
สาํหรบัอา้งองิเท่านั น ใบสมคัรทางออนไลนเ์ท่านั น

หากตอ้งการสมคัร โปรดไปที https://commercegrants.com

โครงการเงินชว่ยเหลอื Working Washington: รอบที  4  

โครงการเงนิชว่ยเหลอื Working Washington (เวริก์กิ  ง วอชงิตนั): รอบที  4 

ของรฐัวอชงิตนัจะเปิดตวัในปลายเดอืนมนีาคม 2021 เงนิชว่ยเหลอืแกธ่รุกจิที มสีทิธิ  จะมจีาํนวนสงูสดุถงึ

25,000 ดอลลาร ์(จาํนวนเงนิชว่ยเหลอืจะแตกตา่งกนัไปและพจิารณาจากเงนิชว่ยเหลอื Working 

Washington กอ่นหนา้นี ที ไดร้บัจาก Commerce 

หรอืพนัธมติรในเครอืและลาํดบัความสาํคญัที กาํหนดโดยกฎหมาย)

เป้าหมายของโครงการนี คอืการชว่ยเหลอืธรุกจิขนาดเล็กที แสวงหาผลกาํไร

ที ไดร้บัผลกระทบทางการเงนิในดา้นลบจากคาํสั งและมาตรการดา้นสขุภาพและความปลอดภยัที เกี ยวขอ้งกบั

โรคโควดิ-19 สภานิตบิญัญตัขิองรฐัไดอ้นุมตัเิงนิ 240 ลา้นดอลลารส์าํหรบัโครงการนี  (ESHB 1368

ลงนามยนืยนัอนุมตักิฎหมายเมื อวนัที  19 กมุภาพนัธ ์2021) 

Department of Commerce (กระทรวงพาณิชย)์ 

ของรฐัจะโพสตข์อ้มูลและเอกสารแปลบนเว็บไซตข์องเราที https://www.commercegrants.com

เมื อพอรท์ลัใบสมคัรเปิดขึ  น

เจา้ของธรุกจิสามารถโทรตดิตอ่ศูนยค์วามชว่ยเหลอืทางเทคนิคของเราเพื อถามคาํถามและรบัความชว่ยเหลอื

โดยพรอ้มใหบ้รกิารในหลายภาษา

ไทมไ์ลนท์ ั วไป

 29 มนีาคม: พอรท์ลัใบสมคัรทางออนไลนจ์ะเปิดใหบ้รกิาร เป็นระยะเวลาการสมคัร 12 วนั

 กลางเดอืนเมษายน: ตรวจสอบใบสมคัร

 พฤษภาคม: Commerce จะแจง้ใหผู้ร้บัเงนิทราบและเบกิจา่ยเงนิ

เราไดจ้ดัทาํเอกสารคาํถามที พบบ่อย [ลงิกไ์ปที https://commercegrants.com/grant-4/faqs]

เพื อตอบคาํถามที คณุอาจมี รวมถงึรายละเอยีดสาํคญัเกี ยวกบัขั นตอนการสมคัร โปรดอา่นอยา่งรอบคอบ

Department of Commerce ของรฐัวอชงิตนัไดร้ว่มมอืกบั Submittable 

เพื อจดัการขั นตอนการสมคัรและแจกจา่ยเงนิชว่ยเหลอื หากคณุยงัไม่มบีญัชขีอง Submittable 

คณุจะไดร้บัแจง้ใหล้งทะเบยีนกอ่นเขา้ถงึแบบฟอรม์ดงักลา่ว  Submittable แนะนําใหใ้ชเ้บราวเ์ซอร ์Google 

Chrome, Mozilla Firefox หรอื Apple Safari หากคณุมบีญัชทีี ใชง้านอยูก่บั Submittable 

คณุสามารถดาํเนินการสมคัรโครงการเงนิชว่ยเหลอื Working Washington: รอบที  4 ไดท้ี ดา้นลา่ง

ผูท้ี ไดร้บัเงินชว่ยเหลอืเรยีบรอ้ยแลว้จะไดร้บัแจง้ทางอเีมลภายในกลางเดอืนพฤษภาคม

โปรดตรวจสอบโฟลเดอรส์แปมของคณุเนื องจากอเีมลเงนิชว่ยเหลอืจะมาจาก Submittable ไม่ใช่

Department of Commerce ของรฐัวอชงิตนั

https://commercegrants.com/
https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=1368&Year=2021&Initiative=false
https://www.governor.wa.gov/news-media/inslee-signs-22-billion-covid-relief-bill
https://www.commercegrants.com/
https://commercegrants.com/grant-4/faqs
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โครงการเงินชว่ยเหลอื Working Washington: รอบที  4 – คาํถามการสมคัรขอรบัเงินชว่ยเหลอื

การกาํหนดคุณสมบตั:ิ 

1. คุณเป็นเจา้ของและดําเนินธรุกจิขนาดเล็กที แสวงหาผลกาํไรในรฐัวอชงิตนัใชห่รอืไม่

ใช ่/ ไม่

คํานิยาม: ธรุกจิขนาดเล็กที แสวงหาผลกาํไรหมายถงึธรุกจิที มเีป้าหมายในการทําเงนิ

โดยโครงสรา้งอาจเป็นแบบเจา้ของแต่ผูเ้ดยีว พนักงานสญัญาจา้งอสิระ งาน 1099 

และหรอืจดทะเบยีนนิตบุิคคลเป็นธรุกจิที  "แสวงหาผลกาํไร" (เชน่ บรษิทั C, บรษิทั S, 

บรษิทัที มวีตัถุประสงคท์างสงัคม, บรษิทัจาํกดั, หา้งหุน้สว่น)  

2. รายไดร้วมประจาํปีของธรุกจิของคณุในปี 2019 อยู่ระหว่าง 25,000 ถงึ 5,000,000 ดอลลารใ์ชห่รอืไม่* 

ใช ่/ ไม่

3. คุณเคยทําธรุกจิมากอ่นวนัที  1 มกราคม 2020 ใชห่รอืไม่* 

ใช ่/ ไม่

4. ธรุกจิของคณุสรา้งรายไดอ้ย่างนอ้ย 51% จากรฐัวอชงิตนัใชห่รอืไม่* 

ใช ่/ ไม่

5. คุณดําเนินธรุกจิในสถานที ต ั งจรงิในรฐัวอชงิตนั (แยกจากบา้นของคุณ) และชาํระค่าใชจ้า่ยทางตรง เชน่

สญัญาเชา่/คา่เชา่ ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ ใชห่รอืไม่

ใช ่/ ไม่

6. คุณประสบปัญหารายไดล้ดลงหรอืสูญเสยีรายไดร้ะหว่างปี 2019 ถงึ 2020 ใชห่รอืไม่* 

ใช ่/ ไม่

7. คุณตั งใจจะปิดกจิการอย่างถาวรในปี 2021 ใชห่รอืไม่* 

ใช ่/ ไม่

8. คุณกาํลงัมองหาเงนิชว่ยเหลอืในฐานะคนขบัรถของบรษิทัรถโดยสารรว่ม (เชน่ Uber) 

หรอืเจา้ของที พกั/ผูป้ระกอบการปล่อยเชา่บา้นพกัตากอากาศหรอืหอ้งชดุที อยู่อาศยัระยะสั น (เชน่ Airbnb หรอื VRBO) 

ใชห่รอืไม่* 

ใช ่/ ไม่
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ขอ้มูลธรุกจิ: 

1. ชื อตามกฎหมายของธรุกจิ* 

ป้อนชื อตามกฎหมายของธรุกจิของคุณตามที ปรากฏในใบอนุญาต

2. DBA ของธรุกจิ หากม ี("Does Business As" (ดําเนินธรุกจิในชื อ)) 

ป้อนชื อทางการคา้ "ดําเนินธรุกจิในชื อ" หากว่าแตกต่างไปจากชื อตามกฎหมายของธรุกจิของคุณ

3. ธรุกจิของคณุมหีมายเลข Unified Business Identifier (UBI, หมายเลขระบุธรุกจิแบบรวม) ใชห่รอืไม่* 

ใช ่/ ไม่

หมายเลข UBI 

คอืตวัเลขเกา้หลกัที ใชล้งทะเบยีนกบัหน่วยงานของรฐัหลายแห่งและอนุญาตใหคุ้ณทําธรุกจิในรฐัวอชงิตนั

บางคร ั งหมายเลข UBI ที รฐัออกใหจ้ะเรยีกวา่หมายเลขทะเบยีนภาษี หมายเลขทะเบยีนธรุกจิ

หรอืหมายเลขใบอนุญาตประกอบธรุกจิ

*คุณตอ้งป้อนหมายเลข UBI 

เวน้แต่คุณจะเป็นสมาชกิชนเผ่าที เป็นเจา้ของธรุกจิและไดร้บัใบอนุญาตหรอืจดทะเบยีนกบัชนเผ่าที ไดร้บัการยอมร ั

บจากรฐับาลกลางในรฐัวอชงิตนั

ดูขอ้มูลเพิ มเตมิไดท้ี คําถามที พบบ่อยของเรา

3a. UBI ของธรุกจิในรฐัวอชงิตนั (9 หลกั)*  

[จาํกดั: 9 อกัขระ (XXXXXXXXX)] 

4. คุณม ีEmployer Identification Number (EIN) ของรฐับาลกลางใชห่รอืไม่

ใช ่/ ไม่

Employer Identification Number (EIN, หมายเลขประจาํตวันายจา้ง) เรยีกอกีอย่างว่า Federal Tax 

Identification Number (TIN, หมายเลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษีของรฐับาลกลาง) โดยใชเ้พื อระบุนิตบุิคคล

โดยทั วไปแลว้ธรุกจิตอ้งม ีEIN ซึ งหมายเลข EIN มคีวามยาวเกา้หลกัและกาํหนดโดยรฐับาลกลางเชน่เดยีวกบั

Social Security number (หมายเลขประกนัสงัคม) ทั งนี   Internal Revenue Service (IRS, กรมสรรพากร) 

จะใชห้มายเลขดงักลา่วเพื อระบุผูเ้สยีภาษทีี ตอ้งยื นแบบแสดงรายการภาษีธรุกจิต่างๆ

รูปแบบทั วไปคอื xx-xxxxxxx

*เลอืก "ไม่" หากคุณไม่ม ีEIN เพราะคุณเป็นเจา้ของแต่ผูเ้ดยีวและไม่จาํเป็นตอ้งใช ้EIN 

คุณไม่จาํเป็นตอ้งใหห้มายเลขประกนัสงัคมของคุณในใบสมคัรนี 

ดูขอ้มูลเพิ มเตมิไดท้ี คําถามที พบบ่อยของเรา

https://commercegrants.com/grant-4/faqs/
https://commercegrants.com/grant-4/faqs/
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4a. Employer Identification Number (EIN) ของรฐับาลกลาง

[จาํกดั: 10 อกัขระ (XX-XXXXXXX)] 

5. ที อยู่ธรุกจิ (ตามที แสดงใน WA Department of Revenue (กรมสรรพากรของรฐัวอชงิตนั))  

บรรทดับา้นเลขที ถนน* 

หมายเลขหอ้งชดุหรอือาคาร (ไม่บงัคบั) 

เมอืง

รฐั

รหสัไปรษณีย ์

เทศมณฑล

6. คุณดําเนินกจิการในที อยู่ที แตกต่างจากที อยู่ธรุกจิตามที แสดงใน WA Department of Revenue ใชห่รอืไม่* 

ใช ่/ ไม่

6a. ที อยู่ธรุกจิจรงิ

บรรทดับา้นเลขที ถนน* 

หมายเลขหอ้งชดุหรอือาคาร (ไม่บงัคบั) 

เมอืง

รฐั

รหสัไปรษณีย ์

เทศมณฑล

7. หมวดหมู่รหสั North American Industrial Classification System (NAICS, ระบบการจาํแนกอตุสาหกรรมอเมรกิาเหนือ) 

[เลอืกจากดรอปดาวน]์ 

*สําหรบัธรุกจิที ใหบ้รกิารหลายอย่าง เชน่ โยคะสตูดโิอและคาเฟ่

ใหเ้ลอืกภาคธรุกจิที ตรงกบัแหล่งรายไดท้ี ใหญ่ที สุด

หากตอ้งการความชว่ยเหลอื ใหต้รวจสอบคําแนะนําการสนับสนุนของเราสําหรบัวธิกีารกาํหนดรหสั NAICS 

ของคุณ

 รหสั NAICS คอือะไร: https://www.naics.com/what-is-a-naics-code-why-do-i-need-one/

 คน้หารหสั NAICS 6 หลกัของคุณไดท้ี นี : https://www.naics.com/search

7a. โปรดระบุรหสั/อุตสาหกรรม NAICS 6 หลกัของธรุกจิที บ่งบอกถงึธรุกจิของคณุไดด้ทีี สุด* 

[เลอืกจากดรอปดาวน]์ 

8. คุณเร ิ มดาํเนินธรุกจิปีใด* 

[เลอืกจากดรอปดาวน]์ 

https://www.naics.com/what-is-a-naics-code-why-do-i-need-one/
https://www.naics.com/search
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9. ธรุกจิของคณุเป็นแฟรนไชสใ์ชห่รอืไม่* 

ใช ่/ ไม่

แฟรนไชสเ์ป็นโอกาสทางธรุกจิที ใหผู้ร้บัสทิธิ  ทําแฟรนไชส ์(อาจเป็นคุณ) ไดเ้ร ิ มตน้ธรุกจิโดยใชค้วามเช ี ยวชาญ

ความคดิ และกระบวนการของคนอื น (ของเจา้ของแฟรนไชส)์ ตวัอย่างเชน่ Supercuts, Anytime Fitness, 

Subway ฯลฯ

10. โปรดอธบิายธรุกจิของคุณและผลติภณัฑ/์บรกิารหรอืกจิกรรมของธรุกจิดงักลา่ว:* 

[จาํกดัที  100 คํา] 

11. โปรดอธบิายผลกระทบที การระบาดของโรคโควดิ-19 มตีอ่ธรุกจิของคณุ:* 

[จาํกดัที  100 คํา] 

ภมูหิลงัทางธรุกจิ: 

1. รายไดร้วมของธรุกจิคุณสาํหรบัปีปฏทินิ 2019 เป็นเท่าไร* 

[$ ดอลลารส์หรฐั] 

*โปรดป้อนตวัเลขเท่านั น ใหปั้ดเศษเป็นเลขจาํนวนเต็มที ใกลท้ี สุดและไม่ใสเ่คร ื องหมายจลุภาคหรอืทศนิยม

ตวัอย่าง: $85,450.15 จะป้อนเป็น 85450 

รายไดร้วมของธรุกจิคอืจาํนวนเงนิที ธรุกจิของคุณไดร้บัจากการขายสนิคา้หรอืบรกิารกอ่นที จะหกัลบภาษีและค่าใ

ชจ้า่ยอื นๆ ขอ้มูลนี จะหาไดใ้นแบบแสดงรายการภาษปีี 2019 หรอืรายการ Schedule C สาํหรบัเจา้ของแต่ผูเ้ดยีว:
https://www.irs.gov/instructions/i1040sc

*โปรดทราบว่าตอ้งมแีบบแสดงรายการภาษีปี 2019 ในการอปัโหลดเพื อใหม้สีทิธิ  ไดร้บัเงนิชว่ยเหลอืนี 

2. รายไดร้วมของธรุกจิคุณสาํหรบัปีปฏทินิ 2020 เป็นเท่าไร* 

โปรดระบุรายไดโ้ดยประมาณที ถูกตอ้งแม่นยําที สุดหากคุณยงัไม่ไดจ้า่ยภาษีในปีนั น* 

[$ ดอลลารส์หรฐั] 

*โปรดป้อนตวัเลขเท่านั น ใหปั้ดเศษเป็นเลขจาํนวนเต็มที ใกลท้ี สุดและไม่ใสเ่คร ื องหมายจลุภาคหรอืทศนิยม

ตวัอย่าง: $85,450.15 จะป้อนเป็น 85450 

รายไดร้วมของธรุกจิคอืจาํนวนเงนิที ธรุกจิของคุณไดร้บัจากการขายสนิคา้หรอืบรกิารกอ่นที จะหกัลบภาษีและค่าใ

ชจ้า่ยอื นๆ ขอ้มูลนี จะหาไดใ้นแบบแสดงรายการภาษปีี 2020 หรอืรายการ Schedule C สาํหรบัเจา้ของแต่ผูเ้ดยีว:
https://www.irs.gov/instructions/i1040sc 

https://www.irs.gov/instructions/i1040sc
https://www.irs.gov/instructions/i1040sc
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3. คุณมคี่าใชจ้า่ยเพิ มเตมิเนื องจากการระบาดของโรคโควดิ-19 หรอืไม่ ตวัอย่างเชน่

คุณซื  อแผงกั นหรอืฉากกั นพลาสตกิ, Personal Protective Equipment (PPE, อุปกรณนิ์รภยัส่วนบุคคล) 

สําหรบัพนักงาน, โคมไฟทําความรอ้น, เต็นท ์

หรอืการดดัแปลงเพื อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดล่าสดุในดา้นความปลอดภยัและสาธารณสุข

โปรดเลอืกจาํนวนเงนิโดยประมาณ* 

[เลอืกจากดรอปดาวน]์ 

4. ลกูคา้ส่วนใหญ่ของคุณเป็นลูกคา้ธรุกจิ (B2B) หรอืลูกคา้เป็นรายๆ โดยตรง (B2C)* 

Business to Business (B2B) / Business to Consumer (B2C) / ฉันไม่ทราบ

Business-to-business (B2B, ธรุกจิสู่ธรุกจิ) เป็นรูปแบบการทําธรุกรรมระหว่างธรุกจิดว้ยกนั เชน่

ธรุกรรมระหว่างผูผ้ลติกบัผูค้า้ส่ง หรอืผูค้า้ส่งกบัผูค้า้ปลกี

Business-to-consumer (B2C, ธรุกจิสู่ลูกคา้) 

หมายถงึกระบวนการขายสนิคา้และบรกิารโดยตรงระหวา่งธรุกจิกบัผูบ้รโิภค/ลูกคา้ที เป็นผูใ้ชผ้ลติภณัฑห์รอืบรกิา

รนั นๆ บรษิทัสว่นใหญ่ที ขายใหก้บัผูบ้รโิภคโดยตรงสามารถเรยีกไดว้่าเป็นบรษิทั B2C 

5. ชาตพินัธุ*์ 

ฮสิแปนิกหรอืลาตนิ/ไม่ใชฮ่สิแปนิกหรอืลาตนิ/ฉันปฏเิสธที จะตอบ

6. ธรุกจิของฉันอย่างนอ้ย 51% เป็นเจา้ของและดําเนินการโดย:  

หมายความวา่: เป็นเจา้ของธรุกจิอย่างนอ้ย 51% แสดงใหเ้ห็นถงึเงนิหรอืความเช ี ยวชาญที นํามารว่มลงทุนลงแรง

และควบคุมการบรหิารจดัการและการดําเนินงานประจาํวนั

[เลอืกทั งหมดที เกี ยวขอ้ง] 

ผูห้ญงิ / ทหารผ่านศกึอเมรกินั / แอฟรกินัอเมรกินั/คนผวิดํา / ฮสิแปนิก/ลาตนิ / เอเชยีนอเมรกินั / ชาวเกาะแปซฟิิก / 

ชาวฮาวายพื  นเมอืง / ชาวอะแลสกาพื  นเมอืง / อเมรกินัพื  นเมอืง / LGBTQ+ / ฉันปฏเิสธที จะตอบ

ผลกระทบทางธรุกจิ: 

1. คุณลดจาํนวนพนักงานตั งแต่วนัที  1 มนีาคม 2020 เป็นตน้มาเนื องจากโควดิ-19 ใชห่รอืไม่ (ไม่นับตวัเอง)* 

ใช ่/ ไม่ / ฉันไม่มพีนักงาน

2. ธรุกจิของคณุจาํเป็นตอ้งปิดทําการโดยคําสั งของรฐับาลตามประกาศ 20-25 ณ วนัที  25 มนีาคม 2020 ถงึ 12 

กุมภาพนัธ ์2021 ใชห่รอืไม่* 

ใช ่/ ไม่ / ฉันไม่ทราบ

https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/20-25%20Coronovirus%20Stay%20Safe-Stay%20Healthy%20%28tmp%29%20%28002%29.pdf
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3. ธรุกจิของคณุยงัคงปิดทําการช ั วคราวหรอืกาํลงัดําเนินการแบบไม่เต็มกาํลงัความสามารถใชห่รอืไม่* 

ใช ่/ ไม่

การสนับสนุนทางธรุกจิ: 

1. 

ระบุว่าจะใชเ้งนิทุนเพื อรกัษาการดําเนินงานหรอืชว่ยในการเปิดทําการธรุกจิของคุณอกีคร ั งหากถูกบงัคบัใหปิ้ดช ั วคราว

ทั งหมดเนื องจากประกาศ 20-25 ของผูว้่าการ (ขอ้กาํหนด "Stay Safe-Stay Healthy" (รกัษาตวั-รกัษาสุขภาพ))* 

รกัษาการดําเนินงาน/ชว่ยในการเปิดทําการอกีคร ั ง

เลอืก "ชว่ยในการเปิดทําการอกีคร ั ง" 

หากคุณหยุดทํากจิกรรมทางธรุกจิทั งหมดหรอืไม่ไดร้บัรายไดท้างธรุกจิเป็นเวลาอย่างนอ้ยหนึ งสปัดาหร์ะหว่างวนัที 

25 มนีาคม 2020 ถงึ 28 มนีาคม 2021 อนัเป็นผลมาจากประกาศ 20-25 หรอืคําสั งที เกี ยวขอ้งกบัโควดิ-19 

ที ออกโดยผูว้่าการมลรฐั

2. คุณไดร้บัเงนิเยยีวยา เงนิกู ้ และ/หรอืเงนิชว่ยเหลอือะไรบา้งและไดเ้ป็นจาํนวนเท่าไร

[เลอืกทั งหมดที เกี ยวขอ้ง] 

ฉันยงัไม่ไดร้บัเงนิชว่ยเหลอืหรอืเงนิกูใ้ดๆ/Paycheck Protection Program (PPP, โครงการคุม้ครองค่าจา้ง)/Economic 

Injury Disaster Loans (เงนิกูช้ว่ยผูป้ระสบภยัพบิตัทิางเศรษฐกจิ)/เงนิเยยีวยาอื นๆ

การตอบคําถามนี ไม่ทําใหคุ้ณหมดสทิธิ  รบัเงนิชว่ยเหลอื

2a. จาํนวนเงนิที ไดร้บั* 

[$ ดอลลารส์หรฐั] 

3. คุณตอ้งการให ้Commerce แชรข์อ้มูลตดิตอ่ของคุณกบัองคก์รอื นๆ ที อาจมเีงนิชว่ยเหลอืทางธรุกจิใชห่รอืไม่* 

ใช ่/ ไม่

Commerce จะไม่แชรข์อ้มูลทางการเงนิหรอืแชรข์อ้มูลของคุณกบัองคก์รการคา้ใดๆ

การรบัรอง: 

การรบัรอง I 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าไดร้บัอนุญาตใหส้่งขอ้เสนอนี ในนามของธรุกจิ

เลอืกชอ่งทําเคร ื องหมายเพื อยนืยนัการรบัรองของคุณ* 

การรบัรอง II 

https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/20-25%20Coronovirus%20Stay%20Safe-Stay%20Healthy%20%28tmp%29%20%28002%29.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/20-25%20Coronovirus%20Stay%20Safe-Stay%20Healthy%20%28tmp%29%20%28002%29.pdf
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ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าธรุกจินี ไม่มกีารเลอืกปฏบิตัอิย่างผดิกฎหมายในเร ื องของพนักงาน อาสาสมคัร

การส่งมอบโครงการหรอืบรกิาร หรอืลูกคา้ที ใหบ้รกิารตามอายุ เพศ ศาสนา/ลทัธิ เช ื  อชาติ สผีวิ สญัชาตหิรอืชาตพินัธุ ์

รสนิยมทางเพศ อตัลกัษณท์างเพศหรอืการแสดงออกทางเพศ ความพกิาร สถานภาพการสมรส

สถานะทางทหารหรอืทหารผ่านศกึ การตั งครรภห์รอืขอ้มูลทางพนัธกุรรม

เลอืกชอ่งทําเคร ื องหมายเพื อยนืยนัการรบัรองของคุณ* 

การรบัรอง III 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มูลที ใหม้านั นถกูตอ้งและสะทอ้นถงึกจิกรรมทางธรุกจิของผูส้มคัรอย่างถกูตอ้ง

ขา้พเจา้ยนืยนัวา่หากไดร้บัเงนิชว่ยเหลอืจากการระดมทุน Working Washington: รอบที  4 

เงนิดงักลา่วจะใชเ้พื อใหม้เีพยีงพอต่อค่าใชจ้า่ยที เกดิขึ  นระหวา่งวนัที  1 มนีาคม 2020 ถงึวนัที  30 มถิุนายน 2021 

เนื องจากความยากลําบากทางการเงนิที เกดิจากการระบาดของโรคโควดิ-19 

และเงนิทุนนี จะนําไปใชส้าํหรบัค่าใชจ้า่ยที ไม่ครอบคลมุโดยแหล่งเงนิทุนของรฐัหรอืเอกชนอื นๆ ที เกี ยวขอ้งกบัโควดิ-19 

ขา้พเจา้ทราบว่าธรุกจิของขา้พเจา้อาจไดร้บัการขอใหแ้สดงใบเสรจ็หรอืเอกสารประกอบเพิ มเตมิเป็นเวลาสูงสุด 6 

ปีหลงัจากไดร้บัเงนิชว่ยเหลอืใดๆ หากพบว่าค่าใชจ้า่ยใดๆ ที ชาํระดว้ยเงนิชว่ยเหลอืนั นไม่มคีุณสมบตัติามแนวทางของ

Federal Treasury (กระทรวงการคลงัสหรฐั) หรอืแนวทางของการสมคัร

ขา้พเจา้ตกลงที จะจา่ยชดเชยเงนิชว่ยเหลอืคนืให ้Commerce เต็มจาํนวน

เลอืกชอ่งทําเคร ื องหมายเพื อยนืยนัการรบัรองของคุณ* 

การรบัรอง IV 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าธรุกจิของขา้พเจา้มกีารดาํเนินการและไม่มปัีญหาดา้นการปฏบิตัติามขอ้กาํหนดหรอืขอ้บงัคบัใดๆ

ของหน่วยงานประจาํมลรฐัหรอืหน่วยงานของรฐับาลกลาง ณ วนัที  1 มนีาคม 2020 

เลอืกชอ่งทําเคร ื องหมายเพื อยนืยนัการรบัรองของคุณ* 

การรบัรอง V 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าธรุกจิของขา้พเจา้ไม่ไดก้าํลงัดําเนินการประกาศลม้ละลายหรอืไม่ไดก้าํลงัมคีดคีวามในปัจจบุนั/ที ย ั

งไม่ไดต้ดัสนิ

เลอืกชอ่งทําเคร ื องหมายเพื อยนืยนัการรบัรองของคุณ* 

การรบัรอง VI 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าธรุกจิของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ป็นหนึ งในหมวดหมู่ต่อไปนี : 

 การดําเนินงานที เกี ยวกบักญัชาที ไดร้บัใบอนุญาต

 หน่วยงานของรฐัหรอืเจา้หนา้ที รฐัที ไดร้บัการเลอืกตั ง

 ธรุกจิที ไม่มกีารดําเนินงานโดยตรง บรษิทัลงทุนหลกัทรพัย ์และนักลงทุนที ยื น Schedule E 

ในแบบแสดงรายการภาษีสว่นบุคคล

 ธรุกจิทางการเงนิที ประกอบธรุกจิการใหกู้ย้มืเป็นหลกั เชน่ ธนาคาร บรษิทัเงนิทุน

และบรษิทัซื  อขายบญัชลีูกหนี 
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 ธรุกจิที มสี่วนรว่มในกจิกรรมที สงัคมไม่พงึปรารถนาหรอืกจิกรรมที ถอืว่ามลีกัษณะเอารดัเอาเปรยีบลูกคา้โดยธ

รรมชาติ เชน่ ธรุกจิเชา่ซื  อและธรุกจิรบัซื  อเชค็

 ธรุกจิที มลีกัษณะกระตุน้ความตอ้งการทางเพศ (ธรุกจิ "สําหรบัผูใ้หญ่") 

 ธรุกจิที มสี่วนรว่มในกจิกรรมทางการเมอืงหรอืการล็อบบี  เป็นหลกั

 ธรุกจิที จาํกดัการอุปถมัภไ์ม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ

นอกเหนือจากขอ้จาํกดัดา้นความสามารถหรอืขอ้จาํกดัดา้นอายุเนื องจากขอ้บงัคบั

 ธรุกจิที ถูกตดัสทิธิ  โดยรฐับาลกลาง

เลอืกชอ่งทําเคร ื องหมายเพื อยนืยนัการรบัรองของคุณ* 

ลายเซน็: 

โปรดทราบ: เมื อป้อนขอ้มูลในชอ่งตอ่ไป (ชื อ ตําแหน่ง โทรศพัทท์ี ตดิต่อได ้ และวนัที ) จะถอืว่าคุณ: 

1. แสดงตนว่าเป็นเจา้หนา้ที หรอืตวัแทนอื นๆ

ที ไดร้บัอนุญาตอย่างถูกตอ้งใหเ้ขา้ทําขอ้ตกลงที มผีลผกูพนัตวัผูส้มคัรในทางกฎหมาย

2. ตกลงที จะสง่ใบสมคัรขอรบัเงนิชว่ยเหลอืนี ในรปูแบบอเิล็กทรอนิกส ์

ซ ึ งจะมผีลผูกพนัโดยตวัเนื อหาในฐานะธรุกรรมทางอเิล็กทรอนิกส ์

3. ตกลงว่าการใส่ขอ้มูลลงในชอ่งต่อไปนี จะถอืเป็นลายเซน็อเิล็กทรอนิกส:์ 

ชื อ

ตําแหน่ง

โทรศพัทท์ี ตดิต่อได ้

วนัที 

**Department of Commerce 

ของรฐัวอชงิตนัจะไม่ยอมรบัการพจิารณาอกีคร ั งหรอืการยื นอุทธรณเ์ร ื องใบสมคัรขอรบัเงนิชว่ยเหลอื Working 

Washington: รอบที  4 ที ส่งไปแลว้ ไม่อนุญาตใหแ้กไ้ขขอ้ผดิพลาดหรอืปรบัแกใ้ดๆ

หลงัจากที คุณส่งใบสมคัรไปแลว้ ดูแหล่งขอ้มูลและโอกาสขอเงนิชว่ยเหลอืเพิ มเตมิไดท้ี : 
https://commercegrants.com  **

สาํหรบัอา้งองิเท่านั น ใบสมคัรทางออนไลนเ์ท่านั น

หากตอ้งการสมคัร โปรดไปที https://commercegrants.com

https://commercegrants.com/
https://www.commercegrants.com**/
https://www.commercegrants.com**/
https://commercegrants.com/

