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คาํถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการชาํระหนี ้

ปรับปรุงล่าสดุ: 21 พฤษภาคม 2021 

สามารถตดิต่อศูนย์บริการได้  

หากต้องการความช่วยเหลอืเพ่ิมเติม สามารถติดตอ่ศนูย์บริการของเราได้ในวนัทําการระหวา่งสปัดาห์ตัง้แตเ่วลา 8:00 น. – 19:00 น. 

ตามเวลาตะวนัออก  โทรไปที่หมายเลข 877-508-8364 แล้วเลอืก “American Rescue Plan” (แผนการช่วยเหลอืชาวอเมริกนั) 

มีความช่วยเหลือให้ใช้ได้หลายภาษา หากต้องการเจ้าหน้าที่ที่พดูภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาองักฤษ หรือสเปน 

กรุณาเลือกภาษาองักฤษแล้วแจ้งภาษาที่ต้องการใช้ให้เจ้าหน้าท่ีทราบ  

ผู้ผลิตที่มีคุณสมบัตติรงตามเกณฑ์ 

คาํถามที่ 1: กรุณาอธิบายเพิ่มเตมิเกี่ยวกับการกาํหนดความหมายของคาํว่า 

“เกษตรกรและผู้ทาํฟาร์มปศุสัตว์ที่ด้อยโอกาสทางสังคม” เกณฑ์ที่ตรงกับข้อกาํหนดดังกล่าวมีอะไรบ้าง 

• คําวา่ “เกษตรกรหรือผู้ทําฟาร์มปศสุตัว์ท่ีด้อยโอกาสทางสงัคม” 

หมายถึงเกษตรกรหรือผู้ทําฟาร์มปศสุตัว์ซึง่เป็นสมาชิกกลุม่ผู้ ด้อยโอกาสทางสงัคม 

ซึง่สมาชิกในกลุม่เผชิญกบัอคติทางเชือ้ชาติหรือชาติพนัธุ์เน่ืองมาจากอตัลกัษณ์ของตนในฐานะสมาชิกของกลุม่ดงักลา่วโดยไ

ม่ได้มีการคํานงึถึงคณุสมบติัสว่นบคุคล ตามท่ีระบไุว้ในมาตรา 2501(a) ของบทบญัญติัด้านอาหาร เกษตรกรรม การอนรัุกษ์ 

และการค้า (Food, Agriculture, Conservation, and Trade Act) ปี 1990 (7 U.S.C. 2279(a)) 

สมาชิกของกลุม่ผู้ ด้อยโอกาสทางสงัคมประกอบด้วย แตไ่ม่จํากดัอยูเ่พียงกลุม่ตอ่ไปนี ้  

o ชนพืน้เมืองอเมริกนั หรือชนพืน้เมืองอะแลสกา 

o ชาวเอเชีย 

o ชาวผิวสี หรือชาวอเมริกนัเชือ้สายแอฟริกา 

https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=7-USC-1633060238-1223766743&term_occur=999&term_src=title:7:chapter:55:section:2279
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=7-USC-1988181408-1223766744&term_occur=999&term_src=title:7:chapter:55:section:2279
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o ชาวฮาวายพืน้เมือง หรือชาวเกาะแปซิฟิกอื่น ๆ 

o และชาวฮิสแปนกิ หรือชาวละตินอเมริกา 

• รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรจะพิจารณาเป็นรายกรณีวา่บคุคลกลุม่อื่น ๆ มีคณุสมบติัตรงตามคําจํากดัความนีห้รือไม่ 

ตามคําขอแบบเป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อมรายละเอียดสนบัสนนุ 

• ลกูค้าสินเช่ือของ FSA สามารถระบเุชือ้ชาติและชาติพนัธุ์ของตนได้ตามความสมคัรใจในใบสมคัรสินเช่ือของตน 

หรือใช้แบบฟอร์ม AD-2047 ได้ทกุเม่ือ ในจดหมายตอบรับที่สง่ถึงผู้กู้ทีมี่คณุสมบติัตรงตามเกณฑ์ 

ผู้กู้แตล่ะคนจะต้องให้การรับรองเชือ้ชาติหรือชาติพนัธุ์ของตนก่อนที ่FSA จะทําการจ่ายเงิน  

คาํถามที่ 2: ผู้กู้ ร่วมและสมาชิกที่เป็นนิตบิคุคลมีคุณสมบัตติรงตามเกณฑ์หรือไม่ 

• ใช่ หากมีบคุคลจํานวนหลายคนเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่หนีส้ินในสินเช่ือทีไ่ด้รับสิทธ์ิ และอย่างน้อยหนึง่ในกลุม่บคุคลดงักลา่ว 

(ผู้กู้หลกั, ผู้กู้ ร่วม หรือสมาชิกนิติบคุคลที่มีสว่นรับผิดชอบโดยสว่นตวั) 

มีคณุสมบติัตรงตามเกณฑ์ตามคําจํากดัความท่ีสรุปไว้ในมาตรา 2501  

คาํถามที่ 3: ฉันเป็นผู้เรียกร้องสิทธิ์ที่ชนะคดีในการระงับข้อพพิาทแบบกลุ่ม (เช่น Pigford, Keepseagle) 

และได้รับการปลดหนี ้ฉันได้รับสินเช่ือที่ตรงตามเกณฑ์หน่ึงรายการ ฉันยังมีสิทธิ์ได้รับพจิารณาหรือไม่ 

• ใช่ หากคณุมีหนีส้ินที่ตรงตามเกณฑ์ดงักลา่ว ณ วนัที่ 1 มกราคม 2021 (ดทูี่ “สินเช่ือท่ีตรงตามเกณฑ์” ด้านลา่ง) 

คาํถามที่ 4:  ฉันเคยได้รับสินเช่ือสาํหรับฟาร์มโดยตรงหรือแบบมีการคํา้ประกนัในอดีต 

แต่สูญเสียฟาร์มไปและปัจจุบนัไม่มีหนีสิ้น ฉันยังมีสิทธิ์ตามเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือหรือไม่ 

• หากปัจจบุนัคณุไม่มีเงินกู้สําหรับฟาร์ม คณุจะไม่มีสิทธ์ิได้รับความช่วยเหลอืด้านหนีส้ินภายใต้มาตรา 1005 

แตค่ณุอาจมีสิทธ์ิได้รับสิทธิประโยชน์จากความช่วยเหลือที่ระบไุว้ในมาตรา 1006 ของแผนการช่วยเหลอืชาวอเมริกนั 

(American Rescue Plan) USDA 

กําลงัดําเนินการอย่างแข็งขนัเพ่ือจดัทํากระบวนการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้กู้ ในอดีตท่ีด้อยโอกาสทางสงัคมโดยอิงตามเชือ้ชาติ

และชาติพนัธุ์ โดยจะมีการเผยแพร่รายละเอียดทนัทีท่ีมีการจดัทํากระบวนการดงักลา่ว 

  

สินเช่ือที่ตรงตามเกณฑ์ 

คาํถามที่ 5: สินเช่ือประเภทใดบ้างที่ตรงตามเกณฑ์สาํหรับการจ่ายเงนิภายใต้แผนการช่วยเหลือชาวอเมริกนั (American 

Rescue Plan) 

• สินเช่ือท่ีตรงตามเกณฑ์ ประกอบด้วย 

https://www.farmers.gov/sites/default/files/documents/AD2047-01192021.pdf
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1. สินเช่ือโดยตรงจาก FSA รวมถึงสนิเช่ือสําหรับสถานประกอบการพืน้ท่ีจดัเก็บของฟาร์ม (Farm Storage Facility 

Loans), สินเช่ือเพ่ือการอนรัุกษ์, สนิเช่ือฉกุเฉิน, สินเช่ือสําหรับการเป็นเจ้าของฟาร์ม, 

สินเช่ือสําหรับทุ่งหญ้าเลีย้งสตัว์, สนิเช่ือเพ่ือการทดนํา้และระบายนํา้, สินเช่ือสําหรับการประกอบกิจการ 

(รวมถึงสินเช่ือสําหรับเยาวชนและสินเช่ือรายย่อย) และสินเช่ือสําหรับดินและนํา้, 

สินเช่ือโดยตรงที่ไม่ได้อยู่ในโครงการ 

และสินเช่ือสาํหรับไม้เนือ้อ่อนซึง่มีการออกสินเช่ือเดิมภายใต้บทบญัญติัเสริมความแขง็แกร่งสําหรับฟาร์มและการพั

ฒนาชนบท (Consolidated Farm and Rural Development Act) 

2. สินเช่ือท่ีมีการคํา้ประกนัโดย FSA และดําเนินการโดยผู้ให้กู้ที่ได้รับอนมุติั 

รวมถึงสินเช่ือสําหรับการเป็นเจ้าของฟาร์ม (Farm Ownership Loans), สินเช่ือสําหรับการประกอบกิจการฟาร์ม 

(Farm Operating Loans) และสนิเช่ือเพ่ือการอนรัุกษ์ (Conservation Loans) 

• ทัง้สินเช่ือที่ค้างชําระและสินเช่ือปัจจบุนัมีคณุสมบติัตรงตามเกณฑ์ นอกจากนี ้หนีส้นิที่เก่ียวข้องกบัสินเช่ือประเภทตา่ง ๆ 

เหลา่นีท่ี้ได้รับการสง่ตอ่เพ่ือดําเนินการหกัล้างหรือติดตามหนีก้็มีคณุสมบติัตรงตามเกณฑ์เช่นกนั 

  

คาํถามที่ 6: ฉันมีสินเช่ือเงนิดาวน์สาํหรับการเป็นเจ้าของฟาร์ม โดยฉันเป็นผู้ชาํระเงนิดาวน์ 5% และ FSA 

ให้ความช่วยเหลือทางการเงนิ 45% ของจาํนวนสินเช่ือ ส่วนอกี 50% มาจากผู้ให้สินเช่ือเชิงพาณิชย์ 

แล้วสินเช่ือที่ฉันมีกับผู้ให้สินเช่ือรายอื่นมีคุณสมบัตติรงตามเกณฑ์ที่จะได้รับการจ่ายเงนิจาก ARPA หรือไม่ 

• สินเช่ือท่ีทาง FSA เป็นผู้ให้ความช่วยเหลอืมีคณุสมบติัตรงตามเกณฑ์ สว่นสินเช่ืออกี 50% 

ที่มาจากผู้ให้สินเช่ือเชงิพาณิชย์จะมีคณุสมบติัตรงตามเกณฑ์หากผู้ให้สินเช่ือได้ขอรับการคํา้ประกนัสินเช่ือสําหรับฟาร์มจาก 

FSA กบัสินเช่ือของตน สินเช่ือภาคเอกชนหรือสินเช่ือเชงิพาณิชย์ที่ไม่ได้รับการคํา้ประกนัจาก FSA 

เป็นสินเช่ือที่ไม่มีคณุสมบติัตรงตามเกณฑ์ ซึง่รวมถงึสินเช่ือที่ช่วยในการจดัหาเงินทนุร่วมเพ่ือซือ้อสงัหาริมทรัพย์กบั FSA 

คาํถามที่ 7: สินเช่ือและหนีสิ้นทัง้หมดทัง้แบบโดยตรงและแบบคํา้ประกันของ USDA มีคุณสมบัตติรงตามเกณฑ์ใช่หรือไม่ 

• ไม่ใช่  สินเช่ือเพ่ือการพฒันาชนบท (Rural Development loans), สินเช่ือสําหรับความช่วยเหลอืด้านการตลาดของ FSA 

(FSA Marketing Assistance Loans) และหนีส้ินที่เก่ียวข้องกบัโครงการอื่น ๆ ของ USDA หรือหนีส้นิอืน่ ๆ 

ของรัฐบาลกลางท่ีไม่ใช่ของ USDA ไม่มีคณุสมบติัตรงตามเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธ์ิ 

คาํถามที่ 8:  สินเช่ือสาํหรับฟาร์มจากสถาบันการเงนิที่ให้สินเช่ือเกี่ยวกับฟาร์ม 

หรือธนาคารในท้องถิ่นมีคุณสมบัตติรงตามเกณฑ์หรือไม่ 

• ไม่  สินเช่ือจากผู้ให้สินเช่ือเชิงพาณิชย์ เช่น ธนาคาร เครดิตยเูนียน 

หรือสถาบนัการเงนิที่ให้สินเช่ือเก่ียวกบัฟาร์มท่ีไม่มีการคํา้ประกนัของ FSA รวมอยู่ด้วย ถือวา่ไม่มีคณุสมบติัตรงตามเกณฑ์ 
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คาํถามที่ 9: สินเช่ือโดยตรง สินเช่ือแบบคํา้ประกัน หรือสินเช่ือสถานประกอบการพืน้ที่จัดเก็บสาํหรับฟาร์มที่ได้รับหลังวันที่ 

1 มกราคม 2021 มีคุณสมบัตติรงตามเกณฑ์หรือไม่ 

• ไม่ เฉพาะสินเช่ือที่ดําเนินการและจ่ายให้แก่ผู้กู้  ณ วนัที่ 1 มกราคม 2021 เท่านัน้ที่มีคณุสมบติัตรงตามเกณฑ์  

  

การชาํระหนี ้

คาํถามที่ 10: ฉันจะดูข้อมูลประกาศเกี่ยวกบัการจ่ายเงนิให้กับผู้กู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคมของ USDA ได้ที่ไหน 

• ดขู้อมลูท่ีประกาศเก่ียวกบัความพร้อมของเงินทนุ ซึง่มีรายละเอยีดเก่ียวกบัการจ่ายเงินของ ARPA 

สําหรับสินเช่ือที่มีคณุสมบติัตรงตามเกณฑ์ ประกาศแยกอีกฉบบัจะมีข้อมลูเก่ียวกบัผู้กู้และผู้ให้กู้สินเช่ือท่ีมีการคํา้ประกนั 

และผู้กู้สําหรับสินเช่ือโดยตรงสําหรับฟาร์มที่ไม่มีหลกัประกนัหรือไม่มีการประกอบกิจการฟาร์มท่ีดําเนินอยูอ่ีกตอ่ไป 

และกอ่นหน้านีไ้ด้มีการสง่ตอ่สินเช่ือดงักลา่วไปยงักรมธนารักษ์เพ่ือเรียกเกบ็หนีเ้ป็นการชดเชย 

โดยจะมีการตีพิมพ์ประกาศดงักลา่วในเอกสารของรัฐบาลกลางภายใน 120 วนั  

คาํถามที่ 11: 

ผู้กู้ของสินเช่ือโดยตรงที่มีคุณสมบัตติรงตามเกณฑ์จะได้รับแจ้งเกี่ยวกบัข้อกาํหนดการชาํระสินเช่ือผ่านทางใดและมีข้อมูลใ

ดบ้าง  

• มีสองวิธีในการแจ้งให้ประชาชนทราบดงันี ้

o สําเนาประกาศเก่ียวกบัความพร้อมของเงินทนุพร้อมรายละเอยีดการดําเนินการ 

o FSA จะสง่จดหมายตอบรับ (form FSA-2601) 

ทางไปรษณีย์ถึงนติิบคุคลและผู้กู้ ท่ีมีคณุสมบติัตรงตามเกณฑ์ทกุรายสําหรับสินเช่ือโดยตรง 

ข้อมลูทีอ่ยู่ในเอกสารประกอบด้วยยอดสินเช่ือคงค้าง, ข้อมลูการคํานวณการชําระเงิน, 

คําขอข้อมลูบญัชีธนาคารสําหรับนําฝากโดยตรง 

และข้อมลูการกําหนดวา่ผู้กู้ เป็นผู้ ด้อยโอกาสทางสงัคมตามที่มีการบนัทกึข้อมลูในแฟ้มข้อมลูของ FSA 

ในจดหมายตอบรับมีคําแนะในการตอบรับ ปฏิเสธ หรือขอเข้าพบกบั FSA 

ผู้กู้ ท่ีต้องการได้รับจดหมายตอบรับทางไปรษณีย์ควรติดตอ่ศนูย์บริการของ FSA ในพืน้ท่ีของตน 

ดแูม่แบบจดหมายตอบรับได้ท่ี farmers.gov/AmericanRescuePlan 

คาํถามที่ 12: ผู้กู้สามารถทาํอะไรได้บ้างก่อนจะได้รับจดหมายตอบรับ 

• ผู้กู้สามารถติดตอ่ศนูย์บริการในพืน้ที่ เพื่อยืนยนัเกณฑ์การได้รับสิทธ์ิของตนซึง่มีข้อมลูบนัทกึไว้ท่ี 

FSA ในกรณีที่ต้องมีการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมลู ผู้กู้สามารถกรอกแบบฟอร์ม AD-2047 ของ 

USDA หรือติดตอ่ศนูย์บริการของ FSA ในพืน้ท่ีเพ่ืออปัเดตประวติัข้อมลูของตน นอกจากนี ้

ผู้กู้อาจต้องการตรวจทบทวนเอกสารสินเช่ือและประวติัการชําระเงิน แล้วเปรียบเทียบกบัข้อมลูในจดหมายตอบรับท่ีได้รับ  

https://www.federalregister.gov/public-inspection/2021-11155/funds-availability-american-rescue-plan-act-loan-payment
https://www.federalregister.gov/public-inspection/2021-11155/funds-availability-american-rescue-plan-act-loan-payment
https://www.farmers.gov/node/29158
https://www.farmers.gov/service-center-locator
https://www.farmers.gov/sites/default/files/documents/AD2047-01192021.pdf
https://www.farmers.gov/sites/default/files/documents/AD2047-01192021.pdf
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คาํถามที่ 13: การชาํระหนีท้ี่จะได้รับอยู่ที่จาํนวนเท่าใด 

• คองเกรสได้อนมุติัจํานวนหนีส้ินสําหรับสินเช่ือที่ตรงตามเกณฑ์ไว้สงูสดุที่ 120% 

จํานวนดงักลา่วจะเป็นไปตามจํานวนที่ค้างชําระ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2021 การชําระสนิเช่ือที่ได้รับจากผู้กู้หลงัวนัที ่1 มกราคม 

2021 จะไม่ลดจํานวนการชําระหนีจ้าก FSA สําหรับแผนการช่วยเหลอืชาวอเมริกนั (American Rescue Plan) 

สามารถตรวจทบทวนรายละเอยีดของขัน้ตอนและการชําระหนนีก้บัผู้กู้ ได้ก่อนการดําเนินการ 

ในจดหมายตอบรับแตล่ะฉบบัมีรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีขอนดัพบกบัเจ้าหน้าท่ีของ FSA ระบไุว้ 

คาํถามที่ 14: ผู้กู้ควรทาํอย่างไรในกรณีที่ต้องการโต้แย้งข้อมูลในจดหมายตอบรับ (แบบฟอร์ม FSA-2601) 

• ผู้กู้ควรเลือกตวัเลอืกในจดหมายตอบรับเพ่ือขอเข้าพบเจ้าหน้าท่ีของ FSA หากต้องมีการแก้ไขข้อมลู 

จะมีการนําสง่จดหมายตอบรับฉบบัใหม่ให้ ในกรณีที่มีข้อขดัแย้ง เจ้าหน้าที่จะนําเสนอตวัเลือกในการขออทุธรณ์ 

คาํถามที่ 15: จะเกิดอะไรขึน้หากมีสินเช่ือหลายรายการ 

• สําหรับผู้กู้ที่มีคณุสมบติัตรงตามเกณฑ์ จํานวนเงินสงูสดุไม่เกิน 120% 

จะผกูกบัจํานวนหนีส้ินรวมทัง้หมดจากสินเช่ือทัง้หมดที่มีคณุสมบติัตรงตามเกณฑ์ของผู้กู้ 

คาํถามที่ 16: ผู้กู้จะได้รับประกาศแจ้งข้อเสนอของสินเช่ือโดยตรงเม่ือใด และจะมีการจ่ายเงนิเม่ือใด 

• FSA จะเร่ิมสง่จดหมายตอบรับทางไปรษณีย์ในช่วงวนัที่ 24 พฤษภาคม 

ผู้กู้สําหรับสินเช่ือโดยตรงสว่นใหญ่จะได้รับจดหมายตอบรับภายในวนัที่ 30 มิถนุายน 

หลงัได้รับจดหมายตอบรับพร้อมลายมือช่ือท่ีกําหนดทัง้หมดแล้ว  FSA จะใช้เวลาประมาณ 3 

สปัดาห์ในการชําระคืนสินเช่ือและจ่ายเงินให้แก่ผู้กู้  ผู้กู้สามารถติดตอ่ศนูย์บริการของ FSA ในพืน้ท่ีของตนเพ่ือสอบถามข้อมลู 

แตข่อแนะนําให้ผู้กู้ รอจนถงึช่วงกลางเดือนกรกฎาคมก่อนที่จะสอบถามสถานะของจดหมายตอบรับหรือการชําระเงินโดยตรง 

คาํถามที่ 17: จะมีการปล่อยคนืทรัพย์สินคํา้ประกันเม่ือใดหากมีการนําอุปกรณ์, ปศุสัตว์ 

และ/หรืออสังหาริมทรัพย์มาใช้คํา้ประกนัสินเช่ือ  

• FSA 

จะปลอ่ยคืนทรัพย์สินสําหรับสินเช่ือทัง้หมดที่มีการชําระคืนเต็มจํานวนตามกฎหมายของรัฐหลงัจากการชําระคืนสินเช่ือโดย

ตรงงวดสดุท้าย 

คาํถามที่ 18: มีกาํหนดเวลาให้ผู้กู้ตอบกลับจดหมายตอบรับที่ได้รับจาก FSA หรือไม่ 

• หากไม่มีการตอบรับหรือปฏิเสธข้อเสนออย่างเป็นทางการภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีเสนอครัง้แรก ทาง FSA 

จะสง่จดหมายเตือนและโทรติดตอ่ หรือสง่อีเมลในกรณีที่มีข้อมลูติดตอ่อยู่ในระบบ 

หากไม่ได้รับคําตอบในการตอบรับหรือปฏิเสธข้อเสนอหลงัจาก 60 วนันบัจากวนัที่เสนอครัง้แรก ทาง FSA 

จะแจ้งเตือนผู้กู้ดงักลา่วเป็นครัง้ทีส่อง เพ่ือแจ้งวา่จะไม่มีการชําระเงินเว้นแตผู่้ รับท่ีมีสทิธ์ิจะติดตอ่ FSA 
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จะมีการประกาศให้ทราบในกรณีท่ี FSA กําหนดเส้นตายทดุท้าย 

และจะมีการสง่ประกาศแจ้งขัน้สดุท้ายถึงผู้กู้ เป็นเวลาอย่างน้อย  30 วนัก่อนจะถึงกําหนด 

  

คาํถามอื่น ๆ 

คาํถามที่ 19: มีค่าธรรมเนียมที่ทาง USDA เรียกเกบ็ในการเข้าร่วมหรือไม่ 

หรือต้องมีบุคคลที่สามเพื่อช่วยในการขอรับความช่วยเหลือสาํหรับสินเช่ือนีห้รือไม่ 

• ไม่มีคา่ธรรมเนียมในการเข้าร่วม เจ้าหน้าท่ีของ FSA จะให้ความช่วยเหลอืในการตอบคําถามแก่ผู้กู้ โดยไม่มีคา่ใช้จ่ายใด ๆ 

และจะช่วยผู้ผลิตกรอกข้อมลูในเอกสารท่ีกําหนด ไม่จําเป็นต้องใช้บคุคลที่สามในการขอรับความช่วยเหลือในครัง้นี ้

และสามารถติดตอ่ USDA ได้โดยตรง USDA วางแผนท่ีจะร่วมมือกบัองค์กรและมหาวิทยาลยัในชมุชนในการเผยแพร่ข้อมลู 

การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค และให้ผู้กู้สามารถเข้าถงึบริการด้านการเงิน บริการทางกฎหมาย และการวางแผนด้านภาษี 

โดยใช้แหลง่ทรัพยากรข้อมลูท่ีระบไุว้ในมาตรา 1006 ของ ARP USDA 

จะชดเชยคา่ตอบแทนให้แก่พนัธมิตรอย่างเป็นทางการเหลา่นี ้แต่ผู้กู้จะไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 

หากได้รับการติดตอ่จากบคุคลท่ีต้องการให้มีการชําระเงินหรือที่ดเูหมือนเป็นการหลอกลวง โปรดแจ้งข้อมลูดงักลา่วให้ USDA 

ทราบเพ่ือดําเนินการตรวจสอบ 

คาํถามที่ 20: ฉันเป็นผู้ผลิตที่ด้อยโอกาสทางสังคมซึ่งมีสินเช่ือที่มีคุณสมบัตติรงตามเกณฑ์ 

แต่ฉันไม่ได้ระบเุชือ้ชาตหิรือชาตพิันธ์ุไว้กับสาํนักงานในพืน้ที่ ฉันควรทาํอย่างไร 

• มีตวัเลือกให้ดําเนนิการได้หลายวิธี ซึง่ขณะนีท้กุวิธีจะใช้แบบฟอร์ม USDA AD-2047: 

o ติดต่อศนูย์บริการของ USDA ในพืน้ท่ี แล้วแจ้งให้ศนูย์ทราบวา่คณุต้องการกรอกแบบฟอร์มดงักลา่วทางโทรศพัท์ 

o ดาวน์โหลดแล้วพิมพ์แบบฟอร์ม AD-2047 เซ็นช่ือแล้วสง่ไปรษณีย์ 

หรือนําสง่แบบฟอร์มดงักลา่วไปทีศ่นูย์บริการของ USDA ในพืน้ท่ี 

คาํถามที่ 21: มีโครงการที่มีลักษณะแบบเดียวกนันีส้าํหรับผู้กู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคมโดยอิงตามเชือ้ชาตหิรือชาตพิันธ์ุหรือไม่ 

• แผนการช่วยเหลอืชาวอเมริกนัโครงการนีมี้ไว้สําหรับผู้กู้ที่ด้อยโอกาสทางสงัคม ตามที่สรุปไว้ในคําถามข้อที ่1 FSA 

มีโครงการให้ความช่วยเหลอือื่น ๆ อีกมากมายท่ีสามารถใช้ได้ 

รวมถึงความช่วยเหลือที่ดําเนินการเพ่ือรับมือตอ่การระบาดใหญ่, บริการเงินกู้สําหรับภยัพิบติัและเงินกู้หลกั 

หากคณุกําลงัได้รับความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ เราขอแนะนําให้ติดตอ่ศนูย์บริการของ USDA ในพืน้ท่ี 

คาํถามที่ 22: ฉันมีหนีท้ี่ใกล้จะครบกาํหนดชาํระ ฉันควรทาํอย่างไร 

• สําหรับสินเช่ือโดยตรงของ FSA ทาง USDA ไม่ได้ดําเนินการใด ๆ 

ตอ่ผู้กู้ที่มีคณุสมบติัตรงตามเกณฑ์ซึง่ไม่ได้ดําเนินการชําระเงินกู้ 

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
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• สําหรับสินเช่ือสถานประกอบการพืน้ท่ีจดัเก็บของฟาร์ม (Farm Storage Facility Loans) ทาง USDA ไม่ได้ดําเนินการใด ๆ 

ตอ่ผู้กู้ที่มีคณุสมบติัตรงตามเกณฑ์ซึง่ไม่ได้ดําเนินการชําระเงินกู้ 

• สําหรับสินเช่ือแบบคํา้ประกนัของ FSA ผู้กู้ควรดําเนินการชําระเงินทัง้หมดตามกําหนดตามปกติ ตามท่ีได้ตกลงไว้กบัผู้ให้กู้ 

• การชําระเงินเพ่ือบรรเทาหนีส้ินจะคํานวณตามจํานวนเงินท่ีคณุเป็นหนีอ้ยู ่ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2021 

ผู้กู้จะได้รับเงินคืนสําหรับการชําระเงินใด ๆ ที่ดําเนินการหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2021 USDA 

ได้แนะนําให้ผู้ให้สินเช่ือมีความยืดหยุ่น และได้ออกคําแนะนํา ณ วนัที่ 26 มกราคม 2021 

เพ่ือช่วยผู้ให้สินเช่ือทําความเข้าใจเก่ียวกบัความยืดหยุ่นที่มีอยู ่

คาํถามที่ 23:  เงนิกู้ของฉันค้างชาํระ 

และฉันได้รับแจ้งว่ากาํลังมีการเร่ิมดาํเนินขัน้ตอนการยดึทรัพย์หรือการชาํระบญัชี  ฉันต้องทาํอย่างไรเพื่อไม่ให้มีการยดึ

ทรัพย์ 

• สําหรับสินเช่ือโดยตรง ในช่วงของการเกิดโรคระบาดใหญ่ FSA ได้ระงบัการยดึทรัพย์ การติดตามหนี ้

และการดําเนินการที่ไม่พงึประสงค์อื่น ๆ ทัง้หมด 

และได้สนบัสนนุให้ผู้ให้สินเช่ือท่ีมีสนิเช่ือแบบคํา้ประกนัดําเนินการตามความเหมาะสม FSA 

กําลงัดําเนินการรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัสินเช่ือดงักลา่วทัง้หมดจากผู้ให้สินเช่ือ หากคณุมีสินเช่ือแบบคํา้ประกนั 

และผู้ให้สินเช่ือได้วางแผนท่ีจะดําเนินการยดึทรัพย์หรือชําระบญัชี โปรดติดตอ่ศนูย์บริการของ USDA ในพืน้ที ่เพ่ือแจ้งให้ 

FSA ทราบและอาจดําเนินการแทรกแซง 

คาํถามที่ 24:  ทาง USDA กาํหนดให้ต้องมีการพสูิจน์สถานะการเป็นพลเมืองสหรัฐฯ หรือไม่ 

• ไม่ต้องใช้ข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสถานะการเป็นพลเมืองสหรัฐฯ หรือสถานะการย้ายถ่ินฐาน ตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง 

เงินกู้ของ FSA มีไว้สําหรับพลเมืองสหรัฐฯ และผู้อยูอ่าศยัตามกฎหมายบางประเภท 

โดยข้อมลูนีไ้ด้มีการตรวจสอบยืนยนัเม่ือมีการดําเนนิการสินเช่ือตัง้แตต้่น และจะไม่ดําเนินการซํา้อีก 

คาํถามที่ 25: เพราะเหตุใดการชาํระสินเช่ือแบบคํา้ประกนัสาํหรับฟาร์มจงึไม่รวมอยู่ในการชาํระเงนิรอบแรก  

• การดําเนินการด้านบญัชีการเงินและองค์ประกอบของโครงการระหวา่งสินเช่ือโดยตรงและสินเช่ือแบบคํา้ประกนัมีความแตก

ตา่งที่สําคญั เพ่ือให้มีการจ่ายเงินอย่างทนัท่วงทีแก่ผู้กู้ ให้มากที่สดุ ทาง USDA 

ได้เร่ิมต้นชําระเงินสําหรับบญัชีสนิเช่ือโดยตรงสว่นใหญ่ก่อนท่ีขัน้ตอนการชําระสินเช่ือแบบคํา้ประกนัจะเสร็จสิน้ 

ผู้กู้ ท่ีมีคณุสมบติัตรงตามเกณฑ์ประมาณ 85% มีสนิเช่ือโดยตรง 

คาํถามที่ 26: ผู้กู้ควรทาํอย่างไรในกรณีที่ไม่ได้รับจดหมายตอบรับหรือมีการสูญหาย 

• ผู้กู้ควรติดตอ่เจ้าหน้าท่ีศนูย์บริการของ FSA ในพืน้ท่ีของตน  

คาํถามที่ 27: ผู้ที่ได้รับเงนิจาก ARPA จะมีสิทธิ์ได้รับสินเช่ือของ FSA ในอนาคตหรือไม่ 

https://www.farmers.gov/service-center-locator
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• ใช่ FSA สนบัสนนุให้มีการใช้โครงการสินเช่ือของหน่วยงาน ลกูค้าควรติดตอ่ศนูย์บริการของ FSA 

ในพืน้ท่ีหากมีคําถามเก่ียวกบัความช่วยเหลอืด้านสินเช่ือ 

คาํถามที่ 28: ผู้ให้สินเช่ือเชิงพาณิชย์ซึ่งออกสินเช่ือที่ FSA 

ให้การคํา้ประกนัแก่ผู้กู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคมที่มีคุณสมบัตติรงตามเกณฑ์จะได้รับการชาํระคนืสินเช่ือรวมทัง้หมดหรือเฉพาะ

จาํนวนที่มีการคํา้ประกัน (90% หรือ 95%) 

• จะมีการชําระยอดคงเหลือของสินเช่ือท่ีมีการคํา้ประกนัที่ค้างอยู่ทัง้หมด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2021 

โดยไม่คํานงึถึงระดบัการคํา้ประกนั 

คาํถามที่ 29: มีความช่วยเหลือใดบ้างที่ผู้กู้ที่ไม่พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ได้ 

• ผู้กู้สามารถโทรติดตอ่ศนูย์บริการท่ีหมายเลข 877-508-8364 แล้วเลือก “American Rescue Plan 

(แผนการช่วยเหลอืชาวอเมริกนั)” มีความช่วยเหลือให้ใช้ได้หลายภาษา 

หากผู้กู้ ต้องการพดูคยุกบัเจ้าหน้าท่ีที่พดูภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาองักฤษ หรือสเปน 

กรุณาเลือกภาษาองักฤษแล้วแจ้งภาษาที่ต้องการใช้ให้เจ้าหน้าท่ีทราบ นอกจากนี ้

ผู้กู้ ท่ีได้รับแจ้งข้อเสนอสามารถติดตอ่ศนูย์บริการของ FSA เพ่ือสอบถามข้อมลูได้ 

มีบริการลา่มและการแปลเอกสารท่ีสามารถใช้ได้หากต้องการ 

ในจดหมายที่จะสง่ถึงผู้กู้ ในอนาคตจะมีข้อมลูความช่วยเหลือเพ่ิมเติมสําหรับผู้กู้ผ่านทางองค์กรของชมุชนและผู้ให้บริการราย

อื่น ๆ  และจะประกาศให้ทราบในเว็บไซต์farmers.gov/americanrescueplan ผ่านทาง GovDelivery และข่าวประชาสมัพนัธ์ 

คาํถามที่ 30: เน่ืองจากผู้ให้สินเช่ือซึ่งได้รับอนุมัตจิาก FSA 

ที่เข้าร่วมโครงการสินเช่ือแบบคํา้ประกันโดยปกตอิาจจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลด้านประชากรของผู้กู้ ทาง FSA 

วางแผนที่จะใช้วิธีใดในการระบุหาว่าผู้กู้รายใดมีคุณสมบัตติรงตามเกณฑ์สาํหรับแผนการช่วยเหลือชาวอเมริกัน (ARPA) 

• การเก็บรวบรวมข้อมลูด้านเชือ้ชาติและชาติพนัธุ์โดยสมคัรใจมีระบอุยูใ่นใบสมคัรที่ผู้กู้ ต้องกรอกและผู้ให้สินเช่ือต้องดําเนินกา

รขอรับการคํา้ประกนัจาก FSA ผู้กู้สามารถติดตอ่สํานกังานของ FSA 

ในพืน้ท่ีเพ่ือยืนยนัการกําหนดเชือ้ชาติและชาติพนัธุ์ของตนได้ 

ขอแนะนําให้ผู้กู้ ท่ีมีคณุสมบติัตรงตามเกณฑ์ทกุรายสง่แบบฟอร์ม AD-2047 ของ 

USDA และให้ข้อมลูการกําหนดเชือ้ชาติและชาติพนัธุ์แก ่FSA โดยตรง ในเดือนพฤษภาคม 2021 ทาง FSA 

ได้สง่จดหมายถึงผู้กู้ทกุรายท่ีมีสินเช่ือหลกัโดยตรงและท่ีมีการคํา้ประกนัซึง่มีข้อมลูระบอุยู่ในประวติัข้อมลูของ FSA 

วา่เป็นผู้ ด้วยโอกาสทางสงัคมโดยองิตามเชือ้ชาติหรือชาติพนัธุ์ 

จดหมายอีกฉบบัได้สง่ถึงผู้กู้ซึง่ไม่มีข้อมลูด้านเชือ้ชาติหรือชาติพนัธุ์ของตนระบไุว้ในประวติัข้อมลูของ FSA 

และมีรายละเอยีดขัน้ตอนเพ่ือให้ผู้กู้ทําการอปัเดตประวติัข้อมลูของตนกบัศนูย์บริการของ FSA ในพืน้ท่ี ลกูค้าของ FSA 

สามารถกรอกแบบฟอร์ม AD-2047 แล้วนําสง่ไปที่ศนูย์บริการของ FSA ในพืน้ท่ีได้ 

คาํถามที่ 31: เพราะเหตุใดการชาํระเงนิสาํหรับ FSA ของ ARPA จงึมีให้เฉพาะผู้กู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคมเท่านัน้  

https://www.farmers.gov/americanrescueplan
https://www.farmers.gov/sites/default/files/documents/AD2047-01192021.pdf
https://www.farmers.gov/sites/default/files/documents/AD2047-01192021.pdf
https://www.farmers.gov/sites/default/files/documents/AD2047-01192021.pdf
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• สภาคองเกรสได้อนมุติัการชําระหนีเ้พ่ือให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ผู้ผลิตที่ด้อยโอกาสทางสงัคมตามท่ีกําหนดไว้ในมา

ตรา 2501 (a) ของร่างกฎหมายสําหรับฟาร์ม (Farm Bill) ปี 1990 

ผู้ผลิตเหลา่นีไ้ม่มีสิทธิเหมือนผู้ผลิตรายอื่นเน่ืองจากการปฏิบติัที่ไม่เท่าเทียมที่มีผลทัว่ทัง้ระบบ ซึง่รวมทัง้จาก USDA  

 


	คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการชำระหนี้

