
 

 
 

ใบสมคัรเงินช่วยเหลอืธุรกจิขนาดเล็ก LISC 
 

แบบฟอรม์ใบสมคัรนีร้วบรวมขอ้มูลเบือ้งตน้สําหรบัธุรกจิทีต่อ้งการขอเงนิชว่ยเหลือธุรกจิขนาดเล็

ก ก่อนดําเนินการต่อ 

ขอแนะนําใหผู้ส้มคัรอ่านคําถามทีพ่บบ่อยออนไลนสํ์าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัเงนิช่วยเหลอืธุรกิ

จขนาดเล็กรอบนี ้

 
ขอ้กําหนดและเง่ือนไข: 

ผูส้มคัรสามารถสมคัรขอเงนิช่วยเหลือไดค้ร ัง้เดยีวในรอบนีแ้ละสําหรบัธุรกจิเดยีวเท่าน้ัน 

สําหรบัเจา้ของธุรกจิทีม่หีลายธุรกจิ โปรดกรอกใบสมคัรนีโ้ดยยดึตามธุรกจิที่ใหญท่ีสุ่ดของคุณ 

ผูร้บัเงนิช่วยเหลือสามารถรบัเงนิช่วยเหลอืไดเ้พยีงหน่ึงรายการต่อหน่ึงหมายเลขผูเ้สียภาษีประเภท

บุคคลธรรมดาและธุรกจิ 

ธุรกจิที่มคุีณสมบตัจิะไดร้บัเงนิชว่ยเหลือและการมสีิทธขิ ึน้อยู่กบัการส่งใบสมคัรทีถู่กตอ้งและครบถ ้

วน 

 
ธุรกจิของชนกลุ่มน้อย ผูห้ญงิ และทหารผ่านศกึจะไดร้บัการพจิารณาก่อน 

ผูไ้ดร้บัเงนิช่วยเหลือทุกรายจะตอ้งรบัรองว่าพวกเขากําลงัส่งเสรมิผลประโยชนท์ี่ดทีีสุ่ดของชมุชนแ

ละไดร้บัผลกระทบเชงิลบจากวกิฤตโควดิ-19 

องคก์รที่ไม่แสวงหาผลกําไรไม่มสีทิธสิมคัรขอรบัเงนิช่วยเหลอืนี ้

 
การไดร้บัเลือกใหเ้ขา้รอบสุดทา้ยไม่ไดร้บัประกนัว่าคุณจะไดร้บัเงนิช่วยเหลอื 

ในฐานะผูเ้ขา้รอบสุดทา้ย 

คุณอาจตอ้งส่งเอกสารเพิม่เตมิเพือ่คดักรองและตรวจสอบขอ้มูลธุรกจิเพือ่การสอบทานธุรกจิตาม

ที่ผูส้นับสนุนเงนิชว่ยเหลือกําหนดไว ้ซึง่รวมถงึการตรวจสอบภมูหิลังที่เราจะดําเนินการและการส่ง 

W-9 และขอ้มูลธนาคารที่เหมาะสมเพือ่รบัเงนิช่วยเหลือ 

 

สําหรบัอา้งอิงเทา่น้ัน ในการสมคัร 
คุณตอ้งกรอกใบสมคัรบนเว็บไซตข์องเรา:  

LISC Small Business Relief Grants 
 

https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/


ความเป็นส่วนตวั: ขอ้มูลทีก่รอกผ่านขัน้ตอนการสมคัรนีเ้ป็นความรบัผดิชอบของผูส้มคัรแต่ละคน 
ใบสมคัรที่ส่งไปยงัพอรท์ลัยงัคงเป็นความลบัต่อสาธารณชนและผูส้มคัรรายอื่น ๆ  
ผูส้มคัรจะไม่เอาผดิกบั LISC บรษิัทในเครอื สมาชกิ หุน้ส่วน และพนักงานสําหรบัความสูญเสยี 
ความเสียหาย ตน้ทุน หรอืค่าใชจ่้ายใด ๆ  ที่เกีย่วขอ้งกบัการใชห้รอืความเพยีงพอ ความถูกตอ้ง 
หรอืความสมบูรณข์องขอ้มูลใด ๆ  ที่โหลดในแบบฟอรม์ สําหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ 
โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตวัของ 
LISC ขอ้มูลที่กรอกในแบบฟอรม์ทีม่กีารรกัษาความปลอดภยันีใ้ช ้FormAssembly ขอ้มูลเพิม่เตมิ 

 
การขดัผลประโยชน:์ กรรมการ เจา้หน้าที ่พนักงาน และผูร้บัเหมาของ LISC 

และสมาชกิในครอบครวัของบุคคลดงักล่าว (คู่สมรส ปู่ย่าตายาย ลูก หลาน เหลน 

และคู่สมรสของลูก หลานและเหลน) ไม่มสีิทธสิมคัรขอเงนิชว่ยเหลือ 

 

การเปิดเผย: หากไดร้บัเงนิช่วยเหลอื โปรดทราบว่าขอ้มูลใบสมคัร ชือ่ ธุรกจิ 

คํากล่าวและขอ้มูลอื่น ๆ  

ของธุรกจิ/ผูส้มคัรทีก่รอกระหว่างกระบวนการสมคัรของเงนิทุนอาจถูกใชเ้พือ่วตัถุประสงคใ์นการส่

งเสรมิการขายในทุกรูปแบบและสือ่ทั้งหมด และธุรกจิ/ผูส้มคัรอาจไดร้บัการตดิต่อจาก LISC 

และ/หรอืผูส้นับสนุนโครงการเพือ่วตัถุประสงคด์งักล่าว ผูส้มคัรใหส้ิทธถิาวรแก่ LISC 

และผูส้นับสนุนโปรแกรมใหใ้ชข้อ้มูลดงักล่าวโดยไม่มค่ีาตอบแทนเพิม่เตมิ 

(ยกเวน้ในกรณีที่กฎหมายหา้มไว)้ และไม่มสีิทธใิด ๆ  

ในการตรวจสอบและ/หรอือนุมตัเินือ้หาดงักล่าว จนกว่าจะไดร้บัแจง้ 

ผูส้มคัรตอ้งตกลงไม่เปิดเผยสถานะใด ๆ  ในฐานะผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยแก่สาธารณะ 

รวมถงึแต่ไม่จํากดัเพยีง แพลตฟอรม์โซเชยีลมเีดยี สื่อมวลชน หรอืสิ่งพมิพท์อ้งถิน่ทั้งหมด 

 

การตรวจสอบ: LISC 

อาจตรวจสอบและดําเนินกจิกรรมการประเมนิทีไ่ดร้บัเงนิชว่ยเหลือจากเงนิชว่ยเหลือธุรกจิขนาดเล็

ก LISC 

ซึง่อาจรวมถงึการตรวจสอบขอ้มูลเชงิปรมิาณหรอืเชงิคุณภาพทีจํ่าเป็นเพือ่เขา้ใจผลกระทบของเงิ

นช่วยเหลือนี ้

 

คําแนะนําในการส่งใบสมคัร: LISC 

https://www.lisc.org/about-us/privacy-policy/
https://www.lisc.org/about-us/privacy-policy/
https://www.formassembly.com/security/#close


ไม่สามารถยอมรบัการเปลี่ยนแปลงในใบสมคัรของคุณไดเ้มือ่คุณส่งใบสมคัรแลว้ 

ฉะน้ันโปรดตรวจสอบอย่างรอบคอบ 

ตอบของคุณอาจไม่ถูกบนัทกึถา้คุณออกจากเว็บเพจก่อนกรอกใบสมคัรเสร็จ 

คุณยงัอาจสูญเสียงานไปหากอนิเทอรเ์น็ตคุณถูกตดัการเชือ่มต่อหรอืมปีญัหาเกีย่วกบัเว็บเบราวเ์

ซอรอ์ื่น ๆ  เราไม่สามารถยอมรบัการเปลีย่นแปลงในใบสมคัรของคุณเมือ่ส่งใบสมคัรเขา้มาแลว้ 

ดงัน้ันโปรดทบทวนใบสมคัรอย่างรอบคอบ 

 
 

คุณจะเห็นหนา้การยนืยนัหลงักรอกใบสมคัรสําเรจ็ 

* 1. ขา้พเจา้รบัทราบว่าไดอ่้านและยอมรบัขอ้กําหนดและเง ือ่นไขที่ระบุไวข้า้งตน้ 

ใช ่

ไม่ใ

ช่ 

___________________________________________________________________________ 
 

ใบสมคัรขอรบัเงินชว่ยเหลอื LISC 
 
 
ขอ้มูลผูส้ม คัร 

 

* 2. คุณกรอกใบสมคัรนีใ้นนามเจา้ของธุรกจิใช่หรอืไม่ 

• ใช ่ฉันเป็นเจา้ของธุรกจิหลัก 

• ไม่ ฉันกรอกใบสมคัรในนามเจา้ของธุรกจิหลัก 

โปรดเตรยีมพรอ้มกรอกขอ้มูลสําหรบัเจา้ของธุรกจิหลกั 



___________________________________________________________________________ 
 

ใบสมคัรขอรบัเงินชว่ยเหลอื LISC 
 

โปรดเตรยีมพรอ้มใหข้อ้มูลสําหรบัเจา้ของธุรกจิคนหลกั 

 
___________________________________________________________________________ 
 

ใบสมคัรขอรบัเงินชว่ยเหลอื LISC 
 

ขอ้มูลธุรกจิท ั่วไป 
โปรดทราบว่าเจา้ของธุรกจิขนาดเล็กสามารถสมคัรไดเ้พยีงธุรกจิเดยีวเท่าน้ัน 

สําหรบัเจา้ของธุรกจิทีม่หีลายธุรกจิ โปรดกรอกใบสมคัรนีโ้ดยยดึตามธุรกจิที่ใหญท่ีสุ่ด 
ผูร้บัเงนิช่วยเหลือสามารถรบัเงนิช่วยเหลอืไดเ้พยีงหน่ึงรายการต่อหน่ึงหมายเลขผูเ้สียภาษีประเภท
บุคคลธรรมดาและธุรกจิ 

3. ขอ้มูลเจา้ของธุรกจิคนหลัก 
 

3.1 ชือ่ 
3.2 ชือ่กลาง 
3.3 นามสกุล 

 
4. อีเมลหลักสําหรบัตดิต่อ 
4.1 อีเมลรองสําหรบัตดิต่อ 
 
 

5. โปรดระบุเบอรโ์ทรทีส่ะดวกใหต้ดิต่อทีสุ่ด 
• เบอรโ์ทรถาวรของธุรกจิ 
• เบอรโ์ทรของเจา้ของธุรกจิ 

5.1 เบอรโ์ทรถาวรของธุรกจิ (ตวัเลขเท่าน้ัน - อย่าใส่ขดีกลาง) 

5.1 เบอรโ์ทรถาวรของเจา้ของธุรกจิ (ตวัเลขเท่าน้ัน - อย่าใส่ขดีกลาง) 

 
 



6. ขอ้มูลธุรกจิ 

6.1 เว็บไซต ์

(หากไม่มใีหก้รอก ไม่ม)ี 

6.2 ที่อยู่โซเชยีลมเีดยีของธุรกจิหลกั (Facebook, Twitter หรอื Instagram) 

6.3 ชือ่ธุรกจิตามกฎหมาย - กรอกชือ่ธุรกจิตามทีร่ายงานไวใ้นแบบฟอรม์รฐับาลกลางทัง้หมด (ภาษี, 

W-9, ฯลฯ) รวมถงึการดําเนินธุรกจิเป็น (dba) ถา้ม ี

6.4 ที่อยู่ของธุรกจิหลัก - กรอกที่อยู่เต็มทีม่กีารดําเนินงานแบบวนัต่อวนั - ตวัอย่าง: 1100 Wilson 

Street 

6.5 เมอืงของธุรกจิหลัก 

6.6 รฐั/เขตแดนของธุรกจิหลกั 

6.7 รหัสไปรษณียข์องธุรกจิหลกั 

 

7. ขอ้มูลธุรกจิอื่น 

7.1 ที่อยู่ธุรกจิหลักดา้นบนเป็นทีอ่ยู่ธุรกจิตามกฎหมายทีจ่ดทะเบยีนไว ้

(ที่อยู่ที่ใชใ้นแบบฟอรม์ของรฐับาลกลางทัง้หมด (ภาษี W-9 ฯลฯ )) หรอืไม่ 

•ใช ่

•ไม่ใช ่

7.2 ถา้ไม่ใช ่ใหก้รอกที่อยู่ธุรกจิตามกฎหมายทีจ่ดทะเบยีน: 

7.3 เมอืงของธุรกจิทีจ่ดทะเบยีน 

7.4 รฐั/เขตแดนของธุรกจิที่จดทะเบยีน 

7.5 รหัสไปรษณียข์องธุรกจิที่จดทะเบยีน 

 
ขอ้มูลธุรกจิเพิม่เตมิ 

* 8. โครงสรา้งธุรกจิ 

บรษิัทที่แสวงหาผ



ลกําไร 

บรษิัทที่ไม่แสวงหา

ผลกําไร 

ถอืกรรมสิทธิแ์ต่เ

พยีงผูเ้ดยีว 

บรษิัทรบัผิดจํากดั 

หุน้ส่วน 

(ทั่วไปและจํากดั) 

อื่น ๆ  - โปรดระบุ: 

 

* 9. จํานวนปีที่ดําเนินธุรกจิ 

• น้อยกว่า 1 ปี 

• 1-2 ปี 

• 3-5 ปี 

• 6-9 ปี 



• 10-19 ปี 

• 20 ปีขึน้ไป 

* 10. รายไดร้วมของธุรกจิคุณในปีปฏทินิ 2019 (1/1/2019 ถงึ 12/31/2019) คอืเท่าใด 

ฉันยงัไม่ไดเ้ร ิม่ทําธุรกจิ 

 
ธุรกจิฉันไม่มรีายไดเ้ชงิบวกในปีปฏทิิน 2019 

น้อยกว่า $100,000 

$100,000 ถงึ $299,999 
 

$300,000 ถงึ $499,999 
 

$500,000 หรอืมากกว่า 
 
 

* 11. เท่าที่คุณทราบ ธุรกจิคุณจา้งคนทํางานเต็ม เวลา (อย ่างน ้อย 35 
ช ัว่โมง/สปัดาห)์ รวมตวัคุณ  กีค่น ณ เดอืนมกราคม 2020 

ใส่ตวัเลข 0 ถา้ไม่มพีนักงานเต็มเวลา 



* 12. เท่าที่คุณทราบ ธุรกจิคุณจา้งคนทํางานพารต์ไทม ์(น ้อยกว่า 35 ช ัว่โมง/สปัดาห)์ 
รวมตวัคุณ  กีค่น ณ เดอืนมกราคม 2020 

ใส่ตวัเลข 0 ถา้ไม่มพีนักงานพารต์ไทม ์
 
13. เท่าที่คุณทราบ ธุรกจิคุณจา้งคนทํางานเต็มเวลารวมตวัคุณกีค่น ณ เดอืนกรกฎาคม 

2020 ใส่ตวัเลข 0 ถา้ไม่มพีนักงานเต็มเวลา 

14. เท่าที่คุณทราบ ธุรกจิคุณจา้งคนทํางานพารต์ไทมร์วมตวัคุณกีค่น ณ เดอืนกรกฎาคม 

2020 ใส่ตวัเลข 0 ถา้ไม่มพีนักงานพารต์ไทม ์

 
___________________________________________________________________________ 
 

ใบสมคัรขอรบัเงินชว่ยเหลอื LISC 
 

ขอ้มูลธุรกจิท ั่วไปต่อ 



* 15. โปรดระบุอุตสาหกรรมหลกัของคุณ เลือกหน่ึงขอ้ 

1. เกษตรกรรม, ป่าไม,้ ตกปลาและล่าสัตว ์(รวมฟารม์ ฟารม์ปศุสัตว ์โรงนม เรอืนกระจก 
สถานเพาะพนัธุพ์ชื สวนผลไม ้หรอืโรงเพาะฟัก) 

 
2. การขุด การทําเหมอืงหนิ และการสกดันํา้มนัและกา๊ซ 

(รวมถงึสถานประกอบการที่แยกหรอืรบัประโยชนจ์ากธาตุในรูปแบบของแขง็ทีเ่กดิตามธรรม

ชาต)ิ 

 
3. สาธารณูปโภค (รวมถงึการจดัหาพลังงานไฟฟ้า กา๊ซธรรมชาต ิไอ 

นํ้าประปาและการกําจดัสิ่งปฏกูิล) 
 

4. การก่อสรา้ง (รวมถงึผูร้บัจา้งทั่วไป ผูร้บัเหมาการคา้ เช่นวาดภาพ วสัดุก่อสรา้ง งานประปา 
งานไฟฟ้า ฯลฯ) 

 
5. การผลิต (รวมถงึโรงงาน ผูผ้ลิต เบเกอร ี ่ผูผ้ลิตขนม คนตดัผา้แบบสั่งตดั ฯลฯ) 

 
6. การคา้ส่ง (รวมถงึผูค้า้ส่ง ผูข้ายและผูจ้ดัจําหน่าย) 

 
7. การคา้ปลีก (รวมถงึรา้นอาหาร รา้นขายของชาํและรา้นสะดวกซือ้ รา้นฮารด์แวร ์

สถานเพาะพนัธุพ์ชื/ศูนยส์วน รา้นดอกไม ้รา้นหนังสอื ตวัแทนจําหน่ายรถยนต ์รา้นคา้เสือ้ผา้ 

ฯลฯ) 

 
15.1 (การคา้ปลีก) ธุรกจิของคุณคอื: 
•      รา้นอะไหล่รถยนตแ์ละอุปกรณเ์สรมิ 
•      รา้นกลอ้ง/อุปกรณถ่์ายภาพ 
•       รา้นขายเสือ้ผา้/เคร ือ่งนุ่งห่ม 
• รา้นสะดวกซือ้ 
• รา้นขายของชํา 
• หา้งสรรพสินคา้ 
• รา้นอุปกรณอ์เิล็กทรอนิกส ์
•       รา้นฮารด์แวร ์
•       รา้นศูนยก์ลางบา้น 
•       รา้นขายอุปกรณใ์นบา้น 
•       รา้นเคร ือ่งประดบั 
•       รา้นอุปกรณห์รอืสนิคา้เกีย่วกบัดนตร ี

https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=11&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=11&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=21&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=23&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=813&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=31&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=42&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=44&search=2017%20NAICS%20Search


•       รา้นสินคา้เกีย่วกบัตา 
•  รา้นอุปกรณพ์ลงังานกลางแจง้       
•       รา้นสินคา้กฬีา 
•       ซูเปอรม์ารเ์ก็ตหรอืรา้นขายของชาํอื่น 
•       ไม่มขีอ้ใดตรง 

 
8. การขนส่งและคลงัสนิคา้ (รวมถงึการใหบ้รกิารขนส่งผูโ้ดยสารและสินคา้ 

คลังสินคา้และการจดัเก็บสินคา้ การขนส่งเพือ่ชมทิวทศันแ์ละการเที่ยวชมสถานที)่ 

 
9. ขอ้มูล (รวมถงึผูเ้ผยแพร่หนังสือพมิพแ์ละวารสาร ผูผ้ลิตภาพยนตร ์ผูผ้ลิตเพลงและวทิยุ ฯลฯ) 

 
10. การเงนิและการประกนัภยั (รวมถงึธนาคาร สหภาพเครดติ สถาบนัการออม 

สถาบนัเครดติที่ไม่ใช่ผูร้บัฝาก หน่วยงานประกนัภยั ฯลฯ) 

 
11. อสังหารมิทรพัยแ์ละการเชา่และการเช่าซือ้ (รวมถงึการจดัการทรพัยส์ิน การจดัการสินทรพัย ์

และการเช่าซือ้) 
 

12. บรกิารดา้นวชิาชพี วทิยาศาสตรแ์ละเทคนิค บรกิารดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคนิค 

(รวมถงึบรกิารดา้นกฎหมาย บญัชแีละภาษ ีบรกิารดา้นสถาปตัยกรรม 

วศิวกรรมและการออกแบบ การใหคํ้าปรกึษา บรกิารดา้นการตลาด บรกิารดา้นสตัวแพทย ์

ฯลฯ) 

 
13. การจดัการบรษิัทและองคก์ร (รวมถงึสถานประกอบการทีดู่แล 

ควบคุมและจดัการและอาจเป็นเจา้ของหลกัทรพัยข์องบรษิทัหรอืองคก์ร) 

 
14. บรกิารบรหิารและสนับสนุนและการจดัการและฟ้ืนฟูของเสยี 

(รวมถงึสถานประกอบการที่ดําเนินกจิกรรมสนับสนุนเป็นกจิวตัรสําหรบัการดําเนินงานประ

จําวนัขององคก์รอื่น ๆ  เพือ่รวมบรกิารการจดัการและฟื้นฟูของเสีย) 

 
15. บรกิารดา้นการศกึษา (รวมถงึโรงเรยีนประถมและมธัยม เทคนิค 

ทักษะและการอบรมดา้นการคา้ โรงเรยีนสอนภาษา กฬีาและนันทนาการ ฯลฯ) 

15.1 (บรกิารดา้นการศกึษา) ธุรกจิของคุณคอื: 
•     รบัเลีย้งเด็ก 

https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=48&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=51&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=52&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=53&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=54&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=55&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=56&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=56&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=61&search=2017%20NAICS%20Search


• โรงเรยีนสอนภาษา 
•     โรงเรยีนเทคนิค/การคา้ 
•     ไม่มขีอ้ใดตรง 
 

16. การดูแลสุขภาพและความช่วยเหลอืทางสงัคม (รวมถงึสํานักงานแพทยแ์ละทันตแพทย ์

ศูนยว์างแผนครอบครวั การพยาบาล การบรกิารเด็กและเยาวชน บรกิารดูแลเด็กเล็ก) 

 
17. ศลิปะ ความบนัเทิงและสนัทนาการ (รวมถงึโรงละคร บรษิทัเตน้ราํและดนตร ีพพิธิภณัฑ ์

ทีมกฬีา ศลิปินแสดง ฯลฯ) 

 
18. บรกิารที่พกัและอาหาร (รวมถงึโรงแรม รา้นอาหาร บาร ์คนเรข่ายอาหาร ฯลฯ) 

15.1 (บรกิารที่พกัและอาหาร) ธุรกจิของคุณคอื: 
•     บาร ์
•     โรงแรม/โมเต็ล/ทีพ่กัใหเ้ชา่ช่วงวนัหยุด 
•      ผูข้ายอาหารเคลือ่นที ่
•     รา้นอาหาร 
•       ไม่มขีอ้ใดตรง 
 

19. บรกิารอื่น ๆ  (รวมถงึบรกิารซ่อมและบํารุง บรกิารดูแลส่วนตวัเช่นรา้นทําเล็บและผม สปา 

รา้นตดัผม รา้นซกัแหง้ และบรกิารซกัรดี ฯลฯ) 

 
20. องคก์รไม่แสวงหากําไรอืน่ ๆ  

ที่ร่วมในกจิกรรมการกุศลที ่IRS กําหนด 

 
21. อื่น ๆ  (โปรดระบุ) 

 
___________________________________________________________________________ 
 

ใบสมคัรขอรบัเงินชว่ยเหลอื LISC 
 

ขอ้มูลทางเศรษฐกจิและสงัคม 

https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=62&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=71&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=72&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=81&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=813&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=813&search=2017%20NAICS%20Search


ส่วนต่อไปของแบบสํารวจจะขอขอ้มูลทางเศรษฐกจิและสังคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเจา้ของธุรกจิคนหลกัซึง่ไม่
บงัคบัใหต้อบ โปรดกรอกขอ้มูลโดยองิขอ้มูลของเจา้ของธุรกจิคนหลกั 

16. อายุ 
เจา้ของธุรกจิตอ้งมอีายุอย่างนอ้ย 18 ปี 

18-24 
 

25-34 
 

35-44 
 

45-54 
 

55-64 
 

65 ปีขึน้ไป 
 

ไม่ตอ้งการตอบ 
 
 

17. เพศ 

หญงิ 

ชาย 

คนขา้มเ

พศ 

ไม่ตอ้งการตอ

บ 



อื่น ๆ  

18. ทหารผ่านศกึ 
ถา้ใช่ คุณตอ้งกรอกขอ้มูล DD214 

ใช ่

ไม่ใ

ช่ 

ไม่ตอ้งการ

ตอบ 

 
 
19.1 สําหรบัเจา้ของสองเชือ้ชาตแิละหลายเชือ้ชาต ิโปรดทําเคร ือ่งหมายหนา้ทุกขอ้ที่ตรง 

• แอฟรกินัอเมรกินั/ผวิดํา 
• พืน้เมอืงอเมรกินั/พืน้เมอืงอะแลสกา 
• เอเชยี 
• พืน้เมอืงชาวฮาวาย/หมู่เกาะแปซฟิิก 
• ฮิสแปนิก/ละตนิ 
• ผิวขาว 
• ไม่ตอ้งการตอบ 

 
___________________________________________________________________________ 
 

ใบสมคัรขอรบัเงินชว่ยเหลอื LISC 
 
 

ขอ้มูลเง ินช ว่ยเหลอื 
 



* 20. โปรดระบุจํานวนเงนิทีคุ่ณตอ้งการไดร้บั 

$5,000 
 

$7,500 
 

$10,000 
 
ขอ้มูลเงินชว่ยเหลอื 
21. เงนิช่วยเหลือเท่าไรมปีระโยชนต่์อธุรกจิของคุณมากที่สุด 

• $ 5,000 
• สูงสุด $7,500 
• สูงสุด $10,000 
• สูงสุด $20,000 

 
22. โปรดระบุว่าคุณใชเ้งนิช่วยเหลอืนีเ้พือ่วตัถุประสงคใ์ดเป็นหลกั 

• ค่าจา้งและสวสัดกิาร (รวมของผูส้มคัร)  

• สินคา้คงคลังสําหรบัการดําเนินงานต่อเน่ือง 

• บลิและค่าใชจ่้ายที่เกนิกําหนดจ่าย (ค่าเช่า ค่าวสัดุ ฯลฯ) 

อื่น ๆ  - โปรดระบุ 
 
 

* 22. โปรดเลือกขอ้ความดา้นล่างหน่ึงขอ้ทีต่รงกบัสถานทีดํ่าเนินธุรกจิของคุณมากทีสุ่ด 
 
 

ฉันเป็นเจา้ของทรพัยส์นิเชงิพาณิชย ์

ฉันเช่าพืน้ที่เชงิพาณิชยเ์พือ่ทําธุรกจิ 

ฉันจดัสรรพืน้ทีส่่วนหน่ึงตามทีร่ะบุในสญัญาเช่าไวทํ้าธุรกิ

จที่บา้นของฉัน 



 

อื่น ๆ  โปรดระบุ 

 

* 23. หากคุณมสีัญญาเช่าธุรกจิ 
เจา้ของสถานทําธุรกจิของคุณเสนอการผ่อนปรนหรอืการยดืเวลาจ่ายค่าเชา่ใหคุ้ณหรอืยงั 

ใช ่

ไม่ใ

ช่ 

ไม่มขีอ้ใดตรง 



* 24. ตอนนีคุ้ณมค่ีาใชจ่้ายเกีย่วกบัธุรกจิคา้งชําระหรอืไม่ 

ใช ่

ไม่ใ

ช่ 

ไม่มขีอ้ใดตรง 
 
 

* 25. คุณยงัสามารถขายผลิตภณัฑห์รอืบรกิารของคุณไดไ้หม 

ใช ่
 

ใช่ 

แต่ไม่เต็มความสามา

รถ 

ไม่ใช ่

 

* 26. เท่าที่คุณทราบ คุณมรีายไดใ้นเดอืนเมษายน 2020 เป็นอย่างไรเมือ่เทียบกบัเดอืนมกราคม 
2020 

ลดลงน้อยกว่า 20% 

ลดลงระหว่าง 20 และ 

49% 

ลดลง 50% หรอืมากกว่า 



ยงัคงเท่าเดมิ 

เพิม่ขึน้ 

ไม่ทราบ/ไม่มคํีาตอบ 

 

* 27. เท่าที่คุณทราบ คุณมรีายไดใ้นเดอืนเมษายน 2020 เป็นอย่างไรเมือ่เทยีบกบัเดอืนเมษายน 
2019 

ลดลงน้อยกว่า 20% 

ลดลงระหว่าง 20 และ 

49% 

ลดลง 50% หรอืมากกว่า 

ยงัคงเท่าเดมิ 

เพิม่ขึน้ 

ไม่ทราบ/ไม่มคํีาตอบ 

* 28. คุณเสนอบรกิารอืน่ใดแทนในชว่งทีโ่ควดิ-19 ระบาดนี ้เลือกทุกขอ้ที่ตรง 

ส่งถงึบา้น 

การรบัสินคา้ในรา้น 



บรกิารออนไลน ์

การสับหลีกชั่วโมงทํางาน 

ไม่มขีอ้ใดตรง 

อื่น ๆ  (โปรดระบุ) 

29. ความเห็นทั่วไปหรอืขอ้มูลอืน่ใดเกีย่วกบัคุณและ/หรอืธุรกจิของคุณ และผลกระทบของโควดิ-

19 ต่อคุณที่คุณตอ้งการแจง้ใหเ้ราทราบ 

33. โปรดอธบิายว่าคุณเชือ่มโยงกบัชุมชนทอ้งถิน่ของคุณผ่านทางธุรกจิของคุณดว้ยวธิใีดบา้ง 
ไม่ว่าจะก่อนหรอืหลงัการระบาดโควดิ-19 

 

การเซ็นชือ่และส่งใบสมคัรดา้นล่างนีเ้ป็นการยนืยนัว่าขอ้มูลที่ใหไ้วเ้กีย่วกบัคุณและธุรกจิของคุณน้ั

นเป็นจรงิทุกประการ 

 

หน้าจอสุดทา้ยและการส่ง 

ขอบคุณที่ส่งใบสมคัร โปรดคลิก 'ส่ง' ดา้นล่างเพือ่ส่งใบสมคัรใหเ้สรจ็ 

หากธุรกจิคุณไดร้บัเลือกเขา้รอบสุดทา้ย คุณจะไดร้บัแจง้ทางอเีมล 

การไดร้บัเลือกใหเ้ขา้รอบสุดทา้ยไม่ไดร้บัประกนัว่าคุณจะไดร้บัเงนิช่วยเหลอื เมือ่คุณเขา้รอบสุดทา้ย 

คุณจะตอ้งส่งเอกสารเพิม่เตมิ เช่น วนัเกดิ SSN, TIN/ITIN และ/หรอื EIN 

สําหรบัผูส้มคัรและ/หรอืธุรกจิเพือ่ใหเ้ราทําการสอบทานธุรกจิทีแ่หล่งเงนิช่วยเหลอืกําหนดมา 

การสอบทานธุรกจิอาจรวมถงึการตรวจสอบประวตัทิี่เราทําโดยที่เราออกค่าใชจ่้ายเอง 

หากขัน้ตอนการสอบทานธุรกจิเสร็จสมบูรณ ์เราจะขอ W-9 

และขอ้มูลการธนาคารที่เหมาะสมเพือ่ใหเ้ราสามารถโอนเงนิทาง ACH ไปยงับญัชทีี่คุณ 

สําหรบัคําถามทั่วไป 

โปรดอ่านคําถามที่พบบ่อยเป็นประจําเพือ่รบัทราบขอ้มูลล่าสุดเกีย่วกบัเงนิช่วยเหลอืธุรกจิขนาดเล็ก 

LISC หากมคํีาถามเพิม่เตมิที่ยงัไม่ไดร้บัคําตอบจากคําถามทีพ่บบ่อย โปรดส่งอีเมลถงึ 
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เราตรวจสอบอเีมลนีส้ม่ําเสมอและอปัเดตคําถามทีพ่บบ่อยของเราตามคําถามที่พบบ่อยทีไ่ดร้บั 

สําหรบัคําถามเกีย่วกบัความปลอดภยัของขอ้มูล โปรดอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตวัของ LISC  

สําหรบัอัปเดตแหล่งขอ้มูลและโปรแกรมเพิม่เตมิ โปรดไปที่ หน้าการรบัมอืกบัโควดิ-19 

การเซ็นชือ่ของคุณและส่งใบสมคัรดา้นล่างนีแ้สดงว่าคุณยนืยนัว่าขอ้มูลที่คุณกรอกเกีย่วกบัคุณและ

ธุรกจิของคุณน้ันเป็นจรงิทุกประการหนา้จอสุดทา้ย 

ขอบคุณที่ส่งใบสมคัรของคุณมายงัโปรแกรมเงนิชว่ยเหลือธุรกจิขนาดเล็ก LISC รอบที่ 5 

เราไดร้บัใบสมคัรของคุณแลว้และใบสมคัรของคุณอยู่ระหว่างการตรวจสอบ 

ผูท้ี่ไดร้บัเลือกเขา้รอบสุดทา้ยจะไดร้บัการตดิต่อภายในวนัที ่21 สิงหาคม 
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