
แบบฟอรม์ใบสมคัรนีร้วบรวมขอ้มูลเบือ้งตน้ส ำหรบัธุรกจิทีต่อ้งกำรขอเงนิชว่ยเหลือธุรกจิขนำ

ดเล็ก LISC 

 

ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไข 

ธุรกจิของคนผิวส ีผูห้ญงิ ทหำรผ่ำนศกึ 

และบรษิัทในพืน้ที่ซ ึง่ในอดตีทีไ่ดร้บับรกิำรน้อยกว่ำที่อืน่และไม่มโีอกำสเขำ้ถงึเงนิทุนทีย่ดืหยุ่น

และดอกเบีย้ไม่สูงเกนิ จะไดร้บักำรพจิำรณำก่อน 

ผูไ้ดร้บัเงนิช่วยเหลือทุกรำยจะตอ้งรบัรองว่ำพวกเขำก ำลงัส่งเสรมิผลประโยชนท์ี่ดทีีสุ่ดของชมุ

ชนและไดร้บัผลกระทบเชงิลบจำกวกิฤตโควดิ-19 

องคก์รที่ไม่แสวงหำผลก ำไรไม่มสีทิธสิมคัรขอรบัเงนิช่วยเหลอืนี ้ 

หำกธุรกจิของคุณไดร้บัเลือกใหเ้ขำ้รอบสุดทำ้ย คุณจะไดร้บัแจง้ทำงอเีมล 

กำรไดร้บัเลือกใหเ้ขำ้รอบสุดทำ้ยไม่ไดร้บัประกนัว่ำจะไดร้บัทุน ในฐำนะผูเ้ขำ้รอบสุดทำ้ย 

อำจจ ำเป็นตอ้งใชเ้อกสำรเพิม่เตมิรวมถงึกำรคนืภำษีล่ำสุดกำรยืน่ของ บรษิัท วนัเดอืนปีเกดิ 

SSN TIN/ITIN และ/หรอื EIN 

ส ำหรบัผูส้มคัรและ/หรอืธุรกจิเพือ่ใหเ้รำด ำเนินกำรตรวจสอบสถำนะที่ก ำหนดโดยแหล่งเงนิทุ

นของโปรแกรม 

กำรสอบถำมเกีย่วกบักำรตรวจสอบสถำนะนีอ้ำจรวมถงึกำรคน้หำกำรยนืยนัธุรกจิทีเ่รำจะด ำเ

นินกำรโดยที่เรำออกค่ำใชจ่้ำยเอง หำกขัน้ตอนกำรตรวจสอบสถำนะเสร็จสมบูรณ ์LISC 

จะขอ W-9 และขอ้มูลธนำคำรทีเ่หมำะสมเพือ่ใหเ้รำสำมำรถโอนเงนิโดย ACH 

ไปยงับญัชทีี่คุณก ำหนด 

 

ควำมเป็นส่วนตวั: 

ขอ้มูลที่กรอกผ่ำนขัน้ตอนกำรสมคัรนีเ้ป็นควำมรบัผดิชอบของผูส้มคัรแต่ละคน 

ใบสมคัรที่ส่งไปยงัพอรท์ลัยงัคงเป็นควำมลบัต่อสำธำรณชนและผูส้มคัรรำยอื่น ๆ  

ผูส้มคัรจะไม่เอำผดิกบั LISC, Wells Fargo Bank หรอื บรษิัทในเครอื สมำชกิ หุน้ส่วน 

และพนักงำนส ำหรบัควำมสูญเสยี ควำมเสียหำย ตน้ทุน หรอืค่ำใชจ่้ำยใด ๆ  

ที่เกีย่วขอ้งกบักำรใชห้รอืควำมเพยีงพอ ควำมถูกตอ้ง หรอืควำมสมบูรณข์องขอ้มูลใด ๆ  

ที่โหลดในแบบฟอรม์ ส ำหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดดูนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัของ LISC 

ขอ้มูลที่กรอกในแบบฟอรม์ทีม่กีำรรกัษำควำมปลอดภยันีใ้ช ้FormAssembly 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ 

 

กำรขดัผลประโยชน:์ กรรมกำร เจำ้หน้ำที ่พนักงำน และผูร้บัเหมำของ LISC หรอื Wells 

Fargo Bank และสมำชกิในครอบครวัของบุคคลดงักล่ำว (คู่สมรส ปู่ย่ำตำยำย ลูก หลำน 

เหลน และคู่สมรสของลูก หลำนและเหลน) ไม่มสีิทธสิมคัรขอเงนิช่วยเหลอื 



 

กำรเปิดเผย: หำกไดร้บัเงนิช่วยเหลือ โปรดทรำบว่ำขอ้มูลใบสมคัร ชือ่ ธุรกจิ 

ค ำกล่ำวและขอ้มูลอื่น ๆ  

ของธุรกจิ/ผูส้มคัรทีก่รอกระหว่ำงกระบวนกำรสมคัรของเงนิทุนอำจถูกใชเ้พือ่วตัถุประสงคใ์น

กำรส่งเสรมิกำรขำยในทุกรูปแบบและสือ่ทั้งหมด และธุรกจิ/ผูส้มคัรอำจไดร้บักำรตดิต่อจำก 

LISC และ/หรอืผูส้นับสนุนโครงกำรเพือ่วตัถุประสงคด์งักล่ำว ผูส้มคัรใหส้ทิธถิำวรแก่ LISC 

และผูส้นับสนุนโปรแกรมใหใ้ชข้อ้มูลดงักล่ำวโดยไม่มค่ีำตอบแทนเพิม่เตมิ 

(ยกเวน้ในกรณีที่กฎหมำยหำ้มไว)้ และไม่มสีิทธใิด ๆ  

ในกำรตรวจสอบและ/หรอือนุมตัเินือ้หำดงักล่ำว จนกว่ำจะไดร้บัแจง้ 

ผูส้มคัรตอ้งตกลงไม่เปิดเผยสถำนะใด ๆ  ในฐำนะผูเ้ขำ้รอบสุดทำ้ยแก่สำธำรณะ 

รวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเพยีง แพลตฟอรม์โซเชยีลมเีดยี สื่อมวลชน หรอืสิ่งพมิพท์อ้งถิน่ทั้งหมด  

 

กำรตรวจสอบ: LISC 

อำจตรวจสอบและด ำเนินกจิกรรมกำรประเมนิทีไ่ดร้บัเงนิชว่ยเหลือจำกเงนิชว่ยเหลือธุรกจิขน

ำดเล็ก LISC 

ซึง่อำจรวมถงึกำรตรวจสอบขอ้มูลเชงิปรมิำณหรอืเชงิคุณภำพทีจ่ ำเป็นเพือ่เขำ้ใจผลกระทบข

องเงนิช่วยเหลือนี ้

 

ค ำแนะน ำในกำรส่งใบสมคัร: LISC 

ไม่สำมำรถยอมรบักำรเปลี่ยนแปลงในใบสมคัรของคุณไดเ้มือ่คุณส่งใบสมคัรแลว้ 

ฉะน้ันโปรดตรวจสอบอย่ำงรอบคอบ 

ตอบของคุณอำจไม่ถูกบนัทกึถำ้คุณออกจำกเว็บเพจก่อนกรอกใบสมคัรเสร็จ 

 

คุณยงัอำจสูญเสียงำนไปหำกอนิเทอรเ์น็ตคุณถูกตดักำรเชือ่มต่อหรอืมปีญัหำเกีย่วกบัเว็บเบร

ำวเ์ซอรอ์ื่น ๆ  

 

เรำไม่สำมำรถยอมรบักำรเปลี่ยนแปลงในใบสมคัรของคุณเมือ่ส่งใบสมคัรเขำ้มำแลว้ 

ดงัน้ันโปรดทบทวนใบสมคัรอย่ำงรอบคอบ 

 

คุณจะเห็นหน้ำกำรยนืยนัหลงักรอกใบสมคัรส ำเร็จ 

 

1. ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำไดอ่้ำนและยอมรบัขอ้ก ำหนดและเง ือ่นไขทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ 

 

ใช่ 



ไม่ใช่ 

 

หำกเลือก “ไม่” ผูส้มคัรออกจำกใบสมคัรดว้ยขอ้ควำมต่อไปนี ้

 

ขอขอบคุณที่ใหค้วำมสนใจในโครงกำรเงนิช่วยเหลอืธุรกจิขนำดเล็ก LISC 

เรำจะไม่สำมำรถด ำเนินกำรขอทุนใด ๆ  

ใหก้บัธุรกจิของคุณโดยไม่ยอมรบัขอ้ก ำหนดและเง ือ่นไข 

หำกคุณมคี ำถำมหรอืค ำชีแ้จงโปรดส่งอีเมลมำที่ finalistinfo@lisc.org 

และตรวจสอบหน้ำกำรตอบสนองโควดิ-19 ของ LISC 

ต่อไปเพือ่ดูขอ้มูลอปัเดตเกีย่วกบัทรพัยำกรและโปรแกรมเพิม่เตมิ 

 

ขอ้มูลผูส้มคัร  

2. คุณกรอกใบสมคัรนีใ้นนำมเจำ้ของธุรกจิใช่หรอืไม่ 

 

ใช่ ฉันเป็นเจำ้ของธุรกจิหลัก 

ไม่ ฉันกรอกใบสมคัรในนำมเจำ้ของธุรกจิหลัก 

 

หำกเลือก “ไม่” โปรดเตรยีมพรอ้มกรอกขอ้มูลส ำหรบัเจำ้ของธุรกจิหลัก 

 

ขอ้มูลธุรกจิทั่วไป 

โปรดทรำบว่ำเจำ้ของธุรกจิขนำดเล็กสำมำรถสมคัรไดเ้พยีงธุรกจิเดยีวเท่ำน้ัน 

ส ำหรบัเจำ้ของธุรกจิทีม่หีลำยธุรกจิ โปรดกรอกใบสมคัรนีโ้ดยยดึตำมธุรกจิที่ใหญท่ีสุ่ด 

ผูร้บัเงนิช่วยเหลือสำมำรถรบัเงนิช่วยเหลอืไดเ้พยีงหน่ึงรำยกำรต่อหน่ึงหมำยเลขผูเ้สียภำษีปร

ะเภทบุคคลธรรมดำและธุรกจิ 

 

3. ขอ้มูลเจำ้ของธุรกจิคนหลกั 

3.1 ช ือ่ 

 

3.2 ช ือ่กลำง 

 

3.3 นำมสกุล 

 

อเีมลและเบอรโ์ทรส ำหรบัตดิต่อ 



4. อีเมลหลักส ำหรบัตดิต่อ - อีเมลนีจ้ะใชส้ ำหรบักำรสือ่สำรกบั LISC 

ทัง้หมดในระหว่ำงขัน้ตอนกำรสมคัร โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำระบุอเีมลที่ถูกตอ้ง 

 

4.1 อีเมลรองส ำหรบัตดิต่อ (ไม่บงัคบั) 

 

5. โปรดระบุเบอรโ์ทรทีส่ะดวกใหต้ดิต่อทีสุ่ด 

เบอรโ์ทรถำวรของธุรกจิ 

เบอรโ์ทรของเจำ้ของธุรกจิ 

 

5.1 เบอรโ์ทรถำวรของธุรกจิ (ตวัเลขเท่ำน้ัน - อย่ำใส่ขดีกลำง) 

 

5.1 เบอรโ์ทรของเจำ้ของธุรกจิ (ตวัเลขเท่ำน้ัน - อย่ำใส่ขดีกลำง) 

 

5.2 คุณอนุญำตให ้LISC ตดิต่อคุณที่เบอรโ์ทรดำ้นบนผ่ำนทำง SMS/ขอ้ควำม 

หำกจ ำเป็นหรอืไม่ 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

 

6. ขอ้มูลธุรกจิ 

6.1 เว็บไซต ์

 

6.2 ที่อยู่โซเชยีลมเีดยีของธุรกจิหลกั (Facebook, Twitter หรอื Instagram) 

 

6.3a ช ือ่ธุรกจิตำมกฎหมำย - 

กรอกชือ่ธุรกจิตำมทีร่ำยงำนไวใ้นแบบฟอรม์รฐับำลกลำงทั้งหมด (ภำษี, W-9, ฯลฯ) 

 

6.3b กรอกกำรด ำเนินธุรกจิเป็น (dba) ถำ้ม ี

 

6.4 ที่อยู่ของธุรกจิหลัก 

กรอกทีอ่ยู่ทีใ่ชด้ ำเนินกำรในแต่ละวนั เช่น 1100 Wilson Street 

หำกธุรกจิเป็นแบบเคลือ่นที ่– รถบรรทุกขำยอำหำร เรอืประมง 

คนขบัรถแบบทำงเดยีวกนัไปดว้ยกนั ฯลฯ 

ใหร้ะบุทีอ่ยู่ทีจ่ดัเก็บยำนพำหนะในช่วงทีไ่ม่ใชเ่วลำท ำกำร (อักขระสูงสุด 255 ตวั)  

 



6.5 เมอืงของธุรกจิหลัก 

 

6.6 รฐั/เขตแดนของธุรกจิหลกั 

 

6.7 รหัสไปรษณียข์องธุรกจิหลกั 

 

7. ขอ้มูลธุรกจิอ ืน่ 

7.1 ที่อยู่ธุรกจิหลักดำ้นบนเป็นทีอ่ยู่ธุรกจิตำมกฎหมำยทีจ่ดทะเบยีนไว ้

(ที่อยู่ที่ใชใ้นแบบฟอรม์ของรฐับำลกลำงทัง้หมด (ภำษี W-9 ฯลฯ )) 

 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

 

7.2 ถำ้ไม่ใช่ ใหก้รอกที่อยู่ธุรกจิตำมกฎหมำยทีจ่ดทะเบยีน 

 

7.3 เมอืงของธุรกจิทีจ่ดทะเบยีน 

 

7.4 รฐั/เขตแดนของธุรกจิที่จดทะเบยีน 

 

7.5 รหัสไปรษณียข์องธุรกจิที่จดทะเบยีน 

 

 

ขอ้มูลธุรกจิเพิม่เตมิ 

8. โครงสรำ้งธุรกจิ 

บรษิัท (บรษิัท S, บรษิัท C หรอืบรษิทัประเภทอืน่) 

บรษิัทรบัผิดจ ำกดั 

หุน้ส่วน (ทั่วไปและจ ำกดั) 

เจำ้ของผูเ้ดยีว / ธุรกจิที่ไม่มอีงคก์ร 

อื่น ๆ  – โปรดระบุ (ขอย ำ้อีกคร ัง้ว่ำองคก์รไม่แสวงผลก ำไรไม่มสีิทธิใ์นกำรสมคัร 

 

9. จ ำนวนปีที่ด ำเนินธุรกจิ 

น้อยกว่ำ 1 ปี 

1-2 ปี 

3-5 ปี 



6-9 ปี 

10-19 ปี 

20 ปีขึน้ไป 

 

10. รำยไดร้วมของธุรกจิคุณในปีปฏทินิ 2019 (1/1/2019 ถงึ 12/31/2019) คอืเท่ำใด 

น้อยกว่ำ $100,000 

$100,000 ถงึ $299,999 

$300,000 ถงึ $499,999 

$500,000 ขึน้ไป 

ธุรกจิฉันไม่มรีำยไดเ้ป็นบวกในปีปฏทิิน 2019 

ฉันยงัไม่ไดเ้ร ิม่ท ำธุรกจิ 

 

จ ำนวนคนงำน 

ค ำถำมต่อไปนีถ้ำมเกีย่วกบัจ ำนวนคนงำนในธุรกจิ 

ในส่วนนี ้คนท ำงำนเต็มเวลำคอืคนที่ท ำงำน 35 ชั่วโมง/สัปดำหข์ ึน้ไป 

คนท ำงำนพำรต์ไทมค์อืคนทีท่ ำงำนนอ้ยกว่ำ 35 ชั่วโมง/สัปดำห ์

11.1เท่ำทีคุ่ณทรำบ ธุรกจิคุณจำ้งคนท ำงำนเต็มเวลำ รวมตวัคุณ กีค่น ณ 

เดอืนมกรำคม 2020  

 

ใส่ตวัเลข 0 ถำ้ไม่มพีนักงำนเต็มเวลำ 

กรอกตวัเลขเต็ม - ไม่มจุีดทศนิยม 

 

11.2 เท่ำที่คุณทรำบ ธุรกจิคุณจำ้งคนท ำงำนพำรต์ไทม ์รวมตวัคุณ กีค่น ณ 

เดอืนมกรำคม 2020 

 

ใส่ตวัเลข 0 ถำ้ไม่มพีนักงำนพำรต์ไทม ์

กรอกตวัเลขเต็ม - ไม่มจุีดทศนิยม 

 

12.1 เท่ำที่คุณทรำบ ธุรกจิคุณจำ้งคนท ำงำนเต็มเวลำรวมตวัคุณกีค่น ณ เดอืนเมษำยน 

2020  

 

ใส่ตวัเลข 0 ถำ้ไม่มพีนักงำนเต็มเวลำ 

กรอกตวัเลขเต็ม - ไม่มจุีดทศนิยม 

 



12.2 เท่ำที่คุณทรำบ ธุรกจิคุณจำ้งคนท ำงำนพำรต์ไทมร์วมตวัคุณกีค่น ณ 

เดอืนเมษำยน 2020  

 

ใส่ตวัเลข 0 ถำ้ไม่มพีนักงำนพำรต์ไทม ์

กรอกตวัเลขเต็ม - ไม่มจุีดทศนิยม 

 

13 เท่ำที่คุณทรำบ ธุรกจิคุณจำ้งคนท ำงำนเต็มเวลำรวมตวัคุณกีค่นในปจัจุบนั  

 

ใส่ตวัเลข 0 ถำ้ไม่มพีนักงำนเต็มเวลำ 

กรอกตวัเลขเต็ม - ไม่มจุีดทศนิยม 

 

14. เท่ำที่คุณทรำบ ธุรกจิคุณจำ้งคนท ำงำนพำรต์ไทมร์วมตวัคุณในปจัจุบนั 

 

ใส่ตวัเลข 0 ถำ้ไม่มพีนักงำนพำรต์ไทม ์

กรอกตวัเลขเต็ม - ไม่มจุีดทศนิยม 

 

อุตสำหกรรมหลกั 

15. โปรดระบุอุตสำหกรรมหลกัของคุณ (เลือกหน่ึงขอ้) 

เกษตรกรรม, ป่ำไม,้ ตกปลำและล่ำสตัว ์(รวมฟำรม์ ฟำรม์ปศุสัตว ์โรงนม เรอืนกระจก 

สถำนเพำะพนัธุพ์ชื สวนผลไม ้หรอืโรงเพำะฟัก)  

กำรขดุ กำรท ำเหมอืงหนิ และกำรสกดัน ้ำมนัและกำ๊ซ 

(รวมถงึสถำนประกอบกำรที่แยกหรอืรบัประโยชนจ์ำกธำตุในรูปแบบของแขง็ทีเ่กดิตำมธรรมช

ำต)ิ  

สำธำรณูปโภค (รวมถงึกำรจดัหำพลงังำนไฟฟ้ำ กำ๊ซธรรมชำต ิไอ 

น ้ำประปำและกำรก ำจดัสิ่งปฏกูิล)  

กำรก่อสรำ้ง (รวมถงึผูร้บัจำ้งทั่วไป ผูร้บัเหมำกำรคำ้ เช่นวำดภำพ วสัดุก่อสรำ้ง งำนประปำ 

งำนไฟฟ้ำ ฯลฯ) 

กำรผลติ (รวมถงึโรงงำน ผูผ้ลิต เบเกอร ี ่ผูผ้ลิตขนม คนตดัผำ้แบบสั่งตดั ฯลฯ) 

กำรคำ้ส่ง (รวมถงึผูค้ำ้ส่ง ผูข้ำยและผูจ้ดัจ ำหน่ำย) 

กำรคำ้ปลกี (รวมถงึรำ้นอำหำร รำ้นขำยของช ำและรำ้นสะดวกซือ้ รำ้นฮำรด์แวร ์

สถำนเพำะพนัธุพ์ชื/ศูนยส์วน รำ้นดอกไม ้รำ้นหนังสอื ตวัแทนจ ำหน่ำยรถยนต ์รำ้นคำ้เสือ้ผำ้ 

ฯลฯ) 

กำรขนส่งและคลงัสนิคำ้ (รวมถงึกำรใหบ้รกิำรขนส่งผูโ้ดยสำรและสนิคำ้ 

คลังสินคำ้และกำรจดัเก็บสินคำ้ กำรขนส่งเพือ่ชมทิวทศันแ์ละกำรเที่ยวชมสถำนที)่ 



ขอ้มูล (รวมถงึผูเ้ผยแพร่หนังสือพมิพแ์ละวำรสำร ผูผ้ลิตภำพยนตร ์ผูผ้ลิตเพลงและวทิยุ 

ฯลฯ) 

กำรเงินและกำรประกนัภยั (รวมถงึธนำคำร สหภำพเครดติ สถำบนักำรออม 

สถำบนัเครดติที่ไม่ใช่ผูร้บัฝำก หน่วยงำนประกนัภยั ฯลฯ) 

อสงัหำรมิทรพัยแ์ละกำรเช่ำและกำรเชำ่ซ ือ้ (รวมถงึกำรจดักำรทรพัยส์ิน 

กำรจดักำรสินทรพัย ์และกำรเช่ำซือ้) 

บรกิำรดำ้นวิชำชพี วิทยำศำสตรแ์ละเทคนิค บรกิำรดำ้นวทิยำศำสตรแ์ละเทคนิค 

(รวมถงึบรกิำรดำ้นกฎหมำย บญัชแีละภำษ ีบรกิำรดำ้นสถำปตัยกรรม 

วศิวกรรมและกำรออกแบบ กำรใหค้ ำปรกึษำ บรกิำรดำ้นกำรตลำด บรกิำรดำ้นสตัวแพทย ์

ฯลฯ)  

กำรจดักำรบรษิทัและองคก์ร (รวมถงึสถำนประกอบกำรทีดู่แล 

ควบคุมและจดักำรและอำจเป็นเจำ้ของหลกัทรพัยข์องบรษิทัหรอืองคก์ร) 

บรกิำรบรหิำรและสนับสนุนและกำรจดักำรและฟ้ืนฟูของเสยี 

(รวมถงึสถำนประกอบกำรที่ด ำเนินกจิกรรมสนับสนุนเป็นกจิวตัรส ำหรบักำรด ำเนินงำนประ

จ ำวนัขององคก์รอื่น ๆ  เพือ่รวมบรกิำรกำรจดักำรและฟ้ืนฟูของเสีย) 

บรกิำรดำ้นกำรศกึษำ (รวมถงึโรงเรยีนประถมและมธัยม เทคนิค 

ทักษะและกำรอบรมดำ้นกำรคำ้ โรงเรยีนสอนภำษำ กฬีำและนันทนำกำร ฯลฯ) 

กำรดูแลสุขภำพและควำมชว่ยเหลอืทำงสงัคม 

(รวมถงึส ำนักงำนแพทยแ์ละทนัตแพทย ์ศูนยว์ำงแผนครอบครวั กำรพยำบำล 

กำรบรกิำรเด็กและเยำวชน บรกิำรดูแลเด็กเล็ก) 

ศลิปะ ควำมบนัเทงิและสนัทนำกำร (รวมถงึโรงละคร บรษิัทเตน้ร ำและดนตร ีพพิธิภณัฑ ์

ทีมกฬีำ ศลิปินแสดง ฯลฯ)  

บรกิำรที่พกัและอำหำร (รวมถงึโรงแรม รำ้นอำหำร บำร ์คนเร่ขำยอำหำร ฯลฯ) 

บรกิำรอืน่ ๆ  (รวมถงึบรกิำรซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำ บรกิำรดูแลส่วนบุคคล เช่น 

รำ้นท ำเล็บและท ำผม สปำ รำ้นตดัผม บรกิำรซกัแหง้และซกัรดี ซ่อมยำนยนตท์ั่วไป ฯลฯ) 

15.1 (หำกเกษตรกรรมป่ำไมป้ระมงและล่ำสตัว)์ เป็นธุรกจิหลักของคุณใน: 



กำรเกษตร 

ตกปลำ 

ป่ำไม ้

ล่ำสัตว ์

15.1 (หำกกำรก่อสรำ้ง) เป็นธุรกจิหลกัของคุณใน: 

 

กำรก่อสรำ้งอำคำรพำณชิย ์

รบัเหมำตดิตัง้ระบบไฟฟ้ำและเดนิสำยอื่น ๆ  

รบัเหมำปูพืน้ 

รบัเหมำทำสีและทำผนัง 

ช่ำงประปำ 

ช่ำงประปำเคร ือ่งท ำควำมรอ้นและเคร ือ่งปรบัอำกำศ 

กำรก่อสรำ้งอำคำรที่อยู่อำศยั 

ตกแต่งที่อยู่อำศยัใหม่ 

ไม่มขีอ้ใดขำ้งตน้ 

 

15.1 (หำกบรกิำรอื่น ๆ ) เป็นธุรกจิหลักของคุณใน: 

กำรซ่อมและบ ำรุงรกัษำยำนยนต ์

กำรซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกสแ์ละควำมแม่นย ำ 

กำรซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำเคร ือ่งจกัรและอุปกรณเ์ชงิพำณิชยแ์ละอุตสำหกรรม 

กำรซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำของใชส่้วนตวัและของใชใ้นครวัเรอืน 

บรกิำรดูแลส่วนบุคคล (รวมถงึรำ้นเสรมิสวย) 

บรกิำรซกัแหง้และซกัรดี 

บรกิำรส่วนบุคคลอื่น ๆ  

บรกิำรดูแลสัตวเ์ลีย้ง (ยกเวน้สัตวแพทย)์ 

ไม่มขีอ้ใดขำ้งตน้ 



 

15.1 (หำกบรกิำรดำ้นกำรศกึษำ) เป็นธุรกจิของคุณคอื: 

วทิยำลัยมหำวทิยำลัยหรอืโรงเรยีนวชิำชพี 

โรงเรยีนฝึกอบรมคอมพวิเตอร ์

โรงเรยีนประถมหรอืมธัยม 

โรงเรยีนภำษำ 

ค ำแนะน ำดำ้นกฬีำและนันทนำกำร 

โรงเรยีนเทคนิคหรอืกำรคำ้ 

ไม่มขีอ้ใดขำ้งตน้ 

 

15.1 (หำกบรกิำรที่พกัและอำหำร) เป็นธุรกจิหลกัของคุณคอื 

ผูจ้ดัเลีย้ง 

สถำนที่ดืม่ (เคร ือ่งดืม่แอลกอฮอล)์ 

โรงแรม/โมเต็ล/วนัหยุดใหเ้ชำ่ 

บรกิำรอำหำรเคลือ่นที ่

รำ้นอำหำรหรอืสถำนทีร่บัประทำนอำหำรอืน่ ๆ  

ไม่มขีอ้ใดขำ้งตน้ 

 

15.1 (กำรคำ้ปลีก) เป็นธุรกจิหลกัของคุณ 

รำ้นอะไหล่และอุปกรณย์ำนยนต ์ รำ้นขำยกลอ้ง / อุปกรณถ่์ำยภำพ 

รำ้นเสือ้ผำ้ / เคร ือ่งแต่งกำย รำ้นสะดวกซือ้ 

หำ้งสรรพสินคำ้ รำ้นเคร ือ่งใชไ้ฟฟ้ำ 

รำ้นขำยเฟอรนิ์เจอร ์ รำ้นฮำรด์แวร ์

รำ้นโฮมเซ็นเตอร ์ รำ้นเคร ือ่งใชใ้นครวัเรอืน 

รำ้นขำยเคร ือ่งประดบั รำ้นเคร ือ่งดนตรหีรอืวสัดุสิน้เปลือง 

รำ้นขำยสินคำ้เกีย่วกบัแว่นตำ รำ้นขำยอุปกรณไ์ฟฟ้ำกลำงแจง้ 

รำ้นเคร ือ่งกฬีำ ซูเปอรม์ำรเ์ก็ตหรอืรำ้นขำยของช ำอืน่ ๆ  

ไม่มขีอ้ใดขำ้งตน้  



 

15.1 (ศลิปะบนัเทิงและสนัทนำกำร) เป็นธุรกจิของคุณ: 

ศูนยก์ฬีำฟิตเนสหรอืสนัทนำกำร 

โรงภำพยนตร ์

ไม่มขีอ้ใดขำ้งตน้ 

 

15.1 (กำรดูแลสุขภำพและกำรช่วยเหลอืสังคม) เป็นธุรกจิของคุณ: 

บรกิำรดูแลเด็ก 

ส ำนักงำนทันตแพทย ์

นักกำยภำพบ ำบดัอำชพีหรอืนักบ ำบดักำรพูดหรอืส ำนักงำนโสตวทิยำ 

ส ำนักงำนนักทัศนมำตร 

ไม่มขีอ้ใดขำ้งตน้ 

 

15.2 (กำรดูแลสุขภำพและควำมช่วยเหลอืทำงสงัคม) 

เกีย่วกบัจ ำนวนคนที่คุณใหบ้รกิำรต่อปีในคลินิกส ำนักงำนแพทยโ์รงพยำบำลสถำนดูแลเด็ก 

ฯลฯ): 

กรอกจ ำนวนเต็ม – ไม่ใส่ทศนิยม 

 

15.1 (บรกิำรระดบัมอือำชพีวทิยำศำสตรแ์ละเทคนิค) เป็นธุรกจิของคุณใน: 

สถำปตัยกรรมวศิวกรรมและบรกิำรที่เกีย่วขอ้ง 

บรกิำรดำ้นกฎหมำย 

บรกิำรใหค้ ำปรกึษำดำ้นกำรจดักำรวทิยำศำสตรแ์ละเทคนิค 

บรกิำรถ่ำยภำพ 

บรกิำรวจิยัและพฒันำทำงวทิยำศำสตร ์

บรกิำรสัตวแพทย ์

ไม่มขีอ้ใดขำ้งตน้ 



 

15.1 (บรกิำรดำ้นกำรบรหิำรและกำรสนับสนุนและกำรจดักำรของเสยีและกำรแกไ้ข) 

เป็นธุรกจิของคุณหรอืไม่: 

บรกิำรสนับสนุนธุรกจิ 

บรกิำรสืบสวนและรกัษำควำมปลอดภยั 

บรกิำรจดัสวน 

บรกิำรจดัเตรยีมและส ำรองกำรเดนิทำง (กำรท่องเที่ยว) 

ไม่มขีอ้ใดขำ้งตน้ 

 

15.1 (กำรขนส่งและคลงัสนิคำ้) เป็นธุรกจิหลกัของคุณใน: 

กำรขนส่งทำงอำกำศ 

กำรขนส่งผูโ้ดยสำรตำมชำยฝั่งและทำงทะเล (ล่องเรอื) 

กำรจดัเตรยีมกำรขนส่งสินคำ้ 

กำรขนส่งสินคำ้ทั่วไป 

กำรขนส่งสินคำ้เฉพำะทำง 

บรกิำรแท็กซี ่

คลังสินคำ้และกำรจดัเก็บ 

ไม่มขีอ้ใดขำ้งตน้ 

 

ขอ้มูลทำงเศรษฐกจิและสงัคม 

ส่วนต่อไปของแบบส ำรวจจะขอขอ้มูลทำงเศรษฐกจิและสังคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเจำ้ของธุรกจิคน

หลักซ ึง่ไม่บงัคบัใหต้อบ โปรดกรอกขอ้มูลโดยองิขอ้มูลของเจำ้ของธุรกจิคนหลัก 

16. อำยุ 

เจำ้ของธุรกจิตอ้งมอีำยุอย่ำงนอ้ย 18 ปี 

18-24 

25-34 



35-44 

45-54 

55-64  

65 ปีขึน้ไป  

ไม่ตอ้งกำรตอบ 

 

17. เพศ 

หญงิ 

ชำย 

คนขำ้มเพศ 

อื่น ๆ  

ไม่ตอ้งกำรตอบ 

 

18. ทหำรผ่ำนศกึ 

(ถำ้ใช่ คุณตอ้งกรอกขอ้มูล DD214)  

ใช่  

ไม่ใช่  

ไม่ตอ้งกำรตอบ 

 

19. เช ือ้ชำต/ิเผ่ำพนัธุ ์

(โปรดระบุตำมขอ้มูลของเจำ้ของธุรกจิหลกั) 

แอฟรกินัอเมรกินั/ผวิด ำ  

พืน้เมอืงอเมรกินั/พืน้เมอืงอะแลสกำ  

เอเชยี 

พืน้เมอืงชำวฮำวำย/หมู่เกำะแปซฟิิก 

ฮิสแปนิก/ละตนิ 



ผิวขำว 

สองเชือ้ชำตหิรอืหลำยเชือ้ชำต ิ

ไม่ตอ้งกำรตอบ 

 

19.1 ส ำหรบัเจำ้ของทีม่สีองเชือ้ชำตแิละหลำยเชือ้ชำต ิโปรดเลือกทุกขอ้ที่เกีย่วขอ้ง: 

แอฟรกินัอเมรกินั/ผวิด ำ  

พืน้เมอืงอเมรกินั/พืน้เมอืงอะแลสกำ  

เอเชยี 

พืน้เมอืงชำวฮำวำย/หมู่เกำะแปซฟิิก 

ฮิสแปนิก/ละตนิ 

ผิวขำว 

ไม่ตอ้งกำรตอบ 

 

20. คุณเป็นองคก์รธุรกจิดงัต่อไปนีห้รอืไม่ (โดยกำรเป็นเจำ้ของคดิเป็น 51% ขึน้ไป)  

องคก์รธุรกจิที่เป็นเจำ้ของโดยคนพกิำร 

องคก์รธุรกจิที่เป็นเจำ้ของโดย LGBTQ+  

องคก์รธุรกจิที่เป็นเจำ้ของโดยคนกลุ่มนอ้ย  

องคก์รธุรกจิที่เป็นเจำ้ของโดยทหำรผ่ำนศกึ  

องคก์รธุรกจิที่เป็นเจำ้ของโดยผูห้ญงิ 

 

21. คุณเป็นองคก์รธุรกจิทีเ่ป็นเจำ้ของโดยคนพกิำรทีไ่ดร้บักำรรบัรอง, 

องคก์รธุรกจิที่เป็นเจำ้ของโดย LGBTQ+, องคก์รธุรกจิที่เป็นเจำ้ของโดยคนกลุ่มน้อย, 

องคก์รธุรกจิที่เป็นเจำ้ของโดยทหำรผ่ำนศกึ และ/หรอืองคก์รธุรกจิที่เป็นเจำ้ของโดยผูห้ญงิ 

(โดยกำรเป็นเจำ้ของคดิเป็น 51% ขึน้ไป) 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

 



21.1 ถำ้ใช่ ธุรกจิของคุณไดร้บักำรรบัรองโดยมชี ือ่ดงัต่อไปนีห้รอืไม่ (เลือกทุกขอ้ทีต่รง) 

องคก์รธุรกจิที่เป็นเจำ้ของโดยคนพกิำรที่ไดร้บักำรรบัรอง 

องคก์รธุรกจิที่เป็นเจำ้ของโดย LGBTQ+ 

องคก์รธุรกจิที่เป็นเจำ้ของโดยคนกลุ่มนอ้ย 

องคก์รธุรกจิที่เป็นเจำ้ของโดยทหำรผ่ำนศกึ 

องคก์รธุรกจิที่เป็นเจำ้ของโดยผูห้ญงิ 

 

21. 2 ถำ้ไม่ คุณตอ้งกำรไดร้บักำรรบัรองในขอ้ใดต่อไปนี ้(เลือกทุกขอ้ทีต่รง) 

องคก์รธุรกจิที่เป็นเจำ้ของโดยคนพกิำรที่ไดร้บักำรรบัรอง 

องคก์รธุรกจิที่เป็นเจำ้ของโดย LGBTQ+ 

องคก์รธุรกจิที่เป็นเจำ้ของโดยคนกลุ่มนอ้ย 

องคก์รธุรกจิที่เป็นเจำ้ของโดยทหำรผ่ำนศกึ 

องคก์รธุรกจิที่เป็นเจำ้ของโดยผูห้ญงิ 

 

ขอ้มูลเงินชว่ยเหลอื 

22. โดยกำรคลิกดำ้นล่ำงนี ้

โปรดระบุว่ำเงนิช่วยเหลอืปรมิำณเท่ำนีม้ปีระโยชนก์บัธุรกจิของคุณในขณะนี ้

$20,000 หรอืต ่ำกว่ำ 

 

23. วตัถุประสงคห์ลักของกำรขอเงนิชว่ยเหลือนีค้อือะไร 

ค่ำจำ้งและสิทธปิระโยชน ์(รวมถงึของผูส้มคัร) 

สินคำ้คงคลังส ำหรบักำรด ำเนินงำนที่ท ำอยู่ 

ใบเรยีกเก็บเงนิที่คำ้งช ำระ 

รำยกำรที่ตอ้งจ่ำย (ค่ำเช่ำ วสัดุสิน้เปลือง ฯลฯ) 

ตน้ทุนกำรด ำเนินงำนอื่น ๆ  - โปรดระบุ: 

 

23.1 โปรดระบุ 

 

24. เลือกขอ้ที่บรรยำยที่ตัง้ธุรกจิของคุณมำกทีสุ่ด: 

ฉันเป็นเจำ้ของอสงัหำรมิทรพัยเ์ชงิพำณชิย ์

ฉันเช่ำพืน้ที่เชงิพำณิชยส์ ำหรบัธุรกจิของฉัน 



ธุรกจิอยู่ที่บำ้น (ธุรกจิส่วนใหญด่ ำเนินกำรจำกทีบ่ำ้นของฉัน) 

ธุรกจิเป็นแบบเคลื่อนที ่(เช่น รถบรรทุกขำยอำหำร 

บรกิำรขบัรถแบบผูโ้ดยสำรไปทำงเดยีวกนัไปดว้ยกนั เรอืประมง) 

อื่น ๆ  

 

24.1 โปรดระบุ 

 

25. หำกคุณมสีัญญำเช่ำธุรกจิ 

เจำ้ของบำ้นของคุณไดเ้สนอสัมปทำนค่ำเชำ่หรอืยดืเวลำใหจ่้ำยค่ำเชำ่หรอืไม่ 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่เกีย่ว 

 

26. ตอนนีคุ้ณมค่ีำใชจ่้ำยเกีย่วกบัธุรกจิคำ้งช ำระหรอืไม่ 

ม ี

ไม่ม ี

ไม่มขีอ้ใดตรง 

 

27. คุณยงัขำยสินคำ้/บรกิำรไดห้รอืไม่ 

ได ้

ไดแ้ต่ไม่เต็มที่ 

ไม่ได ้

 

28. เท่ำที่คุณทรำบ คุณมรีำยไดใ้นเดอืนเมษำยน 2020 

เป็นอย่ำงไรเมือ่เทยีบกบัเดอืนมกรำคม 2020 

ลดลงน้อยกว่ำ 20% 

ลดลงระหว่ำง 20 และ 49% 

ลดลง 50% หรอืมำกกว่ำ 

ยงัคงเท่ำเดมิ 

เพิม่ขึน้ไม่ทรำบ/ไม่มคี ำตอบ 

 



29. เท่ำที่คุณทรำบ คุณมรีำยไดใ้นเดอืนเมษำยน 2020 

เป็นอย่ำงไรเมือ่เทยีบกบัเดอืนเมษำยน 2019 

ลดลงน้อยกว่ำ 20% 

ลดลงระหว่ำง 20 และ 49% 

ลดลง 50% หรอืมำกกว่ำ 

ยงัคงเท่ำเดมิ 

เพิม่ขึน้ไม่ทรำบ/ไม่มคี ำตอบ 

 

30. เท่ำที่คุณทรำบ 

รำยไดข้องคุณในเดอืนทีผ่่ำนมำเป็นอย่ำงไรเมือ่เทียบกบัชว่งเวลำเดยีวกนัในปีทีแ่ลว้ 

ลดลงน้อยกว่ำ 20% 

ลดลง 20-49% 

ลดลงอย่ำงน้อย 50% 

ยงัคงเท่ำเดมิ 

เพิม่ขึน้ 

ไม่ทรำบ/ไม่มคี ำตอบ 

 

31. คุณเสนอบรกิำรอืน่ใดแทนในชว่งทีโ่ควดิ-19 ระบำดนี ้(เลือกทุกขอ้ทีต่รง) 

ส่งถงึบำ้น 

กำรรบัสินคำ้ในรำ้น 

บรกิำรออนไลน ์

กำรสับหลีกชั่วโมงท ำงำน 

ไม่มขีอ้ใดตรง 

อื่น ๆ  โปรดระบุ 

 

31.1 อื่น ๆ  

 

32. คุณทรำบเกีย่วกบัโปรแกรมเงนิชว่ยเหลอืส ำหรบัธุรกจิของ LISC ไดอ้ย่ำงไร 

เฟสบุค๊ 

อินสตำแกรม 

เว็บไซต ์LISC / รำยชือ่ผูร้บัจดหมำย 

โทรทัศน ์



ทวติเตอร ์

กำรบอกต่อ 

ไม่มขีอ้ใดตรง 

 

33. คุณทรำบเกีย่วกบัโปรแกรมเงนิชว่ยเหลอืส ำหรบัธุรกจิขนำดเล็กของ LISC 

จำกสปอนเซอรห์รอืหุน้ส่วน 

Lockheed Martin Corporation 

Lowe's Home Improvement 

Procter & Gamble Company 

Sam's Club 

Synchrony Bank 

Truist Financial (Truist Bank, SunTrust, BB&T)  

Verizon 

Wells Fargo 

LISC 

ไม่มขีอ้ใดตรง 

 

33.1 คุณไดร้บักำรแนะน ำใหเ้ขำ้ร่วมโปรแกรมเงนิชว่ยเหลือธุรกจิ LISC Neighborhood 

จำกหุน้ส่วนบรษิทัของ Lowe หรอืไม่  

ใช่ 

ไม่ใช่ 

 

33.2. ถำ้ใช่ หุน้ส่วนบรษิทัของ Lowe รำยใดแนะน ำคุณ 

NaVoba – สมำคมธุรกจิทหำรผ่ำนศกึแห่งชำต ิ

WBENC - Women’s Business Enterprise National Council 

Disability:In 

Disability:IN NC 

NMSDC - National Minority Supplier Diversity Council (รวม CVMSDC) 

 

34. ควำมเห็นทั่วไปหรอืขอ้มูลอืน่ใดเกีย่วกบัคุณและ/หรอืธุรกจิของคุณ 

และผลกระทบของโควดิ-19 ต่อคุณที่คุณตอ้งกำรแจง้ใหเ้รำทรำบ 

 



35. 

โปรดอธบิำยว่ำคุณเชือ่มโยงกบัชมุชนทอ้งถิน่ของคุณผ่ำนทำงธุรกจิของคุณดว้ยวธิใีดบำ้ง 

ไม่ว่ำจะก่อนหรอืหลงักำรระบำดโควดิ-19 

  



ข ัน้ตอนสุดทำ้ย: 

โปรดตรวจสอบขอ้มูลดำ้นล่ำงนี้ลงนำมและส่งใบสมคัรของคุณ: 

ขอขอบคุณที่กรอกใบสมคัร กรุณำคลิก 'ส่ง' 

ดำ้นล่ำงเพือ่ท ำกำรส่งของคุณใหเ้สรจ็สมบูรณ ์

 

หำกธุรกจิของคุณไดร้บัเลือกใหเ้ขำ้รอบสุดทำ้ย คุณจะไดร้บัแจง้ทำงอเีมล 

กำรไดร้บัเลือกใหเ้ขำ้รอบสุดทำ้ยไม่ไดร้บัประกนัว่ำจะไดร้บัทุน ในฐำนะผูเ้ขำ้รอบสุดทำ้ย 

อำจจ ำเป็นตอ้งใชเ้อกสำรเพิม่เตมิเพือ่ใหเ้รำด ำเนินกำรตรวจสอบสถำนะทีก่ ำหนดโดยแหล่งเง ิ

นทุนของโปรแกรม 

กำรสอบถำมเกีย่วกบักำรตรวจสอบสถำนะนีอ้ำจรวมถงึกำรคน้หำกำรยนืยนัธุรกจิทีเ่รำจะด ำเ

นินกำรโดยที่เรำออกค่ำใชจ่้ำยเอง หำกขัน้ตอนกำรตรวจสอบสถำนะเสร็จสมบูรณ ์LISC 

จะขอ W-9 และขอ้มูลธนำคำรทีเ่หมำะสมเพือ่ใหเ้รำสำมำรถโอนเงนิโดย ACH 

ไปยงับญัชทีี่คุณก ำหนด 

 

ส ำหรบัค ำถำมทั่วไปเกีย่วกบัแบบฟอรม์นีโ้ปรดส่งอเีมลมำที ่finalistinfo@lisc.org 

ส ำหรบัค ำถำมเกีย่วกบัควำมปลอดภยัของขอ้มูล โปรดอ่ำน 

นโยบำยควำมเป็นส่วนตวัของ LISC  

ส ำหรบัอัปเดตแหล่งขอ้มูลและโปรแกรมเพิม่เตมิ โปรดไปที่ หน้ำกำรรบัมอืกบัโควดิ-19 

กำรเซ็นชือ่ของคุณและส่งใบสมคัรดำ้นล่ำงนีแ้สดงว่ำคุณยนืยนัว่ำขอ้มูลที่คุณกรอกเกีย่ว

กบัคุณและธุรกจิของคุณน้ันเป็นจรงิทุกประกำร 

mailto:finalistinfo@lisc.org
https://www.lisc.org/about-us/privacy-policy/
https://www.lisc.org/covid-19/

