สําหร ับอ้างอิงเท่านัน ใบสมัครทางออนไลน์เท่านัน
หากต้องการสมัคร โปรดไปที https://commercegrants.com

โครงการเงินช่วยเหลือ Working Washington: รอบที 4

โครงการเงินช่วยเหลือ Working Washington (เวิร ์กกิง วอชิงตัน): รอบที 4
ของร ัฐวอชิงตันจะเปิ ดตัวในปลายเดือนมีนาคม 2021 เงินช่วยเหลือแก่ธรุ กิจทีมีสท
ิ ธิจะมีจาํ นวนสูงสุดถึง
25,000 ดอลลาร ์ (จํานวนเงินช่วยเหลือจะแตกต่างกันไปและพิจารณาจากเงินช่วยเหลือ Working
Washington ก่อนหน้านี ทีได ้รับจาก Commerce
หรือพันธมิตรในเครือและลําดับความสําคัญทีกําหนดโดยกฎหมาย)
เป้ าหมายของโครงการนี คือการช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กทีแสวงหาผลกําไร
ทีได ้ร ับผลกระทบทางการเงินในด ้านลบจากคําสังและมาตรการด ้านสุขภาพและความปลอดภัยทีเกียวข ้องกับ
โรคโควิด-19 สภานิ ตบ
ิ ญ
ั ญัตข
ิ องร ัฐได ้อนุ มต
ั เิ งิน 240 ล ้านดอลลาร ์สําหร ับโครงการนี (ESHB 1368
ลงนามยืนยันอนุ มต
ั ก
ิ ฎหมายเมือวันที 19 กุมภาพันธ ์ 2021)
Department of Commerce (กระทรวงพาณิ ชย ์)
ของร ัฐจะโพสต ์ข ้อมูลและเอกสารแปลบนเว็บไซต ์ของเราที https://www.commercegrants.com
เมือพอร ์ทัลใบสมัครเปิ ดขึน
เจ ้าของธุรกิจสามารถโทรติดต่อศูนย ์ความช่วยเหลือทางเทคนิ คของเราเพือถามคําถามและร ับความช่วยเหลือ
โดยพร ้อมใหบ้ ริการในหลายภาษา
ไทม ์ไลน์ทวไป
ั




29 มีนาคม: พอร ์ทัลใบสมัครทางออนไลน์จะเปิ ดใหบ้ ริการ เป็ นระยะเวลาการสมัคร 12 วัน
กลางเดือนเมษายน: ตรวจสอบใบสมัคร
พฤษภาคม: Commerce จะแจ ้งให ้ผู ้รบั เงินทราบและเบิกจ่ายเงิน

เราได ้จัดทําเอกสารคําถามทีพบบ่อย [ลิงก ์ไปที https://commercegrants.com/grant-4/faqs]
เพือตอบคําถามทีคุณอาจมี รวมถึงรายละเอียดสําคัญเกียวกับขันตอนการสมัคร โปรดอ่านอย่างรอบคอบ
Department of Commerce ของร ัฐวอชิงตันได ้ร่วมมือกับ Submittable
เพือจัดการขันตอนการสมัครและแจกจ่ายเงินช่วยเหลือ หากคุณยังไม่มบ
ี ญ
ั ชีของ Submittable
คุณจะได ้ร ับแจ ้งให ้ลงทะเบียนก่อนเข ้าถึงแบบฟอร ์มดังกล่าว Submittable แนะนํ าใหใ้ ช ้เบราว ์เซอร ์ Google
Chrome, Mozilla Firefox หรือ Apple Safari หากคุณมีบญ
ั ชีทใช
ี ้งานอยูก
่ บั Submittable
คุณสามารถดําเนิ นการสมัครโครงการเงินช่วยเหลือ Working Washington: รอบที 4 ได ้ทีด ้านล่าง
ผู ท
้ ได้
ี ร ับเงินช่วยเหลือเรียบร ้อยแล้วจะได้ร ับแจ้งทางอีเมลภายในกลางเดือนพฤษภาคม
โปรดตรวจสอบโฟลเดอร ์สแปมของคุณเนื องจากอีเมลเงินช่วยเหลือจะมาจาก Submittable ไม่ใช่
Department of Commerce ของร ัฐวอชิงตัน

โครงการเงินช่วยเหลือ Working Washington: รอบที 4 – คําถามการสมค
ั รขอร ับเงินช่วยเหลือ

การกําหนดคุณสมบัต:ิ
1. คุณเป็ นเจ ้าของและดําเนิ นธุรกิจขนาดเล็กทีแสวงหาผลกําไรในร ัฐวอชิงตันใช่หรือไม่
ใช่ / ไม่

คํานิ ยาม: ธุรกิจขนาดเล็กทีแสวงหาผลกําไรหมายถึงธุรกิจทีมีเป้ าหมายในการทําเงิน
โดยโครงสร ้างอาจเป็ นแบบเจ ้าของแต่ผู ้เดียว พนักงานสัญญาจ ้างอิสระ งาน 1099
และหรือจดทะเบียนนิ ตบ
ิ ุคคลเป็ นธุรกิจที "แสวงหาผลกําไร" (เช่น บริษท
ั C, บริษท
ั S,
บริษท
ั ทีมีวตั ถุประสงค ์ทางสังคม, บริษท
ั จํากัด, ห้างหุน้ ส่วน)
2. รายได ้รวมประจําปี ของธุรกิจของคุณในปี 2019 อยู่ระหว่าง 25,000 ถึง 5,000,000 ดอลลาร ์ใช่หรือไม่*
ใช่ / ไม่
3. คุณเคยทําธุรกิจมาก่อนวันที 1 มกราคม 2020 ใช่หรือไม่*
ใช่ / ไม่
4. ธุรกิจของคุณสร ้างรายได ้อย่างน้อย 51% จากร ัฐวอชิงตันใช่หรือไม่*
ใช่ / ไม่
5. คุณดําเนิ นธุรกิจในสถานทีตังจริงในร ัฐวอชิงตัน (แยกจากบ ้านของคุณ) และชําระค่าใช ้จ่ายทางตรง เช่น
สัญญาเช่า/ค่าเช่า ค่าสาธารณู ปโภค ฯลฯ ใช่หรือไม่
ใช่ / ไม่

6. คุณประสบปัญหารายได ้ลดลงหรือสูญเสียรายได ้ระหว่างปี 2019 ถึง 2020 ใช่หรือไม่*
ใช่ / ไม่
7. คุณตังใจจะปิ ดกิจการอย่างถาวรในปี 2021 ใช่หรือไม่*
ใช่ / ไม่
8. คุณกําลังมองหาเงินช่วยเหลือในฐานะคนขับรถของบริษท
ั รถโดยสารร่วม (เช่น Uber)
หรือเจ ้าของทีพัก/ผู ้ประกอบการปล่อยเช่าบ ้านพักตากอากาศหรือห ้องชุดทีอยู่อาศัยระยะสัน (เช่น Airbnb หรือ VRBO)
ใช่หรือไม่*
ใช่ / ไม่
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ข ้อมูลธุรกิจ:
1. ชือตามกฎหมายของธุรกิจ*

ป้ อนชือตามกฎหมายของธุรกิจของคุณตามทีปรากฏในใบอนุ ญาต

2. DBA ของธุรกิจ หากมี ("Does Business As" (ดําเนิ นธุรกิจในชือ))

ป้ อนชือทางการค้า "ดําเนิ นธุรกิจในชือ" หากว่าแตกต่างไปจากชือตามกฎหมายของธุรกิจของคุณ

3. ธุรกิจของคุณมีหมายเลข Unified Business Identifier (UBI, หมายเลขระบุธรุ กิจแบบรวม) ใช่หรือไม่*
ใช่ / ไม่

หมายเลข UBI
คือตัวเลขเก ้าหลักทีใช ้ลงทะเบียนกับหน่ วยงานของร ัฐหลายแห่งและอนุ ญาตให้คุณทําธุรกิจในร ัฐวอชิงตัน
บางครงหมายเลข
ั
UBI ทีร ัฐออกให้จะเรียกว่าหมายเลขทะเบียนภาษี หมายเลขทะเบียนธุรกิจ
หรือหมายเลขใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจ
*คุณต้องป้ อนหมายเลข UBI
เว ้นแต่คุณจะเป็ นสมาชิกชนเผ่าทีเป็ นเจ ้าของธุรกิจและได้ร ับใบอนุ ญาตหรือจดทะเบียนกับชนเผ่าทีได้ร ับการยอมร ั
บจากร ัฐบาลกลางในร ัฐวอชิงตัน
ดูข ้อมูลเพิมเติมได ้ทีคําถามทีพบบ่อยของเรา
3a. UBI ของธุรกิจในร ัฐวอชิงตัน (9 หลัก)*
[จํากัด: 9 อักขระ (XXXXXXXXX)]
4. คุณมี Employer Identification Number (EIN) ของร ัฐบาลกลางใช่หรือไม่
ใช่ / ไม่

Employer Identification Number (EIN, หมายเลขประจําตัวนายจ ้าง) เรียกอีกอย่างว่า Federal Tax
Identification Number (TIN, หมายเลขประจําตัวผู ้เสียภาษีของร ัฐบาลกลาง) โดยใช ้เพือระบุนิตบ
ิ ุคคล
โดยทัวไปแล ้วธุรกิจต้องมี EIN ซึงหมายเลข EIN มีความยาวเก ้าหลักและกําหนดโดยร ัฐบาลกลางเช่นเดียวกับ
Social Security number (หมายเลขประกันสังคม) ทังนี Internal Revenue Service (IRS, กรมสรรพากร)
จะใช ้หมายเลขดังกล่าวเพือระบุผู ้เสียภาษีทต้องยื
ี
นแบบแสดงรายการภาษีธรุ กิจต่างๆ
รูปแบบทัวไปคือ xx-xxxxxxx
*เลือก "ไม่" หากคุณไม่มี EIN เพราะคุณเป็ นเจ ้าของแต่ผู ้เดียวและไม่จาํ เป็ นต ้องใช ้ EIN
คุณไม่จาํ เป็ นต้องให้หมายเลขประกันสังคมของคุณในใบสมัครนี
ดูข ้อมูลเพิมเติมได ้ทีคําถามทีพบบ่อยของเรา
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4a. Employer Identification Number (EIN) ของร ัฐบาลกลาง
[จํากัด: 10 อักขระ (XX-XXXXXXX)]
5. ทีอยู่ธรุ กิจ (ตามทีแสดงใน WA Department of Revenue (กรมสรรพากรของร ัฐวอชิงตัน))
บรรทัดบ ้านเลขที ถนน*
หมายเลขห ้องชุดหรืออาคาร (ไม่บงั คับ)
เมือง
ร ัฐ
รหัสไปรษณี ย ์
เทศมณฑล
6. คุณดําเนิ นกิจการในทีอยู่ทแตกต่
ี
างจากทีอยู่ธรุ กิจตามทีแสดงใน WA Department of Revenue ใช่หรือไม่*
ใช่ / ไม่
6a. ทีอยู่ธรุ กิจจริง
บรรทัดบ ้านเลขที ถนน*
หมายเลขห ้องชุดหรืออาคาร (ไม่บงั คับ)
เมือง
ร ัฐ
รหัสไปรษณี ย ์
เทศมณฑล
7. หมวดหมู่รหัส North American Industrial Classification System (NAICS, ระบบการจําแนกอุตสาหกรรมอเมริกาเหนื อ)
[เลือกจากดรอปดาวน์]

*สําหร ับธุรกิจทีให้บริการหลายอย่าง เช่น โยคะสตูดโิ อและคาเฟ่
ให้เลือกภาคธุรกิจทีตรงกับแหล่งรายได้ทีใหญ่ทสุี ด

หากต้องการความช่วยเหลือ ให้ตรวจสอบคําแนะนํ าการสนับสนุ นของเราสําหร ับวิธก
ี ารกําหนดรหัส NAICS
ของคุณ



รหัส NAICS คืออะไร: https://www.naics.com/what-is-a-naics-code-why-do-i-need-one/
ค้นหารหัส NAICS 6 หลักของคุณได้ทีนี : https://www.naics.com/search

7a. โปรดระบุรหัส/อุตสาหกรรม NAICS 6 หลักของธุรกิจทีบ่งบอกถึงธุรกิจของคุณได ้ดีทสุ
ี ด*
[เลือกจากดรอปดาวน์]
8. คุณเริมดําเนิ นธุรกิจปี ใด*
[เลือกจากดรอปดาวน์]
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9. ธุรกิจของคุณเป็ นแฟรนไชส ์ใช่หรือไม่*
ใช่ / ไม่

แฟรนไชส ์เป็ นโอกาสทางธุรกิจทีให้ผู ้ร ับสิทธิทําแฟรนไชส ์ (อาจเป็ นคุณ) ได้เริมต้นธุรกิจโดยใช ้ความเชียวชาญ
ความคิด และกระบวนการของคนอืน (ของเจ ้าของแฟรนไชส)์ ตัวอย่างเช่น Supercuts, Anytime Fitness,
Subway ฯลฯ
10. โปรดอธิบายธุรกิจของคุณและผลิตภัณฑ ์/บริการหรือกิจกรรมของธุรกิจดังกล่าว:*

[จํากัดที 100 คํา]
11. โปรดอธิบายผลกระทบทีการระบาดของโรคโควิด-19 มีตอ
่ ธุรกิจของคุณ:*

[จํากัดที 100 คํา]

ภูมห
ิ ลังทางธุรกิจ:
1. รายได ้รวมของธุรกิจคุณสําหร ับปี ปฏิทน
ิ 2019 เป็ นเท่าไร*
[$ ดอลลาร ์สหร ัฐ]

*โปรดป้ อนตัวเลขเท่านัน ให้ปัดเศษเป็ นเลขจํานวนเต็มทีใกล ้ทีสุดและไม่ใส่เครืองหมายจุลภาคหรือทศนิ ยม
ตัวอย่าง: $85,450.15 จะป้ อนเป็ น 85450

รายได้รวมของธุรกิจคือจํานวนเงินทีธุรกิจของคุณได ้ร ับจากการขายสินค้าหรือบริการก่อนทีจะหักลบภาษีและค่าใ
ช ้จ่ายอืนๆ ข ้อมูลนี จะหาได้ในแบบแสดงรายการภาษีปี 2019 หรือรายการ Schedule C สําหร ับเจ ้าของแต่ผู ้เดียว:
https://www.irs.gov/instructions/i1040sc
*โปรดทราบว่าต้องมีแบบแสดงรายการภาษีปี 2019 ในการอัปโหลดเพือให้มส
ี ท
ิ ธิได ้ร ับเงินช่วยเหลือนี
2. รายได ้รวมของธุรกิจคุณสําหร ับปี ปฏิทน
ิ 2020 เป็ นเท่าไร*
โปรดระบุรายได ้โดยประมาณทีถูกต ้องแม่นยําทีสุดหากคุณยังไม่ได ้จ่ายภาษีในปี นัน*
[$ ดอลลาร ์สหร ัฐ]

*โปรดป้ อนตัวเลขเท่านัน ให้ปัดเศษเป็ นเลขจํานวนเต็มทีใกล ้ทีสุดและไม่ใส่เครืองหมายจุลภาคหรือทศนิ ยม
ตัวอย่าง: $85,450.15 จะป้ อนเป็ น 85450

รายได้รวมของธุรกิจคือจํานวนเงินทีธุรกิจของคุณได ้ร ับจากการขายสินค้าหรือบริการก่อนทีจะหักลบภาษีและค่าใ
ช ้จ่ายอืนๆ ข ้อมูลนี จะหาได้ในแบบแสดงรายการภาษีปี 2020 หรือรายการ Schedule C สําหร ับเจ ้าของแต่ผู ้เดียว:
https://www.irs.gov/instructions/i1040sc
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3. คุณมีค่าใช ้จ่ายเพิมเติมเนื องจากการระบาดของโรคโควิด-19 หรือไม่ ตัวอย่างเช่น
คุณซือแผงกันหรือฉากกันพลาสติก, Personal Protective Equipment (PPE, อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล)
สําหร ับพนักงาน, โคมไฟทําความร ้อน, เต็นท ์
หรือการดัดแปลงเพือให ้เป็ นไปตามข ้อกําหนดล่าสุดในด ้านความปลอดภัยและสาธารณสุข
โปรดเลือกจํานวนเงินโดยประมาณ*
[เลือกจากดรอปดาวน์]
4. ลูกค ้าส่วนใหญ่ของคุณเป็ นลูกค ้าธุรกิจ (B2B) หรือลูกค ้าเป็ นรายๆ โดยตรง (B2C)*
Business to Business (B2B) / Business to Consumer (B2C) / ฉันไม่ทราบ

Business-to-business (B2B, ธุรกิจสู่ธรุ กิจ) เป็ นรูปแบบการทําธุรกรรมระหว่างธุรกิจด ้วยกัน เช่น
ธุรกรรมระหว่างผู ้ผลิตกับผู ้ค้าส่ง หรือผู ้ค้าส่งกับผู ้ค้าปลีก
Business-to-consumer (B2C, ธุรกิจสู่ลูกค้า)
หมายถึงกระบวนการขายสินค้าและบริการโดยตรงระหว่างธุรกิจกับผู ้บริโภค/ลูกค ้าทีเป็ นผู ้ใช ้ผลิตภัณฑ ์หรือบริกา
รนันๆ บริษท
ั ส่วนใหญ่ทขายให้
ี
กบั ผู ้บริโภคโดยตรงสามารถเรียกได ้ว่าเป็ นบริษท
ั B2C
5. ชาติพน
ั ธุ ์*
ฮิสแปนิ กหรือลาติน/ไม่ใช่ฮส
ิ แปนิ กหรือลาติน/ฉันปฏิเสธทีจะตอบ
6. ธุรกิจของฉันอย่างน้อย 51% เป็ นเจ ้าของและดําเนิ นการโดย:

หมายความว่า: เป็ นเจ ้าของธุรกิจอย่างน้อย 51% แสดงให้เห็ นถึงเงินหรือความเชียวชาญทีนํ ามาร่วมลงทุนลงแรง
และควบคุมการบริหารจัดการและการดําเนิ นงานประจําวัน
[เลือกทังหมดทีเกียวข ้อง]
ผู ้หญิง / ทหารผ่านศึกอเมริกน
ั / แอฟริกน
ั อเมริกน
ั /คนผิวดํา / ฮิสแปนิ ก/ลาติน / เอเชียนอเมริกน
ั / ชาวเกาะแปซิฟิก /
ชาวฮาวายพืนเมือง / ชาวอะแลสกาพืนเมือง / อเมริกน
ั พืนเมือง / LGBTQ+ / ฉันปฏิเสธทีจะตอบ
ผลกระทบทางธุรกิจ:
1. คุณลดจํานวนพนักงานตังแต่วน
ั ที 1 มีนาคม 2020 เป็ นต ้นมาเนื องจากโควิด-19 ใช่หรือไม่ (ไม่นับตัวเอง)*
ใช่ / ไม่ / ฉันไม่มพ
ี นักงาน
2. ธุรกิจของคุณจําเป็ นต ้องปิ ดทําการโดยคําสังของร ัฐบาลตามประกาศ 20-25 ณ วันที 25 มีนาคม 2020 ถึง 12
กุมภาพันธ ์ 2021 ใช่หรือไม่*
ใช่ / ไม่ / ฉันไม่ทราบ
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3. ธุรกิจของคุณยังคงปิ ดทําการชวคราวหรื
ั
อกําลังดําเนิ นการแบบไม่เต็มกําลังความสามารถใช่หรือไม่*
ใช่ / ไม่
การสนับสนุ นทางธุรกิจ:
1.
ระบุว่าจะใช ้เงินทุนเพือร ักษาการดําเนิ นงานหรือช่วยในการเปิ ดทําการธุรกิจของคุณอีกครงหากถู
ั
กบังคับให ้ปิ ดชวคราว
ั
ทังหมดเนื องจากประกาศ 20-25 ของผู ้ว่าการ (ข ้อกําหนด "Stay Safe-Stay Healthy" (ร ักษาตัว-ร ักษาสุขภาพ))*
ร ักษาการดําเนิ นงาน/ช่วยในการเปิ ดทําการอีกครงั

เลือก "ช่วยในการเปิ ดทําการอีกครงั "
หากคุณหยุดทํากิจกรรมทางธุรกิจทังหมดหรือไม่ได้ร ับรายได้ทางธุรกิจเป็ นเวลาอย่างน้อยหนึ งสัปดาห ์ระหว่างวันที
25 มีนาคม 2020 ถึง 28 มีนาคม 2021 อันเป็ นผลมาจากประกาศ 20-25 หรือคําสังทีเกียวข ้องกับโควิด-19
ทีออกโดยผู ้ว่าการมลร ัฐ
2. คุณได ้ร ับเงินเยียวยา เงินกู ้ และ/หรือเงินช่วยเหลืออะไรบ ้างและได ้เป็ นจํานวนเท่าไร
[เลือกทังหมดทีเกียวข ้อง]
ฉันยังไม่ได ้ร ับเงินช่วยเหลือหรือเงินกู ้ใดๆ/Paycheck Protection Program (PPP, โครงการคุ ้มครองค่าจ ้าง)/Economic
Injury Disaster Loans (เงินกู ้ช่วยผู ้ประสบภัยพิบต
ั ท
ิ างเศรษฐกิจ)/เงินเยียวยาอืนๆ

การตอบคําถามนี ไม่ทําให้คณ
ุ หมดสิทธิร ับเงินช่วยเหลือ
2a. จํานวนเงินทีได ้ร ับ*
[$ ดอลลาร ์สหร ัฐ]
3. คุณต ้องการให ้ Commerce แชร ์ข ้อมูลติดต่อของคุณกับองค ์กรอืนๆ ทีอาจมีเงินช่วยเหลือทางธุรกิจใช่หรือไม่*
ใช่ / ไม่

Commerce จะไม่แชร ์ข ้อมูลทางการเงินหรือแชร ์ข ้อมูลของคุณกับองค ์กรการค้าใดๆ
การร ับรอง:
การร ับรอง I
ข ้าพเจ ้าขอร ับรองว่าได ้ร ับอนุ ญาตให ้ส่งข ้อเสนอนี ในนามของธุรกิจ
เลือกช่องทําเครืองหมายเพือยืนยันการร ับรองของคุณ*
การร ับรอง II

7

ข ้าพเจ ้าขอร ับรองว่าธุรกิจนี ไม่มก
ี ารเลือกปฏิบต
ั อิ ย่างผิดกฎหมายในเรืองของพนักงาน อาสาสมัคร
การส่งมอบโครงการหรือบริการ หรือลูกค ้าทีให ้บริการตามอายุ เพศ ศาสนา/ลัทธิ เชือชาติ สีผวิ สัญชาติหรือชาติพน
ั ธุ ์
รสนิ ยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศหรือการแสดงออกทางเพศ ความพิการ สถานภาพการสมรส
สถานะทางทหารหรือทหารผ่านศึก การตังครรภ ์หรือข ้อมูลทางพันธุกรรม
เลือกช่องทําเครืองหมายเพือยืนยันการร ับรองของคุณ*
การร ับรอง III
ข ้าพเจ ้าขอร ับรองว่าข ้อมูลทีให ้มานันถูกต ้องและสะท ้อนถึงกิจกรรมทางธุรกิจของผู ้สมัครอย่างถูกต ้อง
ข ้าพเจ ้ายืนยันว่าหากได ้ร ับเงินช่วยเหลือจากการระดมทุน Working Washington: รอบที 4
เงินดังกล่าวจะใช ้เพือให ้มีเพียงพอต่อค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึนระหว่างวันที 1 มีนาคม 2020 ถึงวันที 30 มิถุนายน 2021
เนื องจากความยากลําบากทางการเงินทีเกิดจากการระบาดของโรคโควิด-19
และเงินทุนนี จะนํ าไปใช ้สําหร ับค่าใช ้จ่ายทีไม่ครอบคลุมโดยแหล่งเงินทุนของร ัฐหรือเอกชนอืนๆ ทีเกียวข ้องกับโควิด-19
ข ้าพเจ ้าทราบว่าธุรกิจของข ้าพเจ ้าอาจได ้ร ับการขอให ้แสดงใบเสร็จหรือเอกสารประกอบเพิมเติมเป็ นเวลาสูงสุด 6
ปี หลังจากได ้ร ับเงินช่วยเหลือใดๆ หากพบว่าค่าใช ้จ่ายใดๆ ทีชําระด ้วยเงินช่วยเหลือนันไม่มค
ี ุณสมบัตต
ิ ามแนวทางของ
Federal Treasury (กระทรวงการคลังสหร ัฐ) หรือแนวทางของการสมัคร
ข ้าพเจ ้าตกลงทีจะจ่ายชดเชยเงินช่วยเหลือคืนให ้ Commerce เต็มจํานวน
เลือกช่องทําเครืองหมายเพือยืนยันการร ับรองของคุณ*

การร ับรอง IV
ข ้าพเจ ้าขอร ับรองว่าธุรกิจของข ้าพเจ ้ามีการดําเนิ นการและไม่มป
ี ัญหาด ้านการปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกําหนดหรือข ้อบังคับใดๆ
ของหน่ วยงานประจํามลร ัฐหรือหน่ วยงานของร ัฐบาลกลาง ณ วันที 1 มีนาคม 2020
เลือกช่องทําเครืองหมายเพือยืนยันการร ับรองของคุณ*

การร ับรอง V
ข ้าพเจ ้าขอร ับรองว่าธุรกิจของข ้าพเจ ้าไม่ได ้กําลังดําเนิ นการประกาศล ้มละลายหรือไม่ได ้กําลังมีคดีความในปัจจุบน
ั /ทียั
งไม่ได ้ตัดสิน
เลือกช่องทําเครืองหมายเพือยืนยันการร ับรองของคุณ*

การร ับรอง VI
ข ้าพเจ ้าขอร ับรองว่าธุรกิจของข ้าพเจ ้าไม่ได ้เป็ นหนึ งในหมวดหมู่ต่อไปนี :





การดําเนิ นงานทีเกียวกับกัญชาทีได ้ร ับใบอนุ ญาต
หน่ วยงานของร ัฐหรือเจ ้าหน้าทีร ัฐทีได ้ร ับการเลือกตัง
ธุรกิจทีไม่มก
ี ารดําเนิ นงานโดยตรง บริษท
ั ลงทุนหลักทร ัพย ์ และนักลงทุนทียืน Schedule E
ในแบบแสดงรายการภาษีสว่ นบุคคล
ธุรกิจทางการเงินทีประกอบธุรกิจการให ้กู ้ยืมเป็ นหลัก เช่น ธนาคาร บริษท
ั เงินทุน
และบริษท
ั ซือขายบัญชีลูกหนี
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ธุรกิจทีมีส่วนร่วมในกิจกรรมทีสังคมไม่พงึ ปรารถนาหรือกิจกรรมทีถือว่ามีลก
ั ษณะเอาร ัดเอาเปรียบลูกค ้าโดยธ
รรมชาติ เช่น ธุรกิจเช่าซือและธุรกิจร ับซือเช็ค
ธุรกิจทีมีลก
ั ษณะกระตุ ้นความต ้องการทางเพศ (ธุรกิจ "สําหร ับผู ้ใหญ่")
ธุรกิจทีมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองหรือการล็อบบีเป็ นหลัก
ธุรกิจทีจํากัดการอุปถัมภ ์ไม่ว่าด ้วยเหตุผลใดๆ
นอกเหนื อจากข ้อจํากัดด ้านความสามารถหรือข ้อจํากัดด ้านอายุเนื องจากข ้อบังคับ
ธุรกิจทีถูกตัดสิทธิโดยร ัฐบาลกลาง

เลือกช่องทําเครืองหมายเพือยืนยันการร ับรองของคุณ*

ลายเซ็น:
โปรดทราบ: เมือป้ อนข ้อมูลในช่องต่อไป (ชือ ตําแหน่ ง โทรศัพท ์ทีติดต่อได ้ และวันที) จะถือว่าคุณ:
1. แสดงตนว่าเป็ นเจ ้าหน้าทีหรือตัวแทนอืนๆ
ทีได ้ร ับอนุ ญาตอย่างถูกต ้องให ้เข ้าทําข ้อตกลงทีมีผลผูกพันตัวผู ้สมัครในทางกฎหมาย
2. ตกลงทีจะส่งใบสมัครขอร ับเงินช่วยเหลือนี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิ กส ์
ซึงจะมีผลผูกพันโดยตัวเนื อหาในฐานะธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส ์
3. ตกลงว่าการใส่ข ้อมูลลงในช่องต่อไปนี จะถือเป็ นลายเซ็นอิเล็กทรอนิ กส ์:
ชือ
ตําแหน่ ง
โทรศัพท ์ทีติดต่อได ้
วันที

**Department of Commerce
ของร ัฐวอชิงตันจะไม่ยอมร ับการพิจารณาอีกครงหรื
ั อการยืนอุทธรณ์เรืองใบสมัครขอร ับเงินช่วยเหลือ Working
Washington: รอบที 4 ทีส่งไปแล ้ว ไม่อนุ ญาตให้แก ้ไขข ้อผิดพลาดหรือปร ับแก ้ใดๆ
หลังจากทีคุณส่งใบสมัครไปแล ้ว ดูแหล่งข ้อมูลและโอกาสขอเงินช่วยเหลือเพิมเติมได ้ที:
https://commercegrants.com **

สําหร ับอ้างอิงเท่านัน ใบสมัครทางออนไลน์เท่านัน
หากต้องการสมัคร โปรดไปที https://commercegrants.com
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