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คูมื่อเกี*ยวกฏหมาย CARES Act สาํหรับเจ้าของธรุกิจขนาดเลก็ 

โปรแกรมและการริเริ*มในกฏหมาย CARES Act ซึ*งเป็นการชว่ยเหลือเกี*ยวกบัโคโรนา่ไวรัส บรรเทาและความมั*งคงทางด้านเศรษฐกิจ 

ที*เพิ*งจะผา่นออกมาโดยสภาคองเกรสมีขึ Qนเพื*อชว่ยเหลอืเจ้าของธรุกิจไมว่า่จะเป็นความต้องการอะไรที*เขามีในขณะนี Q 

เมื*อมีผลบงัคบัใช้จะมีทรัพยากรใหมจํ่านวนมากให้กบัธรุกิจขนาดเลก็ เชน่เดียวกบัองค์กรไมแ่สวงหากําไรและนายจ้างอื*น ๆ 

คูมื่อนี Qให้ข้อมลูเกี*ยวกบัโปรแกรมหลกัและการริเริ*มซึ*งในไมช้่าจะมีให้ใช้เป็นประโยชน์ได้จากองค์กรบริหารธรุกิจขนาดเลก็ (SBA) 
เพื*อที*จะจดัการกบัความจําเป็นเหลา่นี Q เชน่เดียวกบัข้อกําหนดทางภาษีเพิ*มเตมิบางประการที*อยูน่อกเหนือขอบเขตของ SBA 

เพื*อให้ทราบขา่วคราวคืบหน้าเมื*อโปรแกรมเหลา่นี Qมีให้ใช้เป็นประโยชน์ได้ โปรดยงัตดิตอ่กบัสาํนกังานเขตของ SBA 
ในท้องถิ*นของทา่นซึ*งสามารถหาได้ที*นี* 

ลาํบากที(จะเริ(มต้น? คําถามตอ่ไปนี Qอาจชว่ยชี Qนําคณุไปยงัทิศทางที*ถกูต้อง คณุต้องการ: 

• เงินทนุที*จะครอบคลมุคา่ใช้จา่ยในการจ้างลกูจ้างไว้? ดงันั Qนโปรแกรมปกปอ้งเช็คเงินคา่จ้าง (Paycheck Protection 
Program) อาจเป็นสิ*งที*ถกูต้องสาํหรับคณุ 

• การอดัฉีดอยา่งรวดเร็วของเงินสดจํานวนน้อยกวา่เพื*อครอบคลมุตวัคณุในขณะนี Q? 
คณุอาจต้องการพิจารณาไปยงัเงินชว่ยเหลอืฉกุเฉินสาํหรับเศรษฐกิจที*เสยีหาย (Emergency Economic Injury 
Grant) 

• ลดความกลวัเกี*ยวกบัการตามให้ทนัหนี Qสนิเชื*อที*ต้องชําระของ SBA ในปัจจบุนัหรือในอนาคตที*เป็นไปได้? 
โปรแกรมชว่ยบรรเทาหนี Qของธรุกิจขนาดเลก็ (The Small Business Debt Relief Program) อาจสามารถชว่ยได้ 

• เพียงแคก่ารปรึกษาฟรีที*มีคณุภาพบางครั Qงเพื*อชว่ยคณุหาหนทางจดัการกบัชวงเวลาทางเศรษฐกิจที*ไมแ่นน่อน? 
หุ้นสว่นทางทรัพยากร (Resource Partners) เดาวา่นา่จะดีที*สดุสาํหรับคณุ 

รู้แล้วว่ากาํลังมองหาข้อมูลประเภทไหน?สารบญัสามารถพาคณุไปยงัข้อมลูเพิ*มเตมิเกี*ยวกบัโปรแกรมหรือผลติภณัฑ์ชว่ยเหลอืที*คณุ

จําเป็นต้องมี 

สารบญั 
สนิเชื*อโปรแกรมเพื*อปกปอ้งเช็คเงินคา่จ้าง 2 
โปรแกรมชว่ยผอ่นปรนหนี Qของธรุกิจขนาดเลก็ 6 
สนิเชื*อสาํหรับเศรษฐกิจเสยีหายจากภยัพิบตัแิละ 
เงินชว่ยเหลอืฉกุเฉินสาํหรับเศรษฐกิจเสยีหาย 

7 

การให้คําปรึกษากบัธรุกิจขนาดเลก็ 9 
การทําสญัญาธรุกิจขนาดเลก็ 10 
ข้อกําหนดเกี*ยวกบัภาษีของธรุกิจขนาดเลก็ 11 

 

 

 

สนิเชื*อโปรแกรมเพื*อปกปอ้งเช็คเงินคา่จ้าง (Payment Protection Program (PPP) Loans) 

โปรแกรมจะให้ความชว่ยเหลอืสภาพคลอ่งผา่นสนิเชื*อที*ได้รับการรับรองโดยรัฐบาลกลาง cdd 

เปอร์เซนต์ให้กบันายจ้างซึ*งยงัคงจา่ยเงินให้กบัลกูจ้างอยูใ่นระหวา่งชว่งภาวะฉกุเฉินนี Q หากนายจ้างยงัจา่ยเงินลกูจ้างของตวัเองอยู ่
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สนิเชื*ออาจจะได้รับการอภยัหนี Q ซึ*งอาจชว่ยให้ลกูจ้างยงัคงได้รับการจ้างงานอยู ่เชน่เดียวกบัชว่ยเหลอืธรุกิจขนาดเลก็ที*ได้รับผลกระทบ 

และเศรษฐกิจของเราจะฟืQนตวักลบัหลงัวิกฤตได้เร็วขึ Qน โปรแกรม PPP มีคณุลกัษณะที*จงูใจจํานวนมาก ได้แก่ การอภยัสนิเชื*อที*มากถงึ 

f สปัดาห์ของบญัชีคา่จ้างตามจํานวนลกูจ้างที*ยงัจ้างอยูแ่ละระดบัของเงินเดือน งดคา่ธรรมเนียมของ SBA 
และยดึระยะเวลาชําระหนี Qให้อยา่งน้อย g เดือนโดยสงูสดุไมเ่กิน c ปี 

ธรุกิจขนาดเลก็และหนว่ยงานที*มีคณุสมบตัเิข้าเกณฑ์ประเภทอื*นจะสามารถยื*นขอสมคัรได้หากได้รับผลกระทบจากโควิด-ci 

ระหวา่งวนัที* cj กมุภาพนัธ์ ค.ศ. ldld ถงึ md มิถนุายน ค.ศ. ldld โปรแกรมนี Qจะมีผลย้อนหลงัไปยงัวนัที* cj กมุภาพนัธ์ ค.ศ. ldld 

เพื*อที*จะชว่ยนําเอาคนงานผู้ซึ*งอาจถกูเลกิจ้างไปแล้วกลบัเข้ามาอยูใ่นบญัชีคา่จ้าง สนิเชื*อประเภทนี Qจะมีให้จนถงึวนัที* md มิถนุายน ค.ศ. 

2020 

คาํถามที*ถามบอ่ย 
คาํถา

ม: 
คาํตอ

บ: 

ธุรกจิและหน่วยงานประเภทไหนที(มีคุณสมบตัเิข้าเกณฑ์สาํหรับสนิเชื(อประเภท PPP 
• ธรุกิจและหนว่ยงานต้องเปิดดําเนินกิจการในวนัที* cj กมุภาพนัธ์ ค.ศ. ldld 
• ห้างร้านธรุกิจขนาดเลก็ เชน่เดียวกบัห้างร้านธรุกิจอื*น องค์กรไมแ่สวงหากําไรแบบ 501(c)(3) องค์กรทหารผา่นศกึ 

501(c)(19) หรือห้างร้านธรุกิจของชนเผา่ที*ระบไุว้ในมาตรา 31(b)(2)(C) ซึ*งมีลกูจ้างน้อยกวา่ jdd 
คนหรือมีลกูจ้างน้อยกวา่ที*ถกูตั Qงขึ Qนโดยรหสัของอตุสาหกรรมที*เกี*ยวข้อง 

• บคุคลซึ*งดําเนินกิจการแบบเจ้าของคนเดียวหรือแบบผู้ รับเหมาอิสระและบคุคลที*ประกอบอาชีพอิสระซึ*งมีคณุสมบตัเิข้
าเกณฑ์ 

• ห้างร้านธรุกิจใด ๆ ก็ตามที*จ้างคนงานไมม่ากกวา่ jdd คนตอ่สถานประกอบการของธรุกิจนั Qน c แหง่ และได้มีการระบ ุ

NAIC Code เริ*มต้นด้วยเลข nl ซึ*งกฏของความร่วมมือถกูละเว้น 
• กฏของความร่วมมือยงัถกูละเว้นสาํหรับห้างร้านธรุกิจใดก็ตามที*ประกอบกิจการในลกัษณะของเฟรนส์ไชรส์ซึ*งได้รับกา

รระบโุค๊ดเลขแสดงตนของเฟรนไชร์สโดยองค์กรบริหาร และบริษัทซึ*งได้รับเงินทนุผา่นบริษัทลงทนุธรุกิจขนาดเลก็ 
คาํถา

ม: 
คาํตอ

บ: 

กฏความร่วมมือคืออะไร? 
กลายเป็นเรื*องที*สาํคญัเมื*อ SBA กําลงัตดัสนิใจวา่การร่วมมือของธรุกิจทําให้พวกเขาหมดโอกาสจากการถกูพิจารณาวา่มี 

“ขนาดเลก็” หรือไม ่
โดยทั*วไปแล้วการร่วมมือทางธรุกิจจะเกิดขึ Qนเมื*อธรุกิจหนึ*งควบคมุหรือมีอํานาจในการควบคมุอีกธรุกิจหนึ*งหรือเมื*อบคุคลที*
สาม (หนึ*งหรือหลายคน) ควบคมุหรือมีอํานาจในการควบคมุธรุกิจทั Qงสอง 
โปรดดขู้อมลูนี Qเพื*อทราบเกี*ยวกบักฏเหลา่นี Qให้มากขึ Qนและทราบผลกระทบของมนัที*มีตอ่ลกัษณะที*เข้าเกณฑ์ของธรุกิจของคุ
ณ 

คาํถา

ม: 
คาํตอ

บ: 

องค์กรไม่แสวงหากาํไรประเภทไหนที(มีคุณสมบตัเิข้าเกณฑ์? 
องค์กรไมแ่สวงหากําไรประเภท 501(c)(3) ทั Qงหมดที*มีลกูจ้าง jdd คนหรือน้อยกวา่ 

หรือมากกวา่หากมาตรฐานในเรื*องขนาดของ SBA สาํหรับองค์กรไมแ่สวงหากําไรยินยอม โปรดเข้าไปที*เวบไซด์ 

https://www.sba.gov/size-standards/ เพื*อดเูกี*ยวกบัมาตรฐานเกี*ยวกบัขนาดของ SBA 
สาํหรับองค์กรไมแ่สวงหากําไร ตวัอยา่งเชน่ โบสถ์และพิพิธภณัฑ์ที*มีลกูจ้างน้อยกวา่ jdd คนเป็นผู้ มีสทิธิp 

คณุจําเป็นต้องมีรหสั g หลกัจาก NAIC สาํหรับธรุกิจของคณุ 
คาํถาม: 
คาํตอบ: 

ขนาดของสนิเชื(อถกูกาํหนดได้อย่างไร? 
ขนาดของเงินกู้ ยืมจะถกูคํานวณได้หลายวิธีขึ Qนกบัสภาพของธรุกิจของคณุ (ดดู้านลา่ง) โดยขนาดสนิเชื*อสงูสดุจะไมเ่กิน 
cd ล้านเหรียญสหรัฐเสมอ 
• หากคณุเคยอยูใ่นธรุกิจในวนัที* cj กมุภาพนัธ์ ค.ศ. ldci – md มิถนุายน ค.ศ. ldci เงินกู้ ยืมสงูสดุจะเทา่กบั ljd 

เปอร์เซนต์ของคา่ใช้จา่ยของคา่จ้างตอ่เดือนเฉลี*ยระหวา่งในชว่งเวลานั Qน 
หากธรุกิจของคณุจ้างคนงานตามฤดกูาล คณุสามารถเลอืกใช้วนัที* c มีนาคม ค.ศ. ldci 
เป็นวนัที*เริ*มต้นชว่งเวลานั Qนแทนได้ 



3 
 

• หากคณุไมไ่ด้อยูใ่นธรุกิจในระหวา่งวนัที* cj กมุภาพนัธ์ ค.ศ. ldci – md มิถนุายน ค.ศ. ldci 
เงินกู้ ยืมสงูสดุจะเทา่กบั ljd เปอร์เซนต์ของคา่ใช้จา่ยของคา่จ้างตอ่เดือนเฉลี*ยระหวา่งวนัที* c มกราคม ค.ศ. 
ldld – วนัที* li กมุภาพนัธ์ ค.ศ. ldld 

• หากคณุเคยได้รับสนิเชื*อประเภทสาํหรับเศรษฐกิจเสยีหายจากภยัพิบตั ิ(EIDL) ในระหวา่งวนัที* cj กมุภาพนัธ์ 

ค.ศ. ldld – md มิถนุายน ค.ศ. ldld และคณุต้องการที*จะขอรีไฟแนนซ์เงินกู้นั Qนไปเป็นเงินกู้ประเภท PPP 
คณุจะต้องเพิ*มยอดเงินกู้ ที*ค้างอยูล่งไปในผลรวมทั Qงหมดของบญัชีคา่จ้าง 

คาํถาม: 
คาํตอบ: 

ค่าใช้จ่ายอะไรที(มีคุณสมบตัเิข้าเกณฑ์สาํหรับบญัชีค่าจ้าง? 
• คา่ตอบแทน (เงินเดือน คา่จ้าง คา่นายหน้า หรือคา่ตอบแทนที*คล้ายคลงึกนั 

การจา่ยเงินทิปเป็นเงินสดหรือเทียบเคียง 
• การจา่ยเงินสาํหรับชว่งลาพกัร้อน ลาหยดุเพื*อการเป็นพอ่แม ่เพื*อธรุะของครอบครัว 

ลาเกี*ยวกบัการรักษาพยาบาลหรือการลาป่วย 
• เบี Qยเลี Qยงสาํหรับการถกูให้ออกจากงานหรือการเลกิจ้าง 
• การจา่ยเงินที*จําเป็นสาํหรับข้อกําหนดเกี*ยวกบัสทิธิpประโยชน์เกี*ยวกบัการรักษาพยาบาลกลุม่ 

รวมถงึเบี Qยประกนัภยั  
• การจา่ยเงินสาํหรับสทิธิpประโยชน์เกี*ยวกบัการเกษียณอายใุด ๆ ก็ตาม 
• การจา่ยเงินภาษีของมลรัฐหรือท้องถิ*นซึ*งถกูเรียกเก็บกบัคา่ตอบแทนของลกูจ้าง 

คาํถาม: 
คาํตอบ: 

ค่าใช้จ่ายอะไรที(ไม่มีคุณสมบตัเิข้าเกณฑ์สาํหรับบญัชีค่าจ้าง? 
• คา่ตอบแทนของลกูจ้าง/เจ้าของที*มากกวา่ cdd,ddd เหรียญสหรัฐ 
• ภาษีที*ถกูเรียกเก็บหรือถกูหกัไว้ภายใต้กฏหมายของ IRS บทที* lc,ll, และ lt 
• คา่ตอบแทนของลกูจ้างซึ*งสถานที*พํานกัหลกัอยูน่อกประเทศสหรัฐ 
• การลาป่วยหรือลากิจเพื*อครอบครัวที*ถือวา่มีสทิธิpซึ*งยอมให้มีเครดติภายใต้กฏหมาย Families First 

Coronavirus Response Act มาตรา nddc และ nddm 
 

 

 

 

 

คาํถา

ม: 
คาํตอ

บ: 

เงนิจากสนิเชื(อได้รับอนุญาตให้นําไปใช้ทาํอะไรได้บ้าง? 
• คา่ใช้จา่ยบญัชีคา่จ้าง (ดงัที*กลา่วไว้ข้างต้น) 
• คา่ใช้จา่ยที*เกี*ยวข้องกบัการดําเนินสทิธิpประโยขน์ในการรักษาพยาบาลกลุม่ตอ่ไปในระหวา่งชว่งลาป่วย 

ลาเจ็บหรือลากิจเพื*อครอบครัวที*ยงัมีการจา่ยเงินคา่จ้าง และคา่เบี Qยประกนั 
• เงินเดือนลกูจ้าง คา่นายหน้า หรือคา่ตอบแทนที*คล้ายคลงึกนั (ดสูว่นที*ไมค่รอบคลมุข้างต้น) 
• การชําระดอกเบี Qยสนิเชื*ออสงัหาริมทรัพย์ใด ๆ ก็ตาม 

(ซึ*งจะไมร่วมถงึการจา่ยเงินลว่งหน้าหรือการจา่ยเงินต้นของสนิเชื*ออสงัหาริมทรัพย์) 
• คา่เชา่ (รวมถงึคา่เชา่ภายใต้สญัญาเชา่) 
• คา่สาธารณปูโภค 
• คา่ดอกเบี Qยของหนี Qสนิใด ๆ ก็ตามซึ*งเกิดขึ Qนในระหวา่งชว่งที*ครอบคลมุถงึ 
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คาํถา

ม: 
คาํตอ

บ: 

ระยะเวลาของสินเชื(อ อัตราดอกเบี Nย และค่าธรรมเนียมเป็นเท่าไหร่? 
ระยะเวลาของสนิเชื*อสงูสดุคือ cd ปี อตัราดอกเบี Qยสงูสดุคือ t เปอร์เซนต์ ไมมี่คา่ธรรมเนียมสนิเชื*อ 

ไมมี่คา่ธรรมเนียมสาํหรับการชําระหนี Qคืนก่อนกําหนด (SBA 
กําหนดเพดานคา่ธรรมเนียมในการยื*นเรื*องสาํหรับผู้ให้กู้ ยืมเงินซึ*งคดิเงิน)  
 

คาํถา

ม: 
คาํตอ

บ: 

จาํนวนเงนิที(ได้รับการให้อภยัหนี Nถกูคาํนวณอย่างไร? 
การให้อภยัหนี Qของสนิเชื*อที*ได้รับการครอบคลมุจะเทา่กบัผลรวมของคา่ใช้จา่ยในบญัชีคา่จ้างดงัตอ่ไปนี Qซึ*งเกิดขึ Qนระหวา่งชว่
งที*คุ้มครอง f สปัดาห์เทียบกบัในปีก่อนหรือชว่งเวลาก่อน เป็นสดัสว่นเพื*อยงัคงจ้างงานลกูจ้างและจา่ยคา่แรง 

(ไมร่วมถงึคา่ตอบแทนที*มากกวา่ cdd,ddd เหรียญสหรัฐ) 
• คา่ใช้จา่ยในบญัชีคา่จ้างบวกเงินชําระดอกเบี Qยของสนิเชื*ออสงัหาริมทรัพย์ที*ได้รับการครอบคลมุใด ๆ ก็ตาม 

(ไมร่วมถงึการชําระเงินลว่งหน้าหรือการชําระเงินต้นของสนิเชื*ออสงัหาริมทรัพย์นั Qน) 
บวกการชําระเงินสาํหรับคา่เชา่บวกคา่สาธารณปูโภค 

 
คาํถา

ม: 
คาํตอ

บ: 

ฉันจะได้รับการอภยัหนี Nในสนิเชื(อ PPP ของฉันได้อย่างไร? 
คณุต้องยื*นขอสมคัรผา่นผู้ให้กู้ ยืมสาํหรับการขออภยัหนี Qในสนิเชื*อของคณุ ในการสมคัรนี Qต้องแนบ: 
• เอกสารยืนยนัจํานวนลกูจ้างที*อยูใ่นบญัชีคา่แรงและอตัราการจา่ยคา่แรง 

รวมถงึเอกสารการยื*นภาษีบญัชีคา่จ้างกบัสรรพากร และการยื*นเอกสารเกี*ยวกบัรายได้ในมลรัฐ 
บญัชีคา่แรงและประกนัคนตกงาน 

• เอกสารยืนยนัการชําระสนิเชื*ออสงัหาริมทรัพย์ที*ครอบคลมุอยู ่ข้อตกลงการเชา่และคา่สาธารณปูโภค 
• ใบรับรองจากตวัแทนของธรุกิจหรือองค์กรของคณุซึ*งได้รับการอนมุตัใิห้ยืนยนัวา่เอกสารที*ให้มานี Qเป็นความจริง 

และจํานวนหนี Qซึ*งได้รับการอภยัถกูใช้ไปตามคําแนะนําของโครงการ 
 

คาํถา

ม: 
คาํตอ

บ: 

จะเกดิอะไรขึ Nนหลังช่วงเวลาที(มีการอภยัหนี N? 
จํานวนสนิเชื*อใด ๆ ที*ไมไ่ด้รับการอภยัหนี Q ณ ปลายปีหนึ*งจะถกูสง่ตอ่ไปในลกัษณะของสนิเชื*อตอ่เนื*องโดยมีชว่งเวลาสงูสดุ 
cd ปี ดอกเบี Qยสงูสดุ t เปอร์เซนต์ เงินต้นและดอกเบี Qยจะยงัถกูผอ่นผนัยืดเวลาออกไปเป็นเวลาทั Qงสิ Qน g 
เดือนหลงัจากที*มีการจา่ยเงินสนิเชื*อให้ นาฬิกาจะไมเ่ริ*มต้นอีกครั Qง 

คาํถา

ม: 
คาํตอ

บ: 

เราสามารถมีสนิเชื(อ PPP ได้มากกว่า R บญัชีหรือไม่? 
ไมไ่ด้ บริษัท c แหง่จะถกูจํากดัให้มีเพียง c สนิเชื*อ PPP แตล่ะสนิเชื*อจะถกูจดทะเบียนภายใต้หมายเลขแสดงผู้ เสยีภาษีที* 

SBA เพื*อปอ้งกนัการที*บริษัทแหง่ c จะมีสนิเชื*อหลายบญัชี 

คาํถา

ม: 
คาํตอ

บ: 

ฉันสามารถขอสนิเชื(อ PPP ได้จากผู้ให้กู้เงนิประเภทใด? 
ผู้ให้กู้ เงินประเภท SBA 7(a) ในปัจจบุนัทั Qงหมด (ดเูพิ*มเตมิเกี*ยวกบั 7(a) ที*นี*) เป็นผู้ให้กู้ ยืมเงินสาํหรับ PPP 
กระทรวงการคลงัจะเป็นผู้ควบคมุการอนมุตัผิู้ ให้กู้ เงินรายใหมด้่วยเชน่กนั รวมถงึผู้ให้กู้ เงินที*ไมใ่ชธ่นาคาร 
เพื*อจะได้ชว่ยตอบสนองความต้องการของเจ้าของธรุกิจขนาดเลก็ 

คาํถา

ม: 
คาํตอ

บ: 

สนิเชื(อ PPP ประสานงานกับสนิเชื(อของ SBA ที(มีอยู่แล้วได้อย่างไร? 
ผู้กู้ ยืมเงินสามารถยื*นเรื*องขอสนิเชื*อ PPP และความชว่ยเหลือทางการเงินจาก SBA อื*น ๆ ได้แก่ 

สนิเชื*อสาํหรับธรุกิจเสยีหายจากภยัพิบตั ิ(EIDL) สนิเชื*อประเภท 7(a)  สนิเชื*อ 504 และสนิเชื*อไมโคร 

และได้รับเงินลงทนุจากองค์กรบริหารการลงทนุธรุกิจรายเลก็ (SBICs) ด้วยเชน่กนั 
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คาํถา

ม: 
คาํตอ

บ: 

สนิเชื(อประเภท PPP 
ทาํงานกับเงนิสนับสนุนเศรษฐกจิเสียหายด่วนชั(วคราวและเงนิช่วยเหลือสาํหรับเศรษฐกจิเสียหายเร่งด่วนโครงก

ารผ่อนปรนหนี Nสนิของธุรกจิขนาดเลก็อย่างไร? 
ผู้ รับเงินสนบัสนนุเศรษฐกิจเสยีหายดว่นและผู้ซึ*งรับการผอ่นผนัการชําระสนิเชื*อผา่นโปรแกรมผอ่นปรนหนี Qสนิของธรุกิจขนา

ดเลก็อาจขอสมคัรและรับสนิเชื*อ PPP ได้ สาํหรับข้อมลูเพิ*มเตมิให้อา่นจากบทเหลา่นั Qน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

โปรแกรมผ่อนปรนหนี Nสนิธุรกจิขนาดเลก็ 

โปรแกรมนี Qจะให้การผอ่นปรนหนี Qสนิกบัธรุกิจขนาดเลก็ด้วยสนิเชื*อของ SBA ในประเภทที*ไมเ่กี*ยวกบัภยัพิบตั ิโดยเฉพาะสนิเชื*อ n(a) 
สนิเชื*อ jdt และสนิเชื*อไมโคร ภายใต้โปรแกรมนี Q SBA จะคุ้มครองการจา่ยเงินสนิเชื*อทั Qงหมดที*มีอยูใ่นสนิเชื*อของ SBA เหลา่นี Q 

รวมถงึเงินต้น ดอกเบี Qย และคา่ธรรมเนียมเป็นเวลา g เดือน การผอ่นปรนนี Qยงัมีให้สาํหรับผู้กู้ ยืมรายใหมซ่ึ*งขอรับสนิเชื*อภายใน g 

เดือนที*ประธานาธิบดีเซน็ร่างกฏหมายประกาศใช้เป็นกฏหมาย 

  

คาํถามที*ถามบอ่ย 
คาํถาม: 
คาํตอบ: 

สนิเชื(อของ SBA ประเภทใดที(มีไว้สาํหรับการผ่อนปรนหนี Nสนิภายใต้โปรแกรมนี N? 
สนิเชื*อประเภท 7(a)  ที*ไมไ่ด้เกิดขึ Qนภายใต้โครงการ Paycheck Protection Program (PPP) สนิเชื*อ 

504 และสนิเชื*อไมโคร สนิเชื*อเพื*อภยัพิบตัไิมเ่ข้าเกณฑ์ (ดหูน้า n สาํหรับข้อมลูเพิ*มเตมิเกี*ยวกบัสิ*งเหลา่นี Q) 

 
คาํถาม: การผ่อนปรนหนี Nสนิภายใต้โครงการนี Nทาํงานร่วมกับสนิเชื(อ PPP ได้อย่างไร? 
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คาํตอบ: ผู้กู้ ยืมอาจสามารถทําเรื*องขอและเอาสนิเชื*อ PPP แยกกนั แตก่ารผอ่นปรนหนี Qภายใต้โปรแกรมนี Qจะไมเ่กี*ยวกบัสนิเชื*อ 

PPP 
 

คาํถาม: 
คาํตอบ: 

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าฉันมีคุณสมบตัติามเกณฑ์สาํหรับสนิเชื(อแบบ 7 (a) แบบ 504 หรือสนิเชื(อไมโคร 
โดยทั*วไปแล้วธรุกิจต้องมีลกัษณอยูใ่นมาตรฐานของขนาด มีฐานอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถที*จะจา่ยเงินคืน 
และมีเปา้หมายทางธรุกิจที*แข็งแรง แตล่ะโปรแกรมมีเงื*อนไขแตกตา่งกนั 

ดรูายละเอียดเพิ*มเตมิได้ที*เวบไซด์https://www.sba.gov/funding-programs/loans 
คาํถาม: 
คาํตอบ: 

สนิเชื(อประเภท 7(a) คืออะไรและฉันสามารถจะยื(นขอสมัครได้อย่างไร? 
สนิเชื*อประเภท 7(a) เป็นผลติภณัฑ์สนิเชื*อที*มีมลูคา่ไมเ่กิน j 
ล้านเหรียญสหรัฐที*หาได้ไมย่ากสาํหรับผู้กู้ เงินซึ*งไมส่ามารถหาเครดติที*อื*นได้ 
และต้องการเข้าถงึการจดัหาเงินที*มีประโยชน์หลายอยา่ง ให้เงินทนุหมนุเวียนระยะสั Qนหรือระยะยาว 
และเพื*อซื Qอธรุกิจที*มีอยู ่ รีไฟแนนซ์หนี Qสนิทางธรุกิจในปัจจบุนั หรือซื Qอเฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์และวสัด ุ

ในโครงการนี Qธนาคารแชร์สดัสว่นความเสี*ยงของสนิเชื*อกบั SBA สนิเชื*อประเภท 7(a) มีหลากหลายชนิด 

คณุสามารถไปดทีู*เวบไซด์นี Qเพื*อหาชนิดที*เหมาะสมที*สดุสาํหรับคณุ คณุสามารถยื*นเรื*องขอสนิเชื*อประเภท 7(a) 
กบัธนาคารหรือผู้ให้กู้ ยืมเงินที*เป็นลกัษณะที*เรียกวา่ mission-based (คล้ายกบัพวกไมแ่สวงหากําไร) SBA 
มีเครื*องมือบริการแนะนําตอ่โดยไมค่ดิคา่ใช้จา่ยที*เรียกวา่ Lender Match เพื*อชว่ยหาผู้ให้กู้ ยืมเงินที*ใกล้กบัคณุ 

คาํถาม: 
คาํตอบ: 

สนิเชื(อประเภท XYZ คืออะไรและฉันจะยื(นเรื(องขอได้อย่างไร? 
โครงการสนิเชื*อประเภท 504 ให้สนิเชื*อสงูถงึ j.j 
ล้านเหรียญสหรัฐกบัธรุกิจขนาดเลก็ที*ได้รับการอนมุตัใิห้ทนุในอตัราดอกเบี Qยคงที*เงื*อนไขระยะเวลานาน 
ใช้สาํหรับการซื Qอสนิทรัพย์แบบคงที*เพื*อการขยายกิจการหรือการทําให้ทนัสมยั 

สนิเชื*อประเภทนี Qเป็นทางเลอืกที*ดีหากคณุต้องการซื Qออสงัหาริมทรัพย์ ตกึและเครื*องจกัรกล คณุยื*นเรื*องขอผา่น CDC 
ซึ*งเป็นองค์กรไมแ่สวงหากําไรที*ชว่ยสนบัสนนุการพฒันาทางเศรษฐกิจ SBA 
มีเครื*องมือบริการแนะนําตอ่โดยไมค่ดิคา่ใช้จา่ยที*เรียกวา่ Lender Match เพื*อชว่ยหาผู้ให้กู้ ยืมเงินที*ใกล้กบัคณุ 

 

คาํถาม: 
คาํตอบ: 

สนิเชื(อไมโคร คืออะไรและฉันจะยื(นเรื(องขอได้อย่างไร? 
โครงการสนิเชื*อไมโครให้สนิเชื*อสงูถงึ jd,ddd เหรียญสหรัฐ 
เพื*อชว่ยธรุกิจขนาดเลก็และศนูย์ดแูลเดก็ที*ไมแ่สวงหากําไรในการก่อตั Qงและขยายกิจการ 
สนิเชื*อไมโครโดยเฉลี*ยมีขนาดประมาณ cm,ddd เหรียญสหรัฐ 

สนิเชื*อเหลา่นี Qถกูสง่ผา่นผู้ให้กู้ ยืมเงินแบบไมแ่สวงหากําไรซึ*งสามารถที*จะให้คําแนะนําทางธรุกิจได้เชน่กนั SBA 
มีเครื*องมือบริการแนะนําตอ่โดยไมค่ดิคา่ใช้จา่ยที*เรียกวา่ Lender Match เพื*อชว่ยหาผู้ให้กู้ ยืมเงินที*ใกล้กบัคณุ 

 
คาํถาม: 
คาํตอบ: 

ฉันไม่คุ้นเคยกับสนิเชื(อของ SBA มีใครสามารถช่วยฉันยื(นเรื(องได้หรือไม่? 
ได้ หุ้นสว่นทางด้านทรัพยากรของ SBA มีอยูเ่พื*อชว่ยชี Qแนะคณุผา่นกระบวนการยื*นเรื*องขอสนิเชื*อ 

คณุสามารถหาศนูย์พฒันาธรุกิจขนาดเลก็ (SBDC) หรือศนูย์ธรุกิจของสตรีได้ที*นี* 
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สนิเชื*อสาํหรับเศรษฐกิจเสยีหายจากภยัพิบตั ิ(EIDL) และเงินชว่ยเหลือฉกุเฉินสาํหรับเศรษฐกิจเสยีหาย (EEIG) 

เงินชว่ยเหลอืเหลา่นี Qให้กบัเหตกุารณ์ฉกุเฉินลว่งหน้าถงึ cd,ddd 

เหรียญสหรัฐสาํหรับธรุกิจขนาดเลก็และองค์กรไมแ่สวงหากําไรที*ได้รับผลกระทบโดยโควิด-ci ภายในสามวนัของการสง่ใบสม้ครสนิเชื*อ 

EIDL เพื*อที*จะได้รับเงินก้อนนี Qลว่งหน้าคณุจะต้องไปสมคัร EIDL แล้วขอเงินลว่งหน้า 

เงินลว่งหน้านี Qไมจํ่าเป็นต้องจา่ยคืนภายใต้สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ*ง และอาจใช้ในการจ้างลกูจ้าง หรือจา่ยคา่แรงระหวา่งลาป่วย 

เผชิญกบัคา่ใช้จา่ยในการผลติที*เพิ*มขึ Qนเนื*องจากระบบหว่งโซอ่ปุทานเกิดการตดิขดั หรือจา่ยสิ*งที*ธรุกิจต้องรับผิดชอบ รวมถงึหนี Qสนิ 

คา่เชา่และชําระคา่ผอ่นอสงัหาริมทรัพย์ 

คาํถามที*ถามบอ่ย 
คาํถา

ม: 
คาํตอ

บ: 

ธุรกจิและองค์กรไม่แสวงหากาํไรในรัฐของฉันมีคุณสมบตัเิข้าเกณฑ์สาํหรับ EIDL ที(เกี(ยวข้องกับโควดิ-

R\หรือไม่? 
ใช ่ผู้ ที*ได้รับผลเสยีหายทางเศรษฐกิจอยา่งเหน็ได้ชดัในทั Qง jd รัฐ ดีซี และอาณานิคมอาจยื*นสมคัร EIDL ได้ 

 
คาํถา

ม: 
EIDL คืออะไรและใช้สาํหรับทาํอะไร? 
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คาํตอ

บ: 
EIDL เป็นสนิเชื*อดอกเบี Qยตํ*า วงเงินไมเ่กิน l ล้านเหรียญโดยมีเงินต้นและดอกเบี Qยผอ่นผนัเลื*อนไปมากถงึ t ปี 
ทําให้มีเงินไปจา่ยคา่ใช้จา่ยซึ*งสามารถจา่ยได้หากไมมี่ภยัพิบตัเิกิดขึ Qน 
รวมถงึเงินคา่จ้างและคา่ใช้จา่ยในการประกอบการณ์อื*น ๆ  

คาํถา

ม: 
คาํตอ

บ: 

ใครมีคุณสมบตัเิข้าเกณฑ์สาํหรับ EIDI 
ผู้ มีคณุสมบตัเิข้าเกณฑ์คือธรุกิจเหลา่นี Qซึ*งมีลกูจ้าง jdd คนหรือน้อยกวา่: 
• ห้างร้านธรุกิจขนาดเลก็ (รวมถงึธรุกิจเจ้าของคนเดียวซึ*งมีหรือไมมี่ลกูจ้าง) 
• ผู้ รับเหมาอิสระ 
• ธรุกิจซึ*งทํางานร่วมกนัและมีลกูจ้างเป็นเจ้าของ 
• องค์กรสว่นบคุคลแบบไมแ่สวงหากําไร 
• ธรุกิจขนาดเลก็ของชนเผา่ 

คาํถา

ม: 
คาํตอ

บ: 

องค์กรไม่แสวงหากาํไรส่วนบุคคลไม่ได้เป็นรูปแบบ 501(c)(3) ยังมีคุณสมบตัเิข้าเกณฑ์ที(จะขอ EIDI 
หรือเงนิช่วยเหลือได้หรือไม่?  
ได้ หากคณุเป็นองค์กรไมแ่สวงหากําไรแบบสว่นบคุคลซึ*งมีจดหมายจากสรรพากรให้สถานะงดเว้นภาษีภายใต้ 

sections 501(c) (d) หรือ (e) ของกฏหมาย 

 ใชห่ากคณุเป็นองค์กรไมแ่สวงหากําไรประเภทสว่นบคุคล ซึ*งมีจดหมายจาก IRS ให้สถานะไมเ่สยีภาษีภายใต้กฏหมายปี 

cijt มาตรา 501(c), (d), หรือ (e) ของกฏหมายของสรรพากรปี cijt 
หรือหากคณุสามารถแสดงหลกัฐานจากมลรัฐวา่องค์กรหรือหนว่ยงานที*ไมไ่ด้สร้างรายได้เป็นองค์กรไมแ่สวงหากําไรที*จดัตั Qง
และทํากิจการภายใต้กฏหมายแหง่มลรัฐ 

คาํถา

ม: 
คาํตอ

บ: 

ใครมีสทิธิ]สาํหรับเงนิช่วยเหลือ Emergency Economic Injury Grant? 
ผู้ ที*มีสทิธิpสาํหรับ EIDL และผู้ ที*ได้เปิดกิจการตั Qงแตว่นัที* mc มกราคม ค.ศ. ldld 

 

คาํถาม: 
คาํตอบ: 

นานแค่ไหนที(ทนุ Emergency Economic Injury Grants จะมีให้ใช้? 
วนัที* mc มกราคม ค.ศ. ldld – วนัที* mc ธนัวาคม ค.ศ. ldld ทนุจะถกูย้อนวนัไปเป็นวนัที* mc 
มกราคมเพื*อที*จะยินยอมให้ผู้ซึ*งได้ยื*นคําขอไปแล้วมีสทิธิpที*จะได้รับเงินนี Qด้วยเชน่กนั 

 
คาํถาม: 
คาํตอบ: 

หากฉันได้รับทนุ EIDL และหรือเงนิช่วยเหลือ  Emergency Economic Injury Grant 
ฉันจะสามารถได้รับสนิเชื(อประเภท PPP ได้หรือไม่? 
ไมว่า่คณุจะได้รับ EIDL ซึ*งไมเ่กี*ยวข้องกบัโควิด-ci อยูแ่ล้วหรือคณุได้รับ EIDL ที*เกี*ยวข้องกบั EIDL และหรือทนุ 

Emergency Grant ระหวา่งวนัที* mc มกราคม ค.ศ. ldld ถงึวนัที* md มิถนุายน ค.ศ. ldld 

คณุอาจยื*นเรื*องขอสนิเชื*อประเภท PPP ได้เชน่กนั หากคณุได้รับสนิเชื*อ PPP ในท้ายที*สดุหรือรีไฟแนซ์ EIDI 
ไปเป็นสนิเชื*อประเภท PPP จํานวนเงินที*จา่ยลว่งหน้าที*ได้รับจากทนุในโครงการ Emergency Economic 
Injury Grant จะหกัออกจากจํานวนที*ได้รับอภยัในสนิเชื*อ PPP 
 

คาํถาม: 
คาํตอบ: 

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าธุรกจิของฉันเป็นธุรกจิขนาดเลก็หรือไม่? 
กรุณาเข้าไปเวบไซด์ https://www.sba.gov/size-standards/ 

เพื*อหาวา่ธรุกิจของคณุมีคณุสมบตัสิอดคล้องกบัมาตรฐานในเรื*องขนาดของธรุกิจขนาดเลก็ของ SBA หรือไม ่

คณุจะต้องมีโค๊ด g หลกัจาก NAIC สาํหรับธรุกิจและรายได้เฉลี*ยสามปีของธรุกิจของคณุและธรุกิจ 
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คาํถาม: 
คาํตอบ: 

ฉันจะยื(นเรื(องขอสนิเชื(อ economic injury disaster loan ได้อย่างไร? 
หากต้องการยื*นเรื*องขอ EIDL ออนไลน์ กรุณาไปที*เวบไซด์ https://disasterloan.sba.gov/ela/ 
สาํนกังาน SBA เขตของทา่นเป็นทรัพยากรที*สาํคญัเมื*อทา่นกําลงัยื*นขอความชว่ยเหลอืจาก SBA 
 

คาํถาม: 
คาํตอบ: 

ฉันไม่คุ้นเคยกับกระบวนการของ EIDL มีใครสามารถช่วยฉันยื(นเรื(องสมัครได้ไหม? 
ได้ หุ้นสว่นทางข้อมลูของ SBA พร้อมจะชว่ยแนะนําคณุผา่นกระบวนการสมคัร EIDI 
คณุสามารถหาศนูย์พฒันาธรุกิจขนาดเลก็ (SBDC) ศนูย์ธรุกิจสตรี หรือ สาขาของ SCORE 

ที*สามารถเป็นพี*เลี Qยงได้ที* https://www.sba.gov/local- 
assistance/find/.  
 

 

 

 

 

 

 

การให้คาํปรึกษา & การฝึกอบรม 

หากคณุเหมือนกบัเจ้าของธรุกิจขนาดเลก็หลายแหง่ที*ต้องการที*ปรึกษาทางธรุกิจเพื*อชว่ยเหลอืคณุให้ผา่นชว่งเวลาที*ไมแ่นน่อนนี Q 

คณุสามารถหนัหน้าเข้าหาศนูย์พฒันาธรุกิจขนาดเลก็ (SBDC) ในท้องถื*น ศนูย์ธรุกิจสาํหรับสตรี (WBC) หรือ SCORE 
mentorship chapter 
หุ้นสว่นทางด้านข้อมลูเหลา่นี Qและองค์กรซึ*งเป็นตวัแทนของพวกเขาจะได้รับเงินทนุเพิ*มเตมิในการขยายการเข้าถงึและมีการสนบัสนนุเจ้า

ของธรุกิจขนาดเลก็ให้ดีขึ Qนด้วยการให้คําปรึกษาและข้อมลูที*ทนัสมยัเกี*ยวกบัโควิด-ci 

อีกในไมช้่าจะมีเวทีของความร่วมมือซึ*งจะรวมเอาข้อมลูและทรัพยากรที*เกี*ยวกบัโควิด-ci 

เพื*อที*จะให้ข้อมลูที*มีความคงที*และทนัเวลากบัธรุกิจขนาดเลก็ เพื*อจะหาหุ้นสว่นทางข้อมลูในท้องถิ*น เข้าไปที*เวบไซด์ 

https://www.sba.gov/local-assistance/find/.  

นอกจากนี Q Minority Business Development Agency’s Business Centers (MBDCs) 

ซึ*งมุง่ดแูลบริษัทของชนกลุม่น้อยทกุขนาด 

จะได้รับเงินทนุในการจ้างพนกังานและให้โครงการในการชว่ยเหลอืลกูค้าของเขาในการรับมือกบัโควิด-ci ไมใ่ชท่กุมลรัฐที*มี MBDC 
คณุสามารถหาวา่มีบริการในบริเวณของคณุได้โดยเข้าไปที*เวบไซด์ 

คาํถามที*ถามบอ่ย 
คาํถาม

: 
คาํตอบ

: 

ฉันต้องจ่ายเงนิสาํหรับการขอคาํปรึกษาและการอบรมผ่าน SBDC, WBC, และ MBDC หรือไม่? 
พาร์ทเนอร์เหลา่นี Qไมมี่คา่ใช้จา่ยในการขอคําปรึกษา และการอบรมมีคา่ใช้จา่ยไมม่าก 

ทนุเพิ*มเตมิซึ*งสภาคองเกรสให้จะชว่ยทําให้สิ*งเหลา่นี Qเป็นไปได้ การเป็นพี*เลี Qยงผา่น SCORE ก็ไมมี่คา่ใช้จา่ยเสมอ 
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คาํถาม

: 
คาํตอบ

: 

SBDC คืออะไร? 
SBDC เป็นเครือขา่ยระดบัชาตซิึ*งมีศนูย์เกือบ c,ddd แหง่ซึ*งตั Qงอยูใ่นมหาวิทยาลยัชั Qนนํา วิทยาลยั 

หนว่ยงานพฒันาเศรษฐกิจระดบัมลรัฐและพาร์ทเนอร์ private 
พวกนี Qจะให้การให้คําปรึกษาและการฝึกอบรมกบัเจ้าของธรุกิจใหมแ่ละปัจจบุนั แตล่ะมลรัฐมีศนูย์ lead 
ซึ*งประสานงานกบัการบริการโดยเฉพาะกบัรัฐนั Qน ซึ*งคณุสามารถหาได้โดยคลิxกที*ลงิค์ด้านบน 

เพื*อหาข้อมลูเพิ*มเตมิเกี*ยวกบั SBDC เข้าไปที*เวบไซด์ https://americassbdc.org/about-us/. 
 

คาํถาม

: 
คาํตอบ

: 

WBC คืออะไร มีไว้สาํหรับเพื(อสุภาพสตรีเท่านั Nนหรือ? 
WBC เป็นเครือขา่ยระดบัประเทศที*มีศนูย์มากกวา่ cdd แหง่ให้การอบรมการให้คําปรึกษาตวัตอ่ตวั การสร้างเครือขา่ย 
การชว่ยเหลอืทางเทคนิค และการเป็นพี*เลี Qยงให้กบัผู้ประกอบการในหวัข้อที*เกี*ยวกบัการพฒันาธรุกิจจํานวนมาก 

นอกเหนือจากสภุาพสตรีแล้ว WBC 
ยงัได้ต้องให้การบริการกบัความต้องการของผู้ประกอบการที*ไมค่อ่ยได้รับการบริการเทา่ที*ควร ได้แก่ 
ผู้ประกอบการที*มีรายได้ตํ*า 
พวกเขามกัจะมีชั*วโมงการทํางานที*ยืดหยุน่ให้เข้ากบัความต้องการของลกูค้าที*มีความหลากหลาย 

สามารถหาข้อมลูเพิ*มเตมิเกี*ยวกบั WBC ได้ที*เวบไซด์ https://www.awbc.org/ 
 

คาํถาม

: 
คาํตอบ

: 

SCORE คืออะไร? 
SCORE 
ให้คําแนะนํากบัธรุกิจอยา่งเป็นความลบัและไมมี่คา่ใช้จา่ยผา่นทางเครือขา่ยอาสาสมคัรของเราที*มีผู้ เชี*ยวชาญทางด้านธรุ
กิจมากกวา่ cd,ddd คน คณุสามารถพบกบัที*ปรักษาได้ทางออนไลน์ สามารถหาข้อมลูเพิ*มเตมิได้ที*นี* 

คาํถาม

: 
คาํตอบ

: 

MBDC ให้การบริการกับใครบ้าง? 
MBDC เป็นตวัเลอืกที*ดีสาํหรับธรุกิจที*มีเจ้าของเป็นชนกลุม่น้อย (ได้แก่ ธรุกิจที*มีเจ้าของเป็นคนผิวดํา คนสแปนิช 
คนเอเชี*ยนอเมริกนัหรือคนจากหมูเ่กาะแปซฟิิก และคนอเมริกนัอินเดียน) โดยเฉพาะกลุม่ที*กําลงัพยายามเจาะตลาดใหม-่
ทั Qงในประเทศและทั*วโลก-และมีการขยายตวัทั Qงขนาดและสเกล 
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การทาํสัญญา 

หากคณุเป็นผู้ รับเหมาของรัฐบาล มีหลายทางที*สภาคองเกรสจะให้การผอ่นผนัและปกปอ้งธรุกิจของคณุ 

หนว่ยงานหลายแหง่จะสามารถปรับเปลี*ยนระยะเวลาและเงื*อนไขของสญัญาและสามารถที*จะคืนเงินให้กบัผู้ รับเหมาในอตัราการเรียกเก็

บเงินที*มากถงึ td ชั*วโมงตอ่สปัดาห์ในชว่งที*ลาหยดุและมียงัมีการจา่ยเงินใด ๆ เชน่ การลาป่วย 

ผู้ รับเหมาที*มีคณุสมบตัติามเกณฑ์เป็นกลุม่ที*ลกูจ้างของเขาหรือผู้ รับเหมาอีกทอดไมส่ามารถทํางาน ณ 

สถานที*ทํางานและไมส่ามารถทํางานทางโทรสารได้เนื*องจากรัฐบาลมีการปิดสถานที*เนื*องจากไวรัสโควิด-ci 

หากคณุต้องการความชว่ยเหลอืเพิ*มเตมิ โปรดตดิตอ่ไปยงัศนูย์พฒันาธรุกิจขนาดเลก็ในท้องถิ*นของคณุ ศนูย์ธรุกิจของสตรี สาขาของ 

SCORE หรือที*ทําการเขตของ SBA คณุควรจะยงัคงทํางานกบัเจ้าหน้าที*ซึ*งทําสญัญากบัเอเจนซี* 

เชน่เดียวกบัสาํนกังานการใช้ประโยชน์ธรุกิจที*เลก็หรือด้อยโอกาส (OSDBU) ของเอเจนซี* 
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ข้อกาํหนดทางภาษีของธุรกจิขนาดเล็ก 

เครดติในการรักษาลูกจ้างไว้สาํหรับนายจ้างขึ Nนอยู่ กับการปิดหรือการพบภาวะที(ยากลาํบากทางเศรษฐกจิ 

ข้อกําหนดนี Qจะให้เครดติทางภาษีกบัเงินคา่จ้างที*สามารถคืนได้สาํหรับ jd 

เปอร์เซนต์ของคา่แรงที*จา่ยโดยนายจ้างที*มีคณุสมบตัเิข้าเกณฑ์ให้กบัลกูจ้างระหวา่งวิกฤตโควิด-ci เครดติจะมีให้กบันายจ้าง 

รวมทั Qงองค์กรไมแ่สวงหากําไรซึ*งการดําเนินงานถกูแขวนไว้ทั Qงหมดหรือบางสว่นตามผลของคําสั*งของรัฐให้จํากดัการค้า การทอ่งเที*ยว 

และการพบกนัเป็นกลุม่ เครดตินี Qยงัถกูให้กบันายจ้างที*พบสภาพของบลิเงินสดน้อยลงมากกวา่ jd 

เปอร์เซนต์ในลกัษณะพิจารณากนัปีตอ่ปี 

คา่แรงของลกูจ้างที*ถกูพกังานหรือโดนลดชั*วโมงเนื*องจากผลของการปิดตวัของนายจ้างหรือความยากลาํบากทางเศรษฐกิจมีคณุสมบตัติ

ามเกณฑ์ที*จะได้รับเครดติ สาํหรับนายจ้างที*มีลกูจ้างเตม็เวลาcdd คนหรือน้อยกวา่ 

คา่แรงของลกูจ้างทกุคนมีคณุสมบตัติามเกณฑ์โดยไมส่นใจวา่ลกูจ้างจะถกูพกังานหรือไม ่เครดติที*ให้สาํหรับคา่แรงและคา่ตอบแทน 

รวมทั Qงสทิธิpประโยขน์ทางสขุภาพ และจะให้สาํหรับคา่จ้างและคา่ตอบแทน cd,ddd แรกที*จา่ยโดยนายจ้างให้กบัจ้างที*มีสทิธิp 

คา่จ้างไมไ่ด้รวมถงึสว่นที*นํามาคํานวณเพื*อวตัถปุระสงค์ของการได้เครดติของคา่จ้างสาํหรับการลาป่วยหรือลากิจของครอบครัว 

หรือเพื*อคา่แรงที*นํามาคดิสาํหรับเครดติของนายจ้างที*ลากิจสาํหรับครอบครัวและลาป่วย (กฏหมาย IRC มาตรา tjj) 

• เครดติไมมี่ให้กบันายจ้างที*ได้รับการชว่ยเหลอืผา่นโปรแกรม PPP เครดติจะมีให้ผา่นโครงการปกปอ้งใบคา่จ้าง (PPP)  

โดยจะให้ตลอดไปจนถงึวนัที* mc ธนัวาคม ค.ศ. ldld 

การเลื(อนจ่ายเงนิภาษีบญัชีค่าจ้างในส่วนของนายจ้าง 

ข้อกําหนดนี Qจะอนญุาตให้ผู้ เสยีภาษีสามารถเลื*อนการชําระสว่นของนายจ้างของภาษีคา่จ้าง (Payroll Tax) จนถงึสิ Qนปีค.ศ. ldld 

และจํานวนเงินที*สามารถเลื*อนชําระทั Qงหมดจะชําระเป็น l งวดเทา่กนั งวดแรกปลายปี ldlc และอีกงวดหนึ*งปลายปี ldll 

ภาษีเงินคา่จ้างซึ*งสามารถเลื*อนไปได้ รวมถงึภาษี FICA ในสว่นของนายจ้าง 

สว่นของนายจ้างและลกูจ้างในภาษีของการเกษียณอายขุองผู้ ทํางานกบัรถไฟ (ซึ*งถือวา่เป็นตาม FICA Rate ตามนายจ้าง) 

และครึ*งหนึ*งของภาษี SECA ที*ต้องจา่ย 

• การเลื*อนไมไ่ด้ให้กบันายจ้างที*ได้รับความชว่ยเหลอืผา่นโครงการปกปอ้งเช็คคา่จ้าง (Paycheck Protection 
Program) 


