
 

 
 

ใบสมคัรเงินช่วยเหลอืธุรกจิขนาดเล็ก LISC 
 

แบบฟอรม์ใบสมคัรนี้รวบรวมขอ้มูลเบือ้งตน้สําหรบัธุรกจิทีต่อ้งการขอเงนิช่วยเหลอืธุรกจิขนาดเล็ก 

ก่อนดําเนินการต่อ 

ขอแนะนําใหผู้ส้มคัรอ่านคําถามทีพ่บบ่อยออนไลน์สําหรบัขอ้มูลเพิ่มเตมิเกีย่วกบัเงนิช่วยเหลอืธุรกจิขนาดเล็กรอบ

นี้ 

 
ข้อกําหนดและเง่ือนไข: 

ผูส้มคัรสามารถสมคัรขอเงนิช่วยเหลอืไดค้ร ัง้เดยีวในรอบนี้และสําหรบัธุรกจิเดยีวเท่าน้ัน 

สําหรบัเจา้ของธุรกจิทีม่หีลายธุรกจิ โปรดกรอกใบสมคัรนี้โดยยดึตามธุรกจิทีใ่หญ่ทีสุ่ดของคุณ 

ผูร้บัเงนิช่วยเหลอืสามารถรบัเงนิช่วยเหลอืไดเ้พียงหน่ึงรายการต่อหน่ึงหมายเลขผูเ้สยีภาษปีระเภทบุคคลธรรมดาแ

ละธุรกจิ ธุรกจิทีม่คุีณสมบตัจิะไดร้บัเงนิช่วยเหลอืและการมสีทิธขิ ึน้อยู่กบัการส่งใบสมคัรทีถู่กตอ้งและครบถว้น 

 
ธุรกจิของชนกลุ่มน้อย ผูห้ญงิ และทหารผ่านศกึจะไดร้บัการพิจารณาก่อน 

ผูไ้ดร้บัเงนิช่วยเหลอืทุกรายจะตอ้งรบัรองว่าพวกเขากําลงัส่งเสรมิผลประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดของชุมชนและไดร้บัผลกระ

ทบเชงิลบจากวกิฤตโควดิ-19 องคก์รทีไ่ม่แสวงหาผลกําไรไม่มสีทิธสิมคัรขอรบัเงนิชว่ยเหลอืนี้ 

 
การไดร้บัเลอืกใหเ้ขา้รอบสุดทา้ยไม่ไดร้บัประกนัว่าคุณจะไดร้บัเงนิช่วยเหลอื ในฐานะผูเ้ขา้รอบสุดทา้ย 

คุณอาจตอ้งส่งเอกสารเพิ่มเตมิเพื่อคดักรองและตรวจสอบขอ้มูลธุรกจิเพื่อการสอบทานธุรกจิตามทีผู่ส้นับสนุนเงนิ

ช่วยเหลอืกําหนดไว ้ ซ ึง่รวมถงึการตรวจสอบภูมหิลงัทีเ่ราจะดําเนินการและการส่ง W-9 

และขอ้มูลธนาคารทีเ่หมาะสมเพื่อรบัเงนิชว่ยเหลอื 

 

ความเป็นส่วนตวั: ขอ้มูลทีก่รอกผ่านข ัน้ตอนการสมคัรนี้เป็นความรบัผิดชอบของผูส้มคัรแต่ละคน 
ใบสมคัรทีส่่งไปยงัพอรท์ลัยงัคงเป็นความลบัต่อสาธารณชนและผูส้มคัรรายอืน่ ๆ ผูส้มคัรจะไม่เอาผิดกบั LISC 
บรษิทัในเครอื สมาชกิ หุน้ส่วน และพนักงานสําหรบัความสูญเสยี ความเสยีหาย ตน้ทุน หรอืค่าใชจ่้ายใด ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชห้รอืความเพียงพอ ความถูกตอ้ง หรอืความสมบูรณข์องขอ้มูลใด ๆ ทีโ่หลดในแบบฟอรม์ 
สําหรบัขอ้มูลเพิ่มเตมิ โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตวัของ 
LISC ขอ้มูลทีก่รอกในแบบฟอรม์ทีม่กีารรกัษาความปลอดภัยนี้ใช ้ FormAssembly ขอ้มูลเพ่ิมเติม 

 
การขดัผลประโยชน:์ กรรมการ เจา้หน้าที ่พนักงาน และผูร้บัเหมาของ LISC 

และสมาชกิในครอบครวัของบุคคลดงักล่าว (คู่สมรส ปู่ย่าตายาย ลูก หลาน เหลน และคู่สมรสของลูก 

หลานและเหลน) ไม่มสีทิธสิมคัรขอเงนิช่วยเหลอื 

สําหรบัอา้งองิเท่านัน้ ในการสมคัร 

คุณตอ้งกรอกใบสมคัรบนเวบ็ไซตข์องเรา: 
https://www.research.net/r/LISCreliefgrant 

 

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


 

การเปิดเผย: หากไดร้บัเงนิช่วยเหลอื โปรดทราบว่าขอ้มูลใบสมคัร ชือ่ ธุรกจิ คํากล่าวและขอ้มูลอืน่ ๆ 

ของธุรกจิ/ผูส้มคัรทีก่รอกระหว่างกระบวนการสมคัรของเงนิทุนอาจถูกใชเ้พื่อวัตถุประสงคใ์นการส่งเสรมิการขายใ

นทุกรูปแบบและส ือ่ทัง้หมด และธุรกจิ/ผูส้มคัรอาจไดร้บัการตดิต่อจาก LISC 

และ/หรอืผูส้นับสนุนโครงการเพื่อวตัถุประสงคด์งักล่าว ผูส้มคัรใหส้ทิธถิาวรแก่ LISC 

และผูส้นับสนุนโปรแกรมใหใ้ชข้อ้มูลดงักล่าวโดยไม่มค่ีาตอบแทนเพิ่มเตมิ (ยกเวน้ในกรณีทีก่ฎหมายหา้มไว)้ 

และไม่มสีทิธใิด ๆ ในการตรวจสอบและ/หรอือนุมตัเินื้อหาดงักล่าว จนกว่าจะไดร้บัแจง้ 

ผูส้มคัรตอ้งตกลงไม่เปิดเผยสถานะใด ๆ ในฐานะผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยแก่สาธารณะ รวมถงึแต่ไม่จํากดัเพียง 

แพลตฟอรม์โซเชยีลมเีดยี ส ือ่มวลชน หรอืส ิง่พิมพท์อ้งถิน่ทัง้หมด 

 

การตรวจสอบ: LISC 

อาจตรวจสอบและดําเนินกจิกรรมการประเมนิทีไ่ดร้บัเงนิช่วยเหลอืจากเงนิช่วยเหลอืธุรกจิขนาดเล็ก LISC 

ซึง่อาจรวมถงึการตรวจสอบขอ้มูลเชงิปรมิาณหรอืเชงิคุณภาพทีจํ่าเป็นเพื่อเขา้ใจผลกระทบของเงนิช่วยเหลอืนี้ 

 

คําแนะนําในการส่งใบสมคัร: 

ขอแนะนําใหผู้ต้อบเขยีนคําตอบไวใ้นเอกสารสํารองก่อนกรอกและส่งแบบฟอรม์ออนไลน์เน่ืองจากคําตอบของคุณ

อาจไม่ถูกบนัทกึถา้คุณออกจากเว็บเพจก่อนกรอกใบสมคัรเสร็จ 

คุณยงัอาจสูญเสยีงานไปหากอนิเทอรเ์น็ตคุณถูกตัดการเช ือ่มต่อหร ือมปัีญหาเกี่ยวกบัเว็บเบราวเ์ซอรอ์ืน่ ๆ 

เราไม่สามารถยอมรบัการเปล ีย่นแปลงในใบสมคัรของคุณเมือ่ส่งใบสมคัรเขา้มาแลว้ 

ดงัน้ันโปรดทบทวนใบสมคัรอย่างรอบคอบ 
 
 

คุณจะเห็นหน้าการยนืยนัหลงักรอกใบสมคัรสําเรจ็ 

* 1. ขา้พเจา้รบัทราบว่าไดอ่้านและยอมรบัขอ้กําหนดและเงือ่นไขทีร่ะบุไวข้า้งตน้ 

ใช ่

ไม่ใ

ช่ 

___________________________________________________________________________ 
 

ใบสมคัรขอรบัเงนิช่วยเหลือ LISC 
 
 



ข้อมูลผู้สมคัร 

 

* 2. คุณกรอกใบสมคัรนี้ในนามธุรกจิใช่หรอืไม่ 

ใช ่

ไม่ใช ่ฉันเป็นเจา้ของธุรกจิ 

___________________________________________________________________________ 
 

ใบสมคัรขอรบัเงนิช่วยเหลือ LISC 
 

โปรดเตรยีมพรอ้มใหข้อ้มูลสําหรบัเจา้ของธุรกจิคนหลกั 

 
___________________________________________________________________________ 
 

ใบสมคัรขอรบัเงนิช่วยเหลือ LISC 
 

ข ้อมูลธุรกจิท ัว่ไป 
โปรดทราบว่าเจา้ของธุรกจิขนาดเล็กสามารถสมคัรไดเ้พียงธุรกจิเดยีวเท่าน้ัน สําหรบัเจา้ของธุรกจิทีม่หีลายธุรกจิ 
โปรดกรอกใบสมคัรนีโ้ดยยดึตามธุรกจิทีใ่หญ่ทีสุ่ด 

ผูร้บัเงนิช่วยเหลอืสามารถรบัเงนิช่วยเหลอืไดเ้พียงหน่ึงรายการต่อหน่ึงหมายเลขผูเ้สยีภาษปีระเภทบุคคลธรรมดาแ

ละธุรกจิ 

3. ขอ้มูลเจา้ของธุรกจิคนหลกั 
 

3.1 ชือ่ 

3.2 ชือ่กลาง 
3.3 นามสกุล 

 
4. อเีมลหลกัสําหรบัตดิต่อ 
4.1 อเีมลรองสําหรบัตดิต่อ 
 
 

5. โปรดระบุเบอร์โทรที่สะดวกให้ติดต่อที่สดุ 
• เบอร์โทรถาวรของธุรกิจ 
• เบอร์โทรของเจ้าของธุรกิจ 

5.1 เบอร์โทรถาวรของธุรกิจ (ตวัเลขเท่านั้น - อย่าใสข่ดีกลาง) 

5.1 เบอร์โทรถาวรของเจ้าของธุรกิจ (ตวัเลขเท่านั้น - อย่าใสข่ดีกลาง) 



 
 

* 6. ขอ้มูลธุรกจิ 

เว็บไซต ์(หากไม่มใีหก้รอก 

ไม่ม)ี 

 
ขอ้มูลตดิต่อทางโซเชยีลมเีดยีของธุรกจิหลกั (Facebook, Twitter หรือ Instagram) 

 

ทีอ่ยู่ธุรกจิ 
 

ทีอ่ยู่ธุรกจิ 

 

เมอืงของธุรกจิ  

รฐั/จงัหวดัของธุรกจิ 

 
 
-- เลอืกรฐั -- 



7. ขอ้มูลธุรกิจอื่น 
7.1 คุณสามารถรบัและเก็บรวบรวมจดหมายจากทีอ่ยู่ธรุกิจไดห้รอืไม่ 
•ใช ่
•ไม่ได ้
7.2 หากไม่ได ้โปรดระบุที่อยู่ทางไปรษณียปั์จจุบนัของธุรกจิคณุ (ถนน เมือง รฐั รหสัไปรษณีย)์ 
 

* 8. โครงสรา้งธุรกจิ 

บรษิทัทีแ่สวงหาผล

กําไร 

บรษิทัทีไ่ม่แสวงหาผล

กําไร 

ถอืกรรมสทิธิแ์ต่เพียง

ผูเ้ดยีว 

บรษิทัรบัผิดจํากดั 

หุน้ส่วน 

(ทัว่ไปและจํากดั) 

อืน่ ๆ - โปรดระบุ: 

 

* 9. จํานวนปีทีดํ่าเนินธุรกจิ 

2 

ปีหรอืไม่ถงึ 

3-5 ปี 



6-9 ปี 
 

10 ปีข ึน้ไป 

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

ฉันยงัไม่ไดเ้ร ิม่ทําธุรกจิ 

 
ธุรกจิฉันไม่มรีายไดเ้ชงิบวกในปีปฏิทนิ 2019 

น้อยกว่า $100,000 

$100,000 ถงึ $299,999 
 

$300,000 ถงึ $499,999 
 

$500,000 หรอืมากกว่า 
 
 

* 11. เท่าทีคุ่ณทราบ ธุรกจิคุณจา้งคนท ํางานเต็ม เวลา (อย ่างน ้อย 35 ช ัว่โม ง/สปัดาห)์ รวมตวัคุณ  

กีค่น ณ เดอืนมกราคม  2020 

ใส่ตวัเลข 0 ถา้ไม่มพีนักงานเต็มเวลา 



* 12. เท่าทีคุ่ณทราบ ธุรกจิคุณจา้งคนท ํางานพารต์ไทม  ์ (น ้อยกวา่  35 ช ัว่โม ง/สปัดาห)์ รวมตวัคุณ  

กีค่น ณ เดอืนมกราคม  2020 
ใส่ตวัเลข 0 ถา้ไม่มพีนักงานพารต์ไทม ์

 
 
 
 

* 13. เท่าทีคุ่ณทราบ ธุรกจิคุณจา้งคนท ํางานเต็ม เวลา (อย ่างน ้อย 35 ช ัว่โม ง/สปัดาห)์ รวมตวัคุณ  

กีค่น ณ เดอืนเมษายน 2020 

ใส่ตวัเลข 0 ถา้ไม่มพีนักงานเต็มเวลา 
 
 
 

* 14. เท่าทีคุ่ณทราบ ธุรกจิคุณจา้งคนท ํางานพารต์ไทม  ์ (น ้อยกวา่  35 ช ัว่โม ง/สปัดาห)์ รวมตวัคุณ  

กีค่น ณ เดอืนเมษายน 2020 

ใส่ตวัเลข 0 ถา้ไม่มพีนักงานพารต์ไทม ์
 
___________________________________________________________________________ 
 

ใบสมคัรขอรบัเงนิช่วยเหลือ LISC 
 

ข ้อมูลธุรกจิท ัว่ไปต่อ 



* 15. โปรดระบุอุตสาหกรรมหลกัของคุณ เลอืกหน่ึงขอ้ 

1. เกษตรกรรม, ป่าไม,้ ตกปลาและล่าสตัว ์(รวมฟารม์ ฟารม์ปศุสตัว ์โรงนม เรอืนกระจก สถานเพาะพันธุพ์ืช 
สวนผลไม ้หรอืโรงเพาะฟัก) 

 
2. การขุด การทําเหมอืงหนิ และการสกดัน้ํามนัและกา๊ซ 

(รวมถงึสถานประกอบการทีแ่ยกหรอืรบัประโยชน์จากธาตุในรูปแบบของแข็งทีเ่กดิตามธรรมชาต)ิ 

 
3. สาธารณูปโภค (รวมถงึการจดัหาพลงังานไฟฟ้า กา๊ซธรรมชาต ิไอ น้ําประปาและการกําจดัส ิง่ปฏิกูล) 

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

 
5. การผลติ (รวมถงึโรงงาน ผูผ้ลติ เบเกอร ี ่ผูผ้ลติขนม คนตดัผา้แบบส ัง่ตดั ฯลฯ) 

 
6. การคา้ส่ง (รวมถงึผูค้า้ส่ง ผูข้ายและผูจ้ดัจําหน่าย) 

 
7. การคา้ปลกี (รวมถงึรา้นอาหาร รา้นขายของชําและรา้นสะดวกซือ้ รา้นฮารด์แวร ์

สถานเพาะพันธุพ์ืช/ศูนยส์วน รา้นดอกไม ้รา้นหนังสอื ตวัแทนจําหน่ายรถยนต ์รา้นคา้เส ือ้ผา้ ฯลฯ) 

 
15.1 (การคา้ปลีก) ธุรกิจของคุณคอื: 
•     รา้นขายเสือ้ผา้ 

• รา้นสะดวกซือ้ 

• รา้นขายของชาํ 

• รา้นฮารด์แวร ์

•    ไม่มีขอ้ใดตรง 
 

8. การขนส่งและคลงัสนิคา้ (รวมถงึการใหบ้รกิารขนส่งผูโ้ดยสารและสนิคา้ 

คลงัสนิคา้และการจดัเก็บสนิคา้ การขนส่งเพื่อชมทวิทศัน์และการเทีย่วชมสถานที)่ 

 
9. ขอ้มูล (รวมถงึผูเ้ผยแพรห่นังสอืพิมพแ์ละวารสาร ผูผ้ลติภาพยนตร ์ผูผ้ลติเพลงและวทิยุ ฯลฯ) 

 
10. การเงนิและการประกนัภัย (รวมถงึธนาคาร สหภาพเครดติ สถาบนัการออม 

สถาบนัเครดติทีไ่ม่ใช่ผูร้บัฝาก หน่วยงานประกนัภัย ฯลฯ) 

 
11. อสงัหารมิทรพัยแ์ละการเช่าและการเช่าซ ือ้ (รวมถงึการจดัการทรพัยส์นิ การจดัการสนิทรพัย ์

และการเช่าซ ือ้) 
 

12. บรกิารดา้นวชิาชพี วทิยาศาสตรแ์ละเทคนิค บรกิารดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคนิค 

(รวมถงึบรกิารดา้นกฎหมาย บญัชแีละภาษ ีบรกิารดา้นสถาปัตยกรรม วศิวกรรมและการออกแบบ 

การใหคํ้าปรกึษา บรกิารดา้นการตลาด บรกิารดา้นสตัวแพทย ์ฯลฯ) 

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
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


 
13. การจดัการบรษิทัและองคก์ร (รวมถงึสถานประกอบการทีดู่แล 

ควบคุมและจดัการและอาจเป็นเจา้ของหลกัทรพัยข์องบรษิทัหรอืองคก์ร) 

 
14. บรกิารบรหิารและสนับสนุนและการจดัการและฟ้ืนฟูของเสยี 

(รวมถงึสถานประกอบการทีดํ่าเนินกจิกรรมสนับสนุนเป็นกจิวตัรสําหรบัการดําเนินงานประจําวนัขององคก์ร

อืน่ ๆ เพื่อรวมบรกิารการจดัการและฟ้ืนฟูของเสยี) 

 
15. บรกิารดา้นการศกึษา (รวมถงึโรงเรยีนประถมและมธัยม เทคนิค ทกัษะและการอบรมดา้นการคา้ 

โรงเรยีนสอนภาษา กฬีาและนันทนาการ ฯลฯ) 

15.1 (บรกิารดา้นการศึกษา) ธุรกิจของคุณคอื: 
•     รบัเลีย้งเด็ก 

• โรงเรยีนสอนภาษา 

•     โรงเรยีนเทคนิค/การคา้ 

•     ไม่มีขอ้ใดตรง 
 

16. การดูแลสุขภาพและความช่วยเหลอืทางสงัคม (รวมถงึสํานักงานแพทยแ์ละทนัตแพทย ์

ศูนยว์างแผนครอบครวั การพยาบาล การบรกิารเด็กและเยาวชน บรกิารดูแลเด็กเล็ก) 

 
17. ศลิปะ ความบนัเทงิและสนัทนาการ (รวมถงึโรงละคร บรษิทัเตน้รําและดนตร ีพิพิธภณัฑ ์ทมีกฬีา 

ศลิปินแสดง ฯลฯ) 

 
18. บรกิารทีพ่ักและอาหาร (รวมถงึโรงแรม รา้นอาหาร บาร ์คนเร่ขายอาหาร ฯลฯ) 

15.1 (บรกิารทีพ่ักและอาหาร) ธุรกจิของคุณคอื: 
•     บาร ์

•     โรงแรม/โมเต็ล/ทีพ่ักใหเ้ช่าช่วงวนัหยุด 

•      ผูข้ายอาหารเคล ือ่นที ่

•     รา้นอาหาร 

•       ไม่มขีอ้ใดตรง 
 

19. บรกิารอืน่ ๆ (รวมถงึบรกิารซ่อมและบํารุง บรกิารดูแลส่วนตวัเช่นรา้นทําเล็บและผม สปา รา้นตดัผม 

รา้นซกัแหง้ และบรกิารซกัรดี ฯลฯ) 

 
20. องคก์รไม่แสวงหากําไรอืน่ ๆ ทีร่่วมในกจิกรรมการกุศลที ่ IRS 

กําหนด 

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
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


 
21. อืน่ ๆ (โปรดระบุ) 

 
___________________________________________________________________________ 
 

ใบสมคัรขอรบัเงนิช่วยเหลือ LISC 
 

ข ้อมูลทางเศรษฐกจิและสงัคม  

ส่วนต่อไปของแบบสํารวจจะขอขอ้มูลทางเศรษฐกจิและสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเจา้ของธุรกจิคนหลกัซ ึง่ไม่บงัคบัใหต้อบ 
โปรดกรอกขอ้มูลโดยองิขอ้มูลของเจา้ของธุรกจิคนหลกั 

16. อายุ 

เจา้ของธุรกจิตอ้งมอีายุอย่างน้อย 18 ปี 

18-24 
 

25-34 
 

35-44 
 

45-54 
 

55-64 
 

65 ปีข ึน้ไป 
 

ไม่ตอ้งการตอบ 
 
 

17. เพศ 

หญงิ 

ชาย 

คนขา้มเพ

ศ 

ไม่ตอ้งการตอบ 



อืน่ ๆ 

18. ทหารผ่านศกึ 

ถา้ใช่ คุณตอ้งกรอกขอ้มูล DD214 

ใช ่

ไม่ใ

ช่ 

ไม่ตอ้งการต

อบ 

 
 

19. เช ือ้ชาต/ิชนเผ่า 
โปรดกรอกขอ้มูลโดยองิขอ้มูลของเจา้ของธุรกจิคนหลกั 

แอฟรกินัอเมรกินั/ผิวดํา 

อเมรกินั อนิเดยีน/คนพืน้เมอืงอะแลสกา 

เอเชยีน 

คนพืน้เมอืงฮาวาย/ชาวเกาะแปซฟิิก 

ฮิสแปนิก/ละตนิ 

ผิวขาว 

สองเช ือ้ชาต ิ

หลายเช ือ้ชาต ิ



ไม่ตอ้งการตอบ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

ใบสมคัรขอรบัเงนิช่วยเหลือ LISC 
 
 

ข ้อมูลเงินช ่วยเหลอื 
 

* 20. โปรดระบุจํานวนเงนิทีคุ่ณตอ้งการไดร้บั 

$5,000 
 

$7,500 
 

$10,000 
 
 

* 21. โปรดระบุว่าคุณจะใชเ้งนิช่วยเหลอืนี้เพื่อวตัถุประสงคใ์ด โปรดเลอืกทุกขอ้ทีต่รง 

เงนิเดอืนสําหรบัพนักงาน 

สนิคา้คงคลงัสําหรบัการดําเนินงานต่อเน่ือง 

บลิและค่าใชจ่้ายทีเ่กนิกําหนดจ่าย (ค่าเช่า ค่าวสัดุ ฯลฯ) 

อืน่ ๆ - โปรดระบุ 
 
 

* 22. โปรดเลอืกขอ้ความดา้นล่างหน่ึงขอ้ทีต่รงกบัสถานทีดํ่าเนินธุรกจิของคุณมากทีสุ่ด 
 
 

ฉันเป็นเจา้ของทรพัยส์นิเชงิพาณิชย ์

ฉันเช่าพืน้ทีเ่ชงิพาณิชยเ์พื่อทําธุรกจิ 

ฉันจดัสรรพืน้ทีส่่วนหน่ึงตามทีร่ะบุในสญัญาเช่าไวทํ้าธุรกจิทีบ่า้นข

องฉัน 

 

อืน่ ๆ โปรดระบุ 



 

* 23. หากคุณมสีญัญาเชา่ธุรกจิ 
เจา้ของสถานทําธุรกจิของคุณเสนอการผ่อนปรนหรอืการยดืเวลาจ่ายค่าเช่าใหคุ้ณหรอืยงั 

ใช ่

ไม่ใ

ช่ 

ไม่มขีอ้ใดตรง 



* 24. ตอนนี้คุณมค่ีาใชจ่้ายเกีย่วกบัธุรกจิคา้งชําระหรอืไม่ 

ใช ่

ไม่ใ

ช่ 

ไม่มขีอ้ใดตรง 
 
 

* 25. คุณยงัสามารถขายผลติภัณฑห์รอืบรกิารของคุณไดไ้หม 

ใช ่
 

ใช่ 

แต่ไม่เต็มความสามารถ 

ไม่ใช ่

 

* 26. เท่าทีคุ่ณทราบ คุณมรีายไดใ้นเดอืนเมษายน 2020 เป็นอย่างไรเมือ่เทยีบกบัเดอืนมกราคม 2020 

ลดลงน้อยกว่า 20% 

ลดลงระหว่าง 20 และ 49% 

ลดลง 50% หรอืมากกว่า 

ยงัคงเท่าเดมิ 

เพิ่มข ึน้ 

ไม่ทราบ/ไม่มคํีาตอบ 

 



* 27. เท่าทีคุ่ณทราบ คุณมรีายไดใ้นเดอืนเมษายน 2020 เป็นอย่างไรเมือ่เทยีบกบัเดอืนเมษายน 2019 

ลดลงน้อยกว่า 20% 

ลดลงระหว่าง 20 และ 49% 

ลดลง 50% หรอืมากกว่า 

ยงัคงเท่าเดมิ 

เพิ่มข ึน้ 

ไม่ทราบ/ไม่มคํีาตอบ 

* 28. คุณเสนอบรกิารอืน่ใดแทนในชว่งทีโ่ควดิ-19 ระบาดนี้ เลอืกทุกขอ้ทีต่รง 

ส่งถงึบา้น 

การรบัสนิคา้ในรา้น 

บรกิารออนไลน์ 

การสบัหลกีช ัว่โมงทํางาน 

ไม่มขีอ้ใดตรง 

อืน่ ๆ (โปรดระบุ) 

29. ความเห็นทัว่ไปหรอืขอ้มูลอืน่ใดเกีย่วกบัคุณและ/หรอืธุรกจิของคุณ และผลกระทบของโควดิ-19 

ต่อคุณทีคุ่ณตอ้งการแจง้ใหเ้ราทราบ 

 

การเซ็นช ือ่และส่งใบสมคัรดา้นล่างนี้เป็นการยนืยนัว่าขอ้มูลทีใ่หไ้วเ้กีย่วกบัคุณและธุรกจิของคุณน้ันเป็นจรงิทุกประ

การ 



 

หน้าจอสุดทา้ย 

ขอบคุณทีส่่งใบสมคัร หน้านี้เป็นการยนืยนัว่าคุณส่งใบสมคัรเรยีบรอ้ยแลว้ 
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	* 1. ข้าพเจ้ารับทราบว่าได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น
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