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บทบัญญัตแิผนความช่วยเหลือของอเมริกาปี 2021 

คาํถามที่พบบ่อย 

ปรับปรุงล่าสดุ: 9 เมษายน 2021 

 

ผู้ผลิตท่ีมีคุณสมบัตติรงตามเกณฑ์ 

คาํถามท่ี 1: USDA นิยามความหมายของผู้ผลิตท่ีด้อยโอกาสทางสังคมไว้อย่างไร 

A. บทบญัญัติแผนความช่วยเหลือของอเมริกา (American Rescue Plan Act) นํามาตรา 2501 ของบทบญัญติัด้านอาหาร 

เกษตรกรรม การอนรัุกษ์ และการค้า (Food, Agriculture, Conservation, and Trade Act) ปี 1990 

มาใช้ในการนิยามความหมายของเกษตรกรและผู้ ทําฟาร์มปศสุตัว์ท่ีด้อยโอกาสทางสงัคม 

ซึง่มีลกัษณะท่ีตรงกบัคณุสมบติัต่อไปนีอ้ย่างน้อยหนึง่ข้อ ชาวผิวสี, 

ชนพืน้เมืองชาวอเมริกนั/ชนพืน้เมืองอะแลสกา, ชาวฮิสแปนิก, ชาวเอเชีย และชาวฮาวาย/ชาวเกาะแปซิฟิก 

มาตรา 2501 ไม่ได้ระบเุพศไว้  ขณะท่ีผู้หญิงบางคนอาจได้รับสิทธ์ิอนัเน่ืองมาจากเชือ้ชาติหรือชาติพนัธุ์ของตน 

ตามกฎหมายท่ีออกโดยสภาคองเกรส เพศไม่ได้เป็นเกณฑ์ท่ีเหมาะสมสําหรับใช้ในการพิจารณาคณุสมบติั  

คาํถามท่ี 2: ฉันเป็นผู้เรียกร้องสิทธ์ิท่ีชนะคดีในการระงับข้อพพิาทแบบกลุ่ม (เช่น Pigford, Keepseagle, 

Garcia) และได้รับการปลดหนี ้ฉันได้รับเงินกู้ ท่ีตรงตามเกณฑ์หน่ึงรายการ 

ฉันยังมีสิทธ์ิได้รับพจิารณาหรือไม่ 

A. ใช่ หากคณุมีหนีสิ้นท่ีตรงตามเกณฑ์ดงักลา่ว ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2021 (ดูที่ “เงินกู้ทีต่รงตามเกณฑ์” ด้านล่าง) 

คาํถามท่ี 3:  ฉันเคยได้รับเงินกู้ สําหรับฟาร์มโดยตรงหรือแบบมีการคํา้ประกันในอดีต 

แต่สูญเสียฟาร์มไปและปัจจุบันไม่มีหนีสิ้น  

ฉันยังมีสิทธ์ิตรงตามเกณฑ์ท่ีจะได้รับความช่วยเหลือหรือไม่ 

A. หากปัจจบุนัคณุไม่มีเงินกู้ สําหรับฟาร์ม คณุจะไม่มีสิทธ์ิได้รับความช่วยเหลือด้านหนีสิ้นภายใต้มาตรา 1005 

แตค่ณุอาจมีสิทธ์ิได้รับสิทธิประโยชน์จากความช่วยเหลือท่ีระบไุว้ในมาตรา 1006 

ของแผนความช่วยเหลือของอเมริกา (American Rescue Plan)  USDA 

กําลงัดําเนินการอย่างแข็งขนัเพื่อจดัทํากระบวนการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้กู้ ในอดีตท่ีด้อยโอกาสทางสงัคมโด

ยอิงตามเชือ้ชาติและชาติพนัธุ์ โดยจะมีการเผยแพร่รายละเอียดทนัทีท่ีมีการจดัทํากระบวนการดงักล่าว 

 

เงนิกู้ ท่ีตรงตามเกณฑ์ 
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คาํถามท่ี 4: 

เงนิกู้ประเภทใดบ้างท่ีตรงตามเกณฑ์สําหรับการชําระภายใต้แผนความช่วยเหลือของอเมริกา 

(American Rescue Plan) 

A. เงินกู้ ท่ีตรงตามเกณฑ์ ประกอบด้วย  

• เงินกู้ โดยตรงจาก FSA รวมถึงเงินกู้สถานประกอบการพืน้ท่ีจดัเก็บของฟาร์ม (Farm Storage Facility Loans), 

เงินกู้ โดยตรงสําหรับการเป็นเจ้าของฟาร์ม (Direct Farm Ownership Loans), 

เงินกู้ สําหรับการประกอบกิจการฟาร์ม (Farm Operating Loans) (ในท่ีนีร้วมถึงสินเช่ือจํานวนเล็ก ๆ 

(Microloans) และเงินกู้ สําหรับผู้ เยาว์ (Youth Loans), เงินกู้ฉกุเฉิน (Emergency Loans), เงินกู้ เพื่อการอนรัุกษ์ 

(Conservation Loans) และเงินกู้ สําหรับดินและนํา้ (Soil and Water Loans) และ  

• เงินกู้แบบคํา้ประกนัโดย FSA และดําเนินการโดยผู้ให้กู้ ท่ีได้รับอนมุติั 

รวมถึงเงินกู้ สําหรับการเป็นเจ้าของฟาร์ม (Farm Ownership Loans), เงินกู้ สําหรับการประกอบกิจการฟาร์ม 

(Farm Operating Loans) และเงินกู้ เพื่อการอนรัุกษ์ (Conservation Loans)   

ทัง้เงินกู้ ท่ีค้างชําระและเงินกู้ ปัจจบุนัมีคณุสมบติัตรงตามเกณฑ์  นอกจากนี ้

หนีสิ้นท่ีเก่ียวข้องกบัเงินกู้ประเภทต่าง ๆ 

เหล่านีท่ี้ได้รับการสง่ตอ่เพื่อดําเนินการหกัล้างหรือติดตามหนีก็้มีคณุสมบติัตรงตามเกณฑ์เช่นกนั  

คาํถามท่ี 5: หนีสิ้นและเงินกู้ทัง้หมดทัง้แบบโดยตรงและแบบคํา้ประกันของ USDA 

มีคุณสมบัตติรงตามเกณฑ์ใช่หรือไม่ 

A. ไม่ใช่  เงินกู้ เพื่อการพฒันาชนบท (Rural Development loans), เงินกู้ สําหรับความช่วยเหลือด้านการตลาดของ FSA 

(FSA Marketing Assistance Loans) และหนีสิ้นท่ีเก่ียวข้องกบัโปรแกรมอ่ืน ๆ ของ USDA หรือหนีสิ้นอ่ืน ๆ 

ของรัฐบาลกลางท่ีไม่ใช่ของ USDA ไม่มีคณุสมบติัตรงตามเกณฑ์ท่ีจะได้รับสิทธ์ิ   

 

คาํถามท่ี 6:  เงนิกู้ สําหรับฟาร์มจากสถาบันการเงนิท่ีให้เงนิกู้เกี่ยวกับฟาร์ม 

หรือธนาคารในท้องถ่ินมีคุณสมบัตติรงตามเกณฑ์หรือไม่ 

 

A. ไม่  เงินกู้จากผู้ให้กู้ เชิงพาณิชย์ เช่น ธนาคาร เครดิตยเูนียน 

หรือสถาบนัการเงินท่ีให้เงินกู้ เก่ียวกบัฟาร์มท่ีไม่มีการคํา้ประกนัของ FSA รวมอยู่ด้วย 

จะไม่มีคณุสมบติัตรงตามเกณฑ์ 

คาํถามท่ี 7: เงนิกู้โดยตรง เงนิกู้แบบคํา้ประกัน 

หรือเงินกู้สถานประกอบการพืน้ท่ีจัดเก็บสําหรับฟาร์มท่ีได้รับหลังวันท่ี 1 มกราคม 2021 

มีคุณสมบัตติรงตามเกณฑ์หรือไม่ 

A. ไม่ เฉพาะเงินกู้ ท่ีดําเนินการและจ่ายให้แก่ผู้กู้  ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2021 เท่านัน้ท่ีมีคณุสมบติัตรงตามเกณฑ์   
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การชําระหนี ้

คาํถามท่ี 8: ฉันต้องทาํการสมัครหรือดาํเนินการใด ๆ หรือไม่ เพ่ือให้ได้รับการชําระหนี ้

A. ขณะนีไ้ม่ต้องดําเนินการใด ๆ หากไม่แน่ใจเก่ียวกบัการกําหนดกลุ่มประชากรท่ีมีอยู่ในระบบของ FSA 

สามารถติดตอ่ศนูย์บริการในพืน้ท่ี เพื่อตรวจสอบยืนยนัการกําหนดกลุ่มประชากรของคณุท่ีมีอยู่ในระบบ  

หากต้องมีการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมลู คณุสามารถกรอกแบบฟอร์ม AD-2047 

หรือติดต่อศนูย์บริการในพืน้ท่ีเพื่อปรับปรุงแก้ไขประวติัข้อมลู รวมถึงเชือ้ชาติและชาติพนัธุ์ได้  

คาํถามท่ี 9: การชําระหนีท่ี้ฉันจะได้รับอยู่ ท่ีจาํนวนเท่าใด 

 

A. คองเกรสได้อนมุติัจํานวนหนีสิ้นสําหรับเงินกู้ ท่ีตรงตามเกณฑ์ไว้สงูสดุท่ี 120% 

จํานวนดงักล่าวจะเป็นไปตามจํานวนท่ีค้างชําระ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2021  การชําระเงินกู้ ท่ีได้รับจากผู้กู้หลงัวนัท่ี 

1 มกราคม 2021 จะไม่ลดจํานวนการชําระหนีจ้าก FSA สําหรับแผนความช่วยเหลือของอเมริกา (American Rescue 

Plan) จะมีการตรวจทบทวนรายละเอียดและขัน้ตอนในการชําระหนีก้บัคณุก่อนการดําเนินการขัน้สดุท้าย    

 

คาํถามท่ี 10: จะเกิดอะไรขึน้ถ้าฉันมีเงนิกู้หลายรายการ 

 

A. สําหรับผู้กู้ ยืมท่ีมีคณุสมบติัตรงตามเกณฑ์ จํานวนเงินสงูสดุไม่เกิน 120% 

จะเช่ือมโยงกบัจํานวนหนีสิ้นรวมทัง้หมดจากเงินกู้ทัง้หมดของผู้กู้ ท่ีมีคณุสมบติัตรงตามเกณฑ์  

คาํถามท่ี 11: จะมีการดาํเนินการชําระหนีเ้ม่ือใด 

 

A. ขณะนี ้FSA กําลงัรวบรวมและวิเคราะห์ยอดคงเหลือของเงินกู้ทกุประเภท 

และกําลงักําหนดหาวิธีการชําระท่ีรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพท่ีสดุ หลงัมีการสรุปขัน้ตอนการชําระแล้ว 

ผู้กู้ โดยตรงและแบบท่ีมีการคํา้ประกนัทัง้หมดจะได้รับการประกาศแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก FSA 

ซึง่จะอธิบายรายละเอียดของขัน้ตอนการชําระ  นอกจากนี ้

เราขอแนะนําให้ตรวจสอบข้อมลูในเว็บไซต์ของเราเป็นประจําท่ี farmers.gov/AmericanRescuePlan 

เพื่อดขู้อมลูการอปัเดต  

 

คาํถามอื่น ๆ 

คาํถามท่ี 12: มีค่าธรรมเนียมท่ีทาง USDA เรียกเก็บในการเข้าร่วมหรือไม่ 

หรือต้องมีบุคคลท่ีสามเพ่ือช่วยในการขอรับความช่วยเหลือสําหรับเงินกู้นีห้รือไม่ 

https://www.farmers.gov/service-center-locator
https://www.farmers.gov/sites/default/files/documents/AD2047-01192021.pdf
http://www.farmers.gov/americanrescueplan
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A. ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วม เจ้าหน้าท่ีของ FSA 

จะให้ความช่วยเหลือในการตอบคําถามแก่ผู้กู้ โดยไม่มีคา่ใช้จ่ายใด ๆ 

และจะช่วยผู้ผลิตกรอกข้อมลูในเอกสารท่ีกําหนด 

ไม่จําเป็นต้องใช้บคุคลท่ีสามในการขอรับความช่วยเหลือในครัง้นี ้และสามารถติดต่อ USDA ได้โดยตรง USDA 

วางแผนท่ีจะร่วมมือกบัองค์กรและมหาวิทยาลยัในชมุชนในการเผยแพร่ข้อมลู 

การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค และให้ผู้กู้สามารถเข้าถึงบริการด้านการเงิน บริการทางกฎหมาย 

และการวางแผนด้านภาษี โดยใช้แหลง่ทรัพยากรข้อมลูท่ีระบไุว้ในมาตรา 1006 ของ ARP USDA 

จะชดเชยค่าตอบแทนให้แก่พนัธมิตรอย่างเป็นทางการเหล่านี ้แตผู่้กู้ ไม่ควรต้องจ่ายคา่ธรรมเนียม  

หากได้รับการติดต่อจากบคุคลท่ีต้องการให้มีการชําระเงินหรือท่ีดเูหมือนเป็นการหลอกลวง 

โปรดแจ้งข้อมลูดงักลา่วให้ USDA ทราบเพื่อดําเนินการตรวจสอบ  

 

คาํถามท่ี 13: ฉันเป็นผู้ผลิตท่ีด้อยโอกาสทางสังคมซึ่งมีเงนิกู้ ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ 

แต่ฉันไม่ได้ระบุเชือ้ชาตหิรือชาติพันธ์ุไว้กับสํานักงานในพืน้ท่ี ฉันควรทาํอย่างไร 

A. มีตวัเลือกให้ดําเนินการได้หลายวิธี ซึง่ขณะนีท้กุวิธีจะใช้แบบฟอร์ม USDA AD-2047: 

• ติดต่อศนูย์บริการของ USDA ในพืน้ท่ี 

แล้วแจ้งให้ศนูย์ทราบว่าคณุต้องการกรอกแบบฟอร์มดงักล่าวทางโทรศพัท์ 

• ดาวน์โหลดแล้วพิมพ์แบบฟอร์ม AD-2047 เซ็นช่ือ 

แล้วส่งไปรษณีย์หรือนําแบบฟอร์มดงักล่าวไปย่ืนท่ีศนูย์บริการของ USDA ในพืน้ท่ี 

คาํถามท่ี 14: 

มีโปรแกรมท่ีมีลักษณะแบบเดียวกันนีสํ้าหรับผู้กู้ ท่ีด้อยโอกาสทางสังคมโดยอิงตามเชือ้ชาติหรือชาติ

พันธ์ุหรือไม่  

A. แผนความช่วยเหลือของอเมริกาโปรแกรมนีมี้ไว้สําหรับผู้กู้ ท่ีด้อยโอกาสทางสงัคม ตามท่ีสรุปไว้ในคําถามข้อท่ี 

1 FSA มีโปรแกรมให้ความช่วยเหลืออ่ืน ๆ อีกมากมายท่ีสามารถใช้ได้ 

รวมถึงความช่วยเหลือท่ีดําเนินการเพื่อรับมือต่อการระบาดใหญ่, บริการเงินกู้ สําหรับภยัพิบติัและเงินกู้หลกั  

หากคณุกําลงัได้รับความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ เราขอแนะนําให้ติดตอ่ศนูย์บริการของ USDA ในพืน้ท่ี  

คาํถามท่ี 15: ฉันมีหนีท่ี้ใกล้จะครบกาํหนดชําระ ฉันควรทาํอย่างไร 

A. สําหรับเงินกู้ โดยตรงจาก FSA ผู้กู้ควรดําเนินการชําระเงินทัง้หมดตามกําหนดตามปกติ 

หรือสมคัรใช้การชําระเงินสําหรับภยัพิบติัท่ีเก่ียวข้องกบัโควิด (COVID-related Disaster Set-Aside)  

 

สําหรับเงินกู้สถานประกอบการพืน้ท่ีจดัเก็บของฟาร์ม (Farm Storage Facility Loans) 

ผู้กู้ควรดําเนินการชําระเงินทัง้หมดตามกําหนดตามปกติ  

 

https://www.farmers.gov/service-center-locator
https://www.farmers.gov/sites/default/files/documents/AD2047-01192021.pdf
https://www.farmers.gov/service-center-locator


 
 

การผลิตและอนรัุกษ์สําหรับฟาร์ม | FSA | NRCS | RMA | ศนูย์ธุรกิจ 

สําหรับเงินกู้แบบคํา้ประกนัของ FSA ผู้กู้ควรดําเนินการชําระเงินทัง้หมดตามกําหนดตามปกติ 

ตามท่ีได้ตกลงไว้กบัผู้ให้กู้    

 

การชําระเงินเพื่อบรรเทาหนีสิ้นจะคํานวณตามจํานวนเงินท่ีคณุเป็นหนีอ้ยู่ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2021 USDA 

ขอแนะนําให้ผู้ให้กู้ มีความยืดหยุ่น และได้ออกคําแนะนํา ณ วนัท่ี 26 มกราคม 2021 

เพื่อช่วยผู้ให้กู้ ทําความเข้าใจเก่ียวกบัความยืดหยุ่นท่ีมีอยู่  

คาํถามท่ี 16:  เงนิกู้ของฉันค้างชําระ 

และฉันได้รับแจ้งว่ากาํลังมีการเร่ิมดาํเนินขัน้ตอนการยึดทรัพย์หรือการชําระบัญชี  

ฉันต้องทาํอย่างไรเพ่ือไม่ให้มีการยึดทรัพย์ 

A.  สําหรับเงินกู้ โดยตรง ในช่วงของการเกิดโรคระบาดใหญ่ FSA ได้ระงบัการยดึทรัพย์ การติดตามหนี ้

และการดําเนินการท่ีไม่พงึประสงค์อ่ืน ๆ ทัง้หมด 

และได้สนบัสนนุให้ผู้ ให้กู้ ท่ีมีเงินกู้แบบคํา้ประกนัดําเนินการตามความเหมาะสม  FSA 

กําลงัดําเนินการรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัเงินกู้ดงักล่าวทัง้หมดจากผู้ให้กู้   หากคณุมีเงินกู้แบบคํา้ประกนั 

และผู้ให้กู้ ได้วางแผนท่ีจะดําเนินการยดึทรัพย์หรือชําระบญัชี โปรดติดตอ่ศนูย์บริการของ USDA ในพืน้ท่ี 

เพื่อแจ้งให้ FSA ทราบและอาจดําเนินการแทรกแซง 

คาํถามท่ี 17:  ทาง USDA กาํหนดให้ต้องมีการพิสูจน์สถานะการเป็นพลเมืองสหรัฐฯ หรือไม่ 

A. ไม่ต้องใช้ข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัสถานะการเป็นพลเมืองสหรัฐฯ หรือสถานะการย้ายถ่ินฐาน  

ตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง เงินกู้ของ FSA มีไว้สําหรับพลเมืองสหรัฐฯ 

และผู้อยู่อาศยัตามกฎหมายบางประเภท 

โดยข้อมลูนีไ้ด้มีการตรวจสอบยืนยนัเม่ือมีการดําเนินการกู้ เงินตัง้แตต้่น และจะไม่ดําเนินการซํา้อีก 

 
สามารถดูข้อมูลล่าสดุสําหรับคําถามทีพ่บบ่อยไดใ้นเว็บไซต์ farmers.gov/AmericanRescuePlan 

 

https://www.farmers.gov/service-center-locator
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