
แบบตรวจสอบเงินสินเช่ือของโครงการที่มช่ืีอว่า เอสบีเอ เพย์เช็ค โปรเท็คช่ัน โปรแกรม หรือ PPP 
SBA Paycheck Protection Program (PPP) Loan Checklist 

 
ใครบ้างที่สามารถสมัครได้ 
ธุรกิจขนาดเล็กท่ีด าเนินกิจการก่อนวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2020, ท่ีมีพนกังานจ านวน 500 หรือนอ้ยกว่า รวมถึงองคก์รท่ีไม่หวงัผลก าไร, องคก์รทหารผ่านศึก, ผูป้ระกอบอาชีพ
อิสระ, สถานประกอบการท่ีมีเจา้ของกิจการแต่เพียงผูเ้ดียว, และผูรั้บเหมาอิสระ มีสิทธิสมคัรได ้
 

โครงการน้ีมผีลทางการปฏิบัติอย่างไร 
โครงการ PPP ใหเ้งินทุนแก่ธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อใชใ้นการจ่ายเงินเดือนหรือค่าจา้ง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 8 สัปดาห ์ ซ่ึงรวมทั้งผลประโยชน์ต่างๆ (วนัลากิจ / ลาป่วย, ค่าประกนั
สุขภาพ และผลประโยชน์เกษียณอาย)ุ  บางส่วนของเงินทุนน้ียงัสามารถน าไปใชใ้นการช าระดอกเบ้ียจากการจ านอง, ค่าเช่า และค่าสาธารณูปโภค 
 

เงินทุนท่ีใหน้ี้จะเป็นในรูปแบบของเงินทุนกูย้มื ท่ีสามารถไดรั้บการยกเว้นการช าระคืนเต็มจ านวน ถา้ อยา่งนอ้ย 75% ของเงินทุนน าไปเป็นค่าใชจ้่ายอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินเดือน 
และส่วนท่ีเหลือ 25% (หรือนอ้ยกว่า) น าไปเป็นค่าใชจ้่ายในการช าระดอกเบ้ียจากการจ านอง, ค่าเช่า และค่าสาธารณูปโภค  การช าระเงินทุนกูย้ืมน้ีจะไดรั้บการพกัช าระหน้ีเป็น
ระยะเวลา 6 เดือน  ยอดเงินคงเหลือท่ีไม่ไดรั้บการยกเวน้การช าระคืนจะถูกน าไปค านวณในรูปแบบของการทยอยช าระเป็นงวดในช่วงเวลา 18 เดือนท่ีเหลือ  เงินทุนกูย้ืมน้ีไม่ตอ้ง
มีหลกัประกนัหรือผูค้  ้าประกนั 
 

เง่ือนไขการยกเวน้การช าระคืนขึ้นอยูก่บันายจา้งถา้สามารถรักษาระดบัการจา้งงาน หรือ ความรวดเร็วในการจา้งพนกังานใหม่และในการรักษาระดบัเงินเดือน  จ านวนเงินท่ีจะ
ไดรั้บการยกเวน้การช าระคืนจะลดลง หากจ านวนพนกังานลดลง หรือเงินเดือนและค่าจา้งลดลง 
 

ข้าพเจ้าสมัครเข้าโครงการน้ีได้อย่างไร 
สมคัรกบัผูใ้ห้กูท่ี้ไดรั้บการอนุมตัิจาก SBA ท่ีคุณมีบัญชีกบัผู้ให้กู้น้ันอยู่แล้ว (อเมริกนัเซฟวิ่งแบงค,์ แบงคอ์อฟฮาวาย, เซ็นทรัลแปซิฟิคแบงค,์ เฟริส์ฮาวายเอี่ยนแบงค,์ แกร์เตอ 
เฟดเดอรัลเครดิตยเูน่ียน (เมืองลิฮุย Lihue), ฮาวายเซ็นทรัล เฟดเดอรัลเครดิตยเูน่ียน, ฮาวายเนชัน่แนลแบงค,์ ฮาวายยเูอสเอ เฟดเดอรัลเครดิตยเูน่ียน, คาวาย กอฟเวอร์เมน้ท ์เฟด
เดอรัลเครดิตยเูน่ียน, โอฮานาแปซิฟิคแบงค ์ หรือ เทอร์ริทอเร่ียลเซฟวิ่งแบงค)์ หากคุณไมม่ีบญัชีกบัผูใ้ห้กูท่ี้ไดรั้บการอนุมตัิจาก SBA, คุณอาจตอ้งยื่นเอกสารเพิ่มเติมตาม
ขอ้ก าหนดของกฎหมายแบงคซี์เคร็ดซ่ีแอค (Bank Secrecy Act) 
 

ผู้ให้กู้อาจขอข้อมูลหรือเอกสารเพ่ิมเติม 
นอกจากใบสมคัรท่ีกรอกสมบูรณ ์แลว้, ผูส้มคัรอาจถูกเรียกใหย้ื่นเอกสารอา้งอิงตามบญัชีขา้งล่างน้ี เพื่อใชใ้นการเร่งรัดกระบวนการพิจารณาการกูย้ืม 
 

ธุรกิจขนาดเล็ก (พนักงานน้อยกว่า 500 คน) 
• ส าเนาบตัรประจ าตวั (ใบขบัขี่, บตัรประจ าตวัของรัฐ, หรือหนงัสือเดินทาง) ของบุคคลท่ีมีอ านาจลงลายมือช่ือทุกคน 
• หลกัฐานการจดัตั้งนิตบุิคคล ( หนงัสือบริคณห์สนธิ หรือท่ีเรียกว่า อาร์ติเคิ้ลออฟอนิคอเปอร์เรชัน่ หรือ อาร์ติเคิ้ลออฟออแกนไนเซชัน่ ฯลฯ ) 
• รหสัประเภทอุตสาหกรรมอเมริกาเหนือ (North American Industry Classification System หรือ "NAICS")  (https://www.naics.com/search/) 
• จ านวนพนกังาน(ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา) ท่ีพ านกัอยูใ่นสหรัฐอเมริกา  ไม่รวมถึงผูรั้บเหมาอิสระหรือ พนกังาน H -2 
• ระเบียนตวัประมวลผลค่าจา้ง หรือ เพยโ์รว โพลเซลเซอร์ เร็คคอร์ท (ถา้ใช)้  และ/หรือ หลกัฐานบญัชีค่าจา้ง รวมถึง: 

• แบบฟอร์ม IRS 941 (ค่าจา้งรายไตรมาส) หรือแบบฟอร์ม IRS 944 (ค่าจา้งรายปีปฏิทิน) 
• ค่าใชจ้่ายดา้นประกนัสุขภาพท่ีจ่ายโดยนายจา้ง 
• ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์เกษียณอายท่ีุจ่ายโดยนายจา้ง 

 

สถานประกอบการท่ีมเีจ้าของกิจการแต่เพียงผู้เดียว, ผู้รับเหมาอิสระ, ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
• ส าเนาบตัรประจ าตวั (ใบขบัขี่, บตัรประจ าตวัของรัฐ, หรือหนงัสือเดินทาง) ของบุคคลท่ีมีอ านาจลงลายมือช่ือทุกคน 
• หลกัฐานท่ีแสดงว่าธุรกิจไดเ้ปิดด าเนินกิจการก่อนวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2020 
• แบบฟอร์ม 1099-MISC ส าหรับผูรั้บเหมาอิสระ 
• แบบฟอร์ม 1040 ตาราง C และตาราง SE  (หรือรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย) ของปี 2562  ส าหรับสถานประกอบการท่ีมีเจา้ของกิจการแต่เพียงผูเ้ดียวและผูป้ระกอบอาชีพ

อิสระ 
• ถา้ผูส้มคัรไมม่ีเอกสารตามทีก่ล่าวมา, ผูส้มคัรจะตอ้งจดัเตรียมเอกสารสนบัสนุนอื่นๆยื่นให้แก่ผูใ้ห้กู ้ เช่น บนัทึกของธนาคาร, เอกสารท่ีใชใ้นการแสดงและยืนยนั

ถึงจ านวนค่าใชจ้่ายอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินเดือนตามที่ก าหนด 
 

องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร 
• ส าเนาบตัรประจ าตวั (ใบขบัขี่, บตัรประจ าตวัของรัฐ, หรือหนงัสือเดินทาง) ของบุคคลท่ีมีอ านาจลงลายมือช่ือทุกคน 
• หมายเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษขีองของบุคคลท่ีมีอ านาจลงลายมือช่ือ 
• แบบฟอร์ม IRS 990 
• ระเบียนตวัประมวลผลค่าจา้ง หรือ เพยโ์รว โพลเซลเซอร์ เร็คคอร์ท (ถา้ใช)้  และ/หรือ หลกัฐานบญัชีค่าจา้ง รวมถึง: 

• แบบฟอร์ม IRS 941 (ค่าจา้งรายไตรมาส) หรือแบบฟอร์ม IRS 944 (ค่าจา้งรายปีปฏิทิน) 
• ค่าใชจ้่ายดา้นประกนัสุขภาพท่ีจ่ายโดยนายจา้ง 
• ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์เกษียณอายท่ีุจ่ายโดยนายจา้ง 

 
ขอ้มูลน้ีจดัเตรียมโดย 

กระทรวงธุรกิจ, การพฒันาเศรษฐกิจ & การท่องเท่ียว แห่งรัฐฮาวาย  (State of Hawaii Department of Business, Economic Development & Tourism) 
 

 

ในขณะท่ีเราท าอยา่งดีท่ีสุดเพื่อให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งกบัคณุ, SBA อาจจะปรับปรุงขอ้มูล และ/หรือเพิ่มเติมเง่ือนไข.  โปรดตรวจสอบกบัผูใ้ห้กูท่ี้ไดรั้บการรับรองจาก SBA ของคุณ 

https://www.naics.com/search/

