
  

ขอ้แนะน ำในกำรยืน่ค ำรอ้งขอรบัเงนิใหค้วำมรว่มมอื ・เงนิสนับสนุน 
เพือ่ป้องกนักำรแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสัโคโรน่ำCOVID-19 โดยควำมรว่มมอืของ 
ทำงจงัหวดั・เทศบำล 
 

【ระยะเวลำในกำรยืน่】 
 

   ตัง้แต่วนั(พฤหสั)ที ่7 พฤษภำคม จนถงึวนั(ศ)ที ่22 พฤษภำคม 2563 
※(มผีลถงึภำยใน)วนัศุกรท์ี ่22 พฤษภำคม 2563 

【วธิกีำรยืน่】 

１ วธิกีำรส่งเอกสำรค ำรอ้ง ※กรุณากรอกใบค ารอ้งเป็นภาษาญีปุ่่น。 

   กรุณำส่งเอกสำรค ำรอ้งทำงไปรษณียไ์ปยงัทีอ่ยู่ที่ใหไ้วด้ำ้นล่ำง(เขยีนเป็นภำษำญีปุ่่น)。 

   อน่ึง 、เพือ่ควำมสะดวกในกำรตดิตำมกรุณำสง่ใบค ำรอ้งทำงไปรษณียแ์บบลงทะเบยีน。 

 

   （ส่งถงึ） 〒３８０－８５７０ 

        長野県庁  「新型コロナウイルス拡大防止協力金等」受付担当 あて  

※กรุณำตดิแสตมป์และตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำไดเ้ขยีนชือ่ทีอ่ยู่ผูส้่งทีด่ำ้นหลงั。 

   ※เพือ่ป้องกนักำรแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสัโคโรน่ำ ไม่รบักำรยืน่เอกสำรค ำรอ้งโดยตรง。 

 

 ２ ชอ่งทำงกำรขอรบัแบบฟอรม์ค ำรอ้งและเอกสำรที่จ ำเป็น 

   สำมำรถดูเอกสำรทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรยืน่ค ำรอ้งตำมวธิทีีป่รำกฎดำ้นล่ำงนี。้ 

   ・ดำวนโ์หลดจำกโฮมเพจของทำงจงัหวดั 

（URL）https://www.pref.nagano.lg.jp/sansei/sangyo/shokogyo/covid19kyoryoku.html 

หรอื ・โฮมเพจของนำกำโนะเคนทำบุงคะเคยีวเซโซดงัเซนเตอร ์

（URL）https://www.naganoken-tabunka-center.jp/news/1081/ 

     ※ส ำหรบัผูท้ีไ่ม่สำมำรถดำวนโ์หลดเอกสำรดงักล่ำวได ้กรุณำตดิต่อทีเ่คนชอิคิชินิโคเคยีวคุโนะโชโคคงัโค

คะ(県地域振興局の商工観光課), เคำนเ์ตอรป์ระชำสมัพนัธห์รอืโชโคทนัโทคะ(商工担当課)ของ

แต่ละอ ำเภอเทศบำลทอ้งถิน่  

【ตดิต่อสอบถำม】  
จากวนัที ่30 เมษายน เป็นตน้ไป 
■ตดิต่อสอบถำมเกีย่วกบัเงนิใหค้วำมรว่มมือ, เงนิสนับสนุนเมือ่ตอ้งหยุดกจิกำรตำมค ำรอ้งขอเพือ่
ป้องกนักำรแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสัโคโรน่ำ 

    เบอรโ์ทรศพัท：์０９２-６８７-７８９０  
เวลำ：07：00น. ถงึ 22：00น.（รวมวนัเสำร ์,อำทติยแ์ละวนัหยุดนักขตัฤกษ）์ 

    หลงัจากวนัที ่7 พฤษภาคม เป็นตน้ไป 
■เกีย่วกบักำรยืน่ค ำรอ้งขอรบัเงนิใหค้วำมรว่มมือ เป็นตน้  ตดิต่อฝ่ำยรบัผิดชอบดำ้น「เงนิใหค้วำม
รว่มมือเพื่อป้องกนักำรแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสัโคโรน่ำ」 
เบอรโ์ทรศพัท：์０９２-６８７-７８９０ 
เวลำ：09：00น. ถงึ 17：00น.（รวมเสำร,์ อำทติยแ์ละวนัหยุดนักขตัฤกษ）์ 
 

 

โดยควำมรว่มมอืของจงัหวดั・เทศบำล ฝ่ำยอุตสำหกรรมแรงงำนจงัหวดันำกำโนะ 



กำรยืน่ค ำรอ้งขอรบัเงนิใหค้วำมรว่มมอื・ เงนิสนับสนุน 
เพือ่ป้องกนักำรแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสัโคโรน่ำ COVID-19 โดยควำมรว่มมอืของ
ทำงจงัหวดั ・ เทศบำล 

                                          วนัที ่30 เมษำยน พ.ศ. 2563 
 

Ⅰ รำยละเอยีดต่ำง ๆ ของเงนิใหค้วำมรว่มมอื                        

 １ วตัถุประสงค ์
เพือ่มอบเงนิใหก้บัผูป้ระกอบกจิกำรทีใ่หค้วำมรว่มมือในกำรหยุดใหบ้รกิำรเพื่อป้องกนักำรแพรร่ะบำด

ของเชือ้ไวรสัโคโรน่ำตำมค ำรอ้งขอในกำรประกำศมำตรกำรฉุกเฉินของจงัหวดันำกำโนะ โดยควำม

รว่มมือกนัระหว่ำงจงัหวดัและเขตเทศบำลในกำรมอบเงนิชว่ยเหลอื ส ำหรบัควำมรว่มมือและเงนิ

สนับสนุน(จะขอเรยีกว่ำ「เงนิใหค้วำมรว่มมือต่ำง ๆ 」)。 

โดยทั่วไป เงนิใหค้วำมรว่มมือนีจ้ะมอบใหก้บัผูป้ระกอบกำรทีห่ยุดใหบ้รกิำรตลอดชว่งระยะเวลำตัง้แต ่

วนัศุกรท์ี ่24 เมษำยน จนถงึ วนัพุธที ่6 พฤษภำคม 。 

 ２ จ ำนวนเงนิทีจ่ะมอบ 
จ ำนวน 300,000 เยน ต่อ 1 ผูป้ระกอบกำร[จ ำกดั1คร ัง้] 

※ถงึแมว้่ำจะเขำ้ข่ำยกำรมีสทิธิไ์ดร้บัทัง้เงนิใหค้วำมรว่มมือ、เงนิสนับสนุนนั้น ก็จะสำมำรถรบัไดแ้ค่ 

300,000เยน ต่อ 1 ผูป้ระกอบกำรเท่ำนั้น。 

※รำยละเอยีด：จงัหวดั 200,000 เยน、เขตเทศบำลที่มีส ำนักงำนหลกั 100,000 เยน（โครงกำรควำม

รว่มมือระหว่ำงจงัหวดัและเทศบำล) 

 

Ⅱ ผูท้ีม่สีิทธิร์บัเงนิสนับสนุน                                                        

 １  เงนิใหค้วำมรว่มมอืในกำรป้องกนักำรแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสัโคโรน่ำ 
     ส ำหรบัผูป้ระกอบกำรทีใ่หค้วำมรว่มมือระงบักำรใหใ้ชส้ถำนที(่หยุดใหบ้รกิำร) อืน่ ๆ (จะขอเรยีกว่ำ

「ระงบักำรใช」้)ตำมค ำรอ้งขอของทำงจงัหวดัตำมบทบญัญตัมิำตรำที ่24 วรรค 9 ว่ำดว้ยมำตรกำร 

พิเศษเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหำไขห้วดัใหญ่สำยพนัธุใ์หม่ 

① ผูป้ระกอบกำรในจงัหวดัทีม่ีธุรกจิดำ้นควำมบนัเทงิเพือ่กำรพกัผ่อนหย่อนใจ ทำงดำ้นกฬีำกำรละเล่น  

สถำนทีอ่อกก ำลงักำย ดำ้นโรงละครต่ำง ๆ ทีมี่กำรระงบักำรใชส้ถำนที(่หยุดใหบ้รกิำร)  

② ผูป้ระกอบกำรทีท่ ำธุรกจิบรกิำรดำ้นอำหำร、หรอืทีเ่กีย่วขอ้งภำยในจงัหวดัทีล่ดช ัว่โมงกำรใหบ้รกิำรให ้

ส ัน้ลงกว่ำปกตแิละจ ำกดัเวลำกำรเสริฟ์เครือ่งดืม่ทีมี่แอลกอฮอล（์รวมถงึธุรกจิบรกิำรที่ระงบักำรใช ้

สถำนทีต่ลอดชว่งเวลำดงักล่ำว。） 

（หมายเหตุ）「ขอ้จ ำกดักำรลดช ัว่โมงกำรใหบ้รกิำรและจ ำกดัเวลำกำรเสริฟ์เครือ่งดืม่ทีมี่แอลกอฮอล」์คอื, 

จำกตัง้แต่เวลำ  20：00น. ถงึ 05：00น. ของเชำ้วนัถดัไป. , และงดกำรเสริฟ์เครือ่งดืม่ทีมี่

แอลกอฮอลจ์ำกตัง้แต่เวลำ 19：00น. เป็นตน้ไป(ยกเวน้ธุรกจิจ ำพวก เดลเิวอรี,่ เทคเอำ้ท)์ 

          ※ ส ำหรบักจิกำรทีเ่ปิดใหบ้รกิำรตำมปกตคิอืตัง้แต่ 05：00น.  ถงึ  20：00น นั้นไม่เขำ้ข่ำยที ่

จะไดร้บัเงนิสนับสนุน。 

 ２ เงนิสนับสนุนเพือ่ป้องกนักำรแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสัโคโรน่ำ 
               สถำนประกอบกำรทีมี่สถำนทีจ่ดัแสดงงำนต่ำง ๆ  สถำนทีส่ ำหรบัพกัคำ้งแรมหรอืสถำนทีท่่องเที่ยว  

ดงักล่ำวซึง่ส่วนใหญ่ใชเ้พือ่กำรรวมตวัของผูค้นและมีจุดประสงคเ์พื่อกำรท่องเทีย่วภำยในจงัหวดั  ทีไ่ดใ้ห ้

ควำมรว่มมือพิจำรณำหยุดกำรใหบ้รกิำรตำมค ำรอ้งขอของจงัหวดั(จะขอเรยีกว่ำ「หยุดใหบ้รกิำร」)         
※ถงึแมว้่ำส ำนักงำนใหญ่จะอยู่นอกจงัหวดัก็ตำม ก็มีสทิธิร์บัเงนิสนับสนุนนีไ้ด。้ 



Ⅲ เงือ่นไขในกำรขอรบัเงินสนับสนุน                                

กำรขอรบัเงนิใหค้วำมรว่มมือต่ำง ๆ จ ำเป็นตอ้งยดึหลกัปฎบิตัติำมขอ้ก ำหนดทัง้หมดดงัต่อไปนี。้ 

1.  ตอ้งมีทีต่ ัง้อำคำรสถำนทีอ่ยู่ภำยในจงัหวดันำกำโนะและตอ้งมีกำรประกอบกจิกำรอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงตำม

เอกสำรเพิม่เตมิที ่1 ก่อนวนัพุธที ่22 เมษำยน พ.ศ. 2563  

2. โดยหลกักำรแลว้ กำรระงบักำรใหใ้ชบ้รกิำรต่ำง ๆ หรอืกำรหยุดใหบ้รกิำรนั้นตอ้งด ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ือง

ในชว่งระยะเวลำ ตัง้แต่วนัศุกรท์ี ่24 เมษำยน เป็นตน้ไป จนถงึวนัพุธที ่6 พฤษภำคม พ.ศ.2563 

3. รำ้นอำหำร, เครือ่งดืม่, รำ้นคอ๊ฟฟ่ีชอ๊ป ทีมี่บรกิำรทำงดำ้นอำหำรและหยุดใหบ้รกิำรตัง้แต่เวลำ 20：00น. 

จนถงึ 05：00น.ของเชำ้วนัถดัไป,และหยุดเสริฟ์เครือ่งดื่มทีมี่แอลกอฮอลต์ ัง้แต่เวลำ19：00น. เป็นตน้ไป  

 4.「สถำนประกอบกำรเชงิประสบกำรณ」์ทีมี่สิทธิข์อรบัเงนิสนับสนุนนั้น、ตอ้งมีจุดประสงคก์ำรใชส้ถำนที่

เพือ่กำรท่องเทีย่วเป็นหลกั。                                                                                                            

5. ตวัแทน, เจำ้หนำ้ที,่ พนักงำนของผูป้ระกอบกำรหรอืสมำชกิของผูป้ระกอบกำรทีย่ืน่ค ำรอ้ง จะตอ้งไม่ตกอยู่

ภำยใตอ้ ำนำจหรอืเป็นสมำชกิของกลุ่มผูท้ีใ่ชค้วำมรุนแรง(ยำกุซำ่),แกง๊คอ์นัธพำลต่ำง ๆ ทัง้ในปัจจุบนัและใน

อนำคต ตำมบทบญัญตัิจงัหวดันำกำโนะ มำตรำที ่2 ว่ำดว้ยกำรก ำจดักลุ่มผูใ้ชค้วำมรุนแรง  

  นอกเหนือจำก, กลุ่มผูใ้ชค้วำมรุนแรง(ยำกุซำ่) , สมำชกิกลุ่มและแกง๊คอ์นัธพำลต่ำง ๆทีไ่ดก้ล่ำวไวด้ำ้น 

บนนั้น  ยงัไดร้วมถงึกองก ำลงัต่อตำ้นสงัคมจะตอ้งไม่เขำ้มำมีส่วนรว่มในกำรบรหิำรจดักำรกจิกำรใด ๆ ของผู ้

ยืน่ค ำรอ้ง。 

 

Ⅳ ขัน้ตอนต่ำง ๆ ในกำรยื่นแบบฟอรม์ค ำรอ้ง                                   

１ กำรยื่นค ำรอ้ง 
กรุณำยืน่ส่งเอกสำรต่ำง ๆ ทีร่ะบุไวใ้น เอกสำรเพิม่เตมิที ่2 และจะไม่มีกำรส่งเอกสำรคนืกลบัไป 

ในบำงกรณี อำจจะมีกำรขอเอกสำรเพิม่เตมิจำกทีไ่ดร้ะบุไวแ้ละอำจขอค ำอธิบำยตำมควำมจ ำเป็น。 

 ２ ชอ่งทำงกำรขอรบัแบบฟอรม์ค ำรอ้งและเอกสำรทีจ่ ำเป็น 
     สำมำรถดูเอกสำรทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรยืน่ค ำรอ้งตำมวธิทีีป่รำกฎดำ้นล่ำงนี。้ 

   ・ดำวนโ์หลดจำกโฮมเพจของทำงจงัหวดั 

（URL）https://www.pref.nagano.lg.jp/sansei/sangyo/shokogyo/covid19kyoryoku.html 

หรอื ・โฮมเพจของนำกำโนะเคนทำบุงคะเคยีวเซโซดงัเซนเตอร ์

（URL）https://www.naganoken-tabunka-center.jp/news/1081/ 

     ※ส ำหรบัผูท้ีไ่ม่สำมำรถดำวนโ์หลดเอกสำรดงักล่ำวได ้กรุณำตดิต่อทีเ่คนชอิคิชินิโคเคยีวคุโนะโชโคคงัโค

คะ(県地域振興局の商工観光課), เคำนเ์ตอรแ์ผนกตอ้นรบัหรอืโชโคทนัโทคะ(商工担当課)ของ

แต่ละอ ำเภอเทศบำลทอ้งถิน่  

          ３ ระยะเวลำและวธิกีำรยืน่ 
（１）ระยะเวลำในกำรยืน่ค ำรอ้ง 

        ตัง้แต่วนัพฤหสับดีที ่7 พฤษภำคม  จนถงึวนัศุกรท์ี ่ 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 

（２）วธิกีำรยืน่ค ำรอ้ง 

   เพือ่เป็นกำรป้องกนักำรแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสัโคโรน่ำ  กรุณาส่งใบค ารอ้งผ่านทางไปรษณียเ์ท่านั้น 

     อน่ึง 、เพือ่ควำมสะดวกในกำรตดิตำมกรุณำส่งใบค ำรอ้งทำงไปรษณียแ์บบลงทะเบยีน。 

(มีผลถงึภำยใน)วนัศกุรท์ี ่22 พฤษภำคม 2563。 



 

 

（ส่งถงึ）〒３８０－８５７０ 

        長野県庁 「新型コロナウイルス拡大防止協力金等」受付担当 
        ※กรุณำตดิแสตมป์และตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำไดเ้ขยีนชือ่ทีอ่ยู่ผูส้่งทีด่ำ้นหลงั。 

         ※ผูย้ืน่ค ำรอ้งรบัผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในกำรขนส่ง。 

※เพือ่เป็นกำรป้องกนักำรแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสัโคโรน่ำ, ไม่รบักำรยืน่เอกสำรค ำรอ้งโดยตรง。 

４ ติดต่อสอบถำมเกีย่วกบัเงนิใหค้วำมรว่มมอืต่ำง ๆ  
    หำกมีค ำถำมใด ๆ เกีย่วกบักำรยืน่ค ำรอ้ง กรุณำตดิต่อทีฝ่่ำยใหค้ ำปรกึษำเฉพำะทำงดำ้นล่ำงนี。้ 

จากวนัที ่30 เมษายน เป็นตน้ไป 
■ตดิต่อสอบถำมเกีย่วกบัเงนิใหค้วำมรว่มมือ, เงนิสนับสนุนเมือ่ตอ้งหยุดกจิกำรตำมค ำขอรอ้งเพือ่
ป้องกนักำรแพรร่ะบำดของโรคไวรสัโคโรน่ำ 

    เบอรโ์ทรศพัท：์０９２-６８７-７８９０  
เวลำ：07：00น. ถงึ 22：00น.（รวมวนัเสำร ์,อำทติยแ์ละวนัหยุดนักขตัฤกษ）์ 

    หลงัจากวนัที ่7 พฤษภาคม เป็นตน้ไป  
■เกีย่วกบักำรยืน่ค ำรอ้งเพื่อขอรบัเงนิใหค้วำมรว่มมือ เป็นตน้  ตดิต่อฝ่ำยรบัผิดชอบดำ้น「เงนิใหค้วำม
รว่มมือเพื่อป้องกนักำรแพรร่ะบำดของโรคไวรสัโคโรน่ำ」 
เบอรโ์ทรศพัท：์０９２-６８７-７８９０ 
เวลำ：09：00น. ถงึ 17：00น.（รวมเสำร,์ อำทติยแ์ละวนัหยุดนักขตัฤกษ）์ 

５ กำรมอบเงนิใหค้วำมรว่มมอืต่ำง ๆ  
         หลงัจำกไดร้บัเรือ่ง  ทำงจงัหวดัจะท ำกำรตรวจสอบใบค ำรอ้งและเอกสำรแนบ, ในกรณีทีเ่อกสำรของ

ผูย้ืน่ถูกตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขทีก่ ำหนด  เงนิจะถูกจ่ำยไปยงัผูย้ืน่ค ำรอ้งตำมล ำดบั

ประมำณปลำย ๆ เดอืนพฤษภำคม。 

 ６ กำรแจง้ผลต่ำง ๆ 
เมือ่ผลกำรตรวจสอบออกมำว่ำ มีสทิธิไ์ดร้บัเงนิใหค้วำมรว่มมือต่ำง ๆ นั้น หนังสอืแจง้รำยละเอยีด

ขอ้มูล เชน่ ก ำหนดวนัจ่ำยเงนิทีจ่ะไดร้บัจะถูกส่งออกไป。กำรจดัส่งหนังสอืแจง้อำจจะเกดิกำรล่ำชำ้
ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภำพกำรณใ์นกำรขนส่ง。 

อน่ึง , ในกรณีหำกกำรจ่ำยเงนิไม่สำมำรถกระท ำไดใ้นวนัทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้นหนังสอืแจง้ สำเหตุอำจจะ
เน่ืองมำจำก เชน่ ไม่สำมำรถโอนเงนิเขำ้บญัชไีด ้หรอือืน่ ๆ เป็นตน้นั้น ทำงผูเ้กีย่วขอ้งจะท ำกำรตดิต่อ
กลบัไป。 
นอกจำกนี ้ , ในกรณีทีผ่ลออกมำว่ำไม่มีสทิธิไ์ดร้บัเงนิใหค้วำมรว่มมือต่ำง ๆ นั้น หนังสอืแจง้ผลก็จะ

ถูกส่งออกไปเชน่กนั 。 

Ⅴ อืน่ ๆ                                 

１ หลงัจำกทีมี่กำรตดัสนิมอบเงนิใหค้วำมรว่มมือต่ำง ๆ ไปแลว้นั้น หำกพบว่ำผูย้ืน่ค ำรอ้งใหข้อ้มูลทีเ่ป็นเท็จ

และไม่ตรงตำมหลกัเกณฑห์รอืเงือ่นไขทีก่ ำหนด เงนิจ ำนวนดงักลำ่วอำจจะถูกยดึคนื เป็นไปตำมกฎ

ขอ้บงัคบักำรใหเ้งนิชว่ยเหลอืต่ำง ๆ จงัหวดันำกำโนะ（ปีโชวะ34กฎขอ้บงัคบัที9่จงัหวดันำกำโนะ）。 

２ จำกกรณีในขอ้ที ่ 1 นัน้ ขอ้มูลรำยชือ่ของผูป้ระกอบกำร, สถำนประกอบกำรทีไ่ดร้บัเงนิใหค้วำมรว่มมือ

ต่ำง ๆ นั้นอำจจะถูกเปิดเผยต่อสำธำรณะ。 

３ เพือ่ใหก้ำรมอบเงนิเป็นไปอย่ำงรำบรืน่และถูกตอ้ง อำจมีควำมจ ำเป็นทีจ่ะตอ้งใชม้ำตรกำรเพื่อกำร

ตรวจสอบ กำรรำยงำน และปรบัปรุงแกไ้ขใหด้ยีิง่ขึน้ ,ในเรือ่งกำรหยุดใหบ้รกิำรของสถำนประกอบกำรที่

เขำ้ข่ำยไดร้บัเงนินั้นท ำอย่ำงจรงิจงัหรอืไม่และกำรกลบัมำเปิดกจิกำรอกีคร ัง้ของสถำนประกอบกำร。 

４ หำกขอ้มูลทีไ่ดร้ะบุไวใ้นแบบฟอรม์ค ำรอ้งนั้นไม่สำมำรถตรวจสอบควำมถูกตอ้งได ้จะมีกำรตรวจสอบกบั

หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งและด ำเนินกำรสอบสวนตำมควำมจ ำเป็นต่อไป。 
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จ ำกดัเฉพำะส ำหรบัสถำนประกอบกำรทีอ่ยู่ในอำคำร。

จ ำกดัเฉพำะสถำนประกอบกำรทีม่ทีีน่ั่งใหผู้เ้ขำ้ชม。

จ ำกดัเฉพำะสถำนประกอบกำรทีม่พีืน้ทีใ่หน่ั้งทำนในรำ้น。

เงนิสนับสนุนส ำหรบัสถำนประกอบกำร

ระงับการใชส้ถานที（่หยดุใหบ้รกิาร） ระงับการใชส้ถานที（่หยดุใหบ้รกิาร）

คำบำเรต่ ์ สระวำ่ยน ำ้ในรม่ ・　กลำงแจง้
สนำมซอ้มตลีกูบอล
                    （＊ １）

ศูนยว์ฒันธรรม

（ส ำหรบัเพือ่กำรท่องเทีย่วเป็นหลกั）เงนิใหค้วำมรว่มมอืส ำหรบัสถำนประกอบกำร

ไนตค์ลบั สนำมโบวล์ิง่ สนำมกฬีำ（＊２） พพิธิภณัฑ ์

สถำนทีเ่ตน้ร ำ
สปอรต์คลบัต่ำง ๆ หรอื
สถำนทีอ่อกก ำลงักำย

สนำมเบสบอล（＊２） พพิธิภณัฑศ์ลิปะ

รำ้นสแน๊ค รำ้นเลน่ไพน่กกระจอก สนำมเทนนิส（＊２） พพิธิภณัฑว์ทิยำศำสตร ์

บำร ์ รำ้นปำจงิโกะ สนำมฟตุบอล（＊２） อนุสรณส์ถำน

บำรป์ำลกูดอก
รำ้นเกมสเ์ซนเตอร ์และ
สถำนทีเ่ลน่ส ำหรบัเด็ก

สนำมฟตุซอล ฟตุซำรุ
　　（＊１、＊２）

พพิธิภนัฑส์ตัวน์ ำ้

ผบั ลำนสเก็ต สนำมยงิธนู（＊１） สวนสตัว ์

รำ้นอำบอบนวด โรงฝึกจโูด เคนโด ้
ลดเวลำกำรใหบ้รกิำร

(ธรุกจิทำงดำ้นอำหำร เคร ือ่งดืม่)
สวนพฤกษชำติ

รำ้นเซก็สช์อ๊ป
สถำนฝึกโยคะ และ
ฮอทโยคะ

รำ้นอำหำร เทมำพำรค์

สนำมยงิปืน สถำนทีดู่มหรสพ รำ้นอซิำกำยะ ออนเซนแบบไปเชำ้เย็นกลบั

รำ้นอนิเตอรเ์น็ตคำเฟ่ โรงละคร ภตัตำคำร สวนสนุก

รำ้นมงักะคำเฟ่ สถำนทีช่มกำรแสดง รำ้นคอ๊ฟฟ่ีชอ๊ป สนำมกอลฟ์

＊１

＊２

＊３

เอกสำรเพิม่เตมิที ่1
รายชือ่สถานประกอบการทีม่สีทิธิข์อรับเงนิใหค้วามรว่มมอื・เงนิสนับสนุน

ไลฟ์เฮำ้ส ์ ทอ้งฟ้ำจ ำลอง หอดูดำว
โรงแรม・เรยีวกงั
（＊ยกเวน้กำรใชส้ถำนทีเ่พือ่
กำรท ำธรุกจิเป็นหลกั）

โรงยมิ
สนำมฝึกซอ้มกอลฟ์
                    （＊１）

ทีพ่กัรำคำถูก、โฮมสเตย ์
（รวมกระทอ่มบนภเูขำ）

รำ้นคำรำโอเกะ โรงภำพยนตร ์
รำ้นขนมญีปุ่่ น /ตะวนัตก
                    （＊３）

สถำนทีเ่ชงิประสบกำรณ์
（＊เซรำมคิ  ,โรงงำนท ำแกว้, 
แคมป์ เป็นตน้）



เอกสารค ารอ้ง 
การยืน่เอกสารและขอ้ควรระวงั 

（แบบฟอรม์ 1）แบบฟอรม์ค ารอ้งและเอกสารยืน่ประกอบในการขอรบัเงนิใหค้วามรว่มมือต่าง ๆ เพือ่ป้องกนัการแพรร่ะบาดของ
เช ือ้ไวรสัโคโรน่า โดยความรว่มมือของทางจงัหวดั・เทศบาล 
แบบฟอรม์ใบค าขอการโอนเงนิผ่านบญัชธีนาคาร（จ าเป็น） 

・ส าหรบันิตบุิคคล(บรษิทั)、กรอกหมายเลขของนิตบุิคคลทีก่ าหนดโดยส านักงานภาษีแห่งชาต。ิ 
・ส าหรบัสถานประกอบการทีม่ีส านักงานมากกว่าหน่ึงแห่งน้ัน、สามารถยืน่ค ารอ้งไดเ้พียง 1 คร ัง้เท่าน้ัน。 
・ชือ่บญัชผีูร้บัโอนปลายทางน้ัน、จะตอ้งเป็นชือ่เดยีวกนักบัชือ่ของผูย้ืน่ค ารอ้ง。 
（แบบฟอรม์ 2）เอกสารแยก（เพิม่เตมิ）（ส าหรบัเฉพาะสถานประกอบการทีม่ีส านักงานหลายแห่งเท่าน้ัน） 
（แบบฟอรม์ 3）แผ่นตดิเอกสารแนบ（ส าหรบัตดิเอกสารแนบทีไ่ดร้ะบุไวด้า้นล่างทีไ่ม่ใชข่นาด A4。ถา้เป็นขนาด A4 ใหส้่ง

แนบมาโดยไม่ตอ้งแปะตดิกบัแผ่นตดิเอกสารแนบ） 

 เอกสารแนบ 1 เอกสารทีส่ามารถพิสูจนก์ารเปิดด าเนินการของสถานประกอบการตัง้แต่ก่อนทีจ่ะมีการรอ้งขอใหร้ะงบัใช ้
สถานทีต่ามประกาศมาตรการฉุกเฉิน 
※กรุณายืน่เอกสารแนบทัง้หมดตามทีร่ะบุไว ้,  ส าหรบัสถานประกอบการประเภทนิตบุิคคล（１）、（２） 

ส าหรบัสถานประกอบการส่วนบุคคล（１）、（２）、（３） 
（１）เอกสารทีส่ามารถพสิูจนก์ารด าเนินการของสถานประกอบการ 

※１ สมุดสรุปยอดบญัชปีระจ าเดอืนในชว่งระหว่างเดอืนมกราคม จนถงึ วนัที ่22 เดอืนเมษายน ปี2563 
        (เป็นระยะเวลา 1 เดอืน)รวมถงึบญัชขีองวนัก่อนหนา้ทีจ่ะมีการหยุดใหบ้รกิารหรอืรายการรายรบั-จ่ายประจ าวนั  

 ของวนัก่อนหนา้ทีจ่ะหยุดใหบ้รกิาร เป็นตน้ 
※２ รวมถงึกรณีทีย่งัไม่ถงึรอบระยะเวลาการปิดบญัชหีรอืรอบระยะเวลาของการเสยีภาษีดว้ย。 

（２）ภาพถ่ายทัง้ภายในและภายนอกทีม่ีป้ายชือ่ของสถานประกอบการ (รวมสถานประกอบการทัง้หมดทีห่ยุดใหบ้รกิาร) 

（３）(ส าหรบัเฉพาะสถานประกอบการส่วนบุคคล) เอกสารยนืยนัตวับุคคล  (ส าเนา,  อย่างใดอย่างหน่ึงทีร่ะบุไวด้า้นล่างนี）้ 
    เชน่ ส าเนาใบอนุญาตขิบัขีร่ถยนต、์ส าเนาหนังสอืเดนิทาง、ส าเนาบตัรประกนัสุขภาพ เป็นตน้  

 นิตบุิคคล สถานประกอบการส่วนบุคคล 
ในกรณีทีจ่ะ
ถงึรอบเวลา
ปิดบญัชี
งบประมาณ
หลงัจาก
ก่อตัง้ 

กรุณายืน่เอกสารขอ้①、②ทัง้หมด。 
① ส าเนาภาษีจงัหวดัส าหรบันิตบุิคคล・

ส าเนาแสดงการเสยีภาษีเงนิไดนิ้ติ
บุคคล 

② ส าเนาสมุดบญัชกีารคา้ล่าสุด ※１ 

กรุณายืน่เอกสารขอ้①、②ทัง้หมด。 
① ส าเนาการยืน่แบบแสดงรายการภาษสีนี ้า

เงนิทีม่อียูห่รอืส าเนาเอกสารแจกแจงงบ
การเงนิ  

②  ส าเนาสมุดบญัชกีารคา้ล่าสุด ※１ 

ในกรณีทีเ่พิง่
เปิดกจิการ 
※２ 

กรุณายืน่เอกสารขอ้①、②ทัง้หมด。 
① ส าเนาหนังสอืแจง้การก่อตัง้สถาน

ประกอบการนิตบุิคคล 
② ส าเนาสมุดบญัชกีารคา้ล่าสุด ※１ 

กรุณายืน่เอกสารขอ้①、②ทัง้หมด。 

① ส าเนาการแจง้ขอเปิดด าเนินกิจการ、
หรอืส าเนาเอกสารรบัรองการสัง่ซ ือ้และ
อืน่ ๆ จากฝ่ายคู่คา้ 

② ส าเนาสมุดบญัชกีารคา้ล่าสุด ※１ 

เอกสารแนบ 2 เอกสารทีส่ามารถพิสูจนไ์ดว้่ามีการหยุดใหบ้รกิาร 
(เชน่) การประกาศหยุดใหบ้รกิารทางโฮมเพจ, โปสเตอรต์ดิหนา้รา้น, ใบปลวิ, การสง่เมลโ์ดยตรง เป็นตน้ (ส าเนาหรอืภาพถ่าย） 
※กรุณาท าประกาศแจง้การหยุดใหบ้รกิารโดยระบุช ือ่ของสถานประกอบการ（ระยะเวลาการหยุดใหบ้รกิาร, การเปลีย่นแปลง
เวลาท าการ）ในส่วนทางดา้นสถานประกอบการประเภทเดลเิวอร ีแ่ละเทคเอา้ทต่์าง ๆ น้ันควรจะตอ้งมีป้ายประกาศอย่างชดัเจน 
ว่าไม่มีบรกิารใหน่ั้งทานอาหารในรา้น。 

เอกสารแนบ 3 ส าเนาสมุดบญัชธีนาคารของผูร้บัโอนปลายทางกบัชือ่บญัชธีนาคาร（ถ่ายหนา้แรกทีม่ีช ือ่） 
ชือ่ทีป่รากฎอยู่ในสมุดบญัชธีนาคารจะตอ้งเป็นชือ่เดยีวกนักบัชือ่ของผูย้ืน่ค ารอ้ง。 

เอกสารแนบ 4（เฉพาะองคก์รทีถู่กจดัตัง้เท่าน้ัน）เอกสารยนืยนัว่าไม่ไดร้บัการชว่ยเหลอือย่างเป็นทางการเชน่
ค่าธรรมเนียมในการบรหิารจดัการหรอืเงนิชว่ยเหลอืดา้นการบรหิารจดัการ 

※ ส าเนารายงานผลการประกอบการทีไ่ดย้ืน่เสนอต่อเขตเทศบาล ,จงัหวดัหรอืประเทศแลว้(เอกสารแสดงแผนรายรบัรายจ่าย) 

（แบบฟอรม์ 4）รายการตรวจสอบเงือ่นไข「สถานประกอบการเชงิประสบการณ」์（เฉพาะส าหรบัผูย้ืน่ค ารอ้ง「สถานประกอบ   
การเชงิประสบการณ」์ทีม่ีสทิธิไ์ดร้บัเงนิสนับสนุนเท่าน้ัน）และเอกสารทีแ่นบมา 

※เอกสารขอ้มูลสว่นตวัต่าง ๆ ทีไ่ดย้ืน่แนบมาน้ัน, ทางจงัหวดั・เทศบาลจะไม่น าไปใชใ้นทางอืน่นอกเหนือจากโครงการนีเ้ท่าน้ัน。 
※กรณุาเขยีนชือ่สกลุของผูย้ืน่ค ารอ้ง ในเอกสารทัง้หมดทีไ่ดแ้นบมา 
※กรณุากรอกขอ้มูลดว้ยปากกา。（หา้มใชป้ากกาทีส่ามารถลบได）้ 

เอกสารเพิม่เตมิที ่2 


