
เงนิชว่ยเหลือWorking Washington: รอบที  4 
สมคัรต ั งแตว่นัที  29 มีนาคมถงึ 9 เมษายน
พรอ้มใหบ้รกิารชว่ยเหลือในการสมคัร! 

หากตอ้งการสมคัร โปรดไปที https://commercegrants.com

วตัถุประสงค : ใหเ้งนิชว่ยเหลือธุรกจิขนาดเล็กที แสวงหาผลกาํไร
โดยเฉพาะธุรกจิที ตอ้งปิดทาํการเนื องจากมาตรการดา้นสาธารณสขุและความปลอดภยั

คณุสมบตั:ิ ธุรกจิขนาดเล็กที แสวงหาผลกาํไรที มีสถานที ต ั งจรงิ (แยกจากที บา้น) และสรา้งรายไดร้วมระหวา่ง 25,000 ถงึ 5 

ลา้นดอลลาร์ในปี 2019

ลาํดบัความสาํคญัของการใหเ้งนิชว่ยเหลือ: 
 ธุรกจิที ตอ้งปิดทาํการเนื องจากขอ้กาํหนดดา้นสาธารณสุขและความปลอดภยั
 ธุรกจิที สญูเสยีรายไดอ้นัเป็นผลมาจากการปิดทาํการ
 ธุรกจิที มคีา่ใชจ้า่ยเพิ มขึ นเพื อรกัษาความปลอดภยัของการดาํเนินงาน
 ธุรกจิที ผูด้อ้ยโอกาสในอดตีเป็นเจา้ของและดาํเนินการ
 การกระจายเงนิชว่ยเหลืออย่างเทา่เทียมกนัท ั วท ั งรฐัรวมท ั งในพื นที ชนบท

ระยะเวลาการสมคัร:   
 พอร์ทลัใบสมคัรทางออนไลน์จะเปิดใหบ้รกิารในเชา้วนัที  29 มนีาคม
 เปิดรบัสมคัรจนถงึวนัที  9 เมษายน เวลา 17:00 น. PDT
 หากตอ้งการสมคัร โปรดไปที https://commercegrants.com

พรอ้มใหบ้รกิารชว่ยเหลอืในการสมคัร!  
 อเีมล commercegrants@submittable.com
 คอลเซ็นเตอร์ภาษาองักฤษ (855) 602-2722:  

8:00 - 19:00 น. ในวนัจนัทร์ - ศกุร์ และ 13:00 - 17:00 น. ในวนัเสาร์และวนัอาทติย์
 คอลเซ็นเตอร์หลายภาษา (206) 333-0720

(อมัฮารา อาหรบั องักฤษ จีนกลาง รสัเซีย โซมาเลีย สเปน ตากาล็อก และเวียดนาม) 
9:00 - 19:00 น. ในวนัจนัทร์ - ศกุร์ และ 13:00 - 18:00 น. ในวนัเสาร์และวนัอาทติย์

 ความช่วยเหลือทางเทคนิคโดยแมสเซนเจอร์ประจาํชุมชนที เชื อถือไดผ้า่นองค์กรพนัธมติรตา่งๆ
ของเราในดา้นความเขม้แข็ง https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/technical-
assistance-from-trusted-community-messengers/

เอกสารประกอบที จาํเป็น: 
 สาํเนาแบบแสดงรายการภาษีปี 2019 (รฐับาลกลาง) ที ยื นแลว้

 สาํเนาแบบแสดงรายการภาษีปี 2020 (รฐับาลกลาง) หากยื นแลว้
หากไมม่เีอกสารปี 2020 เจา้ของธรุกจิตอ้งรบัรองและประมาณจาํนวนรายไดร้วมประจาํปี

 WA State Unified Business Identifier number (UBI, หมายเลขระบธุุรกจิแบบรวมประจาํรฐัวอชงิตนั) 
ธุรกจิของชนเผา่ที ไมม่ี UBI สามารถระบุการตรวจสอบความถูกตอ้งทางธุรกจิในรูปแบบอื นๆ ได้
ตรวจสอบเว็บไซต์นี เพื อใหแ้น่ใจวา่ใบอนุญาตทางธุรกจิของคณุอยูใ่นสถานะที ดี: https://dor.wa.gov/open-
business/business-licensing-and-renewals-faqs#renewed

 Federal Employer Identification Number (EIN, หมายเลขประจาํตวันายจา้งของรฐับาลกลาง) หากมี

 บตัรประจาํตวัที มรูีปถา่ยซึ งออกโดยรฐับาลที ถูกตอ้ง
 หากไดร้บัเงนิชว่ยเหลือจะตอ้งกรอกแบบฟอร์ม W-9
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ไมม่ีสทิธิ  สมคัร — ธุรกจิและองค์กรประเภทตอ่ไปนี ไมม่สีทิธิ  เขา้รว่มโครงการเงนิชว่ยเหลือนี : 
ธุรกจิที เป็น

 ธุรกจิสาํหรบัผูใ้หญ ่(มลีกัษณะกระตุน้ความตอ้งการทางเพศ) 

 ผูผ้ลติทางการเกษตรและสตัว์นํ า (เชน่ ไรน่าและฟาร์มปศสุตัว์) 

 ผูใ้หบ้รกิารดแูลเด็ก (ยกเวน้กจิกรรมสนัทนาการ/ความบนัเทงิ) 

 บรษิทัทางการเงนิ (ธนาคาร บรษิทัเงนิทุน และบรษิทัซื อขายบญัชีลูกหนี ) 

 โรงพยาบาล/ผูใ้หบ้รกิารดา้นการดแูลสขุภาพ (บรกิารสว่นบคุคล เชน่ การนวด/หมอจดักระดกู ม◌ีสทิธิ  ) 

 การดาํเนินงานที เกี ยวกบักญัชา
 ธุรกจิที ไมม่กีารดาํเนินงานโดยตรง (บรษิทัลงทุนหลกัทรพัย์ นกัลงทุนที ยื น Schedule E กบั Internal 

Revenue Service (IRS, กรมสรรพากร)) 

 การดาํเนินกจิกรรมทางการเมอืงหรือกจิกรรมการล็อบบี เป็นหลกั
 ธุรกจิที เอารดัเอาเปรียบลูกคา้ (ธุรกจิเชา่ซื อและธุรกจิรบัซื อเช็ค) 

 บรกิารวชิาชีพ (บญัชี ประกนัภยั กฎหมาย บรกิาร/บรษิทัทางการเงนิ สถาปนิก ฯลฯ) 

 การจดัการทรพัย์สนิ/อสงัหารมิทรพัย์

 ธุรกจิเก็งกาํไร

 หน่วยงานของรฐัหรือตาํแหน่งของเจา้หน้าที รฐัที ไดร้บัการเลือกต ั ง
 หอ้งสมดุ
 ธุรกจิหรือองค์กรที ไมแ่สวงหาผลกาํไร
 โรงเรียน (อนุบาล ประถม มธัยม และสงูกวา่นั น) 

 ธุรกจิที กาํลงัมคีดคีวามในปจัจุบนั/ที ยงัไมไ่ดต้ดัสนิ

 ธุรกจิที กาํลงัดาํเนินการประกาศลม้ละลาย
 ธุรกจิที ถูกตดัสทิธิ  โดยรฐับาลกลาง
 ธุรกจิที พบวา่มีปญัหาดา้นการปฏบิตัติามขอ้กาํหนดหรือขอ้บงัคบัณ เดอืนมนีาคม 2020 

 ธุรกจิที พบวา่ละเมดิคาํส ั งที เกี ยวขอ้งกบัโรคโควดิ-19 ที ออกโดยผูว้า่การมลรฐั
ซึ งรวมถงึการยงัคงเปิดทาํการเมื อไดร้บัคาํส ั งใหปิ้ด
หรือไมค่าํนึงถงึมาตรการดา้นสขุภาพหรือความปลอดภยัในเรื องโควดิ-19 ที บงัคบัใชก้บัธุรกจิ

 ธุรกจิที ปิดทาํการถาวรหรือต ั งใจจะปิดทาํการถาวรในปี 2021 

 ธุรกจิที จาํกดัการอปุถมัภ์ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ
นอกเหนือจากขอ้จาํกดัดา้นความสามารถหรือขอ้จาํกดัดา้นอายุตามขอ้บงัคบั
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