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การสมัครขอรับเงิ นสนับสนุนค่าเล่าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เงินสนับสนุ นค่าเล่าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ต่อจากนี้จะเรียกว่า “เงินสนับสนุ นค่าเล่าเรียน”) คือการ
ทีป่ ระเทศจะรับผิดชอบค่าเล่าเรียนของนักเรียนที่มคี ุณสมบัตติ รงตามข้อกาหนดต่อไปนี้แทนนักเรียน ซึ่งต่างจาก
ทุนการศึกษาแบบกู้ยมื คือไม่จาเป็ นต้องคืนเงิน สาหรับเด็กใหม่ปี 1 จะต้องยื่นสมัคร 2 ครัง้ คือเดือนเมษายนและ
เดือนกรกฎาคม (การยื่นสมัครเดือนกรกฎาคมต้องทาทุ กปี )
คุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิขอรับเงินสนับสนุ น
○ เมื่อ คานวณ “จานวนเงินได้ทีต่ ้อ งเสีย ภาษี (จานวนเงินได้พ งึ ประเมิน ) × 6% - ภาษีเ งินได้ทีช่ าระให้แ ก่
เทศบาลท้องถิน่ ” (ในกรณีทมี่ กี ารชาระภาษีเงินได้ให้แก่เทศบาลท้องถิน่ ทีไ่ ด้รบั การกาหนดจากรัฐบาล จะ
คิดจานวนเงินทีล่ ดหย่อนแล้วคูณด้วย 3/4) ของผูป้ กครองฯ แล้ว มีจานวนเงินไม่ถงึ 304,200 เยน
มีเงินได้ต่อปี ประมาณ 9.1 ล้านเยน แต่จะเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข เช่น จานวนผูท้ อี่ ยู่ในความอุปการะ
เดือนเมษายนจะพิจารณาจากจานวนเงินของปี ก่อนหน้า เดือนกรกฎาคมจะพิจารณาจากจานวนเงินของปี น้ี
กรณีทบ่ี ดิ ามารดาเป็ นผูม้ เี งินได้ทงั ้ สองท่าน จะคานวณด้วยเงินได้รวมทัง้ หมด
○ ระยะเวลาที่เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมกันทัง้ หมดไม่เกิน 36 เดือน
กรณีห ลัก สูต รนอกเวลาหรือ ระบบเปิ ด ไม่เ กิน 48 เดือ น โดยไม่ค านึง ว่า จะเป็ น โรงเรีย นประจ าจัง หวัด
โรงเรียนรัฐบาล หรือ โรงเรียนเอกชน
○ ยื่นใบสมัครและสาเนาเอกสาร เช่น บัตรแสดงหมายเลขประจาตัว ให้กบั โรงเรียนภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
หากไม่ได้ย่นื ใบสมัค รภายในระยะเวลาทีก่ าหนดหรือไม่มคี ุณสมบัต ขิ องผู้มสี ทิ ธิขอรับเงินสนับสนุ น นักเรียน
จาเป็ นต้องจ่ายค่าเล่าเรียนด้วยตนเอง ซึ่งค่าเล่าเรียนจะแบ่งจ่ายเป็ น 4 งวด โดยค่าเล่าเรียนต่อ ปี สาหรับหลักสูต ร
ภาคปกติค อื 118,800 เยน สาหรับ หลัก สูต รนอกเวลาคือ 32,400 เยน และสาหรับ ระบบเปิ ดคือ 330 เยนต่อ 1
หน่วยกิต
โดยในการขอรับเงินสนับสนุ นค่าเล่าเรียนจะมีการตรวจสอบ โดยจะแจ้งผลการตรวจสอบการยื่นใบสมัครเดือ น
เมษายนให้ทราบผ่านทางโรงเรียนประมาณต้นเดือนกรกฎาคม (กาหนดการ)
รายละเอียดเกี่ยวกับสาเนาบัตรแสดงหมายเลขประจาตัวทีต่ ้องใช้ในการยื่นสมัคร
① กรุณายื่นสาเนาเอกสารที่ระบุหมายเลขประจาตัวอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
・ด้านหลังบัตรแสดงหมายเลขประจาตัว
・ทะเบียนบ้านหรือเอกสารอื่นๆ ทีร่ ะบุหมายเลขประจาตัว (*1)
・บัตรแจ้งหมายเลขประจาตัว (*2)
*1 ในกรณีทยี่ ่นื ทะเบียนบ้านหรือเอกสารอื่นๆ ทีร่ ะบุหมายเลขประจาตัว ต้องเป็ นเอกสารทีอ่ อกให้ภายใน 3
เดือนและสามารถยืนยันหมายเลขประจาตัว ชื่อ ทีอ่ ยู่ วันเดือนปี เกิด ของผู้ปกครองฯ ตราประทับทางการของ

เทศบาลท้องถิน่ ทีอ่ อกให้ และวันทีอ่ อกให้ได้
*2 บัตรแจ้งหมายเลขประจาตัวถูก ยกเลิก โดยกฎหมายว่าด้ว ยระเบียบการดิจทิ ลั ซึ่งมีผลบังคับใช้ใ นวันที่ 25
พฤษภาคม 2020 แต่สามารถใช้ได้หากตรงตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
・กรณีไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงรายการ (ชื่อ ทีอ่ ยู่ วันเดือนปี เกิด เพศ หมายเลขประจาตัว)
・กรณีดาเนินการเปลี่ยนแปลงรายการก่อนการบังคับใช้กฎหมาย (ก่อน 25 พฤษภาคม 2020)
⊚ ยื่นเอกสารที่สามารถตรวจสอบหมายเลขประจาตัวได้ (ของผูป้ กครองฯ) ในกรณีทไี่ ม่มกี ารเปลี่ยนแปลงชื่อ
ผูป้ กครอง ไม่จาเป็ นต้อ งยื่นบัต รแสดงหมายเลขประจาตัว หรือเอกสารอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องของช่ว งที่นักเรีย น
ศึกษาอยู่
② สาหรับครอบครัวที่มก
ี ารขอรับเงินช่วยเหลือด้านสวัสดิการ กรุณายื่นหนังสือรับรองการรับเงินช่วยเหลือด้าน
สวัสดิการ (生活保護 受 給 証明書 )
・หนังสือรับรองการรับเงินช่วยเหลือด้านสวัสดิการ (生活保護 受 給 証明書 ) จะต้องเป็ นเอกสารฉบับจริงที่
เทศบาลท้องถิน่ ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน ไม่สามารถใช้สาเนาได้ และเมื่อยื่นสมัครแล้วจะไม่ได้รบั เอกสาร
คืน
*กรณีทมี่ กี ารยื่นเอกสารรับรองตามข้อ ② ข้างต้น ในตอนสมัครขอรับเงินสนับสนุ น ผูส้ มัครจาเป็ นจะต้อ งยื่น
หนังสือรับรองการรับเงินช่วยเหลือด้านสวัสดิการ
*หากไม่สามารถส่งเอกสารใดๆ ตาม ① และ ② รบกวนติดต่อสอบถามห้องธุรการของโรงเรียนที่ศกึ ษาอยู่
<<โปรดระวัง!>>
ในการสมัครขอรับเงินสนับสนุ นค่าเล่าเรียน จาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลภาษีเงินได้ หากยังไม่ได้ย่นื แบบภาษีจะไม่ได้
รับการพิจารณาคัดเลือกแม้จะส่งหมายเลขประจาตัว แล้วก็ตาม โปรดยื่นแบบภาษีให้เรียบร้อยมิฉะนัน้ อาจทาให้
การแจ้งผลล่าช้า
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การสมัครขอรับเงิ นเพื่อเป็ นทุนการศึกษา
เงิน เพื่อ เป็ น ทุน การศึก ษา (ต่อ จากนี้จ ะเรีย กว่า “เงิน เพื่อ เป็ น ทุน การศึก ษา”) คือ เงิน ทีไ่ ด้ร บั เพื่อ ใช้ช าระ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน โดยให้กบั ครอบครัวทีผ่ ู้ปกครอง ฯ ทุกคน (ทัง้ บิดา
มารดา) มี “ภาษีเงินได้ทชี่ าระให้แก่จงั หวัด” และ “ภาษีเงินได้ทชี่ าระให้แก่เทศบาลท้องถิน่ ” รวมกันเป็ น 0 เยน (ไม่
เสีย ภาษี) (ต่อ จากนี้จ ะเรีย กว่า “ครอบครัว ทีไ่ ม่ไ ด้เ ป็ น ผู เ้ สีย ภาษี” ) หรือ ครอบครัว ที่ข อรับ เงิน ช่ว ยเหลือ ด้า น
สวัส ดิก าร ซึ่งไม่จาเป็ นต้อ งคืนทุน เงินเพื่อ เป็ นทุน การศึกษานี้จ ะเปิ ดรับสมัค รปี ล ะ 1 ครัง้ ในเดือ นกรกฎาคมที่
จังหวัดทีผ่ ู้ปกครองอาศัยอยู่
จานวนเงินทีจ่ ะได้รบั (รวมทัง้ ปี ) สาหรับครอบครัวทีข่ อรับเงินช่วยเหลือด้านสวัสดิการคือ 32,300 เยน สาหรับ
ครอบครัว ทีไ่ ม่ไ ด้เ ป็ นผู ้เ สีย ภาษีใ นหลัก สูต รภาคปกติแ ละหลักสูต รนอกเวลาคือ 110,100 เยน ในระบบเปิ ด คือ
48,500 เยน
อย่างไรก็ตาม กรณีท่คี รอบครัวที่ไม่ได้เป็ นผู้เสียภาษีท่มี ผี ู้อยู่ในอุปการะเป็ นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายคน
ที่ 2 เป็ นต้นไป หรือครอบครัวที่ไม่ได้เป็ นผู้เสียภาษีท่มี พี ่นี ้องที่มอี ายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 23 ปี และไม่ได้เรียน
อยู่มธั ยมศึกษาตอนต้นและ ตอนปลาย จะได้รบั 141,700 เยน ในกรณีนี้ จะต้องมีเอกสารที่แสดงสถานะของผูอ้ ยู่
ในอุปการะของครอบครัวเพิม่ เติม
เนื่อ งจากเงิน สนับ สนุ น ค่า เล่า เรีย นและเงิน เพื่อ เป็ น ทุน การศึก ษาไม่ใ ช่ร ะบบเดีย วกัน ผูป้ กครอง ฯ ทุก ท่า น
จาเป็ นต้องมีเอกสารเพื่อ แสดงว่าครอบครัวไม่ได้เ ป็ นผู้เสียภาษี นอกจากนี้ ยังจาเป็ นต้องมีสาเนาหน้าสมุดบัญ ชี
เพื่อยืนยันเลขที่บญ
ั ชีทตี่ ้องการให้โอนเงินเพื่อเป็ นทุนการศึกษาด้วย
นอกจากนี้ จากการพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ าสายพันธุ์ใหม่ ตัง้ แต่ปี
2020 ได้มกี ารปรับปรุงระบบการสมัครใหม่เพิม่ เติมจากระบบการสมัครเดิม ตามรายละเอียด 2 ข้อดังนี้
① การจ่ายเงินสนับ สนุ นให้ก บ
ั เด็กทีเ่ พิง่ เข้าเรียนก่อ นล่วงหน้า : สาหรับครอบครัวทีม่ เี ด็กทีเ่ พิง่ เข้าเรีย นและ
เป็ นครอบครัวทีไ่ ม่ได้เป็ นผูเ้ สียภาษีในปี 2020 จะได้รบั เงินเพื่อเป็ นทุนการศึกษาบางส่วนก่อน สาหรับผูท้ ี่
มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสนับสนุ นจากระบบนี้ จาเป็ นต้องดาเนินการสมัครแยกต่างหาก ซึ่งไม่ใช่
การสมัครโดยทั ่วไป
②

การสนับสนุ นครอบครัวที่มรี ายได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างกะทันหัน: ในปี 2021 สาหรับครอบครัวที่ไม่ได้เป็ น
ผูเ้ สียภาษี หรือครอบครัวที่รายได้ของผู้ปกครองฯ ทุกท่านในปี ดงั กล่าวลดลงจนมีจานวนเงินเทียบเท่ากับ
รายได้ในครอบครัวทีไ่ ม่ได้เป็ นผูเ้ สียภาษี จะได้รบั เงินเพื่อเป็ นทุนการศึกษา โดยครอบครัวทีไ่ ม่ได้ส มัค ร
ขอรับการสนับสนุ นในระบบปกติเท่านัน้ ที่จะสามารถสมัครขอรับการสนับสนุ นเงินจานวนนี้ได้ ซึ่งผูป้ ระสงค์
ทีจ่ ะสมัครขอรับการสนับสนุ นจากระบบนี้ จาเป็ นจะต้องยื่นใบสมัครและเอกสาร 4 ประเภทต่อไปนี้
1. เอกสารที่ระบุเหตุผลของการที่มรี ายได้ลดลง
2. ใบรับ รองการช าระภาษีใ นปี 2021 เพื่อ ใช้เ ป็ น เอกสารรับ รองรายได้ (ของผู ้ป กครอง ฯ ทุก ท่า น)

ก่อนทีร่ ายได้จะลดลง
3. เอกสารรับรองรายได้ (ของผูป้ กครองฯ ทุกท่าน) หลังจากที่รายได้ลดลงแล้ว
4. สาเนาบัตรประกันสุขภาพของทุกท่านในครอบครัว เอกสารรับรองการชาระภาษีที่มรี ะบุจานวนคนใน
ครอบครัว
สอบถามเพิม่ เติม กรุณาติดต่อโรงเรียนหรือฝ่ ายสนับสนุ นทางการเงิน สานักงานการศึกษาจังหวัดโอซาก้า
(06-6941-0351)

