
 
 

การผลิตและอนุรกัษส์ําหรบัฟารม์ | FSA | NRCS | RMA | ศูนยธ์ุรกจิ 

บทบญัญตัแิผนการช่วยเหลอืชาวอเมรกินัปี 2021 

คําถามทีพ่บบ่อย 

เปลีย่นวนัทีเ่ป็นวนัน้ี ปรบัปรุงลา่สดุ: 9 พฤษภาคม 2021 

RENAME NUMBERS 1-18 

ใชบ้รกิารศูนยต์ดิต่อได ้

หากตอ้งการความชว่ยเหลือเพิม่เติม สามารถติดต่อศูนยต์ิดต่อไดใ้นวนัธรรมการปกติของสปัดาห ์ตัง้แต่เวลา 8:00 น. 
– 19:00 น. ตามเวลาตะวนัออก โปรดโทรตดิต่อหมายเลข 877-508-8364 แลว้เลือก “American Rescue Plan 
(แผนการชว่ยเหลือชาวอเมรกินั)” บรกิารความชว่ยเหลือมีใหใ้ชง้านไดห้ลายภาษา 
หากตอ้งการพดูคุยกบัเจา้หนา้ท่ีซ ึง่พูดภาษาอืน่ นอกเหนือจากภาษาองักฤษหรอืสเปน โปรดเลือก “ภาษาองักฤษ” 
จากน้ันแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบถึงภาษาท่ีตอ้งการใชง้าน 

ผูผ้ลติทีม่คีุณสมบตัติรงตามเกณฑ ์

คําถามที ่1: USDA ใหค้าํจํากดัความความหมายของผูผ้ลติทีด่อ้ยโอกาสทางสงัคมอยา่งไร 

• บทบญัญตัิแผนการชว่ยเหลือชาวอเมรกินั (American Rescue Plan) นํามาตรา 2501 
ของบทบัญญตัิดา้นอาหาร เกษตรกรรม การอนุรกัษ ์และการคา้ (Food, Agriculture, 
Conservation, and Trade Act) ปี 1990 
มาใชใ้นการนิยามความหมายของเกษตรกรและผูทํ้าฟารม์ปศุสตัวท่ี์ดอ้ยโอกาสทางสงัคม 
ซึง่เป็นผูท่ี้มีลกัษณะตรงกบัคุณสมบตัิต่อไปนี้อย่างนอ้ยหน่ึงขอ้ ชาวผิวสี, 
ชนพืน้เมืองชาวอเมรกินั/ชนพืน้เมืองอะแลสกา, ชาวฮิสแปนิก, ชาวเอเชยี 
และชาวฮาวาย/ชาวเกาะแปซฟิิก มาตรา 2501 ไม่ไดร้ะบุเพศไว ้
ขณะท่ีผูห้ญิงบางคนอาจไดร้บัสิทธิอ์นัเน่ืองมาจากเชือ้ชาติหรอืชาติพนัธุข์องตน 
ตามกฎหมายท่ีออกโดยสภาคองเกรส 
เพศไม่ไดเ้ป็นเกณฑท่ี์เหมาะสมสําหรบัใชใ้นการพิจารณาคุณสมบตัิ 

คําถามที ่2:  Aผูกู้ร้่วมและสมาชิกทีเ่ป็นนิติบุคคลมคีุณสมบตัติรงตามเกณฑห์รอืไม่ 

• ใช ่หากมีบุคคลจํานวนหลายคนเป็นผูร้บัผิดชอบต่อหนีส้ินในเงินกูท่ี้ไดร้บัสิทธิ ์
และอย่างนอ้ยหน่ึงในกลุ่มบุคคลดงักล่าว (ผูกู้ห้ลกั, ผูกู้ร้ว่ม 
หรอืสมาชกินิติบุคคลท่ีมีส่วนรบัผิดชอบโดยส่วนตวั) 
มีคุณสมบตัิตรงตามเกณฑต์ามคําจํากดัความท่ีสรุปไวใ้นมาตรา 2501  
 

https://www.farmers.gov/node/29158
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คําถามที ่3: ฉันเป็นผูเ้รยีกรอ้งสทิธิท์ีช่นะคดใีนการระงบัขอ้พพิาทแบบกลุ่ม (เช่น Pigford, 
Keepseagle, Garcia) และไดร้บัการปลดหนี้ ฉนัไดร้บัเงินกูท้ีต่รงตามเกณฑห์นึ่งรายการ 
ฉันยงัมสีทิธิไ์ดร้บัพิจารณาหรอืไม่ 

A. ใช ่หากคณุมีหนีส้ินท่ีตรงตามเกณฑด์งักล่าว ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2021 (ดูท่ี “เงินกูท่ี้ตรงตามเกณฑ”์ 
ดา้นล่าง) 

คําถามที ่4:  ฉนัเคยไดร้บัเงินกูสํ้าหรบัฟารม์โดยตรงหรอืแบบมกีารคํา้ประกนัในอดตี 
แต่สูญเสยีฟารม์ไปและปัจจุบนัไม่มหีนี้สนิ  
ฉันยงัมสีทิธิต์รงตามเกณฑท์ีจ่ะไดร้บัความช่วยเหลอืหรอืไม่ 

A. หากปจัจบุนัคณุไม่มีเงินกูส้ําหรบัฟารม์ คุณจะไม่มีสิทธิไ์ดร้บัความชว่ยเหลือดา้นหนีส้ินภายใตม้าตรา 1005 
แต่คณุอาจมีสิทธิไ์ดร้บัสิทธปิระโยชนจ์ากความชว่ยเหลือท่ีระบุไวใ้นมาตรา 1006 
ของแผนการชว่ยเหลือชาวอเมรกินั (American Rescue Plan)  USDA 
กําลงัดําเนินการอย่างแข็งขนัเพื่อจดัทํากระบวนการใหค้วามชว่ยเหลือแกผู่กู้ใ้นอดตีท่ีดอ้ยโอกาสทางสงัคมโด
ยอิงตามเช ือ้ชาติและชาตพินัธุ ์โดยจะมีการเผยแพรร่ายละเอียดทนัทีท่ีมีการจดัทํากระบวนการดงักลา่ว 

 

เงินกูท้ีต่รงตามเกณฑ ์

คําถามที ่5: 
เงินกูป้ระเภทใดบา้งทีต่รงตามเกณฑสํ์าหรบัการชําระภายใตแ้ผนการช่วยเหลอืชาวอเมรกินั 
(American Rescue Plan) 

A. เงินกูท่ี้ตรงตามเกณฑ ์ประกอบดว้ย  
• เงินกูโ้ดยตรงจาก FSA รวมถึงเงินกูส้ถานประกอบการพืน้ท่ีจดัเกบ็ของฟารม์ (Farm Storage 

Facility Loans), เงินกูโ้ดยตรงสําหรบัการเป็นเจา้ของฟารม์ (Direct Farm Ownership Loans), 
เงินกูส้ําหรบัการประกอบกจิการฟารม์ (Farm Operating Loans) (ในท่ีนีร้วมถึงสินเช ือ่จาํนวนเล็ก 
ๆ (Microloans) และเงินกูส้ําหรบัผูเ้ยาว ์(Youth Loans), เงินกูฉุ้กเฉิน (Emergency Loans), 
เงินกูเ้พื่อการอนุรกัษ ์(Conservation Loans) และเงินกูส้ําหรบัดินและน้ํา (Soil and Water 
Loans) และ  

• เงินกูแ้บบคํา้ประกนัโดย FSA และดําเนินการโดยผูใ้หกู้ท่ี้ไดร้บัอนุมตัิ 
รวมถึงเงินกูส้ําหรบัการเป็นเจา้ของฟารม์ (Farm Ownership Loans), 
เงินกูส้ําหรบัการประกอบกจิการฟารม์ (Farm Operating Loans) และเงินกูเ้พื่อการอนุรกัษ ์
(Conservation Loans)   

ทัง้เงินกูท่ี้คา้งชาํระและเงินกูป้ัจจุบนัมีคณุสมบตัิตรงตามเกณฑ ์ นอกจากนี ้
หนีส้ินท่ีเกีย่วขอ้งกบัเงินกูป้ระเภทต่าง ๆ 
เหล่านีท่ี้ไดร้บัการส่งต่อเพื่อดําเนินการหกัลา้งหรอืติดตามหนีก้็มีคณุสมบตัิตรงตามเกณฑเ์ชน่กนั  
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คําถามที ่6: หนี้สนิและเงินกูท้ ัง้หมดทัง้แบบโดยตรงและแบบคํา้ประกนัของ USDA 
มคีุณสมบตัติรงตามเกณฑใ์ช่หรอืไม่ 

A. ไม่ใช ่ เงินกูเ้พื่อการพฒันาชนบท (Rural Development loans), 
เงินกูส้ําหรบัความชว่ยเหลือดา้นการตลาดของ FSA (FSA Marketing Assistance Loans) 
และหนีส้ินท่ีเกีย่วขอ้งกบัโปรแกรมอืน่ ๆ ของ USDA หรอืหนีส้ินอืน่ ๆ ของรฐับาลกลางท่ีไม่ใชข่อง USDA 
ไม่มีคุณสมบตัติรงตามเกณฑท่ี์จะไดร้บัสิทธิ ์  

 
คําถามที ่6:  เงินกูสํ้าหรบัฟารม์จากสถาบนัการเงินทีใ่หเ้งินกูเ้กีย่วกบัฟารม์ 
หรอืธนาคารในทอ้งถิน่มคีณุสมบตัติรงตามเกณฑห์รอืไม่ 

 
A. ไม่  เงินกูจ้ากผูใ้หกู้เ้ชงิพาณิชย ์เชน่ ธนาคาร เครดติยูเนียน 

หรอืสถาบนัการเงินท่ีใหเ้งินกูเ้กีย่วกบัฟารม์ท่ีไม่มีการคํา้ประกนัของ FSA รวมอยู่ดว้ย 
จะไม่มีคณุสมบตัติรงตามเกณฑ ์

คําถามที ่7: เงินกูโ้ดยตรง เงินกูแ้บบคํา้ประกนั 
หรอืเงินกูส้ถานประกอบการพืน้ทีจ่ดัเก็บสําหรบัฟารม์ทีไ่ดร้บัหลงัวนัที ่1 มกราคม 2021 
มคีุณสมบตัติรงตามเกณฑห์รอืไม่ 

A. ไม่ เฉพาะเงินกูท่ี้ดําเนินการและจ่ายใหแ้กผู่กู้ ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2021 เท่าน้ันท่ีมีคณุสมบตัติรงตามเกณฑ ์  

 

การชําระหนี ้

คําถามที ่8: ฉันตอ้งทําการสมคัรหรอืดําเนินการใด ๆ หรอืไม่ เพือ่ใหไ้ดร้บัการชําระหนี ้

A. ขณะนีไ้ม่ตอ้งดําเนินการใด ๆ หากไม่แน่ใจเกีย่วกบัการกําหนดกลุ่มประชากรท่ีมีอยู่ในระบบของ FSA 
สามารถตดิต่อศูนยบ์รกิารในพืน้ท่ี เพื่อตรวจสอบยืนยนัการกําหนดกลุ่มประชากรของคุณท่ีมีอยู่ในระบบ  
หากตอ้งมีการปรบัปรุงหรอืแกไ้ขขอ้มูล คณุสามารถกรอกแบบฟอรม์ AD-2047 
หรอืติดต่อศูนยบ์รกิารในพืน้ท่ีเพื่อปรบัปรุงแกไ้ขประวตัขิอ้มูล รวมถึงเช ือ้ชาติและชาตพินัธุไ์ด ้ 

คําถามที ่9: การชําระหนี้ทีฉ่นัจะไดร้บัอยูท่ีจ่ํานวนเท่าใด 
 
A. คองเกรสไดอ้นุมตัจิํานวนหนีส้ินสําหรบัเงินกูท่ี้ตรงตามเกณฑไ์วสู้งสดุท่ี 120% 

จํานวนดงักล่าวจะเป็นไปตามจํานวนท่ีคา้งชาํระ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2021  
การชาํระเงินกูท่ี้ไดร้บัจากผูกู้ห้ลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2021 จะไม่ลดจาํนวนการชาํระหนีจ้าก FSA 
สําหรบัแผนการชว่ยเหลือชาวอเมรกินั (American Rescue Plan) 
จะมีการตรวจทบทวนรายละเอียดและขัน้ตอนในการชาํระหนีก้บัคณุก่อนการดําเนินการขัน้สดุทา้ย    
 

คําถามที ่10: จะเกดิอะไรขึน้ถา้ฉนัมเีงินกูห้ลายรายการ 

https://www.farmers.gov/service-center-locator
https://www.farmers.gov/sites/default/files/documents/AD2047-01192021.pdf
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A. สําหรบัผูกู้ยื้มท่ีมีคณุสมบตัิตรงตามเกณฑ ์จํานวนเงินสูงสุดไม่เกนิ 120% 

จะเช ือ่มโยงกบัจาํนวนหนีส้ินรวมทัง้หมดจากเงินกูท้ัง้หมดของผูกู้ท่ี้มีคุณสมบตัิตรงตามเกณฑ ์ 

คําถามที ่11: จะมกีารดําเนินการชําระหนีเ้มือ่ใด 
 
A. ขณะนี ้FSA กาํลงัรวบรวมและวิเคราะหย์อดคงเหลือของเงินกูทุ้กประเภท 

และกําลงักําหนดหาวิธกีารชาํระท่ีรวดเร็ว และมีประสิทธภิาพท่ีสุด หลงัมีการสรุปขัน้ตอนการชาํระแลว้ 
ผูกู้โ้ดยตรงและแบบท่ีมีการคํา้ประกนัทัง้หมดจะไดร้บัการประกาศแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก FSA 
ซึง่จะอธบิายรายละเอียดของขัน้ตอนการชาํระ  นอกจากนี ้
เราขอแนะนําใหต้รวจสอบขอ้มูลในเว็บไซตข์องเราเป็นประจําท่ี farmers.gov/AmericanRescuePlan 
เพื่อดูขอ้มูลการอปัเดต  

 

คําถามอืน่ ๆ 

คําถามที ่12: มคี่าธรรมเนียมทีท่าง USDA เรยีกเก็บในการเขา้รว่มหรอืไม่ 
หรอืตอ้งมบีคุคลทีส่ามเพือ่ช่วยในการขอรบัความช่วยเหลอืสําหรบัเงินกูนี้้หรอืไม่ 

A. ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเขา้รว่ม เจา้หนา้ท่ีของ FSA 
จะใหค้วามชว่ยเหลือในการตอบคําถามแก่ผูกู้โ้ดยไม่มีค่าใชจ้่ายใด ๆ  
และจะชว่ยผูผ้ลติกรอกขอ้มูลในเอกสารท่ีกําหนด 
ไม่จําเป็นตอ้งใชบ้คุคลท่ีสามในการขอรบัความชว่ยเหลือในคร ัง้นี ้และสามารถติดต่อ USDA ไดโ้ดยตรง 
USDA วางแผนท่ีจะรว่มมือกบัองคก์รและมหาวิทยาลยัในชมุชนในการเผยแพรข่อ้มูล 
การใหค้วามชว่ยเหลือทางเทคนิค และใหผู้กู้ส้ามารถเขา้ถึงบรกิารดา้นการเงิน บรกิารทางกฎหมาย 
และการวางแผนดา้นภาษี โดยใชแ้หล่งทรพัยากรขอ้มูลท่ีระบุไวใ้นมาตรา 1006 ของ ARP USDA 
จะชดเชยค่าตอบแทนใหแ้กพ่นัธมิตรอย่างเป็นทางการเหล่านี ้แตผู่กู้ไ้ม่ควรตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียม  
หากไดร้บัการตดิต่อจากบุคคลท่ีตอ้งการใหมี้การชาํระเงินหรอืท่ีดูเหมือนเป็นการหลอกลวง 
โปรดแจง้ขอ้มูลดงักล่าวให ้USDA ทราบเพื่อดําเนินการตรวจสอบ  
 

คําถามที ่13: ฉนัเป็นผูผ้ลติทีด่อ้ยโอกาสทางสงัคมซึง่มเีงินกูท้ีม่คีณุสมบตัติรงตามเกณฑ ์
แตฉ่ันไม่ไดร้ะบุเชือ้ชาตหิรอืชาตพินัธุไ์วก้บัสํานักงานในพืน้ที ่ฉนัควรทําอย่างไร 

A. มีตวัเลือกใหด้ําเนินการไดห้ลายวิธ ีซ ึง่ขณะนีทุ้กวิธจีะใชแ้บบฟอรม์ USDA AD-2047: 
• ติดต่อศูนยบ์รกิารของ USDA ในพืน้ท่ี 

แลว้แจง้ใหศู้นยท์ราบว่าคณุตอ้งการกรอกแบบฟอรม์ดงักล่าวทางโทรศพัท ์
• ดาวนโ์หลดแลว้พิมพแ์บบฟอรม์ AD-2047 เซ็นช ือ่ 

แลว้สง่ไปรษณียห์รอืนําแบบฟอรม์ดงักล่าวไปย่ืนท่ีศูนยบ์รกิารของ USDA ในพืน้ท่ี 

http://www.farmers.gov/americanrescueplan
https://www.farmers.gov/service-center-locator
https://www.farmers.gov/sites/default/files/documents/AD2047-01192021.pdf
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คําถามที ่14: 
มโีปรแกรมทีม่ลีกัษณะแบบเดยีวกนันี้สําหรบัผูกู้ท้ีด่อ้ยโอกาสทางสงัคมโดยองิตามเชือ้ชาตหิรอืชาติ
พนัธุห์รอืไม่  

A. แผนการชว่ยเหลือชาวอเมรกินัโปรแกรมนีมี้ไวส้ําหรบัผูกู้ท่ี้ดอ้ยโอกาสทางสงัคม ตามท่ีสรุปไวใ้นคําถามขอ้ท่ี 
1 FSA มีโปรแกรมใหค้วามชว่ยเหลืออืน่ ๆ อีกมากมายท่ีสามารถใชไ้ด ้
รวมถึงความชว่ยเหลือท่ีดําเนินการเพื่อรบัมือต่อการระบาดใหญ,่ บรกิารเงินกูส้ําหรบัภยัพบิตัแิละเงินกูห้ลกั  
หากคณุกําลงัไดร้บัความเดือดรอ้นทางเศรษฐกจิ เราขอแนะนําใหต้ิดต่อศูนยบ์รกิารของ USDA ในพืน้ท่ี  

คําถามที ่15: ฉนัมหีนี้ทีใ่กลจ้ะครบกําหนดชําระ ฉันควรทําอย่างไร 

A. สําหรบัเงินกูโ้ดยตรงจาก FSA ผูกู้ค้วรดําเนินการชาํระเงินทัง้หมดตามกําหนดตามปกติ 
หรอืสมคัรใชก้ารชาํระเงินสําหรบัภยัพบิตัิท่ีเกีย่วขอ้งกบัโควิด (COVID-related Disaster Set-Aside)  
 
สําหรบัเงินกูส้ถานประกอบการพืน้ท่ีจดัเก็บของฟารม์ (Farm Storage Facility Loans) 
ผูกู้ค้วรดําเนินการชาํระเงินทัง้หมดตามกําหนดตามปกติ  
 
สําหรบัเงินกูแ้บบคํา้ประกนัของ FSA ผูกู้ค้วรดําเนินการชาํระเงินทัง้หมดตามกาํหนดตามปกต ิ
ตามท่ีไดต้กลงไวก้บัผูใ้หกู้ ้  
 
การชาํระเงินเพื่อบรรเทาหนีส้ินจะคํานวณตามจํานวนเงินท่ีคณุเป็นหนีอ้ยู่ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2021 USDA 
ขอแนะนําใหผู้ใ้หกู้มี้ความยืดหยุ่น และไดอ้อกคําแนะนํา ณ วนัท่ี 26 มกราคม 2021 
เพื่อชว่ยผูใ้หกู้ทํ้าความเขา้ใจเกีย่วกบัความยืดหยุ่นท่ีมีอยู่  

คําถามที ่16: ฉันมหีน้ีทีใ่กลจ้ะครบกําหนดชําระ ฉันควรทําอย่างไร 

• สําหรบัเงนิกูโ้ดยตรงของ FSA ทาง USDA ไม่ไดด้ําเนินการใด ๆ 
ต่อผูกู้ท่ี้มีคุณสมบตัิตรงตามเกณฑซ์ึง่ไม่ไดด้ําเนินการชาํระเงินกู ้ 

• สําหรบัเงินกูส้ถานประกอบการพืน้ท่ีจดัเก็บของฟารม์ (Farm Storage Facility Loans) ทาง 
USDA ไม่ไดด้ําเนินการใด ๆ ต่อผูกู้ท่ี้มีคุณสมบตัิตรงตามเกณฑซ์ึง่ไม่ไดด้ําเนินการชําระเงินกู ้ 

• สําหรบัเงินกูแ้บบคํา้ประกนัของ FSA ผูกู้ค้วรดําเนินการชาํระเงินทัง้หมดตามกําหนดตามปกติ 
ตามท่ีไดต้กลงไวก้บัผูใ้หกู้ ้

• การชาํระเงินเพื่อบรรเทาหนีส้ินจะคํานวณตามจํานวนเงินท่ีคุณเป็นหนีอ้ยู่ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2021 
ผูกู้จ้ะไดร้บัเงินคืนสําหรบัการชาํระเงินใด ๆ ท่ีดําเนินการหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2021 USDA 
ขอแนะนําใหผู้ใ้หกู้ม้ีความยืดหยุ่น และไดอ้อกคําแนะนํา ณ วนัท่ี 26 มกราคม 2021 
เพ่ือชว่ยผูใ้หกู้ทํ้าความเขา้ใจเกี่ยวกบัความยืดหยุ่นท่ีมีอยู่ 

 

https://www.farmers.gov/service-center-locator
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คําถามที ่17:  เงินกูข้องฉนัคา้งชําระ 
และฉนัไดร้บัแจง้ว่ากําลงัมกีารเริม่ดําเนินขัน้ตอนการยดึทรพัยห์รอืการชําระบญัช ี 
ฉันตอ้งทําอย่างไรเพือ่ไม่ใหม้กีารยดึทรพัย ์

A.  สําหรบัเงินกูโ้ดยตรง ในชว่งของการเกดิโรคระบาดใหญ่ FSA ไดร้ะงบัการยึดทรพัย ์การติดตามหนี ้
และการดําเนินการท่ีไม่พึงประสงคอื์น่ ๆ ทัง้หมด 
และไดส้นับสนุนใหผู้ใ้หกู้ท่ี้มีเงินกูแ้บบคํา้ประกนัดําเนินการตามความเหมาะสม  FSA 
กําลงัดําเนินการรวบรวมขอ้มูลเกีย่วกบัเงินกูด้งักล่าวทัง้หมดจากผูใ้หกู้ ้ หากคณุมีเงินกูแ้บบคํา้ประกนั 
และผูใ้หกู้ไ้ดว้างแผนท่ีจะดาํเนินการยึดทรพัยห์รอืชาํระบญัช ีโปรดติดต่อศูนยบ์รกิารของ USDA ในพืน้ท่ี 
เพื่อแจง้ให ้FSA ทราบและอาจดาํเนินการแทรกแซง 

คําถามที ่18:  ทาง USDA กําหนดใหต้อ้งมกีารพสูิจนส์ถานะการเป็นพลเมอืงสหรฐัฯ หรอืไม่ 

A. ไม่ตอ้งใชข้อ้มูลเพิ่มเติมเกีย่วกบัสถานะการเป็นพลเมืองสหรฐัฯ หรอืสถานะการยา้ยถิน่ฐาน  
ตามกฎหมายของรฐับาลกลาง เงินกูข้อง FSA มีไวส้ําหรบัพลเมืองสหรฐัฯ 
และผูอ้ยู่อาศยัตามกฎหมายบางประเภท 
โดยขอ้มูลนีไ้ดมี้การตรวจสอบยืนยนัเม่ือมีการดําเนินการกูเ้งินตัง้แต่ตน้ และจะไม่ดําเนินการซํา้อีก 

 
สามารถดขูอ้มูลล่าสดุสําหรบัคําถามท่ีพบบ่อยไดใ้นเว็บไซต ์farmers.gov/AmericanRescuePlan 

 

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