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มาตรการช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจากไวรัสโควิด-19  
จัดท ำโดยกระทรวงเศรษฐกิจ กำรค้ำ และอุตสำหกรรมญี่ปุ่น (METI) 

ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 
 

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓  รัฐบาลญี่ปุ่นได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมปี ๒๕๖๓  
ดังนั้น METI จึงประกาศมาตรการช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจากไวรัสโควิด-19  เพ่ิมเติม   
เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓   

 เอกสารฉบับนี้จะท าการสรุปเฉพาะมาตรการ หรือรายละเอียดที่เพ่ิมขึ้นจากมาตรการที่ METI
ประกาศเม่ือวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓  
 
1. การสนับสนุนด้านเงินทุน 
1-1  Safety Net หมายเลข ๕ 

ก าหนดให้ทุกอุตสาหกรรมเข้าข่ายสามารถยื่นขอได ้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
(เดิมก าหนดเฉพาะอุตสาหกรรมบางประเภทเท่านั้น)   
 
๑-๒  เงินอุดหนุนเพื่อรักษาธุรกิจ 

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
<เงื่อนไข>  
๑. ผู้ประกอบการที่ยอดขายลดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วมากกว่า ๕๐% 
๒. ผู้ประกอบการที่มีรายได้จากกิจการตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ และก่อนหน้านั้น และมีความประสงค์ที่จะด าเนินธุรกิจ

ต่อไปในอนาคต 
๓. กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล 

๓-๑  จ านวนเงินทุนหรือการลงทุนทั้งหมดไม่เกิน 1 พันล้านเยน หรือ 
๓-๒  จ านวนพนักงานประจ าไม่เกิน 2,000 คน 

 
๒. การสนับสนุนการลงทุนด้านอุปกรณ์เครื่องจักรและการขยายช่องทางการตลาด  
๒-๑  โครงการส่งเสริมการปฏิรูปประสิทธิภาพการผลิต 
<เงื่อนไขการยื่นขอเงินอุดหนุนกรอบพิเศษ> 

เป็นการลงทุนที่ไม่น้อยกว่า ๑/๖ ของค่าใช้จ่ายที่เข้าข่ายได้รับการอุดหนุนเป็นไปตามเงื่อนไข A-C 
ข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้ 
 
A: การจัดการแก้ปัญหาความเปราะบางของ Supply Chain  

การลงทุนด้านอุปกรณ์เครื่องจักร หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์
ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น การผลิตชิ้นส่วนเองในโรงงานตนเอง เนื่องจากความยากล าบากในการ
จัดหาชิ้นส่วน  การขยายช่องทางการตลาด เนื่องจากการหยุดกิจการของลูกค้า 
B: เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจประเภทเป็นแบบที่ไมต่้องพบหน้ากัน 
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การลงทุนด้านอุปกรณ์เครื่องจักรและระบบที่จะเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจเป็นการให้บริการแบบไม่
ต้องพบหน้าหรือการให้บริการจากระยะไกล ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนจากขายของหน้าร้านเป็น E-commerce  
การให้บริการโดย VR / ออนไลน์ 
 
C: การเตรียมความพร้อมส าหรับ Telework 

การเตรียมความพร้อมเพ่ือให้พนักงานสามารถ Telework ได้ ตัวอย่างเช่น ระบบประชุม
ออนไลน์  ระบบ Thin client เป็นต้น 
 
๒-๑-๑  การอุดหนุนส าหรับการผลิต  
[ภายใต้กรอบพิเศษ]  วงเงินอุดหนุนสูงสุด  ๑๐ ล้านเยน  

สัดส่วนการอุดหนุน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และธุรกิจไมโคร ๒/๓ 
 
๒-๑-๒  การอุดหนุนเพื่อรักษากิจการ  
[ภายใต้กรอบพิเศษ] วงเงินอุดหนุนสูงสุด  ๑ ล้านเยน 

สัดส่วนการอุดหนุน ๒/๓ 
 
๒-๑-๓  การอุดหนุนเพื่อการน า IT มาใช้งาน  
[ภายใต้กรอบพิเศษ] วงเงินอุดหนุนสูงสุด  ๓ แสนเยน - ๔.๕ ล้านเยน 
   สัดส่วนการอุดหนุน ๒/๓ 
 
๒-๒  โครงการสนับสนุนเพื่อขยายธุรกิจไปต่างประเทศแบบไม่ต้องพบหน้าหรือแบบระยะไกล 

Japan External Trade Organization (JETRO) สนับสนนุการจ าหน่ายสินค้าญี่ปุ่นไป
ต่างประเทศโดยสร้าง Japan Mall ในเว็บไซต์ EC ต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการส่งออกสินค้าญี่ปุ่นในช่วงเวลาที่
มีการจ ากัดการเดินทางไปต่างประเทศ 
 
[วิธีการ]  - ลงทะเบียนข้อมูลสินค้า ณ JETRO 

 - เว็บไซต์ EC ต่างประเทศจะเลือกและซื้อสินค้าญี่ปุ่นที่ต้องการขายให้กับผู้บริโภคในต่างประเทศ 
ซึ่งฐานการจัดซื้อของเว็บไซต์ EC ต่างประเทศอยู่ในประเทศญี่ปุ่น  ดังนั้นจะเบ็ดเสร็จทุกอย่างในประเทศญี่ปุ่น (รูป
ที่ 1) 
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รูปที่ 1 ภาพรวมโครงการสนับสนุนเพื่อขยายธุรกิจไปต่างประเทศแบบระยะไกลของ JETRO 
 
๓. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
๓-๑  มาตรการพิเศษส าหรับเงินอุดหนุนการจ้างงาน 
<เพิ่มเงินอุดหนุนและขยายกลุ่มเป้าหมาย >  

ครอบคลุมบริษัทที่หยุดงานระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
- เพ่ิมสัดส่วนการอุดหนุนในกรณีทีไ่ม่เลิกจ้าง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ๙/๑๐ 
      กิจการขนาดใหญ่   ๓/๔ 
- เพ่ิมเงินอุดหนุนกรณีด าเนินการฝึกอบรม  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ๒,๔๐๐ เยน 
      กิจการขนาดใหญ่     ๑,๘๐๐ เยน 
- ขยายกลุ่มเป้าหมายถึงพนักงานที่ท างานระยะเวลาไม่ถึง ๖ เดือน เช่น บุคคลากรจบใหม่ เป็นต้น 
- สามารถใช้ระบบที่ก าหนดเงินช่วยเหลือไม่เกิน 100 วันต่อปีร่วมด้วยได้ 
- ขยายกลุ่มเป้าหมายถึงพนักงานที่ไม่เข้าประกันการจ้างงาน 
 
<การผ่อนคลายเงื่อนไขการรับความช่วยเหลือ> 

ครอบคลุมย้อนกลับไปถึงวันแรกที่เริ่มหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ได้ 
- ผ่อนคลายเงื่อนไขดรรชนีการผลิต (ยอดขายลดลงไม่น้อยกว่า ๕% ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ 

มิถุนายน ๒๕๖๓) 
- จ านวนการจ้างงานในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ก็สามารถได้รับเงินอุดหนุน 
- ยกเลิกข้อก าหนดที่ไม่ให้มีการให้เงินอุดหนุนการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง  
- ผ่อนคลายเงื่อนไขการหยุดงาน 
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<การยื่นขอรับเงินอุดหนุนได้ง่าย> 
ครอบคลุมวันแรกท่ีเริ่มหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได ้

- สามารถยื่นภายหลังการหยุดงานได้ และขยายระยะเวลายื่นจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  
- ผ่อนคลายเงื่อนไขหยุดงานพร้อมกันชั่วคราว 
- หยุดการใช้ระบบชดเชยกับการท างานล่วงเวลา 
- ลดความซับซ้อนของเอกสารที่ใช้ในการยื่น 
 
๓-๒  มาตรการสนับสนุนการใช้งาน Telework 
๓-๒-๑ เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปรูปแบบการท างาน ( Telework Course) โดย Ministry of 

Health, Labour and Welfare 
ส าหรับการด าเนินการหลังวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

- พนักงานจากบริษัทจัดหาแรงงาน หากท างานที่บ้านก็สามารถได้รับเงินอุดหนุนในส่วนนั้นด้วย 
- สามารถครอบคลุมค่าเช่าคอมพิวเตอร์ เราท์เตอร์ ฯลฯ ได้ 
 
<จุดที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม> 
- เงินอุดหนุนสูงสุดต่อพนักงานและต่อบริษัท เพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่า 
- พนักงานจากบริษัทจัดหาแรงงาน หากท างานที่บ้านก็สามารถได้รับเงินอุดหนุนด้วย 
- ทบทวนเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ 

ทั้งนี้ ให้ยกเลิกข้อก าหนดที่ให้ลดจ านวนชั่วโมงการท างานนอกเวลาเฉลี่ยต่อเดือนไม่น้อยกว่า ๕ 
ชั่วโมงเทียบกับปีที่แล้ว 
 
<ขอบข่ายที่ให้การอุดหนุน> 

การติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับ Telework  เช่น  Thin client/ อุปกรณ์ VPN/ อุปกรณ์ส าหรับประชุม
ออนไลน์ /อุปกรณแ์ละ Software ส าหรับควบคุมคอมพิวเตอร์ของบริษัทจากระยะไกล/ การบ ารุงรักษา
คอมพิวเตอร์ / การใช้ Cloud service / ค่าเช่า Satellite Office เป็นต้น 
  
<เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ และระยะเวลาประเมินผล> 

ในการด าเนินการกิจกรรมที่เข้าข่ายการใช้เงินอุดหนุนนี้ ต้องบรรลุ "เป้าหมายผลสัมฤทธิ์" ทั้งหมด
ต่อไปนี้ ทั้งนี้จะประเมินผลใน "ระยะเวลาการประเมินผล"  ตั้งแต่ระหว่าง 1 เดือนถึง 6 เดือนที่ก าหนดโดย
ผู้ประกอบการเองในช่วงเวลาที่ด าเนินโครงการ (วันที่ได้รับเงินอุดหนุนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2021 
๑. ในระยะเวลาการประเมินผล ให้พนักงานที่เข้าข่ายทุกคนท างานที่บ้านหรือ Satellite Office ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 
๒. ในระยะเวลาการประเมินผล ให้พนักงานท างานที่บ้านหรือ Satellite Office จ านวนเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

ต่อสัปดาห์ 
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<วงเงินอุดหนุน> 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด × สัดส่วนการอุดหนุน (หากเกินวงเงินอุดหนุนสูงสุด ให้ได้รับเงินอุดหนุน

แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่าระหว่าง วงเงินอุดหนุนสูงสุด × จ านวนพนักงาน หรือ วงเงินอุดหนุนสูงสุดต่อบริษัท 
รายละเอียดปรากฏตาม ตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 รายละเอียดการอุดหนุนเพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปรูปแบบการท างาน 

ผลการบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 
สัดส่วนการอุดหนุน 3/4 1/2 
เงินอุดหนุนสูงสุดต่อคน 4 แสนเยน 2 แสนเยน 
เงินอุดหนุนสูงสุดต่อบริษัท 3 ล้านเยน 2 ล้านเยน 
 
๓-๓. โครงการสนับสนุนเพื่อฟื้นฟูกิจการในท้องถิ่น (เงินอุดหนุนแบบร่วมมือกับรัฐบาลท้องถิ่น) 

โครงการนี้ให้เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนให้กับรัฐบาลท้องถิ่นทีด่ าเนินการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม หรือสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ในพ้ืนที่ปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมี
เป้าหมายเพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-๑๙ ในระยะกลางและระยะยาว  
<กลุ่มเป้าหมาย>   รัฐบาลจังหวัดที่วิสหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดได้รับผลกระทบมากจากไวรัสโควิด-
๑๙  
<สัดส่วนการอุดหนุน>  รัฐบาลกลางอุดหนุนให้รัฐบาลจังหวัด ๒/๓ 
<ตัวอย่างการด าเนินการของรัฐบาลจังหวัดที่ได้รับการอุดหนุน> 
- การสนับสนุนผู้ประกอบการที่ท าการประชาสัมพันธ์ผ่านอีเวนท์ หรืออ่ืนๆ เพ่ือฟ้ืนฟูธุรกิจในท้องถิ่น เช่น 

ร้านอาหาร ถนนคนเดิน โรงแรม เป็นต้น 
- การพัฒนาสถานที่ที่มีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น 
- มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการแต่ละราย หรือการเพ่ิมวงเงินกู้ที่นอกจากวงเงินกู้ของรัฐบาลกลาง 
- โครงการเงินอุดหนุนส าหรับวิสหากิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ในกรณีนี้สัดส่วนการอุดหนุนสูงสุดส าหรับ

ผู้ประกอบการ คือ ๓/๔ โดยรัฐบาลกลาง 2 ส่วน  รัฐบาลจงัหวัด 1 ส่วน ผู้ประกอบการ 1 ส่วน 
 

 
 

รูปที่ 2  ภาพรวมโครงการสนับสนุนเพื่อฟื้นฟูกิจการในท้องถิ่น 
 
<อ้างอิง>  
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf 
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000626808.pdf 

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000626808.pdf

