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การรับหมายเลขฟาร์ มเพื่อรับความช่วยเหลือจาก USDA

ภาพรวม
ทรัพย์ สินของทายาทผู้รับมรดกคืออะไร
ทรัพย์สินของทายาทผู้รับมรดกเป็ นคําศัพท์ทางกฎหมาย ซึง่ หมายถึงที่ดินของครอบครัวที่ได้ รับการสืบทอดโดยไม่มีพินยั กรรม
หรือเอกสารในการถือครองกรรมสิทธิ์ทางกฎหมาย ครอบครัวซึง่ เป็ นเจ้ าของที่ดินซึง่ มีทายาทของผู้เสียชีวิตเป็ นเจ้ าของร่วม
ซึง่ มรดกของผู้เสียชีวิตไม่ได้ ผ่านกระบวนการการพิสจู น์พินยั กรรม ผู้สืบทอดหรื อทายาทมีสิทธิ์ใช้ ทรัพย์สิน
แต่ไม่มีกรรมสิทธิ์หรื อสิทธิ์ในการจําหน่ายทรัพย์สินเนื่องจากปั ญหาที่เกี่ยวข้ องกับกองมรดกยังไม่ได้ รับการแก้ ไข

โครงการการปล่ อยสินเชื่อต่ อสําหรับทรัพย์ สนิ ของทายาทคืออะไร
โครงการปล่อยสินเชื่อต่อสําหรับทรัพย์สินของทายาท (Heirs' Property Relending Program หรื อ HPRP)
จัดหาเงินทุนให้ แก่นิติบคุ คลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมในการปล่อยสินเชื่อต่อเพื่อให้ ความช่วยเหลือแก่ทายาทในการแก้ ไขปั ญหาด้ านการถือครองกรร
มสิทธิ์และการสืบทอดมรดกพื ้นที่ทําฟาร์ มที่มีเจ้ าของหลายคน หลังจากหน่วยบริ การสําหรับฟาร์ ม (Farm Service Agency หรื อ FSA) ของ USDA
เลือกผู้ให้ สินเชื่อแล้ ว ผู้เป็ นทายาทสามารถสมัครขอรับสินเชื่อและความช่วยเหลือจากผู้ให้ สินเชื่อที่ได้ รับเลือกได้ โดยตรง HPRP
เป็ นสินเชื่อและจะต้ องมีการชําระคืนตามที่ร่างกฎหมายฟาร์ มบิลปี 2018 กําหนดไว้

เพราะเหตุใดจึงต้ องมีโครงการนี ้
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ปั ญหาทรัพย์สินของทายาทสร้ างอุปสรรคแก่ผ้ ผู ลิตและเจ้ าของที่ดินในการเข้ าถึงโครงการและบริ การของ USDA มายาวนาน
และโครงการปล่อยสินเชื่อต่อโครงการนี ้จะช่วยให้ ผ้ ผู ลิตสามารถเข้ าถึงแหล่งเงินทุนที่จะนํามาใช้ ในการแก้ ปัญหาเหล่านี ้ได้ HPRP
เป็ นอีกหนึง่ วิธีการตัวอย่างที่ทาง USDA ดําเนินงานเพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั เกษตรกรและผู้ทําฟาร์ มปศุสตั ว์ของอเมริ กา ในอดีตที่ผ่านมา
เป็ นเรื่องยากที่ทายาทจะได้ รับสิทธิประโยชน์จากโครงการของ USDA
เนื่องจากความเชื่อที่วา่ ตนไม่สามารถได้ รับหมายเลขประจําฟาร์ มโดยไม่มีหลักฐานการถือครองกรรมสิทธิ์หรื ออํานาจครอบครองทีด่ ิน
แต่ข้อกําหนดของ FSA อนุญาตให้ ทายาทใช้ ตวั เลือกอื่น ๆ ที่ช่วยให้ ทายาทสามารถรับหมายเลขประจําฟาร์ มได้
แม้ วา่ ผู้ได้ รับผลกระทบจะมีอยู่ในพื ้นที่ทางภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรมทังหมด
้
แต่เกษตรกรชาวผิวสีจํานวนมากรวมทังผู
้ ้ ได้ รับผลกระทบกลุม่ อื่น ๆ
ซึง่ ประสบกับการเลือกปฏิบตั ิในอดีตที่ผ่านมาต่างมีทรัพย์สินของทายาท USDA มุ่งมัน่ ในการแก้ ไขนโยบายให้ มคี วามเท่าเทียมมากขึ ้น
และการตรวจสอบหาอุปสรรคที่เกิดกับเจ้ าของทรัพย์สินของทายาทเป็ นส่วนหนึง่ ของความพยายามในการดําเนินการดังกล่าว
สิทธิประโยชน์ของโครงการครอบคลุมมากกว่าแค่ผ้ เู ข้ าร่วมโครงการ นอกจากนี ้ยังเป็ นการรักษาพื ้นที่เพาะปลูกไว้ ทําการเกษตร
ปกป้องฟาร์ มที่เป็ นมรดกตกทอดของครอบครัว และส่งเสริมความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ

โครงการปล่ อยสินเชื่อต่ อสําหรับทรัพย์ สินของทายาทมีวิธีดาํ เนินการอย่ างไร
USDA จะจัดหาเงินทุนให้ กบั ผู้ให้ สินเชื่อซึง่ เป็ นตัวกลาง จากนันผู
้ ้ ให้ สนิ เชื่อจะนําเงินทุนดังกล่าวไปปล่อยสินเชื่อต่อให้ กบั ทายาท
เพื่อช่วยผู้ที่เป็ นทายาทแก้ ไขปั ญหาการเป็ นเจ้ าของและสืบทอดพื ้นที่เพาะปลูกที่มีเจ้ าของหลายคน
นี่คือรายละเอียดของขัน้ ตอนการดําเนินการ:

1. ผู้ให้ สินเชื่อตัวกลาง ซึง่ ได้ แก่ สหกรณ์ เครดิตยูเนียน และองค์กรไม่แสวงผลกําไร สามารถสมัครขอรับสินเชื่อได้ สงู สุด 5
ล้ านดอลลาร์ ในอัตราดอกเบี ้ยที่ 1% หลังจากหน่วยบริ การสําหรับฟาร์ ม (Farm Service Agency หรื อ FSA)
เปิ ดให้ มีการสมัครลงทะเบียนเป็ นเวลาสองเดือนในช่วงปลายเดือนสิงหาคม
2. USDA จะทําการเลือกและประกาศรายชื่อผู้ให้ สินเชื่อตัวกลาง
1. จะมีการระบุรายชื่อผู้ให้ สินเชื่อตัวกลางในช่วงปลายปี นี ้ที่เว็บไซต์ farmers.gov/heirs/relending
3. ผู้ที่เป็ นทายาทสามารถสมัครขอรับสินเชื่อและความช่วยเหลือได้ โดยตรงกับผู้ให้ สินเชื่อตัวกลางที่ได้ รับเลือก
1. ผู้เป็ นทายาทสามารถใช้ สินเชื่อเพื่อแก้ ไขปัญหาในด้ านกรรมสิทธิ์โดยใช้ เป็ นเงินทุนในการซื ้อหรื อรวมดอกเบี ้ยทรัพย์
สิน และใช้ สินเชื่อเป็ นเงินทุนในการชําระค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับแผนการสืบทอดทรัพย์สิน
2. ผู้ให้ สินเชื่อตัวกลางบางรายอาจสามารถให้ บริ การเหล่านี ้ได้
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4. ผู้เป็ นทายาทจะชําระคืนสินเชื่อตามอัตราดอกเบี ้ยทีผ่ ้ ใู ห้ สินเชื่อตัวกลางกําหนด
5. ผู้ให้ สินเชื่อตัวกลางจะชําระคืนสินเชื่อแก่ USDA ทีอ่ ตั ราดอกเบี ้ยหนึง่ เปอร์ เซ็นต์

ข้ อมูลสําหรับผู้ให้ สินเชื่อ
ผู้ให้ สินเชื่อตัวกลางคืออะไร
ผู้ให้ สินเชื่อตัวกลางจะนําเงินทุนจาก USDA ไปปล่อยสินเชื่อต่อให้ กบั ผู้ที่เป็ นทายาท มีการใช้ คําว่า “ตัวกลาง”
เนื่องจากผู้ให้ สินเชื่อจะทํางานร่วมกับผู้ที่เป็ นทายาทและ USDA

ข้ อกําหนดสําหรับผู้ให้ สินเชื่อตัวกลางที่มีคุณสมบัตติ รงตามเกณฑ์ มีอะไรบ้ าง
ผู้ให้ สินเชื่อตัวกลางที่มีคณ
ุ สมบัติตรงตามเกณฑ์ประกอบด้ วย สหกรณ์ เครดิตยูเนียน และองค์กรไม่แสวงผลกําไร
ผู้ให้ สนิ เชื่อดังกล่าวต้ องผ่านการรับรองในฐานะสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาชุมชน รวมทังมี
้ ประสบการณ์
และความสามารถในการให้ บริการสินเชื่อทางการเกษตรและการค้ าที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน
ในกรณีทมี่ ีการสมัครเกินจํานวนเงินทุนทีม่ ีอยู่ ผู้สมัครที่มีประสบการณ์อย่างน้ อย 10 ปี ขึ ้นไปในการทํางานร่วมกับเกษตรกร
ที่ด้อยโอกาสทางสังคมซึง่ อาศัยอยู่ในรัฐที่มีการนํากฎเกณฑ์
ซึง่ ประกอบด้ วยการตรากฎหมายหรื อใช้ บทบัญญัติการแบ่งแยกทรัพย์สินสําหรับทายาทอย่างสมํ่าเสมอ (Uniform Partition of Heirs Property Act
หรือ UPHPA) จะได้ รับการพิจารณาเป็ นลําดับแรก ปั จจุบนั มลรัฐที่มีการนํา UPHPA ไปใช้ ประกอบด้ วย แอละแบมา, อาร์ คนั ซอ, แคลิฟอร์ เนีย,
คอนเนตทิคตั , ฟลอริดา, จอร์ เจีย, ฮาวาย, ไอโอวา, อิลลินอยส์, มิสซิสซิปปี , มิสซูรี, มอนแทนา, เนวาดา, นิวเม็กซิโก, นิวยอร์ ก, โรดไอแลนด์, เท็กซัส,
เซาท์แคโรไลนา และหมู่เกาะเวอร์ จิน
ผู้สมัครทีจ่ ะได้ รับการพิจารณาเป็ นลําดับรองลงไป จัดทําขึ ้นสําหรับผู้ที่มีใบสมัครจากผู้รับขันสุ
้ ดท้ ายที่อยู่ระหว่างการดําเนินการแล้ ว
หรือมีประวัติความสําเร็ จในการปล่อยสินเชื่อต่อจากกองทุนของ HPRP ก่อนหน้ านี ้ เมื่อมีผ้ สู มัครในระดับเดียวกันหลายราย
หรือในกรณีที่ไม่มีผ้ สู มัครในระดับ 1 หรื อ 2 จะมีการจัดสรรเงินทุนให้ กบั ผู้สมัครตามลําดับวันที่ที่ได้ รับใบสมัคร

ใครจะเป็ นผู้กาํ หนดอัตราและเงื่อนไข
ผู้ให้ สินเชื่อตัวกลางที่ได้ รับเลือกจะเป็ นผู้กําหนดอัตรา เงื่อนไข และโครงสร้ างการชําระเงินสําหรับสินเชื่อที่ปล่อยกู้ให้ แก่ทายาท
อัตราดอกเบี ้ยจะเป็ นอัตราตํ่าสุดที่เพียงพอสําหรับผู้ที่เป็ นตัวกลางจะนําไปใช้ สําหรับค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานและรักษาสินเชื่อ
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ข้ อมูลสําหรับทายาทผู้รับมรดก
ทายาทผู้รับมรดกจะใช้ สินเชื่อนีอ้ ย่ างไร
ผู้เป็ นทายาทสามารถใช้ สินเชื่อเพื่อแก้ ไขปั ญหาในด้ านกรรมสิทธิ์โดยใช้ เป็ นเงินทุนในการซื ้อหรื อรวมดอกเบี ้ยทรัพย์สิน
และใช้ สินเชื่อเป็ นเงินทุนในการชําระค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับแผนการสืบทอดทรัพย์สมบัติ ซึง่ ในที่นี ้อาจรวมถึง
ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อส่วนทรัพย์สินของทายาทคนอื่น ๆ ที่เป็ นเจ้ าของทรัพย์สินร่วมเพื่อให้ ได้ ถือครองกรรมสิทธิ์ (ค่าใช้ จ่ายในการปิ ดธุรกรรม,
การประเมินทรัพย์สิน การค้ นหากรรมสิทธิ์ การสํารวจทรัพย์สิน การจัดเตรี ยมเอกสาร การไกล่เกลี่ยประนีประนอม
และบริการทางกฎหมาย) ทายาทไม่สามารถนําเงินกู้ไปใช้ ในการปรับปรุงพื ้นที่ พัฒนา จัดหาหรื อซ่อมแซมอาคาร จัดหาทรัพย์สินส่วนตัว
ชําระค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ค้นหา หรื อค่าใช้ จ่ายที่คล้ ายคลึงกัน

ข้ อกําหนดสําหรับทายาทผู้รับมรดกที่ตรงตามเกณฑ์ มีอะไรบ้ าง
ผู้ให้ สินเชื่อตัวกลางจะปล่ อยสินเชื่อให้ แก่ ทายาทที่มคี ุณสมบัตติ ่ อไปนี ้
•

เป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คลที่มีอํานาจในการได้ รับสินเชื่อ
และแก้ ไขจัดการการเป็ นเจ้ าของและการสืบทอดพื ้นที่ฟาร์ มซึง่ มีเจ้ าของหลายราย

•

เป็ นสมาชิกในครอบครัวหรื อทายาทที่เกี่ยวข้ องกับผู้ที่เป็ นเจ้ าของทรัพย์สินโดยทางสายเลือดหรื อการสมรส

•

ตกลงยินยอมที่จะดําเนินการแผนการสืบทอด

มีรายการใดหรือไม่ ท่ ผี ้ ูเป็ นทายาทไม่ สามารถนําเงินกู้ไปใช้ ได้
ทายาทไม่สามารถนําเงินกู้ไปใช้ ในการปรับปรุงพื ้นที่ พัฒนา จัดหาหรื อซ่อมแซมอาคาร จัดหาทรัพย์สินส่วนตัว ชําระค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ค้นหา หรื อค่าใช้ จ่ายที่คล้ ายคลึงกัน

รายละเอียดโครงการ
ผู้ให้ สินเชื่อตัวกลางจะได้ รับเงินกู้จาํ นวนเท่ าใด
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ผู้ให้ สินเชื่อตัวกลางแต่ละรายสามารถสมัครขอรับเงินกู้ได้ สงู สุด 5 ล้ านดอลลาร์ ที่อตั ราดอกเบี ้ย 1% โดยเริ่ มต้ นในเดือนสิงหาคม 2021

ทําไมผู้ให้ สินเชื่อตัวกลางจึงได้ รับสินเชื่อในอัตราดอกเบีย้ ที่หนึ่งเปอร์ เซ็นต์
แต่ เรียกเก็บดอกเบีย้ กับทายาทในอัตราที่สูงกว่ า
ผู้ให้ สินเชื่อตัวกลางจะเป็ นผู้กําหนดอัตราดอกเบี ้ย เงื่อนไข และโครงสร้ างการชําระคืนสินเชื่อที่ปล่อยให้ แก่ทายาท
ผู้ให้ สินเชื่อตัวกลางจะกําหนดอัตราดอกเบี ้ยในจํานวนที่ครอบคลุมค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานและรักษาสินเชื่อ

ผู้เป็ นทายาทและผู้ให้ สินเชื่อตัวกลางต้ องชําระคืนสินเชื่อหรือไม่
ใช่ ผู้เป็ นทายาทต้ องชําระคืนสินเชื่อให้ แก่ผ้ ใู ห้ สินเชื่อตัวกลาง ส่วนผู้ให้ สินเชื่อตัวกลางต้ องชําระเงินคืนให้ กบั USDA

จะเกิดอะไรขึน้ ในกรณีท่ ผี ้ ูเป็ นทายาท และ/หรือผู้ให้ สินเชื่อตัวกลางไม่ ชาํ ระคืนสินเชื่อตามที่กาํ หนด
FSA จะทํางานร่วมกับผู้ให้ สินเชื่อตัวกลางเพื่อดําเนินการแก้ ไขการผิดนัดในการชําระคืนสินเชื่อของผู้ให้ สินเชื่อตัวกลาง
ผู้ให้ สินเชื่อตัวกลางต้ องกําหนดตัวเลือกในการให้ บริ การสินเชื่อแก่ผ้ ทู ี่จะได้ รับสินเชื่อขันสุ
้ ดท้ ายในสัญญาเงินกู้ที่ได้ รับอนุมตั ิจาก FSA
ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของขันตอนการสมั
้
คร

เพราะเหตุใดจึงดําเนินการเป็ นโครงการสินเชื่อ แทนที่จะเป็ นการให้ ทุน
รางกฎหมายฟาร์ มบิล (Farm Bill) ปี 2018 ได้ กําหนดให้ USDA ปล่อยสินเชื่อให้ แก่นิติบคุ คลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
ในการนําเงินกองทุนไปปล่อยสินเชื่อต่อให้ แก่บคุ คลธรรมดาหรื อนิติบคุ คลเพื่อให้ ความช่วยเหลือแก่ผ้ เู ป็ นทายาทที่มีผลประโยชน์ในการเป็ นเจ้ าของท
รัพย์สินที่ยงั ไม่ได้ มกี ารแบ่งแยก เพื่อแก้ ไขกรรมสิทธิ์และการสืบทอดพื ้นที่เพาะปลูกซึง่ มีเจ้ าของหลายคน

เหตุใดจึงต้ องรับสินเชื่อจากผู้ให้ สินเชื่อตัวกลาง หาก FSA
สามารถให้ สนิ เชื่อในการแก้ ไขปั ญหาด้ านกรรมสิทธิ์ได้ เช่ นกัน
โครงการปล่อยสินเชื่อต่อสําหรับทรัพย์สินขอทายาทช่วยให้ ทายาทสามารถทํางานร่วมกับองค์กรที่ตนคุ้นเคยและมีความเข้ าใจที่ลกึ ซึ ้งต่อสถานการ
ณ์เฉพาะของผู้เป็ นทายาท
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การรั บหมายเลขฟาร์ มเพื่อรับความช่ วยเหลือจาก USDA
หมายเลขฟาร์ มคืออะไร และเหตุใดจึงต้ องมีหมายเลขดังกล่ าว
ต้ องมีหมายเลขฟาร์ มจึงจะมีสิทธิ์เข้ าร่วมโครงการต่าง ๆ ของ USDA จํานวนมาก ซึง่ รวมถึงโครงการปล่อยสินเชื่อ โครงการบรรเทาภัยพิบตั ิ
การเข้ าร่วมในคณะกรรมการมณฑล โครงการสนับสนุนด้ านราคา และโครงการอื่น ๆ

จะได้ รับหมายเลขฟาร์ มได้ อย่ างไร
ไม่มีคา่ ใช้ จ่ายในการรับหมายเลขฟาร์ ม และไม่มีข้อผูกมัด ศูนย์บริ การของ USDA ในพื ้นที่สามารถออกหมายเลขฟาร์ มให้ กบั ที่ดินของคุณได้
โดยทัว่ ไปต้ องมีหลักฐานว่าคุณเป็ นเจ้ าของหรื อมีสิทธิ์ใช้ ที่ดนิ พร้ อมด้ วยเอกสาร เช่น สัญญาเช่าหรื อกรรมสิทธิ์
นอกจากนี ้ยังสามารถแสดงหลักฐานอื่นสําหรับการมีสิทธิ์ในทรัพย์สินได้ ด้วย

USDA ยอมรับหลักฐานประเภทอื่นสําหรับการพิสูจน์ สิทธิ์ในทรัพย์ สินหรือไม่
ร่างกฎหมายฟาร์ มบิลปี 2018 อนุญาตให้ ใช้ ตวั เลือกเอกสารประเภทอื่นสําหรับผู้ประกอบการทรัพย์สินของผู้เป็ นทายาท
ในการกําหนดหมายเลขฟาร์ มได้ ผู้ประกอบการในทรัพย์สินของผู้เป็ นทายาทซึง่ ไม่สามารถยืนยันการเป็ นเจ้ าของ หรื อแสดงสัญญาเช่า
สามารถแสดงเอกสารประเภทอื่นเพื่อยืนยันว่าตนมีอํานาจโดยทัว่ ไปในการดําเนินการทําฟาร์ ม

ผู้ประกอบการฟาร์ มและเจ้ าของฟาร์ มแตกต่ างกันอย่ างไร
USDA ได้ นิยามความหมายของผู้ประกอบการฟาร์ มว่า เป็ นบุคคลธรรมดา นิติบคุ คล หรื อกิจการร่วม
ซึง่ เป็ นผู้ที่มีอํานาจควบคุมการดําเนินการทําฟาร์ มโดยทัว่ ไปสําหรับปี ปัจจุบนั ผู้ประกอบการฟาร์ มคือบุคคลที่่่ดําเนินงานต่าง ๆ ในฟาร์ ม
โดยทําการตัดสินใจด้ านการบริหารจัดการที่เกิดขึ ้นในแต่ละวัน ผู้ประกอบการอาจเป็ นเจ้ าของ ผู้จดั การที่ได้ รับการว่าจ้ าง ผู้เช่าพื ้นที่ฟาร์ ม ผู้เช่าร่วม
หรือหุ้นส่วน USDA กําหนดความหมายของเจ้ าของฟาร์ มไว้ วา่ เป็ นบุคคลธรรมดา หรื อนิติบคุ คล ซึง่ มีกรรมสิทธิ์เป็ นเจ้ าของพื ้นที่เพาะปลูกตามกฎหมาย

จะกําหนดให้ ฟาร์ มเป็ นผู้ประกอบการฟาร์ มได้ อย่ างไร
วิธีจดั ตั ้งฟาร์ มในฐานะผู้ประกอบการจะแตกต่างกันไป โดยขึ ้นอยู่กบั ว่ามีการทําฟาร์ มในมลรัฐที่มีการตรากฎหมาย
ว่าด้ วยบทบัญญัติการแบ่งแยกทรัพย์สินสําหรับทายาทอย่างสมํ่าเสมอ (Uniform Partition of Heirs Property Act หรื อ UPHPA) หรื อไม่
UPHPA ช่วยรักษาทรัพย์สินของครอบครัวที่ตกทอดไปสู่คนรุ่นต่อไป ในรูปของอสังหาริ มทรัพย์ หากเจ้ าของที่ดินเสียชีวิต
อสังหาริมทรัพย์จะตกทอดไปสูผ่ ้ เู ป็ นทายาทเจ้ าของที่ดิน ในฐานะผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ร่วมภายใต้ กฎหมายของรัฐ
ในรัฐที่มีการดําเนินการใช้ UPHPA คุณสามารถใช้ :
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•

คําสัง่ ศาลที่ให้ การยืนยันว่าที่ดินตรงกับคําจํากัดความของทรัพย์สนิ ของทายาท ตามที่ระบุไว้ ใน UPHPA หรื อ

•

หนังสือรับรองจากผู้จดทะเบียนโฉนดในพื ้นที่ที่ให้ การรับรองว่าเจ้ าของที่ดินในบันทึกข้ อมูลได้ เสียชีวิต และทายาทอย่างน้ อย 1
คนได้ เริ่ มดําเนินกระบวนการเพื่อเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

ในรัฐที่ไม่ มีการดําเนินการใช้ UPHPA คุณสามารถใช้ :
•

ข้ อตกลงสําหรับผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ร่วมซึง่ ได้ รับอนุมตั ิจากผู้เป็ นเจ้ าของส่วนใหญ่
ที่ให้ สิทธิ์แก่บคุ คลในการบริ หารจัดการและควบคุมที่ดินบางส่วนหรื อทังหมด
้

•

เอกสารการคืนภาษีในช่วง 5 ปี ทผี่ า่ นมา ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีผลประโยชน์ที่ไม่ได้ มีการแบ่งแยกในการทําฟาร์ ม

•

การรับรองตนเอง โดยรับรองว่าบุคคลนั ้น ๆ มีอํานาจควบคุมที่ดินเพื่อวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานฟาร์ มหรื อฟาร์ มปศุสตั ว์

•

เอกสารอื่น ๆ ทีส่ าํ นักงาน FSA ประจํามณฑลยอมรับ
ซึง่ ระบุวา่ บุคคลดังกล่าวมีอํานาจควบคุมในการดําเนินงานฟาร์ มโดยทัว่ ไป ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จํากัดอยู่เพียงสิ่งต่อไปนี ้
o

คําให้ การเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเจ้ าของ ที่ระบุวา่ บุคคลดังกล่าวมีอํานาจควบคุมที่ดิน
หนังสือมอบอํานาจแบบจํากัดที่ให้ อํานาจแก่บคุ คลในการควบคุมที่ดิน

o

เช็คที่มีการยกเลิกและ/หรื อใบเสร็จรับเงินสําหรับการชําระค่าเช่า และ/หรื อค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน

จะแสดงกรรมสิทธิ์การถือครองฟาร์ มได้ อย่ างไร
เมื่อสร้ างหมายเลขฟาร์ ม อาจใช้ สิ่งต่อไปนี ้เป็ นหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์
•

สําเนาโฉนด ถ้ ามีการบันทึกไว้

•

โฉนดที่ไม่ได้ มีการบันทึกไว้ ในกรณีที่โครงการของ USDA ไม่ได้ กําหนดให้ ต้องใช้ โฉนดที่บนั ทึกไว้

•

สัญญาซื ้อขายที่ดนิ หรื อเอกสารอื่น ๆ ที่คล้ ายคลึงกัน ซึง่ ยืนยันผลประโยชน์ในการถือครองกรรมสิทธิ์

•

การตรวจสอบบันทึกข้ อมูลของเจ้ าหน้ าที่ FSA ที่สํานักงานบันทึกข้ อมูลที่ดินประจํามณฑลหรื อเว็บไซต์

•

หนังสือรับรองของทายาทที่อาจไม่สามารถแสดงเอกสารเพื่อยืนยันกรรมสิทธิ์ในการเป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ ได้
หนังสือรับรองดังกล่าวต้ องมีเอกสารประกอบ เช่น
o

เอกสารประเมินภาษีอสังหาริ มทรัพย์หรื อใบเรี ยกเก็บเงิน
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o

หลักฐานสําหรับภาษีของขวัญ

o

พินยั กรรม

o

คําให้ การการถือครองกรรมสิทธิ์เป็ นลายลักษณ์อกั ษร

o

เอกสารอื่น ๆ ทีอ่ าจมีอยู่ภายใต้ กฎหมายของรัฐ

วิธีการเริ่มต้ น
USDA จะประกาศรายชื่อนิติบคุ คลที่ได้ รับเลือกในช่วงปลายฤดูร้อนปี 2021 ในช่วงเวลาดังกล่าว
คุณสามารถเลือกนิติบคุ คลที่มีรายชื่ออยู่ในรายการเพื่อขอรับสินเชื่อในการแก้ ไขปั ญหาการคือครองกรรมสิทธิ์ สามารถติดต่อสํานักงานของ FSA
ที่ศนู ย์บริการของ USDA ในพื ้นที่ได้ ตลอดเวลา โดยดูข้อมูลได้ ที่ farmers.gov/service-locator
นัดหมายเพื่อเข้ าพบกับผู้ประสานงานการเข้ าร่วมประจํามณฑลเพื่อสอบถามข้ อมูลและเรี ยนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการของ USDA
หากต้ องการเรียนรู้ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครขอรับสินเชื่อเพื่อเข้ าร่วม โปรดไปที่เว็บไซต์ farmers.gov/heirs/relending
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