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รอบที� 3: การทาํงานใน Washington Small
Business Grants
แอปพลเิคชนัสําหรับเงนิทนุฉุกเฉนิสงูถงึ 20,000 ดอลลารจ์ะเปิดให ้
บรกิารในชว่งตน้สปัดาหน์ี�

Gov. Jay Inslee ประกาศเพิ�มอกี 70 ลา้นดอลลารสํ์าหรับเงนิชว่ยเหลอืทางธรุกจิ 50 ลา้นดอลลารน์ี�
เป็นเงนิชว่ยเหลอืสําหรับ Working Washington Small Business รอบ 3 สว่นที�เหลอืจะนําไปสู่
การระดมทนุสําหรับธรุกจิที�มคีณุสมบตัเิหมาะสมซึ�งสมคัรในรอบกอ่นหนา้ของโครงการใหค้วามชว่ย
เหลอืดา้นความยดืหยุน่

หมายเหต:ุ ธรุกจิที�สมคัรเขา้รว่มโครงการใหค้วามยดืหยุน่จะไมต่อ้งดําเนนิการใด ๆ

การเขา้ชมไซตแ์อปพลเิคชนัอาจสงูดงัน ั�นเวลาในการโหลดหนา้เว็บอาจไดร้บัผลกระทบ ผู ้
สมคัรควรอดทนหรอืพยายามเขา้ถงึเว็บไซตใ์นชว่งเวลาที�ไมเ่รง่รบีเชน่ตอนเชา้ตรูต่อนเย็น
หรอืวนัหยดุสดุสปัดาห์

ใครสามารถสมคัรรอบ 3 ไดบ้า้ง?
ทนุเหลา่นี�จัดลําดบัความสําคญัสําหรับ:
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ธรุกจิขนาดเล็กที�มรีายไดต้อ่ปี 5 ลา้นดอลลารห์รอืนอ้ยกวา่ในปี 2562  

และ 
ธรุกจิในภาคสว่นที�ไดรั้บผลกระทบมากที�สดุจากมาตรการดา้นสาธารณสขุหรอืภาคสว่นลา่สดุที�
ประสบผลกระทบสะสมอยา่งมนัียสําคญั ตวัอยา่งเชน่รา้นอาหารที�ใหบ้รกิารเต็มรปูแบบศนูยอ์อก
กําลงักายลานโบวล์ิ�งและสถานที�แสดงดนตรแีละกจิกรรมตา่งๆ
องคก์รการกศุลบางแหง่อาจมสีทิธิ�ไดเ้ชน่กนัหากพวกเขามกีจิกรรมทางธรุกจิหลกัที�อยูใ่นหมวด
หมูท่ี�คลา้ยกนัดงัที�ระบไุวข้า้งตน้ ตวัอยา่ง - รา้นอาหารที�ใหบ้รกิารเต็มรปูแบบหรอืสถานที�แสดง
ดนตรทีี�ไมแ่สวงหาผลกําไร
หาก Commerce สามารถใหท้นุแกผู่ส้มคัรที�มสีทิธิ�ทั �งหมดจากกลุม่ลําดบัความสําคญัและเงนิยงั
คงอยูเ่ราอาจใหเ้งนิชว่ยเหลอืแกธ่รุกจิเพิ�มเตมิหรอืองคก์รไมแ่สวงหาผลกําไรจากภาคสว่นอื�น ๆ
หรอืผูท้ี�มรีายไดต้อ่ปีมากกวา่ 5 ลา้นดอลลาร์

แอปพลเิคชนัอธบิายเกณฑเ์พิ�มเตมิ เจา้ของธรุกจิที�มสีถานที�ตั �งหลายแหง่สามารถสมคัรสถานที�
ตั �งแตล่ะแหง่ที�มหีมายเลข UBI เฉพาะของตนเองได ้

 

เงนิชว่ยเหลอืจา่ยใหอ้ะไร:
เงนิรางวลัสงูสดุจะสงูถงึ $ 20,000

เงนิชว่ยเหลอืสามารถครอบคลมุเฉพาะคา่ใชจ้า่ยหรอืตน้ทนุที�เกดิขึ�นเนื�องจาก COVID-19 และ
จําเป็นตอ่การดําเนนิธรุกจิตอ่ไป แอปพลเิคชนัมรีายการตรวจสอบคณุสมบตัติามเกณฑต์อ่ไปนี�:

คา่ใชจ้า่ยเกี�ยวโยงกบัเหตฉุุกเฉนิ COVID-19

คา่ใชจ้า่ยเป็นสิ�งที�“ จําเป็น” ในการดําเนนิธรุกจิตอ่ไป
คา่ใชจ้า่ยไมไ่ดเ้ตมิเต็มรายไดข้องรัฐบาลที�ลดลงในชว่งสั �น ๆ (เชน่ภาษีใบอนุญาตรัฐมณฑล
รัฐบาลกลางและ / หรอืคา่ธรรมเนยีมเมอืง)

ธรุกจิจะยนืยนัดว้ยตนเองวา่คา่ใชจ้า่ยดงักลา่วไมไ่ดรั้บการสนับสนุนจากกองทนุอื�นใดไมว่า่จะเป็น
ภาคเอกชนรัฐหรอืรัฐบาลกลาง
The business wouldn’t be requesting assistance with expenses if they had not

been impacted COVID-19.

The application has more detail regarding what expenses are covered by this grant.

 

How to apply:
The online application portal will open this week and a link to the application will

appear on this page.
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Priority will be given to applications received by Dec. 11, 2020. If Commerce is able

to fund all the applicants who submit by that time, we may be able to consider

applicants who submit after the 11th.

Here is a checklist of the information you’ll need to have ready:
Applicant W-9 Request for Taxpayer Identification Number

Copy of valid government-issued photo I.D.

For tribal-member owned businesses: license or certification if business activity is

conducted outside the tribal jurisdiction; letter or certification from the tribe

recognizing you as a business if business activity is within the tribal jurisdiction.

Copy of 2019 Tax Return or other con�rmation of Business Gross Revenues for

2019.

For businesses with a physical location, evidence of that location, such as lease,

tax statement, utility bill, etc.

NAICS code or clear description of your primary business activity. A NAICS code is

helpful, but not necessary. If you have never used a NAICS code, you can learn

more here: What is a NAICS Code? and explore NAICS codes to see which one �ts

your business.

Apply Now!

Have a question? Need help?
หากคณุมคํีาถามหรอืตอ้งการความชว่ยเหลอืโปรดสง่อเีมลถงึเรา
ที�bizgrants@commerce.wa.gov หรอืโทรสายดว่นของเราระหวา่ง 8.00 น. ถงึ 17.00 น. ที�:

(360) 725-5003

หากคณุตอ้งการความชว่ยเหลอืในภาษาอื�นนอกเหนอืจากภาษาองักฤษ Commerce มี
เครอืขา่ย  พนัธมติรความยดืหยุน่ทางธรุกจิที�สามารถชว่ยคณุในข ั�นตอนการสมคัรได้
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ออกแบบและจัดการโดยทมีงานบรกิารชนบทและการตลาดพาณชิย์

คําชี�แจงการเขา้ถงึเว็บไซต์

 

ออกแบบโดยElegant Themes | ขบัเคลื�อนโดยWordPress
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