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โครงการการปล่อยสินเช่ือต่อสาํหรับทรัพย์สินของทายาท  

คาํถามที่พบบ่อย  

สารบัญ 

• ภาพรวม 

• ข้อมลูสําหรับผู้ให้สินเช่ือ 

• ข้อมลูสําหรับผู้ รับมรดก 

• รายละเอียดโครงการ 

• การรับหมายเลขฟาร์มเพื่อรับความช่วยเหลือจาก USDA 

 

ภาพรวม 

ทรัพย์สินของทายาทผู้รับมรดกคืออะไร 

ทรัพย์สินของทายาทผู้ รับมรดกเป็นคําศพัท์ทางกฎหมาย ซึง่หมายถึงที่ดินของครอบครัวที่ได้รับการสืบทอดโดยไม่มีพินยักรรม 

หรือเอกสารในการถือครองกรรมสิทธ์ิทางกฎหมาย ครอบครัวซึง่เป็นเจ้าของที่ดินซึง่มีทายาทของผู้ เสียชีวิตเป็นเจ้าของร่วม 

ซึง่มรดกของผู้ เสียชีวิตไม่ได้ผ่านกระบวนการการพิสจูน์พินยักรรม ผู้สืบทอดหรือทายาทมีสิทธ์ิใช้ทรัพย์สิน 

แตไ่ม่มีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธ์ิในการจําหน่ายทรัพย์สินเน่ืองจากปัญหาที่เก่ียวข้องกบักองมรดกยงัไม่ได้รับการแก้ไข 

โครงการการปล่อยสินเชื่อต่อสาํหรับทรัพย์สนิของทายาทคืออะไร 

โครงการปลอ่ยสินเช่ือตอ่สําหรับทรัพย์สินของทายาท (Heirs' Property Relending Program หรือ HPRP) 

จดัหาเงินทนุให้แก่นิติบคุคลที่มีคณุสมบติัเหมาะสมในการปลอ่ยสินเช่ือตอ่เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ทายาทในการแก้ไขปัญหาด้านการถือครองกรร

มสิทธ์ิและการสืบทอดมรดกพืน้ที่ทําฟาร์มที่มีเจ้าของหลายคน หลงัจากหน่วยบริการสําหรับฟาร์ม (Farm Service Agency หรือ FSA) ของ USDA 

เลือกผู้ให้สินเช่ือแล้ว ผู้ เป็นทายาทสามารถสมคัรขอรับสินเช่ือและความช่วยเหลือจากผู้ให้สินเช่ือที่ได้รับเลือกได้โดยตรง HPRP 

เป็นสินเช่ือและจะต้องมีการชําระคืนตามที่ร่างกฎหมายฟาร์มบิลปี 2018 กําหนดไว้  

เพราะเหตุใดจงึต้องมีโครงการนี ้
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ปัญหาทรัพย์สินของทายาทสร้างอปุสรรคแก่ผู้ผลิตและเจ้าของที่ดินในการเข้าถึงโครงการและบริการของ USDA มายาวนาน  

และโครงการปลอ่ยสินเช่ือตอ่โครงการนีจ้ะช่วยให้ผู้ผลิตสามารถเข้าถึงแหลง่เงินทนุที่จะนํามาใช้ในการแก้ปัญหาเหลา่นีไ้ด้ HPRP 

เป็นอีกหนึง่วิธีการตวัอย่างที่ทาง USDA ดําเนินงานเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัเกษตรกรและผู้ทําฟาร์มปศสุตัว์ของอเมริกา  ในอดีตที่ผ่านมา 

เป็นเร่ืองยากที่ทายาทจะได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการของ USDA 

เน่ืองจากความเช่ือที่วา่ตนไม่สามารถได้รับหมายเลขประจําฟาร์มโดยไม่มีหลกัฐานการถือครองกรรมสิทธ์ิหรืออาํนาจครอบครองทีดิ่น 

แตข้่อกําหนดของ FSA อนญุาตให้ทายาทใช้ตวัเลือกอื่น ๆ ที่ช่วยให้ทายาทสามารถรับหมายเลขประจําฟาร์มได้  

แม้วา่ผู้ได้รับผลกระทบจะมีอยู่ในพืน้ที่ทางภมูิศาสตร์และวฒันธรรมทัง้หมด แต่เกษตรกรชาวผิวสีจํานวนมากรวมทัง้ผู้ ได้รับผลกระทบกลุม่อื่น ๆ 

ซึง่ประสบกบัการเลือกปฏิบติัในอดีตที่ผ่านมาตา่งมีทรัพย์สินของทายาท USDA มุ่งมัน่ในการแก้ไขนโยบายให้มคีวามเท่าเทียมมากขึน้ 

และการตรวจสอบหาอปุสรรคที่เกิดกบัเจ้าของทรัพย์สินของทายาทเป็นสว่นหนึง่ของความพยายามในการดําเนินการดงักลา่ว 

สิทธิประโยชน์ของโครงการครอบคลมุมากกวา่แคผู่้ เข้าร่วมโครงการ นอกจากนีย้งัเป็นการรักษาพืน้ที่เพาะปลกูไว้ทําการเกษตร 

ปกปอ้งฟาร์มที่เป็นมรดกตกทอดของครอบครัว และสง่เสริมความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ  

โครงการปล่อยสินเชื่อต่อสาํหรับทรัพย์สินของทายาทมีวิธีดาํเนินการอย่างไร 

USDA จะจดัหาเงินทนุให้กบัผู้ให้สินเช่ือซึง่เป็นตวักลาง จากนัน้ผู้ให้สนิเช่ือจะนําเงินทนุดงักลา่วไปปลอ่ยสินเช่ือตอ่ให้กบัทายาท 

เพื่อช่วยผู้ที่เป็นทายาทแก้ไขปัญหาการเป็นเจ้าของและสืบทอดพืน้ที่เพาะปลกูที่มีเจ้าของหลายคน 

น่ีคือรายละเอียดของขัน้ตอนการดาํเนินการ: 

1. ผู้ให้สินเช่ือตวักลาง ซึง่ได้แก ่สหกรณ์ เครดิตยเูนียน และองค์กรไม่แสวงผลกําไร สามารถสมคัรขอรับสินเช่ือได้สงูสดุ 5 

ล้านดอลลาร์ในอตัราดอกเบีย้ท่ี 1% หลงัจากหน่วยบริการสําหรับฟาร์ม (Farm Service Agency หรือ FSA) 

เปิดให้มีการสมคัรลงทะเบยีนเป็นเวลาสองเดือนในช่วงปลายเดือนสงิหาคม 

2. USDA จะทําการเลือกและประกาศรายช่ือผู้ให้สินเช่ือตวักลาง 

1. จะมีการระบรุายช่ือผู้ให้สินเช่ือตวักลางในช่วงปลายปีนีท้ี่เว็บไซต์ farmers.gov/heirs/relending 

3. ผู้ที่เป็นทายาทสามารถสมคัรขอรับสินเช่ือและความช่วยเหลอืได้โดยตรงกบัผู้ให้สินเช่ือตวักลางท่ีได้รับเลือก 

1. ผู้ เป็นทายาทสามารถใช้สินเช่ือเพ่ือแก้ไขปัญหาในด้านกรรมสิทธ์ิโดยใช้เป็นเงินทนุในการซือ้หรือรวมดอกเบีย้ทรัพย์

สิน และใช้สินเช่ือเป็นเงินทนุในการชําระคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัแผนการสืบทอดทรัพย์สิน 

2. ผู้ให้สินเช่ือตวักลางบางรายอาจสามารถให้บริการเหลา่นีไ้ด้ 
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4. ผู้ เป็นทายาทจะชําระคืนสินเช่ือตามอตัราดอกเบีย้ทีผู่้ ให้สินเช่ือตวักลางกําหนด 

5. ผู้ให้สินเช่ือตวักลางจะชําระคืนสินเช่ือแก่ USDA ทีอ่ตัราดอกเบีย้หนึง่เปอร์เซ็นต์ 

 

 

ข้อมูลสาํหรับผู้ให้สินเช่ือ 

ผู้ให้สินเชื่อตัวกลางคืออะไร 

ผู้ให้สินเช่ือตวักลางจะนําเงินทนุจาก USDA ไปปลอ่ยสินเช่ือตอ่ให้กบัผู้ที่เป็นทายาท มีการใช้คําวา่ “ตวักลาง” 

เน่ืองจากผู้ให้สินเช่ือจะทํางานร่วมกบัผู้ที่เป็นทายาทและ USDA  

ข้อกาํหนดสาํหรับผู้ให้สินเชื่อตัวกลางที่มีคุณสมบัตติรงตามเกณฑ์มีอะไรบ้าง 

ผู้ให้สินเช่ือตวักลางที่มีคณุสมบติัตรงตามเกณฑ์ประกอบด้วย สหกรณ์ เครดิตยเูนียน และองค์กรไม่แสวงผลกําไร 

ผู้ให้สนิเช่ือดงักลา่วต้องผ่านการรับรองในฐานะสถาบนัการเงินเพื่อการพฒันาชมุชน รวมทัง้มีประสบการณ์ 

และความสามารถในการให้บริการสินเช่ือทางการเกษตรและการค้าที่มีลกัษณะคล้ายคลงึกนั 

ในกรณีทีมี่การสมัครเกินจาํนวนเงนิทนุทีมี่อยู่ ผู้สมคัรที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปีขึน้ไปในการทํางานร่วมกบัเกษตรกร 

ที่ด้อยโอกาสทางสงัคมซึง่อาศยัอยู่ในรัฐที่มีการนํากฎเกณฑ์ 

ซึง่ประกอบด้วยการตรากฎหมายหรือใช้บทบญัญติัการแบง่แยกทรัพย์สินสําหรับทายาทอย่างสมํ่าเสมอ (Uniform Partition of Heirs Property Act 

หรือ UPHPA) จะได้รับการพิจารณาเป็นลําดบัแรก ปัจจบุนัมลรัฐที่มีการนํา UPHPA ไปใช้ ประกอบด้วย แอละแบมา, อาร์คนัซอ, แคลิฟอร์เนีย, 

คอนเนตทิคตั, ฟลอริดา, จอร์เจีย, ฮาวาย, ไอโอวา, อิลลินอยส์, มิสซิสซิปปี, มิสซูรี, มอนแทนา, เนวาดา, นิวเม็กซิโก, นิวยอร์ก, โรดไอแลนด์, เท็กซสั, 

เซาท์แคโรไลนา และหมู่เกาะเวอร์จิน 

ผู้สมัครทีจ่ะได้รับการพิจารณาเป็นลําดับรองลงไป  จดัทําขึน้สําหรับผู้ที่มีใบสมคัรจากผู้ รับขัน้สดุท้ายที่อยู่ระหวา่งการดําเนินการแล้ว 

หรือมีประวติัความสําเร็จในการปลอ่ยสินเช่ือตอ่จากกองทนุของ HPRP ก่อนหน้านี ้ เมื่อมีผู้สมคัรในระดบัเดียวกนัหลายราย 

หรือในกรณีที่ไมม่ีผู้สมคัรในระดบั 1 หรือ 2 จะมีการจดัสรรเงินทนุให้กบัผู้สมคัรตามลําดบัวนัที่ที่ได้รับใบสมคัร 

ใครจะเป็นผู้กาํหนดอัตราและเงื่อนไข 

ผู้ให้สินเช่ือตวักลางที่ได้รับเลือกจะเป็นผู้ กําหนดอตัรา เง่ือนไข และโครงสร้างการชําระเงินสําหรับสินเช่ือที่ปลอ่ยกู้ ให้แก่ทายาท 

อตัราดอกเบีย้จะเป็นอตัราต่ําสดุที่เพียงพอสําหรับผู้ที่เป็นตวักลางจะนําไปใช้สําหรับคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานและรักษาสินเช่ือ 
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 ข้อมูลสาํหรับทายาทผู้รับมรดก 

ทายาทผู้รับมรดกจะใช้สินเชื่อนีอ้ย่างไร 

ผู้ เป็นทายาทสามารถใช้สินเช่ือเพื่อแก้ไขปัญหาในด้านกรรมสิทธ์ิโดยใช้เป็นเงินทนุในการซือ้หรือรวมดอกเบีย้ทรัพย์สิน 

และใช้สินเช่ือเป็นเงินทนุในการชําระคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัแผนการสืบทอดทรัพย์สมบติั ซึง่ในที่นีอ้าจรวมถึง 

คา่ใช้จ่ายในการซือ้สว่นทรัพย์สินของทายาทคนอื่น ๆ ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินร่วมเพื่อให้ได้ถือครองกรรมสิทธ์ิ (คา่ใช้จ่ายในการปิดธุรกรรม, 

การประเมินทรัพย์สิน การค้นหากรรมสิทธ์ิ การสํารวจทรัพย์สิน การจดัเตรียมเอกสาร การไกลเ่กลี่ยประนีประนอม 

และบริการทางกฎหมาย)  ทายาทไม่สามารถนําเงินกู้ ไปใช้ในการปรับปรุงพืน้ที ่พฒันา จดัหาหรือซอ่มแซมอาคาร จดัหาทรัพย์สินสว่นตวั 

ชําระค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ชําระคา่ธรรมเนียมสําหรับผู้ ค้นหา หรือค่าใช้จ่ายที่คล้ายคลงึกนั 

ข้อกาํหนดสาํหรับทายาทผู้รับมรดกที่ตรงตามเกณฑ์มีอะไรบ้าง 

ผู้ให้สินเชื่อตวักลางจะปล่อยสินเชื่อให้แก่ทายาทที่มีคุณสมบัตต่ิอไปนี ้

• เป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลที่มีอํานาจในการได้รับสินเช่ือ 

และแก้ไขจดัการการเป็นเจ้าของและการสืบทอดพืน้ท่ีฟาร์มซึง่มีเจ้าของหลายราย 

• เป็นสมาชิกในครอบครัวหรือทายาทที่เก่ียวข้องกบัผู้ ท่ีเป็นเจ้าของทรัพย์สินโดยทางสายเลือดหรือการสมรส 

• ตกลงยินยอมท่ีจะดําเนินการแผนการสืบทอด 

 

มีรายการใดหรือไม่ที่ผู้เป็นทายาทไม่สามารถนําเงนิกู้ไปใช้ได้ 

ทายาทไม่สามารถนําเงินกู้ ไปใช้ในการปรับปรุงพืน้ที่ พฒันา จดัหาหรือซอ่มแซมอาคาร จดัหาทรัพย์สินสว่นตวั ชําระค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ ค้นหา หรือคา่ใช้จ่ายที่คล้ายคลงึกนั 

  

รายละเอียดโครงการ 

ผู้ให้สินเชื่อตัวกลางจะได้รับเงนิกู้จาํนวนเท่าใด 
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ผู้ให้สินเช่ือตวักลางแตล่ะรายสามารถสมคัรขอรับเงินกู้ ได้สงูสดุ 5 ล้านดอลลาร์ที่อตัราดอกเบีย้ 1% โดยเร่ิมต้นในเดือนสิงหาคม 2021 

ทาํไมผู้ให้สินเชื่อตัวกลางจงึได้รับสินเชื่อในอัตราดอกเบีย้ที่หน่ึงเปอร์เซ็นต์ 

แต่เรียกเก็บดอกเบีย้กับทายาทในอัตราที่สูงกว่า 

ผู้ให้สินเช่ือตวักลางจะเป็นผู้ กําหนดอตัราดอกเบีย้ เง่ือนไข และโครงสร้างการชําระคืนสินเช่ือที่ปลอ่ยให้แก่ทายาท 

ผู้ให้สินเช่ือตวักลางจะกําหนดอตัราดอกเบีย้ในจํานวนที่ครอบคลมุค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและรักษาสินเช่ือ 

ผู้เป็นทายาทและผู้ให้สินเชื่อตัวกลางต้องชาํระคืนสินเชื่อหรือไม่ 

ใช่ ผู้ เป็นทายาทต้องชําระคืนสินเช่ือให้แก่ผู้ให้สินเช่ือตวักลาง สว่นผู้ให้สินเช่ือตวักลางต้องชําระเงินคืนให้กบั USDA 

จะเกิดอะไรขึน้ในกรณีที่ผู้เป็นทายาท และ/หรือผู้ให้สินเชื่อตัวกลางไม่ชาํระคืนสินเชื่อตามที่กาํหนด 

FSA จะทํางานร่วมกบัผู้ให้สินเช่ือตวักลางเพื่อดําเนินการแก้ไขการผิดนดัในการชําระคืนสินเช่ือของผู้ให้สินเช่ือตวักลาง 

ผู้ให้สินเช่ือตวักลางต้องกําหนดตวัเลือกในการให้บริการสินเช่ือแก่ผู้ที่จะได้รับสินเช่ือขัน้สดุท้ายในสญัญาเงินกู้ที่ได้รับอนมุติัจาก FSA 

ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของขัน้ตอนการสมคัร 

เพราะเหตุใดจงึดาํเนินการเป็นโครงการสินเชื่อ แทนที่จะเป็นการให้ทุน 

รางกฎหมายฟาร์มบิล (Farm Bill) ปี 2018 ได้กําหนดให้ USDA ปลอ่ยสินเช่ือให้แก่นิติบคุคลที่มีคณุสมบติัเหมาะสม 

ในการนําเงินกองทนุไปปลอ่ยสินเช่ือต่อให้แก่บคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ เป็นทายาทที่มีผลประโยชน์ในการเป็นเจ้าของท

รัพย์สินที่ยงัไม่ได้มกีารแบง่แยก เพื่อแก้ไขกรรมสิทธ์ิและการสืบทอดพืน้ที่เพาะปลกูซึง่มีเจ้าของหลายคน 

เหตุใดจงึต้องรับสินเชื่อจากผู้ให้สินเชื่อตัวกลาง หาก FSA 

สามารถให้สนิเชื่อในการแก้ไขปัญหาด้านกรรมสิทธิ์ได้เช่นกัน 

โครงการปลอ่ยสินเช่ือตอ่สําหรับทรัพย์สินขอทายาทช่วยให้ทายาทสามารถทํางานร่วมกบัองค์กรที่ตนคุ้นเคยและมีความเข้าใจที่ลกึซึง้ตอ่สถานการ

ณ์เฉพาะของผู้ เป็นทายาท 
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การรับหมายเลขฟาร์มเพื่อรับความช่วยเหลือจาก USDA 

หมายเลขฟาร์มคืออะไร และเหตุใดจงึต้องมีหมายเลขดังกล่าว 

ต้องมีหมายเลขฟาร์มจงึจะมีสิทธ์ิเข้าร่วมโครงการตา่ง ๆ ของ USDA จํานวนมาก ซึง่รวมถึงโครงการปลอ่ยสินเช่ือ โครงการบรรเทาภยัพิบติั 

การเข้าร่วมในคณะกรรมการมณฑล โครงการสนบัสนนุด้านราคา และโครงการอื่น ๆ 

จะได้รับหมายเลขฟาร์มได้อย่างไร 

ไม่มีคา่ใช้จ่ายในการรับหมายเลขฟาร์ม และไม่มีข้อผกูมดั ศนูย์บริการของ USDA ในพืน้ที่สามารถออกหมายเลขฟาร์มให้กบัที่ดินของคณุได้ 

โดยทัว่ไปต้องมีหลกัฐานวา่คณุเป็นเจ้าของหรือมีสิทธ์ิใช้ที่ดินพร้อมด้วยเอกสาร เช่น สญัญาเช่าหรือกรรมสิทธ์ิ 

นอกจากนีย้งัสามารถแสดงหลกัฐานอื่นสําหรับการมีสิทธ์ิในทรัพย์สินได้ด้วย 

USDA ยอมรับหลักฐานประเภทอ่ืนสาํหรับการพสูิจน์สิทธ์ิในทรัพย์สินหรือไม่ 

ร่างกฎหมายฟาร์มบิลปี 2018 อนญุาตให้ใช้ตวัเลือกเอกสารประเภทอื่นสําหรับผู้ประกอบการทรัพย์สินของผู้ เป็นทายาท 

ในการกําหนดหมายเลขฟาร์มได้ ผู้ประกอบการในทรัพย์สินของผู้ เป็นทายาทซึง่ไม่สามารถยืนยนัการเป็นเจ้าของ หรือแสดงสญัญาเช่า 

สามารถแสดงเอกสารประเภทอื่นเพื่อยืนยนัวา่ตนมีอํานาจโดยทัว่ไปในการดําเนินการทําฟาร์ม 

ผู้ประกอบการฟาร์มและเจ้าของฟาร์มแตกต่างกันอย่างไร 

USDA ได้นิยามความหมายของผู้ประกอบการฟาร์มวา่ เป็นบคุคลธรรมดา นิติบคุคล หรือกิจการร่วม 

ซึง่เป็นผู้ที่มีอํานาจควบคมุการดําเนินการทําฟาร์มโดยทัว่ไปสําหรับปีปัจจบุนั ผู้ประกอบการฟาร์มคือบคุคลที่่
่
ดําเนินงานตา่ง ๆ ในฟาร์ม 

โดยทําการตดัสินใจด้านการบริหารจดัการที่เกิดขึน้ในแตล่ะวนั ผู้ประกอบการอาจเป็นเจ้าของ ผู้จดัการที่ได้รับการวา่จ้าง ผู้ เช่าพืน้ที่ฟาร์ม ผู้ เช่าร่วม 

หรือหุ้นสว่น USDA กําหนดความหมายของเจ้าของฟาร์มไว้วา่ เป็นบคุคลธรรมดา หรือนิติบคุคล ซึง่มีกรรมสิทธ์ิเป็นเจ้าของพืน้ที่เพาะปลกูตามกฎหมาย 

จะกาํหนดให้ฟาร์มเป็นผู้ประกอบการฟาร์มได้อย่างไร 

วิธีจดัตัง้ฟาร์มในฐานะผู้ประกอบการจะแตกตา่งกนัไป โดยขึน้อยู่กบัวา่มีการทําฟาร์มในมลรัฐที่มีการตรากฎหมาย 

วา่ด้วยบทบญัญติัการแบง่แยกทรัพย์สินสําหรับทายาทอย่างสมํ่าเสมอ (Uniform Partition of Heirs Property Act หรือ UPHPA) หรือไม่ 

UPHPA ช่วยรักษาทรัพย์สินของครอบครัวที่ตกทอดไปสู่คนรุ่นตอ่ไป ในรูปของอสงัหาริมทรัพย์ หากเจ้าของที่ดินเสียชีวิต 

อสงัหาริมทรัพย์จะตกทอดไปสูผู่้ เป็นทายาทเจ้าของที่ดิน ในฐานะผู้ ถือครองกรรมสทิธ์ิร่วมภายใต้กฎหมายของรัฐ 

ในรัฐที่มีการดาํเนินการใช้ UPHPA คุณสามารถใช้: 



 

7 
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• คําสัง่ศาลท่ีให้การยืนยนัวา่ที่ดินตรงกบัคําจํากดัความของทรัพย์สนิของทายาท ตามที่ระบไุว้ใน UPHPA หรือ 

• หนงัสือรับรองจากผู้จดทะเบยีนโฉนดในพืน้ที่ที่ให้การรับรองวา่เจ้าของที่ดินในบนัทกึข้อมลูได้เสยีชีวิต และทายาทอย่างน้อย 1 

คนได้เร่ิมดําเนินกระบวนการเพ่ือเปลี่ยนกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 

ในรัฐที่ไม่มีการดาํเนินการใช้ UPHPA คุณสามารถใช้: 

• ข้อตกลงสําหรับผู้ ถือครองกรรมสิทธ์ิร่วมซึง่ได้รับอนมุติัจากผู้ เป็นเจ้าของสว่นใหญ่ 

ที่ให้สิทธ์ิแกบ่คุคลในการบริหารจดัการและควบคมุที่ดินบางสว่นหรือทัง้หมด 

• เอกสารการคืนภาษีในช่วง 5 ปีทีผ่า่นมา ซึง่แสดงให้เห็นวา่บคุคลดงักลา่วมีผลประโยชน์ที่ไม่ได้มีการแบง่แยกในการทําฟาร์ม 

• การรับรองตนเอง โดยรับรองวา่บคุคลนัน้ ๆ มีอํานาจควบคมุที่ดินเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการดําเนินงานฟาร์มหรือฟาร์มปศสุตัว์ 

• เอกสารอื่น ๆ ทีส่าํนกังาน FSA ประจํามณฑลยอมรับ 

ซึง่ระบวุา่บคุคลดงักลา่วมีอํานาจควบคมุในการดําเนินงานฟาร์มโดยทัว่ไป ซึง่รวมถึงแตไ่ม่จํากดัอยู่เพียงสิ่งตอ่ไปนี ้

o คําให้การเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากเจ้าของ ที่ระบวุา่บคุคลดงักลา่วมีอํานาจควบคมุท่ีดิน 

หนงัสือมอบอํานาจแบบจํากดัที่ให้อํานาจแกบ่คุคลในการควบคมุที่ดิน 

o เช็คที่มีการยกเลกิและ/หรือใบเสร็จรับเงินสําหรับการชําระคา่เช่า และ/หรือคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

จะแสดงกรรมสิทธิ์การถือครองฟาร์มได้อย่างไร 

เมื่อสร้างหมายเลขฟาร์ม อาจใช้สิ่งตอ่ไปนีเ้ป็นหลกัฐานแสดงกรรมสิทธ์ิ 

• สําเนาโฉนด ถ้ามีการบนัทกึไว้ 

• โฉนดที่ไม่ได้มีการบนัทกึไว้ ในกรณีที่โครงการของ USDA ไม่ได้กําหนดให้ต้องใช้โฉนดที่บนัทกึไว้ 

• สญัญาซือ้ขายท่ีดิน หรือเอกสารอื่น ๆ ท่ีคล้ายคลงึกนั ซึง่ยืนยนัผลประโยชน์ในการถือครองกรรมสิทธ์ิ 

• การตรวจสอบบนัทกึข้อมลูของเจ้าหน้าท่ี FSA ที่สํานกังานบนัทกึข้อมลูที่ดินประจํามณฑลหรือเว็บไซต์ 

• หนงัสือรับรองของทายาทท่ีอาจไม่สามารถแสดงเอกสารเพ่ือยืนยนักรรมสิทธ์ิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สนิได้ 

หนงัสือรับรองดงักลา่วต้องมีเอกสารประกอบ เช่น 

o เอกสารประเมินภาษีอสงัหาริมทรัพย์หรือใบเรียกเกบ็เงิน 
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o หลกัฐานสําหรับภาษีของขวญั 

o พินยักรรม 

o คําให้การการถือครองกรรมสิทธ์ิเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

o เอกสารอื่น ๆ ทีอ่าจมีอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐ 

 

วิธีการเร่ิมต้น 

USDA จะประกาศรายช่ือนิติบคุคลที่ได้รับเลือกในช่วงปลายฤดรู้อนปี 2021 ในช่วงเวลาดงักลา่ว 

คณุสามารถเลือกนิติบคุคลที่มีรายช่ืออยู่ในรายการเพื่อขอรับสินเช่ือในการแก้ไขปัญหาการคือครองกรรมสิทธ์ิ สามารถติดตอ่สํานกังานของ FSA 

ที่ศนูย์บริการของ USDA ในพืน้ที่ได้ตลอดเวลา โดยดขู้อมลูได้ที่ farmers.gov/service-locator 

นดัหมายเพื่อเข้าพบกบัผู้ประสานงานการเข้าร่วมประจํามณฑลเพื่อสอบถามข้อมลูและเรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัโครงการของ USDA 

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการสมคัรขอรับสินเช่ือเพื่อเข้าร่วม โปรดไปที่เว็บไซต์ farmers.gov/heirs/relending 

http://www.farmers.gov/service-locator
https://www.farmers.gov/heirs/relending
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