
ขอ้มูลและคําถามทีพ่บบ่อยเกีย่วกบัเงินช่วยเหลอืธุรกจิขนาดเลก็ 

หนา้นีม้ีขอ้มูลเบือ้งตน้สําหรบัธุรกจิทีก่ําลงัตอ้งการเงนิชว่ยเหลอืธรุกจิขนาดเล็ก 
ก่อนดําเนินการต่อ 
ขอแนะนําใหอ่้านขอ้มูลดา้นล่างอย่างละเอยีดเพือ่รบัทราบขอ้มูลเพิม่เตมิและกลบัมาตรวจสอบ
ขอ้มูลอปัเดตเป็นประจํา 

เราตรวจสอบขอ้สงสยัทีส่่งไปยงั SmallBusinessGrants@lisc.org 
และจะลงประกาศคาํตอบและอปัเดตเพื่อความโปรง่ใสและการเขา้ถงึขอ้มูลสําหรบัผูท้ีอ่าจสมัค
รขอรบัเงนิชว่ยเหลอืทุกคน 
  

เกีย่วกบั LISC  

LISC 
เป็นหน่ึงในกจิการเพื่อสงัคมทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศทีส่นับสนุนโครงการและโปรแกรมต่าง ๆ  
เพื่อฟื้นฟูชมุชนทีด่อ้ยโอกาสและนําโอกาสทางเศรษฐกจิมาสู่ผูอ้ยู่อาศยั 
เราลงทุนในทีอ่ยู่อาศยัราคาไม่แพง โรงเรยีนมีคุณภาพ ถนนทีป่ลอดภยักว่า 
ธุรกจิทีก่ําลงัเตบิโตและโครงการทีเ่ช ือ่มโยงผูค้นเขา้กบัโอกาสทางการเงนิ 
เพื่อตอบโตก้ารระบาดคร ัง้ใหญ่นี ้
เรากําลงัส่งมอบทรพัยากรและความเช ีย่วชาญเพื่อสนับสนุนชมุชน ธุรกจิและผูค้น 
เรยีนรูเ้พิ่มเตมิเกีย่วกบัเรา 

ขอ้มูลทั่วไปเกีย่วกบัการสมคัรขอรบัเงนิชว่ยเหลอื 
 

การมีสทิธ ิ

ผูส้มัครสามารถสมัครขอรบัเงนิชว่ยเหลอืสําหรบัหน่ึงธุรกจิเท่าน้ันและตอ้งมอีาย ุ18 
ปีจึงจะสมัครได ้สําหรบัเจา้ของธุรกจิทีม่ีธรุกจิหลายอยา่ง 
โปรดกรอกใบสมัครนีโ้ดยยดึตามธุรกจิทีใ่หญ่ทีสุ่ดของคุณ 
ผูร้บัเงนิชว่ยเหลอืสามารถรบัเงนิชว่ยเหลอืไดเ้พียงหน่ึงรายการตอ่หน่ึงหมายเลขผูเ้สยีภาษี 

จะมีการมอบเงนิชว่ยเหลอืใหแ้ก่ธุรกจิทีม่ีคณุสมบัต ิ
และการมีสทิธขิึน้อยู่กบัการส่งขอ้มูลทีถู่กตอ้งและครบถว้น ธุรกจิของคนผวิส ีผูห้ญงิ 
และทหารผ่านศกึ และธุรกจิอืน่ ๆ  

mailto:SmallBusinessGrants@lisc.org
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ในพืน้ทีท่ ีใ่นอดตีถูกมองขา้มและไม่ไดร้บัเงนิทุนทีม่ีเงือ่นไขยดืหยุ่นและดอกเบีย้ทีส่ามารถจ่าย
คนืไดง่้าย จะไดร้บัการพจิารณาก่อน 

ผูไ้ดร้บัเงนิชว่ยเหลอืทุกรายจะตอ้งรบัรองว่าพวกเขากาํลงัส่งเสรมิผลประโยชนท์ีด่ที ีสุ่ดของชมุ
ชนและไดร้บัผลกระทบเชงิลบจากวิกฤตโควิด-19 

องคก์รทีไ่ม่แสวงหาผลกําไรไม่มสีทิธเิขา้รว่มโปรแกรมเงนิชว่ยเหลอืนี ้
โปรดไปทีห่นา้แหล่งขอ้มูลโควิด-19: https://www.lisc.org/covid-19/covid-
resources/ สําหรบัขอ้มูลล่าสุดทีม่ีใหสํ้าหรบัองคก์รและบุคคลทีไ่ม่แสวงหาผลกําไร 
  

ความเป็นส่วนตวั 

ขอ้มูลทีก่รอกผ่านขัน้ตอนการสมัครนีเ้ป็นความรบัผดิชอบของผูส้มัครแต่ละคน 
ใบสมัครทีส่่งไปยงัพอรท์ลัยงัคงเป็นความลบัตอ่สาธารณชนและผูส้มัครรายอืน่ ๆ  
ผูส้มัครจะไม่เอาผดิกบั LISC บรษัิทในเครอื สมาชกิ หุน้ส่วน 
และพนักงานสําหรบัความสูญเสยี ความเสยีหาย ตน้ทุน หรอืค่าใชจ่้ายใด ๆ  
ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการใชห้รอืความเพยีงพอ ความถูกตอ้ง หรอืความสมบูรณข์องขอ้มูลใด ๆ  
ทีโ่หลดในแบบฟอรม์ ดูนโยบายความเป็นส่วนตวัของ LISC สําหรบัรายละเอยีดเพิ่มเตมิ 
  

การขดัผลประโยชน ์

กรรมการ เจา้หนา้ที ่พนักงาน และผูร้บัเหมาของ LISC, Verizon และ Sam’s Club 
และสมาชกิในครอบครวัของบุคคลดงักล่าว (คู่สมรส ปู่ย่าตายาย ลูก หลาน เหลน 
และคู่สมรสของลูก หลานและเหลน) ไม่มีสทิธสิมัครขอเงนิชว่ยเหลอื 
นอกจากการตรวจสอบว่าไม่มขีอ้ขดัแยง้ดงักล่าวกบั LISC ในแต่ละรอบ 
ผูส้มัครจะตอ้งระบุในทํานองเดยีวกนัว่าไม่มีความขดัแยง้กบัผูบ้รจิาคหรอืผูส้นับสนุนทีเ่กีย่วขอ้
งในกลุ่มน้ัน 
รายช ือ่ผูบ้รจิาค/ผูส้นับสนุนทีเ่ช ือ่มโยงกบัรอบน้ันจะถกูเปิดเผยอย่างชดัเจนเพื่อใหผู้ส้มัครหร ื
อผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยตอบ  

การเปิดเผย 

หากไดร้บัเงนิชว่ยเหลอื โปรดทราบว่าขอ้มูลใบสมคัร ช ือ่ ธุรกจิ คํากล่าวและขอ้มูลอืน่ ๆ  
ของธุรกจิ/ผูส้มัครทีก่รอกระหว่างกระบวนการสมัครของเงนิทุนอาจถูกใชเ้พื่อวตัถุประสงคใ์น
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การส่งเสรมิการขายในทุกรูปแบบและสือ่ทัง้หมด และธุรกจิ/ผูส้มัครอาจไดร้บัการตดิต่อจาก 
LISC และ/หรอืผูส้นับสนุนโครงการเพื่อวัตถุประสงคด์งักล่าว ผูส้มัครใหส้ทิธถิาวรแก่ LISC 
และผูส้นับสนุนโปรแกรมใหใ้ชข้อ้มูลดงักล่าวโดยไม่มคี่าตอบแทนเพิ่มเตมิ 
(ยกเวน้ในกรณีทีก่ฎหมายหา้มไว)้ และไม่มีสทิธใิด ๆ  
ในการตรวจสอบและ/หรอือนุมัตเินือ้หาดงักล่าว จนกว่าจะไดร้บัแจง้ 
ผูส้มัครตอ้งตกลงไม่เปิดเผยสถานะใด ๆ  ในฐานะผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยแก่สาธารณะ 
รวมถงึแต่ไม่จํากดัเพียง แพลตฟอรม์โซเชยีลมเีดยี สือ่มวลชน หรอืสิง่พิมพท์อ้งถิน่ทัง้หมด 

การตรวจสอบ 

LISC 
อาจตรวจสอบและดาํเนินกจิกรรมการประเมนิทีไ่ดร้บัเงนิชว่ยเหลอืจากเงนิชว่ยฟื้นฟูธุรกจิขน
าดเล็ก 
ซ ึง่อาจรวมถงึการตรวจสอบขอ้มูลเชงิปรมิาณหรอืเชงิคุณภาพทีจํ่าเป็นเพือ่เขา้ใจผลกระทบข
องเงนิชว่ยเหลอืนี ้
   

คําถามทีพ่บบ่อย 
 

เงินช่วยเหลอืมีจํานวนเท่าไร 
เงนิชว่ยเหลอืจะมีจํานวน $5,000, $7,500 และ $10,000 
  

ฉนัเปลีย่นขอ้ความอะไรในใบสมคัรทีส่ง่ไปแลว้ไดห้รอืไม่  
ไม่ได ้คุณไม่สามารถเปลีย่นขอ้ความในใบสมัครหลงัส่งไปแลว้ 
ขอแนะนําใหผู้ต้อบเขยีนคําตอบไวใ้นเอกสารสํารองก่อนกรอกและส่งแบบฟอรม์ออนไลนเ์น่ือง
จากคําตอบของคุณอาจไม่ถกูบันทกึถา้คุณออกจากเว็บเพจก่อนกรอกใบสมัครเสรจ็ 
คุณยงัอาจสูญเสยีงานไปหากอนิเทอรเ์น็ตคุณถกูตดัการเช ือ่มต่อหรอืมปีัญหาเกีย่วกบัเว็บเบร
าวเ์ซอรอ์ืน่ ๆ  
เราไม่สามารถยอมรบัการเปลีย่นแปลงในใบสมัครของคุณเมื่อส่งใบสมัครเขา้มาแลว้ 
ดงัน้ันโปรดทบทวนใบสมัครอย่างรอบคอบ 
  

ผูส้มคัรขอรบัเงินช่วยเหลอืไดร้บัการยนืยนัว่าพวกเขาสง่ใบสมคัรเรยีบรอ้ยแลว้ห
รอืไม่ 



ผูส้มัครทุกคนจะไดร้บัหนา้จอยนืยนัทีต่ามมาถา้กรอกขอ้มูลในทุกชอ่งถูกตอ้งและหลงัจากกด
ปุ่ม "เสรจ็สิน้" 

ถา้ฉนัสมคัรในรอบก่อนหนา้ 
ฉนัตอ้งสมคัรอกีคร ัง้หรอืใบสมคัรของฉนัจะถูกยกมาในรอบนี ้

ไม่ ใบสมัครจะไม่ถูกยกมาในรอบถดั ๆ  ไป 
คณุตอ้งยืน่ใบสมัครขอรบัเงนิชว่ยเหลอืใหม่แต่ละรอบถงึจะไดร้บัการพิจารณารบัเงนิชว่ยเหลอื
ในรอบน้ัน แต่ละรอบมีลกัษณะเฉพาะและขอ้กาํหนดของผูม้อบเงนิชว่ยเหลอืแตกต่างกนัไป 

ถา้ฉนัไดร้บัเงินช่วยเหลอืผูไ้ดร้บัผลกระทบจากโควดิ LISC ในรอบก่อนหนา้ 
ฉนัจะสมคัรใหม่ในรอบถดั ๆ  ไปไดห้รอืไม่ 

ผูไ้ดร้บัเงนิชว่ยเหลอืก่อนหนา้นีจ้ากกองทุนเงนิชว่ยเหลอืผูไ้ดร้บัผลกระทบจากโควิด LISC 
ไม่มีสทิธไิดร้บัเงนิชว่ยเหลอืหลายคร ัง้และไม่ควรสมคัรใหม่แมว่้าผูส้มัครดงักล่าวจะมีธรุกจิหล
ายอย่าง 

พอรท์ลัจะปิดรบัการส่งใบสมคัรเมือ่ใด 
เรารบัใบสมัครเป็น “รอบ ๆ” ไป รอบหน่ึงเปิดเป็นเวลาหน่ึงสปัดาหแ์ลว้จงึปิด 
วันทีสํ่าหรบัแต่ละรอบปรากฏบนเว็บไซต ์LISC  
  

ขัน้ตอนการสมคัรเป็นอย่างไร  
คุณสามารถลงทะเบยีนทีน่ี่เพื่อรบัแจง้การเปิดใหทุ้นรอบต่าง ๆ  

 

ฉนัจะไดร้บัการตดิต่อหรอืรูไ้ดอ้ย่างไรว่าฉนัจะไดร้บัเงินช่วยเหลอืหรอืไม่ 

LISC จะใชอ้เีมลเพื่อสือ่สารกบัผูส้มัครทุกคน 
อย่าลมืตรวจสอบอเีมลเป็นประจํารวมถงึโฟลเดอรส์แปมดว้ย 
ขอ้มูลล่าสุดทางอเีมลสําหรบัผูส้มัครทุกคนจะมาจากโปรแกรมเงินช่วยเหลอืธุรกจิขนาดเ
ล็ก (enews@lisc.org) 
ผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยจะไดร้บัขัน้ตอนต่อไปจากผูเ้ขา้รอบสดุทา้ยของการใหค้วามช่วยเหลื
อธุรกจิขนาดเล็ก 

https://confirmsubscription.com/h/r/6FF3E206B37FBDE42540EF23F30FEDED
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ผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยจะไดร้บัแจง้ทางอเีมลและจะตอ้งตอบกลบัทนัท ี
การส่งคนืขอ้ความหรอืเอกสารการแจง้เตอืนจากผูไ้ดร้บัเงนิชว่ยเหลอืเป็นไม่สามารถส่งไดอ้า
จส่งผลใหผู้ไ้ดร้บัเงนิชว่ยเหลอืถูกตดัสทิธ ิ
ผูไ้ดร้บัเงนิชว่ยเหลอืถกูรบิผลประโยชนใ์นเงนิชว่ยเหลอื 
และมีการเลอืกผูร้บัเงนิชว่ยเหลอืแทนจากผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยทีเ่หลอือยู่ทัง้หมด 

“ ผูเ้ขา้รอบสุดทา้ย” 
หมายความว่าอย่างไรและจะตอ้งมเีอกสารประกอบเพิม่เตมิหรอืไม่ 

หากธุรกจิของคุณไดร้บัเลอืกใหเ้ขา้รอบสุดทา้ย คุณจะไดร้บัการแจง้เตอืนทางอเีมล 
การถูกคดัเลอืกใหเ้ขา้รอบสุดทา้ยไม่ไดร้บัประกนัว่าคณุจะไดร้บัเงนิชว่ยเหลอื 
เมื่อคุณเขา้รอบสุดทา้ย 
คุณจะตอ้งส่งเอกสารเพิ่มเตมิเพือ่คดักรองและตรวจสอบขอ้มูลทางธุรกจิสําหรบัการสอบทาน
ธุรกจิ ซ ึง่เป็นตวัแปรทีแ่หล่งเงนิชว่ยเหลอืกําหนดมา 
ขอ้มูลดงักล่าวอาจรวมถงึการตรวจสอบประวตัทิีเ่ราจะทําและการส่งขอ้มูลเพิม่เตมิเพือ่รวมขอ้
มูลการตรวจสอบ เชน่ SSN, TIN/ITIN, EIN, W-9 
และขอ้มูลการธนาคารทีเ่หมาะสมเพือ่รบัเงนิผ่าน ACH หากไดร้บัเงนิชว่ยเหลอื 
การตรวจสอบประวตัไิม่เกีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบเครดติหรอืการดงึคะแนนเครดติ 

หากคุณไดร้บัเลอืกเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ย LISC 
จะส่งอเีมลถงึคุณภายในวนัทีด่งัต่อไปนี ้ 

• รอบที ่1 – ภายในวันที ่29 เมษายน 
• รอบที ่2 – ภายในวันที ่25 พฤษภาคม  
• รอบที ่3 – ภายในวันที ่12 มิถุนายน 
• รอบที ่4 – ภายในวันที ่3 กรกฎาคม  
 

เงินช่วยเหลอืมีเท่าไรบา้ง 



เงนิชว่ยเหลอืมีปรมิาณ $5,000 ถงึ $20,000 LISC 

จะใชเ้งนิทุนเพื่อจัดหาเงนิชว่ยเหลอืใหธุ้รกจิทีเ่ผชญิปัญหาทางการเงนิเรง่ดว่นเน่ืองจากโควิด
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ฉันใชเ้งนิชว่ยเหลอืสําหรบัอะไรไดบ้า้ง 

• จ่ายค่าเชา่และค่าสาธารณูปโภค 

• จ่ายเงนิเดอืน 

• ชาํระหนีค้งคา้งใหก้บัผูข้าย 

• ค่าดําเนินงานเรง่ด่วนอืน่ ๆ  

ผูไ้ดร้บัเงนิชว่ยเหลอืตอ้งปฏบิัตติามกฎหมาย คาํสั่งผูบ้รหิาร 
กฎระเบียบและขอ้บังคบัของรฐับาลกลาง รฐั ทอ้งถิน่ (และหน่วยงานอืน่ ๆ  ของรฐั) 
ทีเ่ก ีย่วขอ้งทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้งนิชว่ยเหลอื 

ตอ้งมีการชําระเงินคนืหรอืไม่ 

ไม่ คุณไม่ตอ้งชาํระเงนิชว่ยเหลอืคนื อย่างไรก็ตาม 
ภาษีท ัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัและ/หรอืการใชเ้งินสดทีไ่ดร้บัเป็นความรบัผดิช
อบของผูร้ บัเงินช ่วยเหลอื แต่เพียงผูเ้ดยีว LISC จะรายงานเงินสดทีไ่ดร้บัต่อ IRS 
ตามที ่LISC พิจารณาว่าจําเป็นตามกฎหมายทีบ่งัคบัใช ้นอกจากนี ้LISC 
ยงัมีนโยบายเพิ่มเตมิทีร่ะบุว่าผูร้บัเงนิชว่ยเหลอืจาก LISC 
ทุกรายจะไดร้บัคาํแนะนําใหป้รกึษากบัผูเ้ช ีย่วชาญดา้นภาษีของตนเองและ/หรอืทีป่รกึษาทาง
กฎหมายเพื่อยนืยนัผลกระทบดา้นภาษีของเงนิชว่ยเหลอืเป็นเงนิสดดงักล่าว LISC 
จะออกแบบฟอรม์ 1099 สําหรบัเงนิชว่ยเหลอื $600 ขึน้ไป 
ผูไ้ดร้บัเงนิชว่ยเหลอืจะตอ้งปฏบิัตติามกฎหมายของรฐับาลกลาง รฐั ทอ้งถิน่ 
(และหน่วยงานอืน่ ๆ  ของรฐั) ทีเ่ก ีย่วขอ้งทัง้หมด คาํสั่งผูบ้รหิาร 
กฎระเบียบและขอ้บังคบัทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการใชเ้งนิชว่ยเหลอื 



การรบัเงินช่วยเหลอืจะมผีลกระทบต่อเงินช่วยเหลอือืน่ ๆ  
จากรฐับาลกลางหรอืสทิธใินการประกนัการว่างงานหรอืไม่ 

เงนิชว่ยเหลอือาจมีผลต่อการเรยีกรอ้งประกนัการว่างงานของคุณ 
หากเงนิชว่ยเหลอืถูกใชเ้พื่อจ่ายเงนิเดอืนในชว่งเวลาทีคุ่ณไดร้บัสวสัดกิารสําหรบัการว่างงาน 
จํานวนเงนิชว่ยเหลอืการว่างงานมกัจะถกูกําหนดโดยรายไดล่้าสุด 
และมีโอกาสสูงทีค่ณุจะตอ้งรบัรองเป็นรายสปัดาหร์ายไดใ้ด ๆ  
ทีไ่ดร้บัในสปัดาหก์่อนหนา้เป็นค่าจา้ง 
โปรดตดิต่อสํานักงานการว่างงานของรฐัของคุณสําหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเรยีกรอ้งป
ระกนัการว่างงาน 

การมอบเงนิชว่ยเหลอืโดย LISC 
จะไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถของธุรกจิในการสมัครและรบัเงนิกู ้SBA PPP 
หรอืเงนิชว่ยเหลอือืน่ ๆ จากรฐับาลกลางทีม่ีอยู่ภายใตพ้ระราชบญัญตั ิCARES 
อย่างไรกต็ามผูไ้ดร้บัเงนิชว่ยเหลอืควรทราบว่าไม่สามารถใชเ้งนิชว่ยเหลอื LISC 
และเงนิชว่ยเหลอืจากรฐับาลกลางเพื่อจ่ายค่าใชจ่้ายในธุรกจิรายการเดยีวกนั ผูร้บัเงนิกู ้PPP 
หรอืเงนิทุนอืน่ ๆ ภายใตพ้ระราชบัญญตั ิCARES 
ตอ้งพรอ้มแสดงหลกัฐานใหเ้ห็นว่าไม่ไดใ้ชแ้หล่งเงนิทุนอืน่จ่ายคา่ใชจ่้ายรายการเดยีวกนักบัเงิ
นทีไ่ดจ้ากเงนิกู ้PPP หรอืเงนิทุนภายใตพ้ระราชบัญญตั ิCARES เมื่อ SBA 
หรอืหน่วยงานอืน่ของรฐัรอ้งขอ หรอืในฐานะส่วนหน่ึงของใบสมัครขอยกหนี ้PPP 

มีคําถามเพิ่มเตมิใช่ไหม  

โปรดส่งขอ้ซกัถามไปยงั SmallBusinessGrants@lisc.org 
เราจะลงประกาศคาํตอบและขอ้มูลล่าสุดบนหนา้แรกนีเ้พือ่ใหเ้กดิความโปรง่ใสและการเขา้ถงึ
ขอ้มูลทีเ่ท่าเทยีมกนัสําหรบัผูส้มัครทุกราย 

mailto:SmallBusinessGrants@lisc.org
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