
หน้านีม้ขีอ้มูลเบือ้งตน้ส าหรบัธุรกจิทีก่ าลงัตอ้งการเงนิชว่ยเหลือธุรกจิขนาดเล็ก 

ก่อนด าเนินการต่อ 

ขอแนะน าใหอ่้านขอ้มูลดา้นล่างอย่างละเอยีดเพือ่รบัทราบขอ้มูลเพิม่เตมิและกลับมาตรวจสอบ

ขอ้มูลอัปเดตเป็นประจ า 

เราตรวจสอบขอ้สงสัยทีส่่งไปยงั SmallBusinessGrants@lisc.org 

และจะลงประกาศค าตอบและอปัเดตเพือ่ความโปร่งใสและการเขา้ถงึขอ้มูลส าหรบัผูท้ีอ่าจสมคั

รขอรบัเงนิชว่ยเหลือทุกคน 

  

เกีย่วกบั LISC  

LISC 

เป็นหน่ึงในกจิการเพือ่สงัคมทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศทีส่นับสนุนโครงการและโปรแกรมต่าง ๆ  

เพือ่ฟ้ืนฟูชุมชนทีด่อ้ยโอกาสและน าโอกาสทางเศรษฐกจิมาสู่ผูอ้ยู่อาศยั 

เราลงทุนในที่อยู่อาศยัราคาไม่แพง โรงเรยีนมคุีณภาพ ถนนที่ปลอดภยักว่า 

ธุรกจิที่ก าลังเตบิโตและโครงการทีเ่ช ือ่มโยงผูค้นเขา้กบัโอกาสทางการเงนิ 

เพือ่ตอบโตก้ารระบาดครัง้ใหญนี่ ้

เราก าลังส่งมอบทรพัยากรและความเชีย่วชาญเพือ่สนับสนุนชุมชน ธุรกจิและผูค้น 

เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัเรา 

ขอ้มูลทั่วไปเกีย่วกบัการสมคัรขอรบัเงนิชว่ยเหลือ 

 
การมสีิทธ ิ

ผูส้มคัรสามารถสมคัรขอรบัเงนิชว่ยเหลอืส าหรบัหน่ึงธุรกจิเท่าน้ันและตอ้งมอีายุ 18 

ปีจงึจะสมคัรได ้ส าหรบัเจา้ของธุรกจิทีม่ธุีรกจิหลายอย่าง 

โปรดกรอกใบสมคัรนีโ้ดยยดึตามธุรกจิที่ใหญท่ี่สุดของคุณ 

ผูร้บัเงนิช่วยเหลือสามารถรบัเงนิช่วยเหลอืไดเ้พยีงหน่ึงรายการต่อหน่ึงหมายเลขผูเ้สียภาษี 

จะมกีารมอบเงนิช่วยเหลอืใหแ้ก่ธุรกจิที่มคุีณสมบตั ิ

และการมสีิทธขิ ึน้อยู่กบัการส่งขอ้มูลทีถู่กตอ้งและครบถว้น ธุรกจิของคนผวิส ีผูห้ญงิ 

และทหารผ่านศกึ และธุรกจิอืน่ ๆ  

ในพืน้ที่ที่ในอดตีถูกมองขา้มและไม่ไดร้บัเงนิทุนทีม่เีง ือ่นไขยดืหยุ่นและดอกเบีย้ที่สามารถจ่าย

คนืไดง้่าย จะไดร้บัการพจิารณาก่อน 

mailto:SmallBusinessGrants@lisc.org
http://www.lisc.org/covid-19


ผูไ้ดร้บัเงนิช่วยเหลือทุกรายจะตอ้งรบัรองว่าพวกเขาก าลงัส่งเสรมิผลประโยชนท์ี่ดทีีสุ่ดของชมุ

ชนและไดร้บัผลกระทบเชงิลบจากวกิฤตโควดิ-19 

องคก์รที่ไม่แสวงหาผลก าไรไม่มสีทิธเิขา้รว่มโปรแกรมเงนิช่วยเหลอืนี ้

โปรดไปที่หน้าแหล่งขอ้มูลโควดิ-19: https://www.lisc.org/covid-19/covid-

resources/ ส าหรบัขอ้มูลล่าสุดที่มใีหส้ าหรบัองคก์รและบุคคลทีไ่ม่แสวงหาผลก าไร 

  

ความเป็นส่วนตวั 

ขอ้มูลที่กรอกผ่านขัน้ตอนการสมคัรนีเ้ป็นความรบัผดิชอบของผูส้มคัรแต่ละคน 

ใบสมคัรที่ส่งไปยงัพอรท์ลัยงัคงเป็นความลบัต่อสาธารณชนและผูส้มคัรรายอื่น ๆ  

ผูส้มคัรจะไม่เอาผดิกบั LISC บรษิัทในเครอื สมาชกิ หุน้ส่วน 

และพนักงานส าหรบัความสูญเสยี ความเสียหาย ตน้ทุน หรอืค่าใชจ่้ายใด ๆ  

ที่เกีย่วขอ้งกบัการใชห้รอืความเพยีงพอ ความถูกตอ้ง หรอืความสมบูรณข์องขอ้มูลใด ๆ  

ที่โหลดในแบบฟอรม์ ดูนโยบายความเป็นส่วนตวัของ LISC ส าหรบัรายละเอียดเพิม่เตมิ 

  

การขดัผลประโยชน ์

กรรมการ เจา้หน้าที่ พนักงาน และผูร้บัเหมาของ LISC, Verizon และ Sam’s Club 

และสมาชกิในครอบครวัของบุคคลดงักล่าว (คู่สมรส ปู่ย่าตายาย ลูก หลาน เหลน 

และคู่สมรสของลูก หลานและเหลน) ไม่มสีิทธสิมคัรขอเงนิชว่ยเหลือ 

นอกจากการตรวจสอบว่าไม่มขีอ้ขดัแยง้ดงักล่าวกบั LISC ในแต่ละรอบ 

ผูส้มคัรจะตอ้งระบุในท านองเดยีวกนัว่าไม่มคีวามขดัแยง้กบัผูบ้รจิาคหรอืผูส้นับสนุนทีเ่กีย่วขอ้

งในกลุ่มน้ัน 

รายชือ่ผูบ้รจิาค/ผูส้นับสนุนทีเ่ช ือ่มโยงกบัรอบน้ันจะถูกเปิดเผยอย่างชดัเจนเพือ่ใหผู้ส้มคัรหร ื

อผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยตอบ  

การเปิดเผย 

หากไดร้บัเงนิช่วยเหลือ โปรดทราบว่าขอ้มูลใบสมคัร ชือ่ ธุรกจิ ค ากล่าวและขอ้มูลอืน่ ๆ  

ของธุรกจิ/ผูส้มคัรทีก่รอกระหว่างกระบวนการสมคัรของเงนิทุนอาจถูกใชเ้พือ่วตัถุประสงคใ์น

การส่งเสรมิการขายในทุกรูปแบบและสือ่ทั้งหมด และธุรกจิ/ผูส้มคัรอาจไดร้บัการตดิต่อจาก 

LISC และ/หรอืผูส้นับสนุนโครงการเพือ่วตัถุประสงคด์งักล่าว ผูส้มคัรใหส้ทิธถิาวรแก่ LISC 

และผูส้นับสนุนโปรแกรมใหใ้ชข้อ้มูลดงักล่าวโดยไม่มค่ีาตอบแทนเพิม่เตมิ 

https://www.lisc.org/covid-19/covid-resources/
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(ยกเวน้ในกรณีที่กฎหมายหา้มไว)้ และไม่มสีิทธใิด ๆ  

ในการตรวจสอบและ/หรอือนุมตัเินือ้หาดงักล่าว จนกว่าจะไดร้บัแจง้ 

ผูส้มคัรตอ้งตกลงไม่เปิดเผยสถานะใด ๆ  ในฐานะผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยแก่สาธารณะ 

รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง แพลตฟอรม์โซเชยีลมเีดยี สื่อมวลชน หรอืสิ่งพมิพท์อ้งถิน่ทั้งหมด 

การตรวจสอบ 

LISC 

อาจตรวจสอบและด าเนินกจิกรรมการประเมนิทีไ่ดร้บัเงนิชว่ยเหลือจากเงนิชว่ยฟ้ืนฟธุูรกจิขน

าดเล็ก 

ซึง่อาจรวมถงึการตรวจสอบขอ้มูลเชงิปรมิาณหรอืเชงิคุณภาพทีจ่ าเป็นเพือ่เขา้ใจผลกระทบข

องเงนิช่วยเหลือนี ้

   

ค าถามที่พบบ่อย 

 

เงินช่วยเหลอืมจี ำนวนเท่ำไร 

เงนิช่วยเหลือจะมจี านวน $5,000, $7,500 และ $10,000 

  

ฉันเปลีย่นขอ้ควำมอะไรในใบสมคัรที่ส่งไปแลว้ไดห้รอืไม ่ 

ไม่ได ้คุณไม่สามารถเปลี่ยนขอ้ความในใบสมคัรหลังส่งไปแลว้ 

ขอแนะน าใหผู้ต้อบเขยีนค าตอบไวใ้นเอกสารส ารองก่อนกรอกและส่งแบบฟอรม์ออนไลนเ์น่ือง

จากค าตอบของคุณอาจไม่ถูกบนัทกึถา้คุณออกจากเว็บเพจก่อนกรอกใบสมคัรเสร็จ 

คุณยงัอาจสูญเสียงานไปหากอนิเทอรเ์น็ตคุณถูกตดัการเชือ่มต่อหรอืมปีญัหาเกีย่วกบัเว็บเบร

าวเ์ซอรอ์ื่น ๆ  LISC 

ไม่สามารถยอมรบัการเปลี่ยนแปลงในใบสมคัรของคุณเมือ่ส่งใบสมคัรเขา้มาแลว้ 

ดงัน้ันโปรดทบทวนใบสมคัรอย่างรอบคอบ 

  

ผูส้มคัรขอรบัเงินชว่ยเหลอืไดร้บักำรยนืยนัว่ำพวกเขำส่งใบสมคัรเรยีบรอ้ยแลว้ห

รอืไม่ 

ผูส้มคัรทุกคนจะไดร้บัหนา้จอยนืยนัที่ตามมาถา้กรอกขอ้มูลในทุกชอ่งถูกตอ้งและหลงัจากกด

ปุ่ม "เสร็จสิน้" 



ถำ้ฉันสมคัรในรอบก่อนหน้ำ 

ฉันตอ้งสมคัรอกีคร ัง้หรอืใบสมคัรของฉนัจะถูกยกมำในรอบนี ้

ไม่ ใบสมคัรจะไม่ถูกยกมาในรอบถดั ๆ  ไป 

คุณตอ้งยืน่ใบสมคัรขอรบัเงนิช่วยเหลอืใหม่แต่ละรอบถงึจะไดร้บัการพจิารณารบัเงนิชว่ยเหลอื

ในรอบน้ัน แต่ละรอบมลีกัษณะเฉพาะและขอ้ก าหนดของผูม้อบเงนิชว่ยเหลือแตกต่างกนัไป 

ในขณะกรอกใบสมคัร ฉันเห็นขอ้ควำมแสดงขอ้ผดิพลำด “3.1 

คุณก ำลงัสรำ้งระเบยีนทีซ่  ำ้กนั เรำขอแนะน ำใหคุ้ณใชร้ะเบยีนทีม่อียูแ่ทน” 

ฉันควรท ำอยำ่งไร 

หากคุณสมคัรขอรบัเงนิชว่ยเหลอืก่อนหน้านี ้

คุณอาจเห็นขอ้ความแสดงขอ้ผิดพลาดนีข้ณะที่พยายามส่งใบสมคัรอีกคร ัง้ หากเป็นเชน่น้ัน 

โปรดส่งใบสมคัรที่มชี ือ่นามสกุลและที่อยู่อเีมลเดยีวกนักบัทีคุ่ณใชก้รอกก่อนหนา้นี ้

ถำ้ฉันไดร้บัเงินชว่ยเหลอืผูไ้ดร้บัผลกระทบจำกโควดิ LISC ในรอบก่อนหนำ้ 

ฉันจะสมคัรใหม่ในรอบถดั ๆ  ไปไดห้รอืไม่ 

ผูไ้ดร้บัเงนิช่วยเหลือก่อนหนา้นีจ้ากกองทุนเงนิช่วยเหลอืผูไ้ดร้บัผลกระทบจากโควดิ LISC 

ไม่มสีิทธไิดร้บัเงนิชว่ยเหลือหลายครัง้และไม่ควรสมคัรใหม่แมว่้าผูส้มคัรดงักล่าวจะมธุีรกจิหล

ายอย่าง 

พอรท์ลักำรสมคัรออนไลนข์อง LISC จะปิดรบัใบสมคัรเมือ่ใด 

เรารบัใบสมคัรเป็น “รอบ ๆ ” ไป รอบหน่ึงเปิดเป็นเวลาหน่ึงสัปดาหแ์ลว้จงึปิด 

วนัที่ส าหรบัแต่ละรอบปรากฏบนเว็บไซต ์LISC  

  

ข ัน้ตอนกำรสมคัรเป็นอยำ่งไร  

คุณสามารถลงทะเบยีนทีน่ี่เพือ่รบัแจง้กำรเปิดใหทุ้นรอบต่ำง ๆ  

 

ฉันจะไดร้บักำรตดิต่อหรอืรูไ้ดอ้ยำ่งไรว่ำฉันจะไดร้บัเงินชว่ยเหลอืหรอืไม ่

LISC จะใชอ้ีเมลเพือ่สือ่สารกบัผูส้มคัรทุกคน 

อย่าลืมตรวจสอบอเีมลเป็นประจ ารวมถงึโฟลเดอรส์แปมดว้ย 

ขอ้มูลล่าสุดทางอเีมลส าหรบัผูส้มคัรทุกคนจะมาจากโปรแกรมเงินชว่ยเหลอืธุรกจิขนำดเ

https://confirmsubscription.com/h/r/6FF3E206B37FBDE42540EF23F30FEDED


ล็ก (notifications@lisc.org) 

ผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยจะไดร้บัขัน้ตอนต่อไปจากผูเ้ขำ้รอบสุดทำ้ยของกำรใหค้วำมช่วยเหลื

อธุรกจิขนำดเล็ก 

ผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยจะไดร้บัแจง้ทางอเีมลและจะตอ้งตอบกลับทนัที 

การส่งคนืขอ้ความหรอืเอกสารการแจง้เตอืนจากผูไ้ดร้บัเงนิช่วยเหลอืเป็นไม่สามารถส่งไดอ้า

จส่งผลใหผู้ไ้ดร้บัเงนิช่วยเหลอืถูกตดัสิทธ ิ

ผูไ้ดร้บัเงนิช่วยเหลือถูกรบิผลประโยชนใ์นเงนิช่วยเหลอื 

และมกีารเลือกผูร้บัเงนิช่วยเหลอืแทนจากผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยทีเ่หลืออยู่ทั้งหมด 

“ ผูเ้ขำ้รอบสุดทำ้ย” 

หมำยควำมว่ำอย่ำงไรและจะตอ้งมเีอกสำรประกอบเพิม่เตมิหรอืไม่ 

หากธุรกจิของคุณไดร้บัเลือกใหเ้ขา้รอบสุดทา้ย คุณจะไดร้บัการแจง้เตอืนทางอเีมล 

การถูกคดัเลือกใหเ้ขา้รอบสุดทา้ยไม่ไดร้บัประกนัว่าคุณจะไดร้บัเงนิช่วยเหลอื 

เมือ่คุณเขา้รอบสุดทา้ย 

คุณจะตอ้งส่งเอกสารเพิม่เตมิเพือ่คดักรองและตรวจสอบขอ้มูลทางธุรกจิส าหรบัการสอบทาน

ธุรกจิ ซึง่เป็นตวัแปรที่แหล่งเงนิชว่ยเหลือก าหนดมา 

ขอ้มูลดงักล่าวอาจรวมถงึการตรวจสอบประวตัทิี ่LISC 

จะท าและการส่งขอ้มูลเพิม่เตมิเพือ่รวมขอ้มูลการตรวจสอบ เช่น วนัเกดิ, SSN, TIN/ITIN, 

EIN, W-9 และขอ้มูลการธนาคารทีเ่หมาะสมเพือ่รบัเงนิผ่าน ACH หากไดร้บัเงนิชว่ยเหลือ 

การตรวจสอบประวตัไิม่เกีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบเครดติหรอืการดงึคะแนนเครดติ 

โปรดทราบว่าเราจะยอมรบัใบสมคัรขอรบัเงนิสนับสนุนทีถู่กตอ้งผ่านลิงกท์ี่โพสตบ์น 

http://www.lisc.org เท่าน้ันและ LISC จะไม่ขอส าเนาเอกสารส่วนตวั เช่น ใบขบัขี ่

หนังสือเดนิทางและ/หรอืกรนีการด์ 

ใบสมคัรขอรบัเงนิชว่ยเหลือธุรกจิขนาดเล็กมวีตัถุประสงคเ์พือ่รวบรวมขอ้มูลพืน้ฐานเกีย่วกบั

ธุรกจิของคุณและ LISC ขอแนะน าไม่ใหผู้ส้มคัรจ่ายเงนิใหผู้อ้ืน่ช่วยกรอกแบบฟอรม์นี ้

การจา้งมอือาชพีใหก้รอกแบบฟอรม์ใหไ้ม่ไดเ้พิม่โอกาสรบัเงนิชว่ยเหลือใหแ้ก่ผูส้มคัร 

หากคุณพบเห็นการหลอกลวงออนไลนห์รอืมคี าถาม โปรดตดิต่อเราที ่

smallbusinessgrants@lisc.org 

mailto:notifications@lisc.org
http://www.lisc.org/
mailto:smallbusinessgrants@lisc.org


หำกคุณไดร้บัเลอืกเป็นผูเ้ขำ้รอบสุดทำ้ย LISC 

จะส่งอเีมลถงึคุณภำยในวนัทีด่งัต่อไปนี ้ 

 รอบที ่1 – ภายในวนัที ่29 เมษายน 

 รอบที ่2 – ภายในวนัที ่25 พฤษภาคม  

 รอบที ่3 – ภายในวนัที ่12 มถุินายน 

 รอบที ่4 – ภายในวนัที ่3 กรกฎาคม  

 รอบที ่5 – ภายในวนัที ่21 สิงหาคม  

 รอบที ่6 – ภายในวนัที ่18 กนัยายน 

 รอบที ่7 – วนัที ่16 ตุลาคม 

เงินช่วยเหลอืมเีท่ำไรบำ้ง 

เงนิช่วยเหลือมปีรมิาณ $5,000 ถงึ $20,000 LISC 

จะใชเ้งนิทุนเพือ่จดัหาเงนิช่วยเหลอืใหธุ้รกจิที่เผชญิปญัหาทางการเงนิเร่งด่วนเน่ืองจากโควดิ
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ฉันใชเ้งนิช่วยเหลอืส าหรบัอะไรไดบ้า้ง 

 จ่ายค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค 

 จ่ายเงนิเดอืน (ใหส้ าหรบัผูส้มคัรดว้ย) 

 ช าระหนีค้งคา้งใหก้บัผูข้าย 

 ค่าด าเนินงานเร่งด่วนอืน่ ๆ  

ผูไ้ดร้บัเงนิช่วยเหลือตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย ค าสั่งผูบ้รหิาร 

กฎระเบยีบและขอ้บงัคบัของรฐับาลกลาง รฐั ทอ้งถิน่ (และหน่วยงานอืน่ ๆ  ของรฐั) 

ที่เกีย่วขอ้งทั้งหมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้งนิช่วยเหลือ 

ตอ้งมกีำรช ำระเงินคนืหรอืไม ่



ไม่ คุณไม่ตอ้งช าระเงนิชว่ยเหลอืคนื อย่ำงไรก็ตำม 

ภำษที ัง้หมดที่เกีย่วขอ้งกบักำรรบัและ/หรอืกำรใชเ้งินสดทีไ่ดร้บัเป็นควำมรบัผดิช

อบของผูร้บัเงินชว่ยเหลอื แต่เพยีงผูเ้ดยีว LISC จะรำยงำนเงินสดทีไ่ดร้บัต่อ IRS 

ตำมที ่LISC พจิำรณำว่ำจ ำเป็นตำมกฎหมำยทีบ่งัคบัใช ้นอกจากนี ้LISC 

ยงัมนีโยบายเพิม่เตมิที่ระบุว่าผูร้บัเงนิชว่ยเหลือจาก LISC 

ทุกรายจะไดร้บัค าแนะน าใหป้รกึษากบัผูเ้ช ีย่วชาญดา้นภาษขีองตนเองและ/หรอืทีป่รกึษาทาง

กฎหมายเพือ่ยนืยนัผลกระทบดา้นภาษขีองเงนิชว่ยเหลือเป็นเงนิสดดงักล่าว LISC 

จะออกแบบฟอรม์ 1099 ส าหรบัเงนิช่วยเหลอื $600 ขึน้ไป 

ผูไ้ดร้บัเงนิช่วยเหลือจะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายของรฐับาลกลาง รฐั ทอ้งถิน่ 

(และหน่วยงานอืน่ ๆ  ของรฐั) ที่เกีย่วขอ้งทั้งหมด ค าสั่งผูบ้รหิาร 

กฎระเบยีบและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้งนิชว่ยเหลือ 

กำรรบัเงินช่วยเหลอืจะมผีลกระทบต่อเงินช่วยเหลอือ ืน่ ๆ  

จำกรฐับำลกลำงหรอืสทิธใินกำรประกนักำรว่ำงงำนหรอืไม ่

เงนิช่วยเหลืออาจมผีลต่อการเรยีกรอ้งประกนัการว่างงานของคุณ 

หากเงนิช่วยเหลอืถูกใชเ้พือ่จ่ายเงนิเดอืนในชว่งเวลาที่คุณไดร้บัสวสัดกิารส าหรบัการว่างงาน 

จ านวนเงนิช่วยเหลอืการว่างงานมกัจะถูกก าหนดโดยรายไดล่้าสุด 

และมโีอกาสสูงทีคุ่ณจะตอ้งรบัรองเป็นรายสัปดาหร์ายไดใ้ด ๆ  

ที่ไดร้บัในสัปดาหก่์อนหนา้เป็นค่าจา้ง 

โปรดตดิต่อส านักงานการว่างงานของรฐัของคุณส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเรยีกรอ้งป

ระกนัการว่างงาน 

การมอบเงนิช่วยเหลอืโดย LISC 

จะไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถของธุรกจิในการสมคัรและรบัเงนิกู ้SBA PPP 

หรอืเงนิชว่ยเหลอือืน่ ๆ  จากรฐับาลกลางที่มอียู่ภายใตพ้ระราชบญัญตั ิCARES 

อย่างไรก็ตามผูไ้ดร้บัเงนิช่วยเหลอืควรทราบว่าไม่สามารถใชเ้งนิชว่ยเหลือ LISC 

และเงนิช่วยเหลือจากรฐับาลกลางเพือ่จ่ายค่าใชจ่้ายในธุรกจิรายการเดยีวกนั ผูร้บัเงนิกู ้PPP 

หรอืเงนิทุนอืน่ ๆ  ภายใตพ้ระราชบญัญตั ิCARES 

ตอ้งพรอ้มแสดงหลักฐานใหเ้ห็นว่าไม่ไดใ้ชแ้หล่งเงนิทุนอืน่จ่ายค่าใชจ่้ายรายการเดยีวกนักบัเง ิ

นที่ไดจ้ากเงนิกู ้PPP หรอืเงนิทุนภายใตพ้ระราชบญัญตั ิCARES เมือ่ SBA 

หรอืหน่วยงานอืน่ของรฐัรอ้งขอ หรอืในฐานะส่วนหน่ึงของใบสมคัรขอยกหนี ้PPP 



มคี ำถำมเพิม่เตมิใชไ่หม  

โปรดส่งขอ้ซกัถามไปยงั SmallBusinessGrants@lisc.org 

เราจะลงประกาศค าตอบและขอ้มูลล่าสุดบนหนา้แรกนีเ้พือ่ใหเ้กดิความโปรง่ใสและการเขา้ถงึ

ขอ้มูลที่เท่าเทยีมกนัส าหรบัผูส้มคัรทุกราย 

mailto:SmallBusinessGrants@lisc.org

