ອງຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ
ໂຄໂລນາສາຍພັນໃຫມ່ (Covid-19), ທ່ານກ ີ່ສາມາດກ ້ຢ ມເງ ນໄດ້ 
 
■ຈ ານວນເງ ນກ ້ຢ ມສ ງສຸດ (ສາມາດກ ້ຢ ມໄດ້ເທົີ່າໃດ) 
・ສາມາດກ ້ຢ ມໄດ້ສ ງສຸດ 200.000 ເຢັນ ສ າລັບກ ລະນ ພິເສດເຊັີ່ນ: ຄົນທ ີ່ຕ້ອງຢຸດວຽກເນ ີ່ອງຈາກການປິດໂຮງຮຽນ 
ຫ   ເຈົັ້າຂອງກິດຈະການສ່ວນບຸກຄົນ (ຄົນທ ີ່ເຮັດວຽກສ່ວນໂຕ) ຕ່າງໆ. 
・ສ່ວນຄົນອ ີ່ນແມ່ນສາມາດຢ ມໄດ້ສ ງສຸດ 100.000 ເຢັນ 

※ ສ າລັບກ ລະນ ພິເສດແມ່ນຖ ກປັບປຸງໃຫສ້າມາດກ ້ຢ ມໄດ້ສ ງສຸດ 200.000 ເຢັນ. 
 
■ໄລຍະເວລາໃນການຍົກເວັັ້ນຜ່ອນຜັນ (ໄລຍະທ ີ່ບ ີ່ຕ້ອງຈ່າຍຄ ນກ ີ່ໄດ້) 
ພາຍໃນ 1 ປ  (ບ ີ່ຕ້ອງຈ່າຍຄ ນພາຍໃນ 1 ປ  ຫ ັງຈາກການກ ້ຢ ມກ ີ່ໄດ້) 

※ຖ ກປັບປຸງ ໄລຍະເວລາໃນການຍົກເວັັ້ນຜ່ອນຜັນຫ ັງຈາກການກ ຢ້ ມ ຈາກ “ພາຍໃນ 2 ເດ ອນ” ມາເປັນ“ພາຍໃນ 
1 ປ ”.  
 
■ໄລຍະເວລາກ ານົດໃນການຊ າລະເງ ນຄ ນ (ໄລຍະທ ີ່ຕ້ອງຈ່າຍຄ ນ) 
ພາຍໃນ 2 ປິ (ຕ້ອງຈ່າຍຄ ນເງ ນທ ີ່ກ ້ຢ ມພາຍໃນ 2 ປ ) 

※ຖ ກປັບປຸງ ໄລຍະເວລາກ ານົດໃນການຊ າລະເງ ນຄ ນ ຫ ັງຈາກການກ ້ຢ ມ ຈາກ“ພາຍໃນ 12 ເດ ອນ”ມາເປັນ “ພາຍ
ໃນ 2 ປ ”.  
 
■ດອກເບ້ຍເງ ນກ ້ (ດອກເບ້ຍໃນການກ ້ຢ ມ)・ຄົນຄ້ໍາປະກັນ (ຄົນທ ີ່ຄ້ໍາປະກັນທ່ານໃນເວລາທ ີ່ທ່ານກ ້ຢ ມເງ ນ) 
ດອກເບ້ຍ ແມ່ນ 0 (ບ ີ່ມ ). ບ ີ່ຈ າເປັນຕ້ອງມ ຄົນຄ້ໍາປະກັນ.  

 
■ບ່ອນສະຫມກັ 
ສະມາຄົມໃຫ້ຄ າປຶກສາສະຫວັດດ ການສັງຄົມຂອງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ 

 
 



ສ າລັບຄົນທ ີ່ຕົກວຽກ (ຄາ່ອຸດຫນ ນການດ າລງົຊ ວິດ)  

 
ໃຫ້ກ ້ຢ ມເງ ນທ ີ່ຈ າເປັນໃນການດ າລົງຊ ວິດ, ຈົນກວ່າທ່ານຈະສາມາດດ າລົງຊ ວິດໄດ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.  
 

■ ບຸກຄົນເປົັ້າຫມາຍ (ຄົນທ ີ່ສາມາດກ ້ຢ ມເງ ນໄດ້) 
ຄົວເຮ ອນທ ີ່ປະສົບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກໃນການດ າລົງຊ ວິດ ເນ ີ່ອງຈາກມ ລາຍຮັບຫຼຸດລົງ ຫ   ຕົກວຽກ ເນ ີ່ອງຈາກການແຜ່
ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດໂຄໂລນາສາຍພັນໃຫມ່ (Covid-19) .  
 

※ ຈ ານວນຄົວເຮ ອນທ ີ່ສາມາດກ ຢ້ ມເງ ນໄດ້ມ ຫ າຍຂ ັ້ນ 
※ ເຖິງວ່າທ່ານຈະເຮັດວຽກຢ ່ ແຕ່ຖ້າລາຍຮັບຂອງທ່ານຫຼຸດລົງ ເນ ີ່ອງຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ
ໂຄໂລນາສາຍພັນໃຫມ່ (Covid-19), ທ່ານກ ີ່ສາມາດກ ້ຢ ມເງ ນໄດ້ 
 
■ຈ ານວນເງ ນກ ້ຢ ມສ ງສຸດ (ສາມາດກ ້ຢ ມໄດ້ເທົີ່າໃດ) 
・ຄົວເຮ ອນທ ີ່ມ ສະມາຊິກ 2 ຄົນຂ ັ້ນໄປ ສາມາດກ ້ຢ ມໄດ້ສ ງສຸດ 200.000 ເຢັນ ຕ ີ່ເດ ອນ  
・ຄົວເຮ ອນທ ີ່ມ ສະມາຊິກ 1 ຄົນ ສາມາດກ ້ຢ ມໄດ້ສ ງສຸດ 150.000 ເຢັນ ຕ ີ່ເດ ອນ 
ໄລຍະເວລາໃນການໃຫກ້ ້ຢ ມ (ໄລຍະເວລາທ ີ່ສາມາດກ ້ຢ ມເງ ນໄດ້): ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນ ມ ໄລຍະເວລາຍາວ 3 

ເດ ອນ 
 
■ໄລຍະເວລາໃນການຍົກເວັັ້ນຜ່ອນຜັນ (ໄລຍະທ ີ່ບ ີ່ຕ້ອງຈ່າຍຄ ນກ ີ່ໄດ້) 
ພາຍໃນ 1 ປ  (ບ ີ່ຕ້ອງຈ່າຍຄ ນພາຍໃນ 1 ປ  ຫ ັງຈາກການກ ້ຢ ມກ ີ່ໄດ້) 

※ຖ ກປັບປຸງ ໄລຍະເວລາໃນການຍົກເວັັ້ນຜ່ອນຜັນຫ ັງຈາກການກ ຢ້ ມ ຈາກ “ພາຍໃນ 6 ເດ ອນ” ມາເປັນ“ພາຍໃນ 
1 ປ ”.  
 
■ໄລຍະເວລາກ ານົດໃນການຊ າລະເງ ນຄ ນ (ໄລຍະທ ີ່ຕ້ອງຈ່າຍຄ ນ) 
ພາຍໃນ 10 ປິ (ຕ້ອງຈ່າຍຄ ນເງ ນທ ີ່ກ ້ຢ ມພາຍໃນ 10 ປ ) 

 

■ ດອກເບ້ຍເງ ນກ  ້(ດອກເບ້ຍໃນການກ ້ຢ ມ)・ຄົນຄ້ໍາປະກັນ (ຄົນທ ີ່ຄ້ໍາປະກັນທ່ານໃນເວລາທ ີ່ທ່ານກ ້ຢ ມເງ ນ) 
ດອກເບ້ຍ ແມ່ນ 0 (ບ ີ່ມ ). ບ ີ່ຈ າເປັນຕ້ອງມ ຄົນຄ້ໍາປະກັນ. 
※ຖ ກປັບປຸງບ່ອນວ່າ ຜ່ານມາຖ້າມ ຄົນຄ້ໍາປະກັນແມ່ນບ ີ່ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າດອກເບ້ຍເງ ນກ ້, ແຕ່ຖ້າບ ີ່ມ ຄົນຄ ັ້າປະກັນແມ່ນ
ຕ້ອງຈ່າຍ 1.5% ຕ ີ່ປ . 
 
■ ບ່ອນສະຫມັກ 
 ສະມາຄົມໃຫ້ຄ າປຶກສາສະຫວັດດ ການສັງຄົມຂອງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ 
 
 



【ຫມາຍເຫດ】 ຂ ແນະນ າວ່າ ບ ີ່ພຽງແຕ່ກ ້ຢ ມເງ ນເທົີ່ານັັ້ນ, ແຕ່ທ່ານສາມາດຮັບການຊ່ວຍເຫ  ອເພ ີ່ອ 

ການດ າລົງຊ ວິດດ້ວຍຕົວທ່ານເອງໄດ້. 
 
ສ າລັັບຄົວເຮ ອນທ ີ່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັັ້ນພາສ ທ ີ່ຢ ່ອາໃສ (ຄົວເຮ ອນທ ີ່ມ ລາຍຮັບຕ ີ່າທ ີ່ບ ີ່ຕ້ອງຈ່າຍພາສ ທ ີ່ຢ ່ອາໃສ), ຖ້າ
ທ່ານຍັງຄົງມ ລາຍຮັບຕ ີ່າ ໃນເວລາກ ານົດຊ າລະເງ ນຄ ນແມ່ນບ ີ່ຕ້ອງຊ າລະເງ ນຄ ນກ ໄດ້. 


