บทบัญญัตแิ ผนความช่ วยเหลือของอเมริกาปี 2021
คําถามที่พบบ่ อย
ปรับปรุงล่าสุด: 9 เมษายน 2021

ผู้ผลิตที่มีคุณสมบัตติ รงตามเกณฑ์
คําถามที่ 1: USDA นิยามความหมายของผู้ผลิตที่ด้อยโอกาสทางสังคมไว้ อย่ างไร
A.

บทบัญญัติแผนความช่วยเหลือของอเมริ กา (American Rescue Plan Act) นํามาตรา 2501 ของบทบัญญัติด้านอาหาร
เกษตรกรรม การอนุรักษ์ และการค้ า (Food, Agriculture, Conservation, and Trade Act) ปี 1990
มาใช้ ในการนิยามความหมายของเกษตรกรและผู้ทําฟาร์ มปศุสตั ว์ที่ด้อยโอกาสทางสังคม
ซึง่ มีลกั ษณะที่ตรงกับคุณสมบัติต่อไปนี ้อย่างน้ อยหนึง่ ข้ อ ชาวผิวสี,
ชนพื ้นเมืองชาวอเมริ กนั /ชนพื ้นเมืองอะแลสกา, ชาวฮิสแปนิก, ชาวเอเชีย และชาวฮาวาย/ชาวเกาะแปซิฟิก
มาตรา 2501 ไม่ได้ ระบุเพศไว้ ขณะที่ผ้ หู ญิงบางคนอาจได้ รับสิทธิ์อนั เนื่องมาจากเชื ้อชาติหรื อชาติพนั ธุ์ของตน
ตามกฎหมายที่ออกโดยสภาคองเกรส เพศไม่ได้ เป็ นเกณฑ์ที่เหมาะสมสําหรับใช้ ในการพิจารณาคุณสมบัติ

คําถามที่ 2: ฉันเป็ นผู้เรียกร้ องสิทธิ์ท่ ีชนะคดีในการระงับข้ อพิพาทแบบกลุ่ม (เช่ น Pigford, Keepseagle,
Garcia) และได้ รับการปลดหนี ้ ฉันได้ รับเงินกู้ท่ ตี รงตามเกณฑ์ หนึ่งรายการ
ฉันยังมีสิทธิ์ได้ รับพิจารณาหรือไม่
A.

ใช่ หากคุณมีหนี ้สินที่ตรงตามเกณฑ์ดงั กล่าว ณ วันที่ 1 มกราคม 2021 (ดูที่ “เงิ นกู้ทีต่ รงตามเกณฑ์” ด้านล่าง)

คําถามที่ 3: ฉันเคยได้ รับเงินกู้สําหรั บฟาร์ มโดยตรงหรื อแบบมีการคํา้ ประกันในอดีต
แต่ สูญเสียฟาร์ มไปและปั จจุบันไม่ มีหนีส้ ิน
ฉันยังมีสิทธิ์ตรงตามเกณฑ์ ท่ จี ะได้ รับความช่ วยเหลือหรื อไม่
A.

หากปั จจุบนั คุณไม่มีเงินกู้สําหรับฟาร์ ม คุณจะไม่มีสิทธิ์ได้ รับความช่วยเหลือด้ านหนี ้สินภายใต้ มาตรา 1005
แต่คณ
ุ อาจมีสิทธิ์ได้ รับสิทธิประโยชน์จากความช่วยเหลือที่ระบุไว้ ในมาตรา 1006
ของแผนความช่วยเหลือของอเมริกา (American Rescue Plan) USDA
กําลังดําเนินการอย่างแข็งขันเพื่อจัดทํากระบวนการให้ ความช่วยเหลือแก่ผ้ กู ้ ใู นอดีตที่ด้อยโอกาสทางสังคมโด
ยอิงตามเชื ้อชาติและชาติพนั ธุ์ โดยจะมีการเผยแพร่รายละเอียดทันทีที่มีการจัดทํากระบวนการดังกล่าว

เงินกู้ท่ ตี รงตามเกณฑ์
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คําถามที่ 4:
เงินกู้ประเภทใดบ้ างที่ตรงตามเกณฑ์ สําหรั บการชําระภายใต้ แผนความช่ วยเหลือของอเมริกา
(American Rescue Plan)
A.

เงินกู้ที่ตรงตามเกณฑ์ ประกอบด้ วย
•

เงินกู้โดยตรงจาก FSA รวมถึงเงินกู้สถานประกอบการพื ้นที่จดั เก็บของฟาร์ ม (Farm Storage Facility Loans),
เงินกู้โดยตรงสําหรับการเป็ นเจ้ าของฟาร์ ม (Direct Farm Ownership Loans),
เงินกู้สําหรับการประกอบกิจการฟาร์ ม (Farm Operating Loans) (ในที่นี ้รวมถึงสินเชื่อจํานวนเล็ก ๆ
(Microloans) และเงินกู้สําหรับผู้เยาว์ (Youth Loans), เงินกู้ฉกุ เฉิน (Emergency Loans), เงินกู้เพื่อการอนุรักษ์
(Conservation Loans) และเงินกู้สําหรับดินและนํ ้า (Soil and Water Loans) และ

•

เงินกู้แบบคํ ้าประกันโดย FSA และดําเนินการโดยผู้ให้ ก้ ทู ี่ได้ รับอนุมตั ิ
รวมถึงเงินกู้สําหรับการเป็ นเจ้ าของฟาร์ ม (Farm Ownership Loans), เงินกู้สําหรับการประกอบกิจการฟาร์ ม
(Farm Operating Loans) และเงินกู้เพื่อการอนุรักษ์ (Conservation Loans)

ทังเงิ
้ นกู้ที่ค้างชําระและเงินกู้ปัจจุบนั มีคณ
ุ สมบัติตรงตามเกณฑ์ นอกจากนี ้
หนี ้สินที่เกี่ยวข้ องกับเงินกู้ประเภทต่าง ๆ
เหล่านี ้ที่ได้ รับการส่งต่อเพื่อดําเนินการหักล้ างหรื อติดตามหนี ้ก็มีคณ
ุ สมบัติตรงตามเกณฑ์เช่นกัน
คําถามที่ 5: หนีส้ ินและเงินกู้ทงั ้ หมดทัง้ แบบโดยตรงและแบบคํา้ ประกันของ USDA
มีคุณสมบัตติ รงตามเกณฑ์ ใช่ หรือไม่
A.

ไม่ใช่ เงินกู้เพื่อการพัฒนาชนบท (Rural Development loans), เงินกู้สําหรับความช่วยเหลือด้ านการตลาดของ FSA
(FSA Marketing Assistance Loans) และหนี ้สินที่เกี่ยวข้ องกับโปรแกรมอื่น ๆ ของ USDA หรื อหนี ้สินอื่น ๆ
ของรัฐบาลกลางที่ไม่ใช่ของ USDA ไม่มีคณ
ุ สมบัติตรงตามเกณฑ์ที่จะได้ รับสิทธิ์

คําถามที่ 6: เงินกู้สําหรับฟาร์ มจากสถาบันการเงินที่ให้ เงินกู้เกี่ยวกับฟาร์ ม
หรือธนาคารในท้ องถิ่นมีคุณสมบัตติ รงตามเกณฑ์ หรือไม่
A.

ไม่ เงินกู้จากผู้ให้ ก้ เู ชิงพาณิชย์ เช่น ธนาคาร เครดิตยูเนียน
หรื อสถาบันการเงินที่ให้ เงินกู้เกี่ยวกับฟาร์ มที่ไม่มีการคํ ้าประกันของ FSA รวมอยู่ด้วย
จะไม่มีคณ
ุ สมบัติตรงตามเกณฑ์

คําถามที่ 7: เงินกู้โดยตรง เงินกู้แบบคํา้ ประกัน
หรือเงินกู้สถานประกอบการพืน้ ที่จัดเก็บสําหรับฟาร์ มที่ได้ รับหลังวันที่ 1 มกราคม 2021
มีคุณสมบัตติ รงตามเกณฑ์ หรือไม่
A.

ไม่ เฉพาะเงินกู้ที่ดําเนินการและจ่ายให้ แก่ผ้ กู ้ ู ณ วันที่ 1 มกราคม 2021 เท่านันที
้ ่มีคณ
ุ สมบัติตรงตามเกณฑ์
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การชําระหนี ้
คําถามที่ 8: ฉันต้ องทําการสมัครหรือดําเนินการใด ๆ หรือไม่ เพื่อให้ ได้ รับการชําระหนี ้
A.

ขณะนี ้ไม่ต้องดําเนินการใด ๆ หากไม่แน่ใจเกี่ยวกับการกําหนดกลุ่มประชากรที่มีอยู่ในระบบของ FSA
สามารถติดต่อศูนย์บริการในพื ้นที่ เพื่อตรวจสอบยืนยันการกําหนดกลุ่มประชากรของคุณที่มีอยู่ในระบบ
หากต้ องมีการปรับปรุงหรื อแก้ ไขข้ อมูล คุณสามารถกรอกแบบฟอร์ ม AD-2047
หรื อติดต่อศูนย์บริ การในพื ้นที่เพื่อปรับปรุงแก้ ไขประวัติข้อมูล รวมถึงเชื ้อชาติและชาติพนั ธุ์ได้

คําถามที่ 9: การชําระหนีท้ ่ ฉี ันจะได้ รับอยู่ท่ จี าํ นวนเท่ าใด
A.

คองเกรสได้ อนุมตั ิจํานวนหนี ้สินสําหรับเงินกู้ที่ตรงตามเกณฑ์ไว้ สงู สุดที่ 120%
จํานวนดังกล่าวจะเป็ นไปตามจํานวนที่ค้างชําระ ณ วันที่ 1 มกราคม 2021 การชําระเงินกู้ที่ได้ รับจากผู้ก้ หู ลังวันที่
1 มกราคม 2021 จะไม่ลดจํานวนการชําระหนี ้จาก FSA สําหรับแผนความช่วยเหลือของอเมริกา (American Rescue
Plan) จะมีการตรวจทบทวนรายละเอียดและขันตอนในการชํ
้
าระหนี ้กับคุณก่อนการดําเนินการขันสุ
้ ดท้ าย

คําถามที่ 10: จะเกิดอะไรขึน้ ถ้ าฉันมีเงินกู้หลายรายการ
A.

สําหรับผู้ก้ ยู ืมที่มีคณ
ุ สมบัติตรงตามเกณฑ์ จํานวนเงินสูงสุดไม่เกิน 120%
จะเชื่อมโยงกับจํานวนหนี ้สินรวมทังหมดจากเงิ
้
นกู้ทงหมดของผู
ั้
้ ก้ ทู ี่มีคณ
ุ สมบัติตรงตามเกณฑ์

คําถามที่ 11: จะมีการดําเนินการชําระหนีเ้ มื่อใด
A.

ขณะนี ้ FSA กําลังรวบรวมและวิเคราะห์ยอดคงเหลือของเงินกู้ทกุ ประเภท
และกําลังกําหนดหาวิธีการชําระที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพที่สดุ หลังมีการสรุปขันตอนการชํ
้
าระแล้ ว
ผู้ก้ โู ดยตรงและแบบที่มีการคํ ้าประกันทังหมดจะได้
้
รับการประกาศแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก FSA
ซึง่ จะอธิบายรายละเอียดของขันตอนการชํ
้
าระ นอกจากนี ้
เราขอแนะนําให้ ตรวจสอบข้ อมูลในเว็บไซต์ของเราเป็ นประจําที่ farmers.gov/AmericanRescuePlan
เพื่อดูข้อมูลการอัปเดต

คําถามอื่น ๆ
คําถามที่ 12: มีค่าธรรมเนียมที่ทาง USDA เรียกเก็บในการเข้ าร่ วมหรือไม่
หรือต้ องมีบุคคลที่สามเพื่อช่ วยในการขอรั บความช่ วยเหลือสําหรับเงินกู้นีห้ รือไม่
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A.

ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเข้ าร่วม เจ้ าหน้ าที่ของ FSA
จะให้ ความช่วยเหลือในการตอบคําถามแก่ผ้ กู ้ โู ดยไม่มีคา่ ใช้ จ่ายใด ๆ
และจะช่วยผู้ผลิตกรอกข้ อมูลในเอกสารที่กําหนด
ไม่จําเป็ นต้ องใช้ บคุ คลที่สามในการขอรับความช่วยเหลือในครัง้ นี ้ และสามารถติดต่อ USDA ได้ โดยตรง USDA
วางแผนที่จะร่วมมือกับองค์กรและมหาวิทยาลัยในชุมชนในการเผยแพร่ข้อมูล
การให้ ความช่วยเหลือทางเทคนิค และให้ ผ้ กู ้ สู ามารถเข้ าถึงบริ การด้ านการเงิน บริการทางกฎหมาย
และการวางแผนด้ านภาษี โดยใช้ แหล่งทรัพยากรข้ อมูลที่ระบุไว้ ในมาตรา 1006 ของ ARP USDA
จะชดเชยค่าตอบแทนให้ แก่พนั ธมิตรอย่างเป็ นทางการเหล่านี ้ แต่ผ้ กู ้ ไู ม่ควรต้ องจ่ายค่าธรรมเนียม
หากได้ รับการติดต่อจากบุคคลที่ต้องการให้ มีการชําระเงินหรื อที่ดเู หมือนเป็ นการหลอกลวง
โปรดแจ้ งข้ อมูลดังกล่าวให้ USDA ทราบเพื่อดําเนินการตรวจสอบ

คําถามที่ 13: ฉันเป็ นผู้ผลิตที่ด้อยโอกาสทางสังคมซึ่งมีเงินกู้ท่ ีมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์
แต่ ฉันไม่ ได้ ระบุเชือ้ ชาติหรือชาติพันธุ์ไว้ กับสํานักงานในพืน้ ที่ ฉันควรทําอย่ างไร
A.

มีตวั เลือกให้ ดําเนินการได้ หลายวิธี ซึง่ ขณะนี ้ทุกวิธีจะใช้ แบบฟอร์ ม USDA AD-2047:
•

ติดต่อศูนย์บริการของ USDA ในพื ้นที่
แล้ วแจ้ งให้ ศนู ย์ทราบว่าคุณต้ องการกรอกแบบฟอร์ มดังกล่าวทางโทรศัพท์

•

ดาวน์โหลดแล้ วพิมพ์แบบฟอร์ ม AD-2047 เซ็นชื่อ
แล้ วส่งไปรษณีย์หรื อนําแบบฟอร์ มดังกล่าวไปยื่นที่ศนู ย์บริ การของ USDA ในพื ้นที่

คําถามที่ 14:
มีโปรแกรมที่มีลักษณะแบบเดียวกันนีส้ ําหรั บผู้ก้ ูท่ ีด้อยโอกาสทางสังคมโดยอิงตามเชือ้ ชาติหรือชาติ
พันธุ์หรือไม่
A.

แผนความช่วยเหลือของอเมริกาโปรแกรมนี ้มีไว้ สําหรับผู้ก้ ทู ี่ด้อยโอกาสทางสังคม ตามที่สรุปไว้ ในคําถามข้ อที่
1 FSA มีโปรแกรมให้ ความช่วยเหลืออื่น ๆ อีกมากมายที่สามารถใช้ ได้
รวมถึงความช่วยเหลือที่ดําเนินการเพื่อรับมือต่อการระบาดใหญ่, บริ การเงินกู้สําหรับภัยพิบตั ิและเงินกู้หลัก
หากคุณกําลังได้ รับความเดือดร้ อนทางเศรษฐกิจ เราขอแนะนําให้ ติดต่อศูนย์บริ การของ USDA ในพื ้นที่

คําถามที่ 15: ฉันมีหนีท้ ่ ใี กล้ จะครบกําหนดชําระ ฉันควรทําอย่ างไร
A.

สําหรับเงินกู้โดยตรงจาก FSA ผู้ก้ คู วรดําเนินการชําระเงินทังหมดตามกํ
้
าหนดตามปกติ
หรื อสมัครใช้ การชําระเงินสําหรับภัยพิบตั ิที่เกี่ยวข้ องกับโควิด (COVID-related Disaster Set-Aside)
สําหรับเงินกู้สถานประกอบการพื ้นที่จดั เก็บของฟาร์ ม (Farm Storage Facility Loans)
ผู้ก้ คู วรดําเนินการชําระเงินทังหมดตามกํ
้
าหนดตามปกติ
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สําหรับเงินกู้แบบคํ ้าประกันของ FSA ผู้ก้ คู วรดําเนินการชําระเงินทังหมดตามกํ
้
าหนดตามปกติ
ตามที่ได้ ตกลงไว้ กบั ผู้ให้ ก้ ู
การชําระเงินเพื่อบรรเทาหนี ้สินจะคํานวณตามจํานวนเงินที่คณ
ุ เป็ นหนี ้อยู่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2021 USDA
ขอแนะนําให้ ผ้ ใู ห้ ก้ มู ีความยืดหยุ่น และได้ ออกคําแนะนํา ณ วันที่ 26 มกราคม 2021
เพื่อช่วยผู้ให้ ก้ ทู ําความเข้ าใจเกี่ยวกับความยืดหยุ่นที่มีอยู่
คําถามที่ 16: เงินกู้ของฉันค้ างชําระ
และฉันได้ รับแจ้ งว่ ากําลังมีการเริ่มดําเนินขัน้ ตอนการยึดทรัพย์ หรือการชําระบัญชี
ฉันต้ องทําอย่ างไรเพื่อไม่ ให้ มีการยึดทรัพย์
A.

สําหรับเงินกู้โดยตรง ในช่วงของการเกิดโรคระบาดใหญ่ FSA ได้ ระงับการยึดทรัพย์ การติดตามหนี ้
และการดําเนินการที่ไม่พงึ ประสงค์อื่น ๆ ทังหมด
้
และได้ สนับสนุนให้ ผ้ ใู ห้ ก้ ทู ี่มีเงินกู้แบบคํ ้าประกันดําเนินการตามความเหมาะสม FSA
กําลังดําเนินการรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับเงินกู้ดงั กล่าวทังหมดจากผู
้
้ ให้ ก้ ู หากคุณมีเงินกู้แบบคํ ้าประกัน
และผู้ให้ ก้ ไู ด้ วางแผนที่จะดําเนินการยึดทรัพย์หรื อชําระบัญชี โปรดติดต่อศูนย์บริการของ USDA ในพื ้นที่
เพื่อแจ้ งให้ FSA ทราบและอาจดําเนินการแทรกแซง

คําถามที่ 17: ทาง USDA กําหนดให้ ต้องมีการพิสูจน์ สถานะการเป็ นพลเมืองสหรัฐฯ หรือไม่
A.

ไม่ต้องใช้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะการเป็ นพลเมืองสหรัฐฯ หรื อสถานะการย้ ายถิ่นฐาน
ตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง เงินกู้ของ FSA มีไว้ สําหรับพลเมืองสหรัฐฯ
และผู้อยู่อาศัยตามกฎหมายบางประเภท
โดยข้ อมูลนี ้ได้ มีการตรวจสอบยืนยันเมื่อมีการดําเนินการกู้เงินตังแต่
้ ต้น และจะไม่ดําเนินการซํ ้าอีก

สามารถดูข้อมูลล่าสุดสําหรับคําถามทีพ่ บบ่อยได้ในเว็บไซต์ farmers.gov/AmericanRescuePlan

การผลิตและอนุรักษ์ สําหรับฟาร์ ม | FSA | NRCS | RMA | ศูนย์ธุรกิจ

