คําถามที่พบบ่ อยเกี่ยวกับการชําระหนี ้
ปรับปรุงล่าสุด: 21 พฤษภาคม 2021
สามารถติดต่ อศูนย์ บริการได้
หากต้ องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม สามารถติดต่อศูนย์บริ การของเราได้ ในวันทําการระหว่างสัปดาห์ตั ้งแต่เวลา 8:00 น. – 19:00 น.
ตามเวลาตะวันออก โทรไปที่หมายเลข 877-508-8364 แล้ วเลือก “American Rescue Plan” (แผนการช่วยเหลือชาวอเมริ กนั )
มีความช่วยเหลือให้ ใช้ ได้ หลายภาษา หากต้ องการเจ้ าหน้ าที่ที่พดู ภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ หรื อสเปน
กรุณาเลือกภาษาอังกฤษแล้ วแจ้ งภาษาที่ต้องการใช้ ให้ เจ้ าหน้ าที่ทราบ
ผู้ผลิตที่มีคุณสมบัตติ รงตามเกณฑ์
คําถามที่ 1: กรุณาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกําหนดความหมายของคําว่ า
“เกษตรกรและผู้ทาํ ฟาร์ มปศุสัตว์ ท่ ดี ้ อยโอกาสทางสังคม” เกณฑ์ ท่ ตี รงกับข้ อกําหนดดังกล่ าวมีอะไรบ้ าง
•

คําว่า “เกษตรกรหรื อผู้ทําฟาร์ มปศุสตั ว์ที่ด้อยโอกาสทางสังคม”
หมายถึงเกษตรกรหรื อผู้ทําฟาร์ มปศุสตั ว์ซงึ่ เป็ นสมาชิกกลุม่ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ซึง่ สมาชิกในกลุม่ เผชิญกับอคติทางเชื ้อชาติหรื อชาติพนั ธุ์เนื่องมาจากอัตลักษณ์ของตนในฐานะสมาชิกของกลุม่ ดังกล่าวโดยไ
ม่ได้ มีการคํานึงถึงคุณสมบัติสว่ นบุคคล ตามที่ระบุไว้ ในมาตรา 2501(a) ของบทบัญญัติด้านอาหาร เกษตรกรรม การอนุรักษ์
และการค้ า (Food, Agriculture, Conservation, and Trade Act) ปี 1990 (7 U.S.C. 2279(a))
สมาชิกของกลุม่ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมประกอบด้ วย แต่ไม่จํากัดอยูเ่ พียงกลุม่ ต่อไปนี ้
o

ชนพื ้นเมืองอเมริกนั หรื อชนพื ้นเมืองอะแลสกา

o

ชาวเอเชีย

o

ชาวผิวสี หรื อชาวอเมริ กนั เชื ้อสายแอฟริ กา
1

o

ชาวฮาวายพื ้นเมือง หรือชาวเกาะแปซิฟิกอื่น ๆ

o

และชาวฮิสแปนิก หรื อชาวละตินอเมริ กา

•

รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรจะพิจารณาเป็ นรายกรณีวา่ บุคคลกลุม่ อื่น ๆ มีคณ
ุ สมบัติตรงตามคําจํากัดความนี ้หรื อไม่
ตามคําขอแบบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรพร้ อมรายละเอียดสนับสนุน

•

ลูกค้ าสินเชื่อของ FSA สามารถระบุเชื ้อชาติและชาติพนั ธุ์ของตนได้ ตามความสมัครใจในใบสมัครสินเชื่อของตน

หรื อใช้ แบบฟอร์ ม AD-2047 ได้ ทกุ เมื่อ ในจดหมายตอบรับที่สง่ ถึงผู้ก้ ทู มี่ ีคณ
ุ สมบัติตรงตามเกณฑ์
ผู้ก้ แู ต่ละคนจะต้ องให้ การรับรองเชื ้อชาติหรื อชาติพนั ธุ์ของตนก่อนที่ FSA จะทําการจ่ายเงิน
คําถามที่ 2: ผู้ก้ รู ่ วมและสมาชิกที่เป็ นนิตบิ คุ คลมีคุณสมบัตติ รงตามเกณฑ์ หรือไม่
•

ใช่ หากมีบคุ คลจํานวนหลายคนเป็ นผู้รับผิดชอบต่อหนี ้สินในสินเชื่อทีไ่ ด้ รับสิทธิ์ และอย่างน้ อยหนึง่ ในกลุม่ บุคคลดังกล่าว
(ผู้ก้ หู ลัก, ผู้ก้ รู ่วม หรื อสมาชิกนิติบคุ คลที่มีสว่ นรับผิดชอบโดยส่วนตัว)
มีคณ
ุ สมบัติตรงตามเกณฑ์ตามคําจํากัดความที่สรุปไว้ ในมาตรา 2501

คําถามที่ 3: ฉันเป็ นผู้เรียกร้ องสิทธิ์ท่ ชี นะคดีในการระงับข้ อพิพาทแบบกลุ่ม (เช่ น Pigford, Keepseagle)
และได้ รับการปลดหนี ้ ฉันได้ รับสินเชื่อที่ตรงตามเกณฑ์ หนึ่งรายการ ฉันยังมีสิทธิ์ได้ รับพิจารณาหรือไม่
•

ใช่ หากคุณมีหนี ้สินที่ตรงตามเกณฑ์ดงั กล่าว ณ วันที่ 1 มกราคม 2021 (ดูที่ “สินเชื่อทีต่ รงตามเกณฑ์” ด้ านล่าง)

คําถามที่ 4: ฉันเคยได้ รับสินเชื่อสําหรับฟาร์ มโดยตรงหรือแบบมีการคํา้ ประกันในอดีต
แต่ สูญเสียฟาร์ มไปและปั จจุบนั ไม่ มีหนีส้ นิ ฉันยังมีสทิ ธิ์ตามเกณฑ์ ท่ จี ะได้ รับความช่ วยเหลือหรือไม่
•

หากปั จจุบนั คุณไม่มีเงินกู้สําหรับฟาร์ ม คุณจะไม่มีสิทธิ์ได้ รับความช่วยเหลือด้ านหนี ้สินภายใต้ มาตรา 1005
แต่คณ
ุ อาจมีสิทธิ์ได้ รับสิทธิประโยชน์จากความช่วยเหลือที่ระบุไว้ ในมาตรา 1006 ของแผนการช่วยเหลือชาวอเมริ กนั
(American Rescue Plan) USDA
กําลังดําเนินการอย่างแข็งขันเพื่อจัดทํากระบวนการให้ ความช่วยเหลือแก่ผ้ กู ้ ใู นอดีตที่ด้อยโอกาสทางสังคมโดยอิงตามเชื ้อชาติ
และชาติพนั ธุ์ โดยจะมีการเผยแพร่รายละเอียดทันทีที่มกี ารจัดทํากระบวนการดังกล่าว

สินเชื่อที่ตรงตามเกณฑ์
คําถามที่ 5: สินเชื่อประเภทใดบ้ างที่ตรงตามเกณฑ์ สาํ หรับการจ่ ายเงินภายใต้ แผนการช่ วยเหลือชาวอเมริกนั (American
Rescue Plan)
•

สินเชื่อที่ตรงตามเกณฑ์ ประกอบด้ วย
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1. สินเชื่อโดยตรงจาก FSA รวมถึงสินเชื่อสําหรับสถานประกอบการพื ้นทีจ่ ดั เก็บของฟาร์ ม (Farm Storage Facility
Loans), สินเชื่อเพื่อการอนุรักษ์ , สินเชื่อฉุกเฉิน, สินเชื่อสําหรับการเป็ นเจ้ าของฟาร์ ม,
สินเชื่อสําหรับทุ่งหญ้ าเลี ้ยงสัตว์, สินเชื่อเพือ่ การทดนํ ้าและระบายนํ ้า, สินเชื่อสําหรับการประกอบกิจการ
(รวมถึงสินเชื่อสําหรับเยาวชนและสินเชื่อรายย่อย) และสินเชื่อสําหรับดินและนํ ้า,
สินเชื่อโดยตรงที่ไม่ได้ อยู่ในโครงการ
และสินเชื่อสําหรับไม้ เนื ้ออ่อนซึง่ มีการออกสินเชื่อเดิมภายใต้ บทบัญญัตเิ สริ มความแข็งแกร่งสําหรับฟาร์ มและการพั
ฒนาชนบท (Consolidated Farm and Rural Development Act)
2. สินเชื่อที่มกี ารคํ ้าประกันโดย FSA และดําเนินการโดยผู้ให้ ก้ ทู ี่ได้ รับอนุมตั ิ
รวมถึงสินเชื่อสําหรับการเป็ นเจ้ าของฟาร์ ม (Farm Ownership Loans), สินเชื่อสําหรับการประกอบกิจการฟาร์ ม
(Farm Operating Loans) และสินเชื่อเพือ่ การอนุรักษ์ (Conservation Loans)
•

ทังสิ
้ นเชื่อที่ค้างชําระและสินเชื่อปัจจุบนั มีคณ
ุ สมบัติตรงตามเกณฑ์ นอกจากนี ้ หนี ้สินที่เกี่ยวข้ องกับสินเชื่อประเภทต่าง ๆ
เหล่านี ้ที่ได้ รับการส่งต่อเพื่อดําเนินการหักล้ างหรื อติดตามหนี ้ก็มีคณ
ุ สมบัติตรงตามเกณฑ์เช่นกัน

คําถามที่ 6: ฉันมีสินเชื่อเงินดาวน์ สาํ หรับการเป็ นเจ้ าของฟาร์ ม โดยฉันเป็ นผู้ชาํ ระเงินดาวน์ 5% และ FSA
ให้ ความช่ วยเหลือทางการเงิน 45% ของจํานวนสินเชื่อ ส่ วนอีก 50% มาจากผู้ให้ สินเชื่อเชิงพาณิชย์
แล้ วสินเชื่อที่ฉันมีกับผู้ให้ สินเชื่อรายอื่นมีคุณสมบัตติ รงตามเกณฑ์ ท่ จี ะได้ รับการจ่ ายเงินจาก ARPA หรือไม่
•

สินเชื่อทีท่ าง FSA เป็ นผู้ให้ ความช่วยเหลือมีคณ
ุ สมบัติตรงตามเกณฑ์ ส่วนสินเชื่ออีก 50%
ที่มาจากผู้ให้ สินเชื่อเชิงพาณิชย์จะมีคณ
ุ สมบัติตรงตามเกณฑ์หากผู้ให้ สินเชื่อได้ ขอรับการคํ ้าประกันสินเชื่อสําหรับฟาร์ มจาก
FSA กับสินเชื่อของตน สินเชื่อภาคเอกชนหรือสินเชื่อเชิงพาณิชย์ที่ไม่ได้ รับการคํ ้าประกันจาก FSA
เป็ นสินเชื่อที่ไม่มคี ณ
ุ สมบัติตรงตามเกณฑ์ ซึง่ รวมถึงสินเชื่อที่ช่วยในการจัดหาเงินทุนร่วมเพื่อซื ้ออสังหาริ มทรัพย์กบั FSA

คําถามที่ 7: สินเชื่อและหนีส้ ินทัง้ หมดทัง้ แบบโดยตรงและแบบคํา้ ประกันของ USDA มีคุณสมบัตติ รงตามเกณฑ์ ใช่ หรือไม่
•

ไม่ใช่ สินเชื่อเพือ่ การพัฒนาชนบท (Rural Development loans), สินเชื่อสําหรับความช่วยเหลือด้ านการตลาดของ FSA
(FSA Marketing Assistance Loans) และหนี ้สินที่เกี่ยวข้ องกับโครงการอื่น ๆ ของ USDA หรื อหนี ้สินอืน่ ๆ
ของรัฐบาลกลางที่ไม่ใช่ของ USDA ไม่มีคณ
ุ สมบัตติ รงตามเกณฑ์ที่จะได้ รับสิทธิ์

คําถามที่ 8: สินเชื่อสําหรับฟาร์ มจากสถาบันการเงินที่ให้ สินเชื่อเกี่ยวกับฟาร์ ม
หรือธนาคารในท้ องถิ่นมีคุณสมบัตติ รงตามเกณฑ์ หรือไม่
•

ไม่ สินเชื่อจากผู้ให้ สินเชื่อเชิงพาณิชย์ เช่น ธนาคาร เครดิตยูเนียน
หรื อสถาบันการเงินที่ให้ สินเชื่อเกี่ยวกับฟาร์ มที่ไม่มีการคํ ้าประกันของ FSA รวมอยู่ด้วย ถือว่าไม่มีคณ
ุ สมบัติตรงตามเกณฑ์
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คําถามที่ 9: สินเชื่อโดยตรง สินเชื่อแบบคํา้ ประกัน หรือสินเชื่อสถานประกอบการพืน้ ที่จัดเก็บสําหรับฟาร์ มที่ได้ รับหลังวันที่
1 มกราคม 2021 มีคุณสมบัตติ รงตามเกณฑ์ หรือไม่
•

ไม่ เฉพาะสินเชื่อที่ดําเนินการและจ่ายให้ แก่ผ้ กู ้ ู ณ วันที่ 1 มกราคม 2021 เท่านั ้นที่มคี ณ
ุ สมบัติตรงตามเกณฑ์

การชําระหนี ้
คําถามที่ 10: ฉันจะดูข้อมูลประกาศเกี่ยวกับการจ่ ายเงินให้ กับผู้ก้ ูท่ ดี ้ อยโอกาสทางสังคมของ USDA ได้ ท่ไี หน
•

ดูข้อมูลทีป
่ ระกาศเกี่ยวกับความพร้ อมของเงินทุน ซึง่ มีรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินของ ARPA

สําหรับสินเชื่อที่มคี ณ
ุ สมบัติตรงตามเกณฑ์ ประกาศแยกอีกฉบับจะมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ก้ แู ละผู้ให้ ก้ สู ินเชื่อที่มีการคํ ้าประกัน
และผู้ก้ สู ําหรับสินเชื่อโดยตรงสําหรับฟาร์ มที่ไม่มีหลักประกันหรือไม่มีการประกอบกิจการฟาร์ มที่ดําเนินอยูอ่ ีกต่อไป
และก่อนหน้ านี ้ได้ มีการส่งต่อสินเชื่อดังกล่าวไปยังกรมธนารักษ์ เพื่อเรียกเก็บหนี ้เป็ นการชดเชย
โดยจะมีการตีพิมพ์ประกาศดังกล่าวในเอกสารของรัฐบาลกลางภายใน 120 วัน
คําถามที่ 11:
ผู้ก้ ูของสินเชื่อโดยตรงที่มีคุณสมบัตติ รงตามเกณฑ์ จะได้ รับแจ้ งเกี่ยวกับข้ อกําหนดการชําระสินเชื่อผ่ านทางใดและมีข้อมูลใ
ดบ้ าง
•

มีสองวิธีในการแจ้ งให้ ประชาชนทราบดังนี ้
o

สําเนาประกาศเกี่ยวกับความพร้ อมของเงินทุนพร้ อมรายละเอียดการดําเนินการ

o

FSA จะส่งจดหมายตอบรับ (form FSA-2601)
ทางไปรษณีย์ถึงนิติบคุ คลและผู้ก้ ทู มี่ ีคณ
ุ สมบัติตรงตามเกณฑ์ทกุ รายสําหรับสินเชื่อโดยตรง
ข้ อมูลทีอ่ ยู่ในเอกสารประกอบด้ วยยอดสินเชื่อคงค้ าง, ข้ อมูลการคํานวณการชําระเงิน,
คําขอข้ อมูลบัญชีธนาคารสําหรับนําฝากโดยตรง
และข้ อมูลการกําหนดว่าผู้ก้ เู ป็ นผู้ด้อยโอกาสทางสังคมตามที่มีการบันทึกข้ อมูลในแฟ้มข้ อมูลของ FSA
ในจดหมายตอบรับมีคําแนะในการตอบรับ ปฏิเสธ หรื อขอเข้ าพบกับ FSA
ผู้ก้ ทู ี่ต้องการได้ รับจดหมายตอบรับทางไปรษณีย์ควรติดต่อศูนย์บริ การของ FSA ในพื ้นที่ของตน
ดูแม่แบบจดหมายตอบรับได้ ที่ farmers.gov/AmericanRescuePlan

คําถามที่ 12: ผู้ก้ ูสามารถทําอะไรได้ บ้างก่ อนจะได้ รับจดหมายตอบรับ
•

ผู้ก้ สู ามารถติดต่อศูนย์บริ การในพื ้นที่ เพื่อยืนยันเกณฑ์การได้ รับสิทธิ์ของตนซึง่ มีข้อมูลบันทึกไว้ ที่
FSA ในกรณีที่ต้องมีการปรับปรุงหรื อแก้ ไขข้ อมูล ผู้ก้ สู ามารถกรอกแบบฟอร์ ม AD-2047 ของ
USDA หรือติดต่อศูนย์บริ การของ FSA ในพื ้นที่เพื่ออัปเดตประวัติข้อมูลของตน นอกจากนี ้
ผู้ก้ อู าจต้ องการตรวจทบทวนเอกสารสินเชื่อและประวัติการชําระเงิน แล้ วเปรี ยบเทียบกับข้ อมูลในจดหมายตอบรับที่ได้ รับ
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คําถามที่ 13: การชําระหนีท้ ่จี ะได้ รับอยู่ท่ จี าํ นวนเท่ าใด
•

คองเกรสได้ อนุมตั ิจํานวนหนี ้สินสําหรับสินเชื่อที่ตรงตามเกณฑ์ไว้ สงู สุดที่ 120%
จํานวนดังกล่าวจะเป็ นไปตามจํานวนที่ค้างชําระ ณ วันที่ 1 มกราคม 2021 การชําระสินเชื่อที่ได้ รับจากผู้ก้ หู ลังวันที่ 1 มกราคม
2021 จะไม่ลดจํานวนการชําระหนี ้จาก FSA สําหรับแผนการช่วยเหลือชาวอเมริ กนั (American Rescue Plan)
สามารถตรวจทบทวนรายละเอียดของขันตอนและการชํ
้
าระหนนี ้กับผู้ก้ ไู ด้ ก่อนการดําเนินการ
ในจดหมายตอบรับแต่ละฉบับมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีขอนัดพบกับเจ้ าหน้ าที่ของ FSA ระบุไว้

คําถามที่ 14: ผู้ก้ ูควรทําอย่ างไรในกรณีท่ ตี ้ องการโต้ แย้ งข้ อมูลในจดหมายตอบรับ (แบบฟอร์ ม FSA-2601)
•

ผู้ก้ คู วรเลือกตัวเลือกในจดหมายตอบรับเพื่อขอเข้ าพบเจ้ าหน้ าที่ของ FSA หากต้ องมีการแก้ ไขข้ อมูล
จะมีการนําส่งจดหมายตอบรับฉบับใหม่ให้ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้ ง เจ้ าหน้ าที่จะนําเสนอตัวเลือกในการขออุทธรณ์

คําถามที่ 15: จะเกิดอะไรขึน้ หากมีสินเชื่อหลายรายการ
•

สําหรับผู้ก้ ทู ี่มีคณ
ุ สมบัติตรงตามเกณฑ์ จํานวนเงินสูงสุดไม่เกิน 120%
จะผูกกับจํานวนหนี ้สินรวมทังหมดจากสิ
้
นเชื่อทังหมดที
้
่มีคณ
ุ สมบัติตรงตามเกณฑ์ของผู้ก้ ู

คําถามที่ 16: ผู้ก้ ูจะได้ รับประกาศแจ้ งข้ อเสนอของสินเชื่อโดยตรงเมื่อใด และจะมีการจ่ ายเงินเมื่อใด
•

FSA จะเริ่ มส่งจดหมายตอบรับทางไปรษณีย์ในช่วงวันที่ 24 พฤษภาคม
ผู้ก้ สู ําหรับสินเชื่อโดยตรงส่วนใหญ่จะได้ รับจดหมายตอบรับภายในวันที่ 30 มิถนุ ายน
หลังได้ รับจดหมายตอบรับพร้ อมลายมือชื่อที่กําหนดทังหมดแล้
้
ว FSA จะใช้ เวลาประมาณ 3
สัปดาห์ในการชําระคืนสินเชื่อและจ่ายเงินให้ แก่ผ้ กู ้ ู ผู้ก้ สู ามารถติดต่อศูนย์บริ การของ FSA ในพื ้นที่ของตนเพื่อสอบถามข้ อมูล
แต่ขอแนะนําให้ ผ้ กู ้ รู อจนถึงช่วงกลางเดือนกรกฎาคมก่อนที่จะสอบถามสถานะของจดหมายตอบรับหรือการชําระเงินโดยตรง

คําถามที่ 17: จะมีการปล่ อยคืนทรัพย์ สินคํา้ ประกันเมื่อใดหากมีการนําอุปกรณ์ , ปศุสัตว์
และ/หรืออสังหาริมทรัพย์ มาใช้ คาํ ้ ประกันสินเชื่อ
•

FSA
จะปล่อยคืนทรัพย์สินสําหรับสินเชื่อทังหมดที
้
่มีการชําระคืนเต็มจํานวนตามกฎหมายของรัฐหลังจากการชําระคืนสินเชื่อโดย
ตรงงวดสุดท้ าย

คําถามที่ 18: มีกาํ หนดเวลาให้ ผ้ ูก้ ูตอบกลับจดหมายตอบรับที่ได้ รับจาก FSA หรือไม่
•

หากไม่มีการตอบรับหรื อปฏิเสธข้ อเสนออย่างเป็ นทางการภายใน 30 วันนับจากวันที่เสนอครัง้ แรก ทาง FSA
จะส่งจดหมายเตือนและโทรติดต่อ หรื อส่งอีเมลในกรณีที่มีข้อมูลติดต่ออยู่ในระบบ
หากไม่ได้ รับคําตอบในการตอบรับหรื อปฏิเสธข้ อเสนอหลังจาก 60 วันนับจากวันที่เสนอครัง้ แรก ทาง FSA
จะแจ้ งเตือนผู้ก้ ดู งั กล่าวเป็ นครัง้ ทีส่ อง เพื่อแจ้ งว่าจะไม่มีการชําระเงินเว้ นแต่ผ้ รู ับที่มีสทิ ธิ์จะติดต่อ FSA
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จะมีการประกาศให้ ทราบในกรณีที่ FSA กําหนดเส้ นตายทุดท้ าย
และจะมีการส่งประกาศแจ้ งขันสุ
้ ดท้ ายถึงผู้ก้ เู ป็ นเวลาอย่างน้ อย 30 วันก่อนจะถึงกําหนด

คําถามอื่น ๆ
คําถามที่ 19: มีค่าธรรมเนียมที่ทาง USDA เรียกเก็บในการเข้ าร่ วมหรือไม่
หรือต้ องมีบุคคลที่สามเพื่อช่ วยในการขอรับความช่ วยเหลือสําหรับสินเชื่อนีห้ รือไม่
•

ไม่มีคา่ ธรรมเนียมในการเข้ 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 ้ แต่ ผ้ ูก้ ูจะไม่ ต้องจ่ ายค่ าธรรมเนียม
หากได้ รับการติดต่อจากบุคคลที่ต้องการให้ มีการชําระเงินหรื อที่ดเู หมือนเป็ นการหลอกลวง โปรดแจ้ งข้ อมูลดังกล่าวให้ USDA
ทราบเพื่อดําเนินการตรวจสอบ

คําถามที่ 20: ฉันเป็ นผู้ผลิตที่ด้อยโอกาสทางสังคมซึ่งมีสินเชื่อที่มีคุณสมบัตติ รงตามเกณฑ์
แต่ ฉันไม่ ได้ ระบุเชือ้ ชาติหรือชาติพันธุ์ไว้ กับสํานักงานในพืน้ ที่ ฉันควรทําอย่ างไร
•

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

ติดต่อศูนย์บริ การของ USDA ในพื ้นที่ แล้ วแจ้ งให้ ศนู ย์ทราบว่าคุณต้ องการกรอกแบบฟอร์ มดังกล่าวทางโทรศัพท์

o

ดาวน์โหลดแล้ วพิมพ์แบบฟอร์ ม AD-2047 เซ็นชื่อแล้ วส่งไปรษณีย์
หรื อนําส่งแบบฟอร์ มดังกล่าวไปทีศ่ นู ย์บริ การของ USDA ในพื ้นที่

คําถามที่ 21: มีโครงการที่มีลักษณะแบบเดียวกันนีส้ าํ หรับผู้ก้ ูท่ดี ้ อยโอกาสทางสังคมโดยอิงตามเชือ้ ชาติหรือชาติพันธุ์หรือไม่
•

แผนการช่วยเหลือชาวอเมริ กนั โครงการนี ้มีไว้ สําหรับผู้ก้ ทู ี่ด้อยโอกาสทางสังคม ตามที่สรุปไว้ ในคําถามข้ อที่ 1 FSA
มีโครงการให้ ความช่วยเหลืออื่น ๆ อีกมากมายทีส่ ามารถใช้ ได้
รวมถึงความช่วยเหลือที่ดําเนินการเพื่อรับมือต่อการระบาดใหญ่, บริการเงินกู้สําหรับภัยพิบตั ิและเงินกู้หลัก
หากคุณกําลังได้ รับความเดือดร้ อนทางเศรษฐกิจ เราขอแนะนําให้ ติดต่อศูนย์บริ การของ USDA ในพื ้นที่

คําถามที่ 22: ฉันมีหนีท้ ่ ใี กล้ จะครบกําหนดชําระ ฉันควรทําอย่ างไร
•

สําหรับสินเชื่อโดยตรงของ FSA ทาง USDA ไม่ได้ ดําเนินการใด ๆ
ต่อผู้ก้ ทู ี่มีคณ
ุ สมบัติตรงตามเกณฑ์ซงึ่ ไม่ได้ ดําเนินการชําระเงินกู้
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•

สําหรับสินเชื่อสถานประกอบการพื ้นที่จดั เก็บของฟาร์ ม (Farm Storage Facility Loans) ทาง USDA ไม่ได้ ดําเนินการใด ๆ
ต่อผู้ก้ ทู ี่มีคณ
ุ สมบัติตรงตามเกณฑ์ซงึ่ ไม่ได้ ดําเนินการชําระเงินกู้

•

สําหรับสินเชื่อแบบคํ ้าประกันของ FSA ผู้ก้ คู วรดําเนินการชําระเงินทังหมดตามกํ
้
าหนดตามปกติ ตามที่ได้ ตกลงไว้ กบั ผู้ให้ ก้ ู

•

การชําระเงินเพื่อบรรเทาหนี ้สินจะคํานวณตามจํานวนเงินที่คณ
ุ เป็ นหนี ้อยู่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2021
ผู้ก้ จู ะได้ รับเงินคืนสําหรับการชําระเงินใด ๆ ที่ดําเนินการหลังวันที่ 1 มกราคม 2021 USDA
ได้ แนะนําให้ ผ้ ใู ห้ สินเชื่อมีความยืดหยุ่น และได้ ออกคําแนะนํา ณ วันที่ 26 มกราคม 2021
เพื่อช่วยผู้ให้ สินเชื่อทําความเข้ าใจเกี่ยวกับความยืดหยุ่นที่มีอยู่

คําถามที่ 23: เงินกู้ของฉันค้ างชําระ
และฉันได้ รับแจ้ งว่ ากําลังมีการเริ่มดําเนินขัน้ ตอนการยึดทรัพย์ หรือการชําระบัญชี ฉันต้ องทําอย่ างไรเพื่อไม่ ให้ มีการยึด
ทรัพย์
•

สําหรับสินเชื่อโดยตรง ในช่วงของการเกิดโรคระบาดใหญ่ FSA ได้ ระงับการยึดทรัพย์ การติดตามหนี ้
และการดําเนินการที่ไม่พงึ ประสงค์อื่น ๆ ทังหมด
้
และได้ สนับสนุนให้ ผ้ ใู ห้ สินเชื่อที่มีสนิ เชื่อแบบคํ ้าประกันดําเนินการตามความเหมาะสม FSA
กําลังดําเนินการรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อดังกล่าวทังหมดจากผู
้
้ ให้ สินเชื่อ หากคุณมีสินเชื่อแบบคํ ้าประกัน
และผู้ให้ สินเชื่อได้ วางแผนที่จะดําเนินการยึดทรัพย์หรื อชําระบัญชี โปรดติดต่อศูนย์บริ การของ USDA ในพื ้นที่ เพื่อแจ้ งให้
FSA ทราบและอาจดําเนินการแทรกแซง

คําถามที่ 24: ทาง USDA กําหนดให้ ต้องมีการพิสูจน์ สถานะการเป็ นพลเมืองสหรัฐฯ หรือไม่
•

ไม่ต้องใช้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะการเป็ นพลเมืองสหรัฐฯ หรือสถานะการย้ ายถิ่นฐาน ตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง
เงินกู้ของ FSA มีไว้ สําหรับพลเมืองสหรัฐฯ และผู้อยูอ่ าศัยตามกฎหมายบางประเภท
โดยข้ อมูลนี ้ได้ มีการตรวจสอบยืนยันเมื่อมีการดําเนินการสินเชื่อตั ้งแต่ต้น และจะไม่ดาํ เนินการซํ ้าอีก

คําถามที่ 25: เพราะเหตุใดการชําระสินเชื่อแบบคํา้ ประกันสําหรับฟาร์ มจึงไม่ รวมอยู่ในการชําระเงินรอบแรก
•

การดําเนินการด้ านบัญชีการเงินและองค์ประกอบของโครงการระหว่างสินเชื่อโดยตรงและสินเชื่อแบบคํ ้าประกันมีความแตก
ต่างที่สําคัญ เพื่อให้ มีการจ่ายเงินอย่างทันท่วงทีแก่ผ้ กู ้ ใู ห้ มากที่สดุ ทาง USDA
ได้ เริ่ มต้ นชําระเงินสําหรับบัญชีสนิ เชื่อโดยตรงส่วนใหญ่ก่อนทีข่ นตอนการชํ
ั้
าระสินเชื่อแบบคํ ้าประกันจะเสร็จสิ ้น
ผู้ก้ ทู ี่มีคณ
ุ สมบัตติ รงตามเกณฑ์ประมาณ 85% มีสนิ เชื่อโดยตรง

คําถามที่ 26: ผู้ก้ ูควรทําอย่ างไรในกรณีท่ไี ม่ ได้ รับจดหมายตอบรับหรือมีการสูญหาย
•

ผู้ก้ คู วรติดต่อเจ้ าหน้ าที่ศนู ย์บริ การของ FSA ในพื ้นทีข่ องตน

คําถามที่ 27: ผู้ท่ ไี ด้ รับเงินจาก ARPA จะมีสิทธิ์ได้ รับสินเชื่อของ FSA ในอนาคตหรือไม่
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•

ใช่ FSA สนับสนุนให้ มีการใช้ โครงการสินเชื่อของหน่วยงาน ลูกค้ าควรติดต่อศูนย์บริ การของ FSA
ในพื ้นที่หากมีคําถามเกี่ยวกับความช่วยเหลือด้ านสินเชื่อ

คําถามที่ 28: ผู้ให้ สินเชื่อเชิงพาณิชย์ ซ่ งึ ออกสินเชื่อที่ FSA
ให้ การคํา้ ประกันแก่ ผ้ ูก้ ูท่ ดี ้ อยโอกาสทางสังคมที่มีคุณสมบัตติ รงตามเกณฑ์ จะได้ รับการชําระคืนสินเชื่อรวมทัง้ หมดหรือเฉพาะ
จํานวนที่มกี ารคํา้ ประกัน (90% หรือ 95%)
•

จะมีการชําระยอดคงเหลือของสินเชื่อที่มีการคํ ้าประกันที่ค้างอยู่ทงหมด
ั้
ณ วันที่ 1 มกราคม 2021
โดยไม่คาํ นึงถึงระดับการคํ ้าประกัน

คําถามที่ 29: มีความช่ วยเหลือใดบ้ างที่ผ้ ูก้ ูท่ ไี ม่ พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ ได้
•

ผู้ก้ สู ามารถโทรติดต่อศูนย์บริ การที่หมายเลข 877-508-8364 แล้ วเลือก “American Rescue Plan
(แผนการช่วยเหลือชาวอเมริ กนั )” มีความช่วยเหลือให้ ใช้ ได้ หลายภาษา
หากผู้ก้ ตู ้ องการพูดคุยกับเจ้ าหน้ าทีท่ ี่พดู ภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ หรือสเปน
กรุณาเลือกภาษาอังกฤษแล้ วแจ้ งภาษาที่ต้องการใช้ ให้ เจ้ าหน้ าที่ทราบ นอกจากนี ้
ผู้ก้ ทู ี่ได้ รับแจ้ งข้ อเสนอสามารถติดต่อศูนย์บริ การของ FSA เพือ่ สอบถามข้ อมูลได้
มีบริ การล่ามและการแปลเอกสารที่สามารถใช้ ได้ หากต้ องการ
ในจดหมายที่จะส่งถึงผู้ก้ ใู นอนาคตจะมีข้อมูลความช่วยเหลือเพิ่มเติมสําหรับผู้ก้ ผู ่านทางองค์กรของชุมชนและผู้ให้ บริ การราย
อื่น ๆ และจะประกาศให้ ทราบในเว็บไซต์farmers.gov/americanrescueplan ผ่านทาง GovDelivery และข่าวประชาสัมพันธ์

คําถามที่ 30: เนื่องจากผู้ให้ สินเชื่อซึ่งได้ รับอนุมตั จิ าก FSA
ที่เข้ าร่ วมโครงการสินเชื่อแบบคํา้ ประกันโดยปกติอาจจะไม่ เก็บรวบรวมข้ อมูลด้ านประชากรของผู้ก้ ู ทาง FSA
วางแผนที่จะใช้ วิธีใดในการระบุหาว่ าผู้ก้ ูรายใดมีคุณสมบัตติ รงตามเกณฑ์ สาํ หรับแผนการช่ วยเหลือชาวอเมริกัน (ARPA)
•

การเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ านเชื ้อชาติและชาติพนั ธุ์โดยสมัครใจมีระบุอยูใ่ นใบสมัครที่ผ้ กู ้ ตู ้ องกรอกและผู้ให้ สินเชื่อต้ องดําเนินกา
รขอรับการคํ ้าประกันจาก FSA ผู้ก้ สู ามารถติดต่อสํานักงานของ FSA
ในพื ้นที่เพื่อยืนยันการกําหนดเชื ้อชาติและชาติพนั ธุ์ของตนได้
ขอแนะนําให้ ผ้ กู ้ ทู มี่ ีคณ
ุ สมบัติตรงตามเกณฑ์ทกุ รายส่งแบบฟอร์ ม AD-2047 ของ
USDA และให้ ข้อมูลการกําหนดเชื ้อชาติและชาติพนั ธุ์แก่ FSA โดยตรง ในเดือนพฤษภาคม 2021 ทาง FSA
ได้ สง่ จดหมายถึงผู้ก้ ทู กุ รายที่มีสินเชื่อหลักโดยตรงและที่มีการคํ ้าประกันซึง่ มีข้อมูลระบุอยู่ในประวัติข้อมูลของ FSA
ว่าเป็ นผู้ด้วยโอกาสทางสังคมโดยอิงตามเชื ้อชาติหรื อชาติพนั ธุ์
จดหมายอีกฉบับได้ สง่ ถึงผู้ก้ ซู งึ่ ไม่มีข้อมูลด้ านเชื ้อชาติหรื อชาติพนั ธุ์ของตนระบุไว้ ในประวัติข้อมูลของ FSA
และมีรายละเอียดขันตอนเพื
้
่อให้ ผ้ กู ้ ทู ําการอัปเดตประวัติข้อมูลของตนกับศูนย์บริ การของ FSA ในพื ้นที่ ลูกค้ าของ FSA
สามารถกรอกแบบฟอร์ ม AD-2047 แล้ วนําส่งไปที่ศนู ย์บริ การของ FSA ในพื ้นที่ได้

คําถามที่ 31: เพราะเหตุใดการชําระเงินสําหรับ FSA ของ ARPA จึงมีให้ เฉพาะผู้ก้ ูท่ ดี ้ อยโอกาสทางสังคมเท่ านัน้
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•

สภาคองเกรสได้ อนุมตั ิการชําระหนี ้เพื่อให้ ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ผ้ ผู ลิตที่ด้อยโอกาสทางสังคมตามที่กําหนดไว้ ในมา
ตรา 2501 (a) ของร่างกฎหมายสําหรับฟาร์ ม (Farm Bill) ปี 1990
ผู้ผลิตเหล่านี ้ไม่มีสิทธิเหมือนผู้ผลิตรายอื่นเนื่องจากการปฏิบตั ิที่ไม่เท่าเทียมที่มีผลทัว่ ทังระบบ
้
ซึง่ รวมทังจาก
้
USDA
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