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การสมัครรับเงินช่วยเหลือจากกองทุน LA Regional COVID 

 

กองทุน LA Regional COVID น้ีไดรั้บเงินสนบัสนุนจากลอสแองเจลิสเคาน์ตี ("เคาน์ตี") ไดจ้ดัสรร Federal CARES Act - 

Coronavirus Relief Fund ("CRF") เพ่ือใหค้วามช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ธุรกิจขนาดเลก็ท่ีไดรั้บผลกระทบจากโควิด-19 โดย Local 

Initiatives Support Corporation ("LISC") เป็นผูดู้แลจดัการกองทนุ LA Regional COVID 

กองทุนจะมอบเงินช่วยเหลือใหธุ้รกิจขนาดเลก็ท่ีมีคุณสมบติั โดยจะกาํหนดจาํนวนเงินช่วยเหลือตามความพร้อมของเงินทนุ 

แนวทางของโปรแกรมและการส่งขอ้มูลและเอกสารประกอบจาํเป็นทั้งหมด 

ผูไ้ดรั้บสามารถใชเ้งินช่วยเหลือในกิจกรรมท่ีมีสิทธิท่ีระบดุา้นล่างและเก่ียวขอ้งกบัการระบาดของโควิด-19 

ผูไ้ดรั้บเงินช่วยเหลือสามารถเร่ิมใชจ้่ายเงินไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2021 จนถึงส้ินสุดระยะเวลาของขอ้ตกลง ซ่ึงไม่เกินวนัท่ี 30 

ธนัวาคม 2021  

 

ธุรกิจท่ีมีสิทธ ิ

1. ตอ้งประสบกบัความยากลาํบากทางการเงินอนัเป็นผลมาจากโควิด-19 ผลกระทบเหล่าน้ีตอ้งไดรั้บการจดัทาํเป็นเอกสาร 

ระบุปริมาณได ้และเก่ียวขอ้งกบัโควิด-19 อยา่งชดัเจน 

2. ธุรกิจขนาดเลก็ในภาคการดูแลส่วนบุคคลและการคา้ปลีก เช่น ร้านทาํผมและความงาม ร้านทาํเลบ็ ความงาม 

ผลิตภณัฑดู์แลผิว ไฟฟ้าวิทยา ร้านตดัผม ร้านซ่อมรองเทา้ ร้านซกัแห้ง ซ่อมรถยนต ์หรือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ร้านดอกไม ้

ร้านขายอุปกรณ์จดังานเล้ียง ร้านหนงัสือ ร้านเส้ือผา้ เบเกอร่ี ร้านโดนทั 

ร้านขายของชาํ/ตลาดชุมชนและร้านคา้ของเบด็เตลด็ลดราคา 

3. ตอ้งเป็นธุรกิจท่ีมีท่ีตั้งจริง โดยสถานท่ีประกอบการตั้งอยูใ่นลอสแองเจลิสเคาน์ตี ยกเวน้เมืองลอสแองเจลิส 

หากตอ้งการตรวจสอบ โปรดใชลิ้งกน้ี์: https://lavote.net/apps/precinctsmaps 

4. ตอ้งเป็นธุรกิจเปิดและดาํเนินการอยู ่

5. ธุรกิจท่ีมีรายไดต้่อปีตํ่ากว่า $1,000,000 

6. ธุรกิจอาจไม่ไดรั้บเงิน CRF จากเคาน์ตีในปี 2021 

7. ตอ้งเปิดดาํเนินการตั้งแต่วนัท่ี 4 กนัยายน 2019 

 

ผูช้นะท่ีไดรั้บจะไดรั้บการคดัเลือกผา่นระบบสมคัรออนไลน์แบบสุ่ม เพ่ือสนบัสนุนผูท่ี้เปราะบางท่ีสุดในชุมชนของเรา 

ผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัตรงตามเกณฑต์่อไปน้ีจะไดรั้บการพิจารณาเป็นพิเศษในระบบ 

 

- ธุรกิจท่ีตั้งอยูใ่นชุมชนท่ีมีรายไดน้อ้ยและปานกลาง (80% หรือ 50% ของรายไดเ้ฉล่ีย (Average Median Income: AMI) 

- ธุรกิจท่ีทหารผา่นศึกเป็นผูน้าํหรือเป็นเจา้ของ 

- ธุรกิจขนาดเลก็ท่ีมีรายไดร้วมต่อปีตํ่ากว่า $500,000 

- ชุมชนแผนท่ี CalEnviroScreen ท่ีมีช่วงอนัตรายต่อสุขภาพอยูท่ี่ 90%+ 
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- คะแนนคอมโพสิตขอ้มูลทางสังคมเศรษฐกิจโดยผูบ้งัคบับญัชาของเคาน์ตีและเขตเทศบาลเมือง (เช่น อตัราความยากจน 

การไดรั้บการศึกษา รายไดเ้ฉล่ีย ฯลฯ) เขตท่ีมีปัจจยัดอ้ยโอกาสจะไดรั้บการพิจารณานํ้าหนกัมากขึ้น 

- ธุรกิจท่ียงัไม่ไดรั้บเงินช่วยเหลือท่ีเก่ียวขอ้งกบัโควิด-19 จากลอสแองเจลิสเคาน์ตี 

 

กิจกรรมท่ีมีสิทธ ิ

กิจกรรมท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินทุนจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจขนาดเลก็ท่ีประสบปัญหากิจการหยดุชะงกัหรือปิดท่ีเกิดขึ้นในช่วงเวลาท่ีเร่ิม

ในวนัท่ี 1 มกราคม 2021 และส้ินสุดในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2021 ("ระยะเวลาท่ีครอบคลุม") เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 

ไดแ้ก่: 

 

1. ค่าใชจ้่ายเพ่ือชดใชค้่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจากการหยดุชะงกัทางธุรกิจอนัเป็นผลมาจากการตอ้งปิดกิจการเน่ืองจากการแพ

ร่ระบาดของโควิด-19 

2. สามารถใชเ้งินท่ีไดรั้บจากกองทนุเพ่ือการสนบัสนุนทางเศรษฐกิจหากค่าใชจ้่ายดงักล่าวถูกพิจารณาว่าจาํเป็น 

ซ่ึงอาจรวมถึงเงินช่วยเหลือเพ่ือประโยชน์แก่ธุรกิจขนาดเลก็ท่ีปิดโดยสมคัรใจเพ่ือส่งเสริมมาตรการการเวน้ระยะห่างทาง

สังคม 

หรือท่ีไดรั้บผลกระทบจากความตอ้งการของลูกคา้ท่ีลดลงอนัเป็นผลมาจากภาวะฉุกเฉินดา้นสาธารณสุขเน่ืองจากโควิด-

19 

 

รายการดา้นล่างแสดงตวัอยา่งกิจกรรมท่ีไม่มีสิทธิหรือค่าใชจ้่ายท่ีครอบคลุม: 

1. ค่าใชจ้่ายสาํหรับส่วนแบง่ของรัฐของ Medicaid 

2. ค่าเสียหายท่ีประกนัคุม้ครอง 

3. โบนสัพนกังานนอกเหนือจากค่าจา้งหรือค่าล่วงเวลา 

4. ค่าชดเชย 

5. การตกลงกนัทางกฎหมาย 

6. ภาษีทรัพยสิ์น 

7. กิจกรรม/สินคา้/บริการส่วนตวัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัโควิด-19 

 

ขั้นตอนการสมัคร 

LISC จะเป็นผูเ้ปิดรับใบสมคัร 

 

ผูส้มคัรสามารถสมคัรไดเ้พียงนิติบุคคลเดียว ผูส้มคัรท่ีมีหลายธุรกิจสามารถส่งใบสมคัรไดใ้บเดียวสาํหรับธุรกิจท่ีมีรายไดม้ากท่ีสุด 

การให้ทุนจาํกดัอยูท่ี่หน่ึงทุนต่อผูส้มคัรหน่ึงรายหรือหน่ึงหมายเลขประจาํตวัธุรกิจท่ีเสียภาษ ี

 

หากธุรกิจขนาดเลก็ของคุณเขา้รอบการพิจารณารอบสุดทา้ย คุณจะไดรั้บแจง้ทางอีเมล 

การไดรั้บเลือกเขา้รอบสุดทา้ยไม่ไดรั้บประกนัผูส้มคัรจะไดรั้บทุน หลงัจากเขา้รอบสุดทา้ย 

ผูส้มคัรตอ้งจดัส่งเอกสารยืนยันตอ่ไปน้ี: 
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1. แบบคืนภาษีปี 2019 หรือปี 2020 

2. หลกัฐานแสดงสถานะการใชง้านบนเวบ็ไซตข์องกระทรวงการต่างประเทศแคลิฟอร์เนีย 

3. หลกัฐานการลงทะเบียนสาํหรับการนดัหมายความช่วยเหลือทางเทคนิคกบั SBDC ท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม 

4. แบบฟอร์ม DD214 หากเป็นธุรกิจท่ีทหารผา่นศึกเป็นเจา้ของ 

5. แบบฟอร์ม W-9 ออนไลน ์

6. แบบฟอร์ม ACH 

 

ตอ้งจดัเตรียมเอกสารภายในห้า (5) วนัทาํการหลงัจากไดรั้บแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรเวน้แตจ่ะมีเหตสุุดวิสัย 

การไม่จดัส่งเอกสารอาจทาํให้คณุไม่ไดรั้บเงินช่วยเหลือ 

 

ความเป็นส่วนตัว 

ขอ้มูลท่ีกรอกผา่นขั้นตอนการสมคัรน้ีเป็นความรับผดิชอบของผูส้มคัรแต่ละคน ผูส้มคัรจะไม่เอาผดิกบั LISC บริษทัในเครือ 

สมาชิก หุ้นส่วน และพนกังานสาํหรับความสูญเสีย ความเสียหาย ตน้ทุน หรือค่าใชจ้่ายใด ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชห้รือความเพียงพอ ความถูกตอ้ง หรือความสมบูรณ์ของขอ้มูลใด ๆ ท่ีโหลดในแบบฟอร์ม 

สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตวั LISC ขอ้มูลท่ีกรอกบนแบบฟอร์มท่ีปลอดภยัน้ีใช ้Form Assembly 

ขอ้มูลเพ่ิมเติม 

 

การขัดผลประโยชน์ 

กรรมการ เจา้หนา้ท่ี พนกังาน และผูรั้บเหมาของ LISC ในปัจจุบนั และสมาชิกในครอบครัวของบุคคลดงักล่าว (คู่สมรส ปู่ ยา่ตายาย 

ลูก หลาน เหลน และคู่สมรสของลูก หลานและเหลน) ไม่มีสิทธิสมคัรขอเงินช่วยเหลือ 

 

การเปิดเผย 

หากไดรั้บเงินช่วยเหลือ โปรดทราบว่าขอ้มูลใบสมคัร ช่ือ ธุรกิจ คาํกล่าวและขอ้มูลอ่ืน ๆ 

ของธุรกิจ/ผูส้มคัรท่ีกรอกระหว่างกระบวนการสมคัรของเงินทนุอาจถูกใชเ้พ่ือวตัถุประสงคใ์นการส่งเสริมการขายในทุกรูปแบบแล

ะส่ือทั้งหมด และธุรกิจ/ผูส้มคัรอาจไดรั้บการติดต่อจาก LISC และ/หรือผูส้นบัสนุนโปรแกรมเพ่ือวตัถุประสงคด์งักล่าว 

เม่ือไดรั้บแจง้ ผูส้มคัรตอ้งตกลงไม่เปิดเผยสถานะใด ๆ ในฐานะผูส้มคัรท่ีเขา้รอบสุดทา้ย 

รวมถึงแต่ไม่จาํกดัอยูท่ี่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ส่ือมวลชน หรือส่ิงพิมพใ์นทอ้งถ่ินทั้งหมด 

 

คําแนะนาํในการส่งใบสมัคร 

ขอแนะนาํว่าก่อนกรอกและส่งแบบฟอร์มออนไลน์ ผูส้มคัรบนัทึกคาํตอบไวใ้นเอกสารสาํรองแยกต่างหาก 

เน่ืองจากงานของคุณอาจไม่ไดรั้บการบนัทึกหากคุณออกจากหนา้เวบ็ก่อนส่งใบสมคัร 

นอกจากน้ีคุณอาจสูญเสียงานของคุณหากอินเทอร์เน็ตของคุณถูกตดัการเช่ือมต่อหรือเป็นผลมาจากปัญหาเวบ็เบราวเ์ซอร์อ่ืน ๆ 

ท่ีอาจเกิดขึ้น คุณยงัอาจสูญเสียงานไปหากอินเทอร์เน็ตคุณถูกตดัการเช่ือมต่อหรือมีปัญหาเก่ียวกบัเวบ็เบราวเ์ซอร์อ่ืน ๆ 

เราไม่สามารถยอมรับการเปล่ียนแปลงในใบสมคัรของคุณเม่ือส่งใบสมคัรเขา้มาแลว้ ดงันั้นโปรดทบทวนใบสมคัรอยา่งรอบคอบ 

คุณจะเห็นหนา้ยืนยนัหลงัส่งใบสมคัรเสร็จส้ิน 

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

 

1. ฉนัรับทราบว่าฉนัไดอ่้านและยอมรับขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีระบุไวข้า้งตน้: 

_ ใช่  _ไม่ใช่ 

 

ใบสมัครรับเงนิช่วยเหลือ LISC LA COVID 

 

ข้อมูลผู้สมัคร 

2. โปรดอธิบายกิจกรรมทางธุรกิจของคุณส้ัน ๆ ไม่เกิน 50 คาํ 

 

3. คุณเร่ิมธุรกิจเม่ือใด 

_ ในวนัท่ีหรือก่อนวนัท่ี 4 กนัยายน 2019 

_ หลงัวนัท่ี 4 กนัยายน 2019 

 

4. ธุรกิจของคุณมีสถานท่ีตั้งจริงในลอสแองเจลิสเคาน์ตีหรือไม่ 

_ ใช่ ธุรกิจของฉนัมีสถานท่ีตั้งจริงในลอสแองเจลิสเคานตี์ 

_ ไม่ใช่ ธุรกิจของฉนัเป็นธุรกิจเสมือนจริงท่ีบา้นหรือบนมือถือ 

 

5. ปัจจุบนัคุณมีธุรกิจท่ีเปิดและดาํเนินการอยูห่รือไม่ 

_ ใช่ 

_ ไม่ใช่ 

 

6. ธุรกิจหลกัของคุณคืออะไร? โปรดเลือกจากเมนูแบบเล่ือนลง 

ร้านทาํผม 

ร้านเสริมสวย 

ร้านทาํเลบ็ 

สาํนกังานสุนทรียศาสตร์ 

สาํนกังานดูแลผิว 

สาํนกัวิชาไฟฟ้า 

ร้านตดัผม 

ร้านซ่อมรองเทา้ 

ร้านซกัแห้ง 

ร้านซ่อมยานยนตห์รือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

ร้านดอกไม ้
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ร้านขายอุปกรณ์ปาร์ต้ี 

ร้านหนงัสือ 

ร้านขายเคร่ืองแต่งกายหรือเส้ือผา้ 

เบเกอร่ี 

ร้านโดนทั 

ร้านขายของชาํในชุมชน/ตลาด 

ร้านคา้ของเบด็เตลด็ลดราคา 

ไม่มีขอ้ใดขา้งตน้ 

 

7. คุณย่ืนขอทุนเน่ืองจากการสูญเสียหรือการหยดุชะงกัทางธุรกิจอนัเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือไม่ 

_ ใช่ 

_ ไม่ใช่ 

 

8. คุณไดส่้งใบสมคัรเพ่ือขอเงินทนุอ่ืน ๆ จากหน่วยบรรเทาทุกขโ์ควิด-19 ลอสแองเจลิสเคาน์ตีหรือไม่ 

_ ใช่ 

_ ไม่ใช่ 

 

9. ก่อนหนา้น้ีธุรกิจของคณุไดรั้บเงินช่วยเหลือสาํหรับธุรกิจขนาดเลก็จากหน่วยบรรเทาทุกขโ์ควิด-19 ของลอสแองเจลิสเคาน์ตี 

(รวมถึงเงินช่วยเหลือจากกองทนุ LA COVID ในรอบอ่ืน ๆ) หรือไม่ 

_ ใช่ 

_ ไม่ใช่ 

 

10. คุณไดรั้บเงินทุนสาํหรับธุรกิจของคุณจากกองทุนเงินช่วยเหลือทางธุรกิจในเมืองของคุณท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรรเทาทุกขโ์ควิด-

19 หรือไม่ 

_ ใช่ 

_ ไม่ใช่ 

 

11. ธุรกิจของคุณอยูใ่นหมวดหมู่ต่อไปน้ีหรือไม่ 

• องคก์รท่ีไม่แสวงหาผลกาํไร 

• บริษทัท่ีซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์

• แฟรนไชส์ขององคก์ร 

• สถาบนัการเงิน เช่น ธนาคาร ผูใ้ห้กู ้ผูใ้ห้กูแ้บบวนัจ่ายเงิน ผูใ้ห้กูค้วามเป็นเจา้ของรถ ผูรั้บแลกเช็คเป็นเงิน ธุรกิจอ่ืน ๆ 

ท่ีมีหุ้นซ้ือขายเป็นเงินและเงินจาํนองและธุรกิจอ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนั 

• บริษทัประกนัภยั เช่น ชีวิต รถยนต ์บา้น พนัธบตัรประกนัตวั และธุรกิจอ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนั 

• สโมสรส่วนตวัหรือสังคม 
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• โรงรับจาํนาํ 

• โหราศาสตร์ การอ่านลายน้ิวมือ 

• ร้านเหลา้ ไนทค์ลบั 

• บริษทัหรือธุรกิจลอ็บบ้ีท่ีใชเ้วลาหรือทรัพยากร 50% ขึ้นไปเพ่ือกิจกรรมการลอ็บบ้ี 

• ธุรกิจท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพนนั เช่น ร้านบิงโก คาสิโน 

• ร้านเก็บรถพ่วงและร้านรับซ้ือของเก่า 

• สถานประกอบการนวด/อาบอบ 

• ธุรกิจท่ีนาํเสนอการแสดงสดเก่ียวกบัลกัษณะทางเพศท่ีผดิปกติและ/หรือไดรั้บรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีมี

ลกัษณะทางเพศท่ีผดิปกติ 

• ธุรกิจท่ีสร้างรายไดจ้ากกิจกรรมท่ีละเมิดกฎหมายของรัฐหรือรัฐบาลกลาง 

รวมถึงการขายการเพาะปลูกหรือการขนส่งกญัชา 

• ธุรกิจท่ีมีขึ้นเพ่ือจดุประสงคใ์นการส่งเสริมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคพวก และ 

• ร้านขายปืนหรือกระสุน 

_ ใช่ 

_ ไม่ใช่ 

 

12. คุณมีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัธุรกิจท่ีสมคัร 

_ ฉนักาํลงัดาํเนินการน้ีในนามของนิติบคุคล (ฉนัเป็นพนกังาน, CPA, อ่ืน ๆ) 

_ ฉนัเป็นเจา้ของธุรกิจ 

 

โปรดเตรียมพร้อมท่ีจะให้ขอ้มูลสาํหรับเจา้ของธุรกิจขนาดเลก็ท่ีเป็นผูน้าํ 

 

ข้อมูลธุรกิจขนาดเล็ก 

โปรดทราบว่าคุณสามารถสมคัรไดเ้พียงนิติบุคคลเดียวเท่านั้น 

ผูส้มคัรท่ีมีหลายธุรกิจสามารถส่งใบสมคัรไดใ้บเดียวสาํหรับธุรกิจท่ีมีขนาดใหญ่สุดท่ีผูส้มคัรเป็นเจา้ของ 

 

การให้ทุนจาํกดัอยูท่ี่หน่ึงทุนต่อผูส้มคัรหน่ึงรายหรือหน่ึงหมายเลขประจาํตวัธุรกิจท่ีเสียภาษ ี

 

13. ขอ้มูลเจา้ของธุรกิจหลกั (ไม่มีอกัขระพิเศษ รวมถึงขดีกลาง) 

ช่ือจริง: 

ช่ือกลาง: 

นามสกุล: 

 

14. อีเมลหลกัสาํหรับการติดต่อ - อีเมลน้ีจะใชส้าํหรับการส่ือสาร LISC ท้ังหมดในระหว่างขั้นตอนการสมคัร 

14.1 อีเมลสาํรองสาํหรับการติดตอ่ (ไม่บงัคบั) 
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15. ผูส้มคัรสะดวกให้ติดต่อหมายเลขโทรศพัทใ์ดมากท่ีสุด 

_ หมายเลขโทรศพัทถ์าวรของธุรกิจ 

_ หมายเลขโทรศพัทเ์จา้ของธุรกิจ 

 

หมายเลขโทรศพัทข์องธุรกิจ (ตวัเลขเทา่นั้น - ไม่มีขีดกลาง) 

หมายเลขโทรศพัทข์องเจา้ของ (ตวัเลขเท่านั้น - ไม่มีขดีกลาง) 

 

คุณอนุญาตให้ LISC ติดต่อคุณตามหมายเลขขา้งตน้ทาง SMS/ขอ้ความหากจาํเป็นหรือไม่ 

_ ใช่ 

_ ไม่ใช่ 

 

16. ขอ้มูลธุรกิจ 

เวบ็ไซต:์ 

 

ท่ีอยูโ่ซเชียลมีเดียหลกั (เช่น Facebook, Twitter หรือ Instagram) 

 

ช่ือธุรกิจตามกฎหมาย (รวม dba ถา้มี) (ไม่มีอักขระพเิศษ รวมถึงขดีกลาง) 

 

ท่ีอยูข่องนิติบคุคล (ท่ีตั้งทางกายภาพของธุรกิจ/องคก์ร) 

เมืองของนิติบุคคล 

รัฐ/เขตแดนของธุรกิจ 

รหสัไปรษณียข์องธุรกิจ 

 

17. ขอ้มูลธุรกิจอ่ืน 

คุณไดรั้บและรับจดหมายจากท่ีอยูข่องธุรกิจดา้นบนหรือไม่ 

_ ใช่ 

_ ไม่ใช่ 

 

ท่ีอยูท่างไปรษณียอ่ื์นของธุรกิจคอือะไร (ถนน เมือง รัฐ รหสัไปรษณีย)์ 

ข้อมูลธุรกิจเพิม่เติม 

18. โครงสร้างขององคก์ร 

_ การเป็นเจา้ของแต่เพียงผูเ้ดียว 

_ บริษทั (หน่วยงานท่ีแสวงหาผลกาํไร รวมถึง S Corp, C Corp ฯลฯ) 

_ บริษทัรับผิดจาํกดั 
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_ ห้างหุน้ส่วน (ทัว่ไปและจาํกดั) 

_ อ่ืน ๆ (โปรดระบุ: 

 

อ่ืน ๆ: 

 

19. จาํนวนปีท่ีดาํเนินธุรกิจ 

_ นอ้ยกว่า 1 ปี 

_ 1-2 ปี 

_ 3-5 ปี 

_ 6-9 ปี 

_ 10 ปีขึ้นไป 

 

20. รายไดร้วมของธุรกิจของคุณท่ีรายงานในแบบแสดงรายการภาษีล่าสุดของคุณเป็นอยา่งไร 

นอ้ยกว่า $50,000 

$50,001 ถึง $99,999 

$100,000 ถึง $299,999 

$300,000 ถึง $499,999 

$500,000 ถึง $1,000,000 

มากกว่า $1,000,000 

 

จํานวนพนักงาน 

คาํถามต่อไปน้ีถามเก่ียวกบัจาํนวนคนงานในนิติบคุคล ในส่วนน้ีผูป้ฏิบติังานประจาํคือผูท่ี้ทาํงาน 35 ชัว่โมง/สัปดาหข์ึ้นไป 

พนกังานพาร์ทไทมค์ือคนท่ีทาํงานนอ้ยกว่า 35 ชัว่โมง/สัปดาห ์

 

21. เท่าท่ีคุณทราบ ธุรกิจคุณจา้ง คนทํางานเต็มเวลา รวมตัวคุณ ก่ีคน ณ เดือนมกราคม 2020 

 

ป้อนตัวเลข 0 หากไม่มีคนทาํงานเตม็เวลา 

 

22. เท่าท่ีคุณทราบ ธุรกิจคุณจา้ง คนทํางานพาร์ทไทม์ รวมตัวคุณ ก่ีคน ณ เดือนมกราคม 2020 

 

ป้อนตัวเลข 0 หากไม่มีคนทาํงานพาร์ทไทม์ 

 

23. เท่าท่ีคุณทราบ ธุรกิจคุณจา้ง คนทํางานเต็มเวลา รวมตัวคุณ ก่ีคน ณ เดือนมกราคม 2021 

 

ป้อนตัวเลข 0 หากไม่มีคนทาํงานเตม็เวลา 
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24. เท่าท่ีคุณทราบ ธุรกิจคุณจา้ง คนทํางานพาร์ทไทม์ รวมตัวคุณ ก่ีคน ณ เดือนมกราคม 2021 

 

ป้อนตัวเลข 0 หากไม่มีคนทาํงานพาร์ทไทม์ 

 

 

อุตสาหกรรมหลัก 

25. อุตสาหกรรมหลักของคุณคืออะไร (เลือกหน่ึงขอ้) 

_ ท่ีพกัและบริการด้านอาหาร (รวมถึงโรงแรม ร้านอาหาร บาร์ ผูข้ายอาหารเคล่ือนท่ี ฯลฯ) 

_ หน่วยบริการธุรการ การสนบัสนุน การจัดการขยะและการแก้ไข 

(รวมถึงสถานประกอบการท่ีดาํเนินกิจกรรมสนบัสนุนเป็นกิจวตัรสาํหรับการดาํเนินงานประจาํวนัขององคก์รอ่ืน ๆ 

รวมถึงบริการจดัหางาน บริการสนบัสนุนทางธุรกิจ บริการการเดินทางและการจอง บริการอาคารและท่ีอยูอ่าศยั) 

_ การทําการเกษตร การป่าไม้ การตกปลาและการล่าสัตว์ (รวมถึงฟาร์ม ฟาร์มปศุสัตว ์โรงเรือน เรือนกระจก โรงเรือนเพาะชาํ 

สวนผลไมห้รือโรงเพาะฟัก) 

_ ศิลปะ บนัเทิงและสันทนาการ (รวมถึง โรงละคร บริษทัเตน้รําและดนตรี พิพิธภณัฑ ์ทีมกีฬา ศิลปินการแสดง 

ศูนยอ์อกกาํลงักายและสันทนาการ ฯลฯ) 

_ การก่อสร้าง (รวมถึงผูรั้บเหมาทัว่ไป ผูรั้บเหมาการคา้ เช่น ทาสี ก่ออิฐ ประปา งานไฟฟ้า ฯลฯ) 

_ บริการด้านการศึกษา (รวมถึงโรงเรียนประถมและมธัยม การฝึกอบรมดา้นเทคนิค ทกัษะและการคา้ โรงเรียนสอนภาษา 

การสอนกีฬา และนนัทนาการ ฯลฯ) 

_ การเงินและการประกนัภัย (รวมถึงธนาคาร สหภาพเครดิต สถาบนัออมทรัพย ์สถาบนัสินเช่ือท่ีไม่ตอ้งฝากเงิน หน่วยงานประกนั 

ฯลฯ) 

_ การดูแลสุขภาพและความช่วยเหลือทางสังคม (รวมถึงสาํนกังานแพทยแ์ละทนัตแพทย ์ศนูยว์างแผนครอบครัว การพยาบาล 

บริการเด็กและเยาวชน บริการดูแลเด็ก) 

_ ข้อมลู (รวมถึงหนงัสือพิมพแ์ละผูจ้ดัพิมพว์ารสาร ผูผ้ลิตภาพยนตร์ ผูผ้ลิตเพลงและวิทย ุฯลฯ) 

_ การจัดการบริษัทและวิสาหกิจ (รวมถึงสถานประกอบการท่ีบริหารดูแลและจดัการอาจถือหลกัทรัพยข์องบริษทัหรือวิสาหกิจ) 

_ การผลิต (รวมถึงโรงงาน ผูผ้ลิตเบเกอร่ี ผูผ้ลิตขนม ช่างตดัเยบ็ตามส่ัง ฯลฯ) 

_ การขุดเหมืองแร่และการสกัดนํา้มันและก๊าซ 

(รวมถึงสถานประกอบการท่ีสกดัหรือใชป้ระโยชน์จากแร่ธาตุท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ) 

_ บริการด้านวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และบริการทางเทคนิค บริการวิทยาศาสตร์และเทคนิค (รวมถึงบริการดา้นกฎหมาย 

บญัชีและภาษี สถาปัตยกรรม วิศวกรรมและการออกแบบ การใหค้าํปรึกษา บริการดา้นการตลาด บริการดา้นสัตวแพทย ์ฯลฯ) 

_ อสังหาริมทรัพย์และการเช่าและการเช่าซ้ือ (รวมถึงการจดัการทรัพยสิ์น การจดัการสินทรัพย ์และการเช่าซ้ือ) 

บริการดา้นวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค บริการดา้นวิทยาศาสตร์และเทคนิค (รวมถึงบริการดา้นกฎหมาย บญัชีและภาษี  

_ การค้าปลีก (รวมถึงร้านขายอาหาร ร้านขายของชาํและร้านสะดวกซ้ือ ร้านฮาร์ดแวร์ สถานรับเล้ียงเด็ก/ศูนยส์วน ร้านดอกไม ้

ร้านหนงัสือ ตวัแทนจาํหน่ายรถยนต ์ร้านเส้ือผา้ ฯลฯ) 

_ การขนส่งและคลังสินค้า (รวมถึงการให้บริการขนส่งผูโ้ดยสารและสินคา้ คลงัสินคา้และการจดัเก็บสินคา้ 
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การขนส่งชมวิวและการท่องเท่ียว) 

_ สาธารณูปโภค (รวมถึงการจดัหาพลงังานไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ การจ่ายไอนํ้า การประปาและการกาํจดัส่ิงปฏิกูล) 

_ การค้าส่ง (รวมถึงผูค้า้ส่งและผูจ้ดัจาํหน่าย) 

_ บริการอ่ืน ๆ (รวมถึงบริการซ่อมแซมและบาํรุงรักษา บริการดูแลส่วนบุคคล เช่น ร้านทาํเลบ็และผม สปา ร้านตดัผม 

บริการซกัแหง้และซกัรีด ซ่อมยานยนตท์ัว่ไป ฯลฯ) 

 

26. รหสั NAICS ของคุณคืออะไร (คน้หาดว้ยคาํสาํคญัท่ีน่ี: https://www.naics.com/search/) 

 

ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม 

ส่วนต่อไปของแบบสาํรวจจะขอขอ้มูลทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจา้ของธุรกิจคนหลกัซ่ึงไม่บังคับให้ตอบ 

โปรดกรอกขอ้มูลโดยใหเ้จา้ของธุรกิจคนหลกั/องคก์รไม่แสวงหาผลกาํไรระบุขอ้มูลของตวัเอง หรือเลือก "ไม่ตอ้งการตอบ" 

  

27. อาย ุ

เจา้ของธุรกิจตอ้งมีอายอุยา่งนอ้ย 18 ปี 

_ 18-24 ปี 

_ 25-34 ปี 

_ 35-44 ปี 

_ 45-54 ปี 

_ 55-64 ปี 

_ 65 ปีขึ้นไป 

_ ไม่ตอ้งการตอบ 

 

28. เพศ (ขึ้นอยูก่บัว่าเจา้ของธุรกิจ/กรรมการบริหารระบุตวัเองอยา่งไร) 

_ หญิง 

_ ชาย 

_ คนขา้มเพศ 

_ อ่ืน ๆ 

_ ไม่ตอ้งการตอบ 

 

29. ทหารผา่นศึก 

(หากใช่ คุณจะตอ้งให้ขอ้มูล DD214) 

_ ใช่ 

_ ไม่ใช่ 

_ ไม่ตอ้งการตอบ 

 

https://www.naics.com/search/
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30. เช้ือชาติ/ชนเผา่ 

(โปรดกรอกขอ้มูลตามท่ีเจา้ของธุรกิจ/กรรมการบริหารระบตุวัเอง) 

_ แอฟริกนัอเมริกนั/ผิวดาํ 

_ อเมริกนั อินเดียน/คนพ้ืนเมืองอะแลสกา 

_ เอเชียน 

_ คนพ้ืนเมืองฮาวาย/ชาวเกาะแปซิฟิก 

_ ฮิสแปนิก/ละติน 

_ ผิวขาว 

_ สองเช้ือชาติ 

_ หลายเช้ือชาติ 

_ อ่ืน ๆ 

_ ไม่ตอ้งการตอบ 

 

ข้อมูลเงนิช่วยเหลือ 

31. โปรดระบคุ่าใชจ้่ายเป็นจาํนวนเงินดอลลาร์ท่ีคุณคาดว่าจะจ่ายเพ่ือสนบัสนุนธุรกิจของคุณ หากคุณไดรั้บเงินช่วยเหลือ (ไม่เกิน 

100 คาํ) 

 

32. โปรดอธิบายว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจขนาดเลก็ของคุณอยา่งไร (การสูญเสียยอดขาย 

การปลดพนกังาน การจ่ายเงินเดือนพนกังาน ค่าใชจ้่ายท่ีคา้งชาํระ การปิดกิจการ ฯลฯ) หากธุรกิจของคุณสูญเสียรายได ้

โปรดระบุความสูญเสียโดยประมาณของคุณ (ไม่เกิน 100 คาํ) 

 

33. คุณเคยไดรั้บเงินกูผ้า่น Paycheck Protection Program (PPP) หรือไม่ 

(คาํตอบขอ้น้ีจะไม่มีผลต่อการตดัสินใจว่าคุณจะไดรั้บเงินช่วยเหลือหรือไม่) 

_ สมคัรและไดรั้บการอนุมติั 

_ สมคัรและถูกปฏิเสธ 

_ สมคัรและไม่ไดรั้บการตอบกลบั 

_ ไม่ไดส้มคัร 

 

34. คุณไดรั้บเงินกูผ้า่น Economic Injury Disaster Loan Program (EIDL) หรือไม่ 

(คาํตอบขอ้น้ีจะไม่มีผลต่อการตดัสินใจว่าคุณจะไดรั้บเงินช่วยเหลือหรือไม่) 

_ สมคัรและไดรั้บการอนุมติั 

_ สมคัรและถูกปฏิเสธ 

_ สมคัรและไม่ไดรั้บการตอบกลบั 

_ ไม่ไดส้มคัร 
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35. เท่าท่ีคุณทราบ คุณมีรายได/้รายไดสุ้ทธิในเดือนมกราคม 2021 เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2020 

_ ลดลงนอ้ยกว่า 20% 

_ ลดลงระหว่าง 20 และ 49% 

_ ลดลงอยา่งนอ้ย 50% 

_ ยงัคงเท่าเดิม 

_ เพ่ิมขึ้น 

_ ไม่ทราบ/ไม่มีคาํตอบ 

 

36. โปรดระบุภาษาท่ีคุณตอ้งการ 

อารบิก 

อาร์เมเนีย 

กวางตุง้ 

องักฤษ 

ฟาร์ซี 

ฮินดี 

ญ่ีปุ่ น 

เขมร 

เกาหลี 

จีนกลาง 

รัสเซีย 

สเปน 

ตากาลอ็ก 

ไทย 

เวียดนาม 

อ่ืน ๆ 

 

อ่ืน ๆ โปรดระบุ: 

37. โปรดบรรยายละเอียดมากขึน้ว่าคุณจะใช้เงินช่วยเหลืออย่างไรและผลกระทบของโควิด-19: คาํบรรยายส้ัน ๆ 

ควรระบุว่าเงินจะถูกใชไ้ปอยา่งไร หากคุณจะไดรั้บเงินช่วยเหลือสาํหรับกิจกรรมท่ีไดรั้บผลกระทบจากโควิด-19 

คุณไม่สามารถใช้เงินช่วยเหลือจ่ายค่าใช้จ่ายท่ีไม่ได้ระบุไว้ในใบสมคัรนี ้

 

38. โปรดระบหุมายเลข EIN ของธุรกิจคุณ 

 

ขั้นตอนสุดท้าย: โปรดตรวจสอบข้อมูลด้านล่าง เซ็นช่ือแบบอิเล็กทรอนิกส์และส่งใบสมัครของคุณ: 

ขอบคุณท่ีกรอกใบสมคัร โปรดคลิก 'ส่ง' ดา้นล่างเพ่ือส่งใบสมคัรให้เสร็จ 
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สาํหรับคาํถามทัว่ไป โปรดไปท่ีหนา้ กองทุน LA COVID-19 เป็นประจาํเพ่ือดูขอ้มูลอปัเดตเก่ียวกบั LA COVID-19 

สาํหรับคาํถามเพ่ิมเติมท่ีคุณไม่พบคาํตอบในส่วนคาํถามท่ีพบบ่อย โปรดส่งอีเมลไปท่ี lacovidfund@lisc.org 

เราตรวจสอบอีเมลน้ีเป็นประจาํและอปัเดต FAQ ตามอีเมลท่ีเราไดรั้บ 

คุณยงัสามารถโทรติดต่อศูนยช่์วยเหลือภยัพิบติัของเคาน์ตีไดท่ี้ 833-238-4450 

 

สาํหรับคาํถามเก่ียวกบัความปลอดภยัของขอ้มูล โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตวัของ LISC  

 

สาํหรับขอ้มูลอปัเดตเก่ียวกบัทรัพยากรและโปรแกรมเพ่ิมเติม โปรดไปท่ีหนา้ กองทุน LISC COVID-19 

 

การรับรอง: 

การส่งใบสมคัรน้ีเพ่ือรับการตรวจสอบและรับเงินช่วยเหลือในภายหลงัแสดงว่าขา้พเจา้ ____________________ 

ขอรับรองว่าขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ขอ้มูลบิดเบือนความจริงท่ีเป็นสาระสาํคญัและ/หรือการปลอมแปลงคณุสมบติัของขา้พเจา้เพ่ือให้ไดรั้บ

เงินช่วยเหลือสาํหรับธุรกิจขนาดเลก็ภายใตโ้ปรแกรมน้ี 

ขา้พเจา้ขอรับรองภายใตบ้ทลงโทษของการให้การเทจ็ว่าขอ้มูลขา้งตน้นั้นสมบูรณ์และถูกตอ้งท่ีสุดเท่าท่ีขา้พเจา้ทราบ 

ขา้พเจา้เขา้ใจว่าหวัขอ้ 18 มาตรา 1001 ของประมวลกฎหมายสหรัฐฯ 

ระบุว่าบุคคลหน่ึงมีความผิดทางอาญาและเราอาจหยดุในการช่วยเหลือ 

หากพบว่ามีการให้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็หรือฉ้อโกงต่อกรมของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาโดยเจตนาและเตม็ใจ 

หากพบว่ามีความผิดฐานฉ้อโกง 

องคก์รธุรกิจของขา้พเจา้จะไม่มีสิทธิไดรั้บเงินช่วยเหลือสาํหรับธุรกิจขนาดเลก็อีกต่อไปและอาจถูกลงโทษอ่ืน ๆ 

ตามท่ีกฎหมายของรัฐบาลกลางรัฐและ/หรือทอ้งถ่ินกาํหนด 

 

ขา้พเจา้ยงัเขา้ใจและรับรองว่า: 

 

 การทาํเคร่ืองหมายในช่องน้ีแสดงว่าขา้พเจา้รับรองว่าองคก์รธุรกิจของขา้พเจา้ไม่ไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงินอ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโควิด-19 จากลอสแองเจลิสเคาน์ตีตามระยะเวลาท่ีครอบคลุม 

 

การทาํเคร่ืองหมายในช่องน้ีแสดงว่าขา้พเจา้ตกลงท่ีจะใชเ้งินช่วยเหลือดงักล่าวสาํหรับค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีมีสิทธิซ่ึงระบุไ

วใ้นใบสมคัรน้ี และจะเก็บใบเสร็จรับเงินและเอกสารใด ๆ ไวเ้ป็นเวลาห้าปีเพ่ือเป็นหลกัฐานในการใชค้่าใชจ้่ายท่ีมีสิทธิดงักล่าว 

 การทาํเคร่ืองหมายในช่องน้ีแสดงว่าขา้พเจา้รับรองว่าเงินช่วยเหลือใด ๆ 

ท่ีไดรั้บจะไม่ถูกนาํไปใชเ้พ่ือชาํระค่าใชจ้่ายท่ีมีหรือจะไดรั้บการคนืเงินภายใตโ้ครงการของรัฐบาลกลางใด ๆ รวมถึงเงินกู ้Paycheck 

Protection Act 

  การทาํเคร่ืองหมายในช่องน้ีแสดงว่าขา้พเจา้รับรองว่าเงินช่วยเหลือใด ๆ 

ท่ีไดรั้บจะไม่ไดรั้บการมอบซํ้าให้กบับคุคลหรือหน่วยงานอ่ืน 

 การทาํเคร่ืองหมายในช่องน้ีแสดงว่าขา้พเจา้รับรองว่าขา้พเจา้ไม่ไดถู้กตดัสินว่ามีความผิด 

https://www.lacovidfund.org/
mailto:lacovidfund@lisc.org
mailto:lacovidfund@lisc.org
https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/frequently-asked-questions/?utm_medium=email&utm_campaign=eAnnouncement%20Small%20Business%20Relief%20Grant%20Application%20Confirmation%20Round%202%20Batch%201&utm_content=eAnnouncement%20Small%20Business%20Relief%20Grant%20Application%20Confirmation%20Round%202%20Batch%201%2BCID_73759f177c02198ea6736057d028de82&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=LISCs%20FAQ
https://www.lisc.org/about-us/privacy-policy/
https://www.lisc.org/covid-19/
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(รวมถึงการต่อรองคาํรับสารภาพหรือการต่อรองไม่สู้คดี) เก่ียวกบัความผิดทางอาญาในรัฐใด ๆ 

หรือภายใตก้ฎหมายของรัฐบาลกลางในช่วงเจด็ปีท่ีผา่นมา (นบัตั้งแต่วนัท่ีท่ีมีการตดัสินว่ากระทาํผดิ) 


	ผู้ชนะที่ได้รับจะได้รับการคัดเลือกผ่านระบบสมัครออนไลน์แบบสุ่ม เพื่อสนับสนุนผู้ที่เปราะบางที่สุดในชุมชนของเรา ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในระบบ
	- ธุรกิจที่ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีรายได้น้อยและปานกลาง (80% หรือ 50% ของรายได้เฉลี่ย (Average Median Income: AMI)
	- ธุรกิจที่ทหารผ่านศึกเป็นผู้นำหรือเป็นเจ้าของ
	- ธุรกิจขนาดเล็กที่มีรายได้รวมต่อปีต่ำกว่า $500,000
	- ชุมชนแผนที่ CalEnviroScreen ที่มีช่วงอันตรายต่อสุขภาพอยู่ที่ 90%+
	- คะแนนคอมโพสิตข้อมูลทางสังคมเศรษฐกิจโดยผู้บังคับบัญชาของเคาน์ตีและเขตเทศบาลเมือง (เช่น อัตราความยากจน การได้รับการศึกษา รายได้เฉลี่ย ฯลฯ) เขตที่มีปัจจัยด้อยโอกาสจะได้รับการพิจารณาน้ำหนักมากขึ้น
	- ธุรกิจที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 จากลอสแองเจลิสเคาน์ตี
	กิจกรรมที่มีสิทธิ
	กิจกรรมที่มีสิทธิได้รับเงินทุนจะต้องเกี่ยวข้องกับธุรกิจขนาดเล็กที่ประสบปัญหากิจการหยุดชะงักหรือปิดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เริ่มในวันที่ 1 มกราคม 2021 และสิ้นสุดในวันที่ 30 ธันวาคม 2021 ("ระยะเวลาที่ครอบคลุม") เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้แก่:
	1. ค่าใช้จ่ายเพื่อชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการหยุดชะงักทางธุรกิจอันเป็นผลมาจากการต้องปิดกิจการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
	2. สามารถใช้เงินที่ได้รับจากกองทุนเพื่อการสนับสนุนทางเศรษฐกิจหากค่าใช้จ่ายดังกล่าวถูกพิจารณาว่าจำเป็น ซึ่งอาจรวมถึงเงินช่วยเหลือเพื่อประโยชน์แก่ธุรกิจขนาดเล็กที่ปิดโดยสมัครใจเพื่อส่งเสริมมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือที่ได้รับผลกระทบจากความต้องกา...
	รายการด้านล่างแสดงตัวอย่างกิจกรรมที่ไม่มีสิทธิหรือค่าใช้จ่ายที่ครอบคลุม:
	1. ค่าใช้จ่ายสำหรับส่วนแบ่งของรัฐของ Medicaid
	2. ค่าเสียหายที่ประกันคุ้มครอง
	3. โบนัสพนักงานนอกเหนือจากค่าจ้างหรือค่าล่วงเวลา
	4. ค่าชดเชย
	5. การตกลงกันทางกฎหมาย
	6. ภาษีทรัพย์สิน
	7. กิจกรรม/สินค้า/บริการส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับโควิด-19
	ขั้นตอนการสมัคร
	LISC จะเป็นผู้เปิดรับใบสมัคร
	ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงนิติบุคคลเดียว ผู้สมัครที่มีหลายธุรกิจสามารถส่งใบสมัครได้ใบเดียวสำหรับธุรกิจที่มีรายได้มากที่สุด การให้ทุนจำกัดอยู่ที่หนึ่งทุนต่อผู้สมัครหนึ่งรายหรือหนึ่งหมายเลขประจำตัวธุรกิจที่เสียภาษี
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