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ความเป็นมา 
เมื่อวนัที่ 30 กนัยายน 2021 ประธานาธิบดีไบเดน 

ได้ลงนามในกฎหมายการขยายเวลาในการให้เงินทนุของรัฐบาลและกา

รให้ความช่วยเหลือสําหรับเหตฉุกุเฉนิ (P.L. 117-43) 

ซึ่งประกอบด้วยเงินทนุจํานวน 1 หม่ืนล้านดอลลาร์ 

สําหรับช่วยเหลือผู้ผลิตสนิค้าทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่

า ภยัแล้ง พายเุฮอริเคน พายุฤดหูนาว และเหตฉุกุเฉินอื่น ๆ 

ที่มีคณุสมบตัิตรงตามเกณฑ์ ที่เกิดขึน้ในช่วงปีปฏิทิน 2020 และ 2021 

นอกจากนี ้หน่วยงานสําหรับฟาร์ม (FSA) 

ยงัได้จ่ายเงินให้แก่ผู้ทําฟาร์มปศสุตัว์ที่ได้รับผลกระทบจากภยัแล้งและไ

ฟป่าผ่านโครงการบรรเทาทุกข์เหตุฉุกเฉินสําหรับปศุสตัว์ (Emergency 

Livestock Relief Program หรือ ELRP) ระยะท่ีหน่ึง โครงการ ERP 

เป็นอีกหน่ึงองค์ประกอบในการบรรเทาทุกข์ของกฎหมายดงักล่าว 

ภาพรวม 
ความช่วยเหลือในโครงการบรรเทาทกุข์เหตฉุกุเฉิน (ERP) 

ครอบคลมุความสญูเสียที่เกิดกบัพืชผล, ต้นไม้, พุ่มไม้ 

และพืชประเภทเถาวลัย์เนื่องจากเหตภุยัพิบตัิที่ตรงตามเกณฑ์ที่เกิดขึน้ใ

นปีปฏิทิน 2020 และ 2021 สําหรับผู้ผลิตที่ได้รับผลกระทบ FSA 

จะดําเนินการให้ความช่วยเหลือในการบรรเทาทกุข์เหตฉุกุเฉินแก่ผู้ผลิตพื

ชผลที่ปลกูพืชเป็นแนวและพืชผลพิเศษผ่านกระบวนการในระยะที่สองดงั

ต่อไปนี ้

• ระยะที่ 1 

จะใช้ข้อมลูจากโครงการการประกันภัยพืชผลของรัฐบาลกล

างหรือโครงการความช่วยเหลือสําหรับภัยพิบัติท่ีเกิดกับพื

ชผลท่ีไม่มีประกัน (Noninsured Crop Disaster Assistance 

Program หรือ NAP) 

เป็นฐานในการคํานวณการจ่ายเงินเบือ้งต้น 

• ระยะที่ 2 

มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือเพ่ิมเติมแก่ผู้ผลิตที่มีคณุสม

บตัิตรงตามเกณฑ์ที่ยงัไม่ได้เข้าร่วมในโครงการการจดัการความเ

สี่ยงที่มีอยู่ 

แนวทางที่ดาํเนินการแบบสองระยะนีจ้ะชว่ยให้ USDA 

สามารถปรับปรุงขัน้ตอนการสมคัรเพ่ือลดภาระให้กบัผู้ผลติ 

โดยมีการรวมผู้ผลติทีด้่อยโอกาสทีไ่ม่ได้รับความช่วยเหลอืในการบรรเท

าทกุข์ที่ผา่นมา 

และเพ่ือกระตุ้นให้มีการเข้าร่วมเพ่ือใช้เคร่ืองมอืการจดัการความเสี่ยงที่

มีอยู่ 

ซึ่งสามารถช่วยผู้ผลิตรบัมือกบัเหตกุารณ์สภาพอากาศที่รุนแรงในอนาค

ตได้ 

คุณสมบัติท่ีตรงตามเกณฑ์ – ระยะท่ี 1 
พืชผลที่มีคณุสมบตัิตรงตามเกณฑ์ได้แก่ 

พืชผลทัง้หมดที่ใช้การประกนัภยัพืชผลของรัฐบาลกลางหรือความคุ้มครอ

งของ NAP 

และได้รับค่าสินไหมทดแทนสาํหรับการประกนัภยัพืชผลหรือการชําระเงิน

จาก NAP ยกเว้นพืชผลที่ใช้สําหรับเป็นทุ่งเลีย้งสตัว์ 

เหตกุารณ์ภยัพิบตัิทางธรรมชาติที่มีคณุสมบตัิตรงตามเกณฑ์ ได้แก่ 

เหตไุฟป่า พายเุฮอริเคน เหตนุํา้ทว่ม 

พายลุมรุนแรงที่เคลื่อนตวัแบบเส้นตรง อณุหภมูิความร้อนสงูเกินไป 

พายฤุดหูนาว อากาศหนาวจดั (รวมถึงปรากฏการณ์ลมวนขัว้โลก หรือ 

โพลาร์ วอร์เท็กซ์) ผลกระทบจากควนั ความชืน้สงูเกินไป 

เหตภุยัแล้งที่ตรงตามเกณฑ์ และสภาพอากาศอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

สําหรับคณุสมบตัิที่ตรงตามเกณฑ์ของ ERP “สภาพอากาศที่เก่ียวข้อง” 

คือสภาพอากาศที่สร้างความเสียหายและเหตกุารณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ ้

นทางธรรมชาติซึ่งเกิดขึน้พร้อมกนัและส่งผลให้เกิดเหตกุารณ์ภยัพิบตัิที่ตร

งตามเกณฑ์ที่ระบไุว้โดยตรง 

สภาพอากาศดงักล่าว ได้แก่ 

• เหตลุมพดัรุนแรงที่เป็นผลโดยตรงมาจากพายลุมแรงที่เคลื่อนตวัแบบเ

ส้นตรง 

• ตะกอนและซากปรักหกัพงัที่เป็นผลโดยตรงมาจากเหตนุํา้ท่วม 

• ลมพดัรุนแรง ระดบันํา้ทะเลเพ่ิมขึน้อย่างรวดเร็วเนื่องจากพาย ุ

ทอร์นาโด 

พายโุซนร้อนและพายดุีเปรสชนัเขตร้อนที่เป็นผลโดยตรงมาจากก

ารเกิดเฮอริเคน 

• ลมและพายหุิมะรุนแรงที่เป็นผลโดยตรงมาจากพายฤุดหูนาว 

สําหรับภยัแล้ง สามารถรับความช่วยเหลือจาก ERP 

ได้หากพืน้ที่ใดก็ตามในเคาน์ตีเ้กิดความสญูเสยีที่ทางหน่วยงานเฝ้าตดิตา

มภยัแล้งของสหรัฐอเมริกาประเมินว่าเกิดภยัแล้งรุนแรงในระดบัต่อไปนี ้

• D2 (ภยัแล้งรุนแรง) เกิดขึน้เป็นเวลาแปดสปัดาห์ติดต่อกนั หรือ 

• D3 (ภยัแล้งรุนแรง) 

หรือภยัแล้งมีระดบัความรุนแรงที่สงูขึน้ 

รายชื่อเคาน์ตีท้ี่ประสบภยัแล้งในปี 2020 และ 2021 

ที่มีสิทธ์ิได้รับความช่วยเหลือจาก ERP 

มีข้อมลูอยู่ในเว็บไซต์สําหรับการบรรเทาทุกข์เหตุฉุกเฉิน 

 
สามารถดขู้อมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกบัค

วามช่วยเหลือในเหตภุยัพิบติัจาก 

USDA ได้ท่ีเว็บไซต์

 

สําหรับโครงการของ FSA 

และโครงการบริการด้านการอนรุักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ผู้ผลิตควรติดต่อ

 

สําหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกั

บการเคลมประกนัพืชผล 

ผู้ผลิตและเจ้าของท่ีดินควรติด

ต่อ

 

โครงการบรรเทาทุกข์เหตุฉุกเฉิน  (ERP) 
ความช่วยเหลือในการฟ้ืนตัวจากเหตุภัยพิบัติสําหรับผู้ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์และพืชผลพิเ

ศษ 

https://www.farmers.gov/node/28989
https://www.farmers.gov/node/28989
https://www.farmers.gov/sites/default/files/2020-04/FSA_DisasterAssistance_at_a_glance_brochure_.pdf
https://www.farmers.gov/sites/default/files/2020-04/FSA_DisasterAssistance_at_a_glance_brochure_.pdf
https://www.farmers.gov/fund/farm-loan-discovery-tool
https://www.farmers.gov/fund/farm-loan-discovery-tool
http://www.farmers.gov/service-center-locator
http://www.farmers.gov/service-center-locator
https://www.rma.usda.gov/en/Information-Tools/Agent-Locator-Page
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วิธีสมัคร – ระยะท่ี 1 
เพ่ือลดความซบัซ้อนในการส่งมอบสิทธิประโยชน์ ERP สําหรับระยะที่ 1 ทาง FSA 

จะส่งแบบฟอร์มใบสมคัรที่กรอกข้อมลูแล้วล่วงหน้าให้กบัผู้ผลิตที่มีข้อมลูการประกนัพืชผลและข้อ

มลู NAP อยู่ในระบบ 

เนื่องจากผู้ผลิตดงักล่าวได้รับการชดเชยค่าเสยีหายจากการประกนัพืชผลหรือการจ่ายเงินของ 

NAP แบบฟอร์มนีม้ีข้อมลูข้อกําหนดเก่ียวกบัคุณสมบตัิที่ตรงตามเกณฑ์ 

ข้อมลูสรุปขัน้ตอนการสมคัร และข้อมลูการจ่ายเงินของ ERP 

ผู้ผลิตจะได้รับแบบฟอร์มใบสมคัรแยกต่างหากสําหรับแต่ละปีของโครงการ 

การได้รับใบสมคัรที่กรอกข้อมลูล่วงหน้าไม่ได้เป็นการยืนยนัว่าผู้ผลิตมีสิทธ์ิได้รับการจ่ายเงินจาก 

ERP ระยะที่ 1 ผู้ผลิตจะต้องส่งคืนใบสมคัร ERP ระยะที่ 1 

ที่กรอกข้อมลูและเซ็นชื่อเรียบร้อยแล้วไปยงัสํานกังาน FSA ในเคาน์ตี ้

นอกจากนี ้ผู้ผลิตจะต้องมีแบบฟอร์มต่อไปนีอ้ยู่ในระบบกบั FSA 

ภายในกําหนดเวลาซึ่งจะมีการประกาศในภายหลงั 

โดนรองผู้ว่าการโครงการสําหรับฟาร์มจะเป็นผู้ กําหนด: 

• แบบฟอร์ม AD-2047 ใบงานข้อมลูลกูค้า 

• แบบฟอร์ม CCC-902 แผนปฏิบตัิงานของฟาร์มสําหรับบคุคลหรือนติิบคุคล 

• แบบฟอร์ม CCC-901 ข้อมลูสมาชิกสําหรับนิติบคุคล (หากเก่ียวข้อง) 

• การอนรุักษ์พืน้ที่ที่มีอตัราการกดัเซาะสงู (บางครัง้เรียกว่า HELC) 

และใบรับรองการอนรุักษ์พืน้ที่ชุ่มนํา้ (แบบฟอร์ม AD-1026 

การอนรุักษ์พืน้ที่ที่มีอตัราการกดัเซาะสงู (Highly Erodible Land Conservation 

หรือ HELC)) และใบรับรองการอนรุักษ์พืน้ที่ชุ่มนํา้ (Wetland Conservation หรือ 

WC)) สําหรับผู้ผลิตของ ERP และผู้ดําเนินกิจการในเครือที่เก่ียวข้อง 

ผู้ผลิตส่วนใหญ่ โดยเฉพาะผู้ที่เคยเข้าร่วมในโครงการของ FSA ก่อนหน้านี ้

มกัจะมีแบบฟอร์มที่กําหนดเหล่านีอ้ยู่ในระบบแล้ว แต่สําหรับผู้ที่ไม่แน่ใจหรือต้องการยืนยนั 

ควรติดต่อ สํานักงาน FSA ในเคาน์ตี ้

นอกจากแบบฟอร์มที่ระบุข้างต้นแล้ว ผู้ผลิตบางรายจะต้องส่งแบบฟอร์มต่อไปนีด้้วย 

เพ่ือให้มีสิทธ์ิได้ขีดจํากดัหรืออตัราการจ่ายเงินที่เพ่ิมขึน้ 

• แบบฟอร์ม FSA-510 คําขอสําหรับข้อยกเว้นขีดจํากดัการจ่ายเงินจํานวน  

125,000 ดอลลาร์ สําหรับบางโครงการ 

• แบบฟอร์ม CCC-860 

ใบรับรองเกษตรกรหรือผู้ทําฟาร์มปศสุตัว์ที่เป็นทหารผ่านศึกและเพ่ิงเร่ิมต้นประกอบก

ารที่มีทรัพยากรจํากดัและด้อยโอกาสทางสงัคมสําหรับปีโครงการที่เก่ียวข้อง 

วิธีคํานวณการจ่ายเงิน – ระยะที่ 1 

การจ่ายเงินของ ERP ระยะที่ 1 สําหรับพืชผลที่ได้รับความคุ้มครองจากการประกนัพืชผล 

จะคิดตามสดัส่วนที ่75 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือให้แน่ใจว่าจํานวนเงนิที่จ่ายทัง้หมดสําหรับ ERP 

รวมทัง้จํานวนเงินทีจ่ะจ่ายสําหรับ  ERP ระยะที่ 2 จะไม่เกินเงินทนุที่มีอยู่ ส่วนการจ่ายเงิน ERP 

ระยะที่ 1 สําหรับพืชผลที่อยู่ในความคุ้มครองของ NAP จะไม่คิดตามสดัส่วน เนื่องจาก NAP 

จะมีความครอบคลมุในระดบัที่น้อยกว่าอย่างมาก 

โดยทัว่ไปจะครอบคลมุเฉพาะพืน้ที่เพาะปลกูขนาดเล็กกว่าและพืชผลพิเศษที่ไม่ได้รับความคุ้มคร

องจากการประกนัพืชผลเท่านัน้ 

RMA และ FSA จะคํานวณการจ่ายเงินสําหรับ ERP ระยะที่ 1 

โดยอิงตามข้อมลูที่มีอยู่ในระบบของหน่วยงาน ณ เวลาคํานวณ 

 

 

 
การคํานวณการจ่ายเงินของ ERP ระยะที่ 1 

สําหรับพืชผลและหน่วยจะขึน้อยู่กบัประเภทและระดบัความคุ้มครองที่ผู้ผลิตได้รับ ทาง RMA และ FSA 

จะคํานวณความสญูเสียของผู้ผลติแต่ละรายทีส่อดคล้องกบัขัน้ตอนด้านความสญูเสียสําหรบัประเภทคว

ามคุ้มครองที่ซือ้ไว้ แต่จะใช้ระดบัของ ERP แทนระดบัความคุ้มครองที่มีอยู่ 

จากนัน้จะมีการปรับจํานวนเงินดงักล่าวทีค่ํานวณได้โดยลบค่าสินไหมทดแทนสําหรับการประกนัพืชผลสุ

ทธิหรือการจ่ายเงินของ NAP 

ซึ่งเท่ากบัค่าสินไหมทดแทนสําหรับการประกนัภยัพืชผลโดยรวมของผู้ผลิตหรือการจ่ายเงินของ NAP 

ที่ได้รับไปแล้วสําหรับความสญูเสียเหล่านัน้ลบด้วยค่าบริการและเบีย้ประกนั 

ตารางระดับของ ERP 

สามารถดูตารางระดับของ ERP ได้ท่ีด้านล่างและในเว็บไซต์การบรรเทาทุกข์เหตุฉุกเฉิน: 

 
ระดับการประกันพืชผล 

ระดบัของ ERP 

(เปอร์เซ็นต์) 

ความคุ้มครองด้านภยัพิบติั 75 

มากกว่าความคุ้มครองด้านภยัพิบตัิ 

แต่ไม่เกิน 55 เปอร์เซ็นต์ 80 

อย่างน้อย 55 เปอร์เซ็นต์ 

แต่ไม่เกิน 60 เปอร์เซ็นต์ 82.5 

อย่างน้อย 60 เปอร์เซ็นต์  

แต่ไม่เกิน 65 เปอร์เซ็นต์ 85 

อย่างน้อย 65 เปอร์เซ็นต์ 

แต่ไม่เกิน 70 เปอร์เซ็นต์ 87.5 

อย่างน้อย 70 เปอร์เซ็นต์ 

แต่ไม่เกิน 75 เปอร์เซ็นต์ 90 

อย่างน้อย 75 เปอร์เซ็นต์  

แต่ไม่เกิน 80 เปอร์เซ็นต์ 92.5 

อย่างน้อย 80 เปอร์เซ็นต์ 95 

 

https://www.farmers.gov/working-with-us/service-center-locator
https://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/emergency-relief/index
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การจ่ายเงินของ ERP ระยะที่ 1 

จะคํานวณโดยอิงจากความสญูเสียที่ผู้ผลิตได้รับอนัเนื่องมาจากสาเหตคุวามสญูเสียทัง้หมดที่มีคุ

ณสมบตัิตรงตามเกณฑ์ 

เนื่องจากไม่สามารถแยกปริมาณความสญูเสียที่เกิดจากเหตภุยัพิบตัิที่มีคณุสมบตัิตรงตามเกณฑ์ใ

นปีปฏิทิน 2020 และ 2021 ออกจากปริมาณความสญูเสียที่เกิดจากสาเหตคุวามสญูเสียอื่น ๆ 

ที่มีคณุสมบตัติรงตามเกณฑ์ที่การประกนัพืชผลที่เก่ียวข้องหรือนโยบายของ NAP ได้กําหนดไว้  

ผู้ผลิตท่ีมีประวัติเป็นผู้ ด้อยโอกาส 

สําหรับผู้ผลิตที่มีประวตัิเป็นผู้ ด้อยโอกาส 

รวมถึงเกษตรกรและผู้ทําฟาร์มปศสุตัว์ที่เป็นทหารผ่านศึกและเพ่ิงเร่ิมต้นประกอบการที่มีทรัพ

ยากรจํากดัและด้อยโอกาสทางสงัคม เปอร์เซ็นต์การจ่ายเงินของ ERP จะปรับเพ่ิมขึน้ 15% 

ของจํานวนเงินที่คาํนวณ  หากต้องการขอรับสทิธ์ิเพ่ิมเปอร์เซน็ต์การจา่ยเงนิที่สงูขึน้ 

ผู้ผลติทีม่ีคณุสมบตัติรงตามเกณฑ์ต้องมีแบบฟอร์ม CCC-860 

ใบรับรองเกษตรกรหรือผู้ทําฟาร์มปศุสัตว์ท่ีเป็นทหารผ่านศึกและเพ่ิงเร่ิมต้นประกอบการท่ีมีทรัพยากรจํา

กัดและด้อยโอกาสทางสังคมอยู่ในระบบกับ FSA สําหรับปีโครงการท่ีเก่ียวข้อง 

ขีดจํากัดการจ่ายเงินและรายได้รวมที่ปรับแล้ว 

ขีดจํากดัการจา่ยเงินของ ERP ระยะที ่1 

จะกําหนดโดยรายได้เฉลี่ยโดยรวมของฟาร์มทีป่รับแล้วของบคุคลหรือนติิบคุคล 

(รายได้จากการดาํเนนิการที่เก่ียวข้องกบัการทาํฟาร์ม ฟาร์มปศสุตัว์ หรือการทําป่าไม้) 

บคุคลหรือนิติบคุคลที่ไม่ใช่การร่วมทนุหรือห้างหุ้นสว่นสามญั 

จะไม่สามารถรับเงินจาํนวนมากกว่า 125,000 

ดอลลาร์ทัง้ในทางตรงหรือทางอ้อมสาํหรบัพืชผลอืน่ ๆ ทัง้หมดทีอ่ยู่ภายใต้ ERP 

(สําหรับทัง้ระยะที่ 1 และระยะที ่2 รวมกนั) สาํหรับปีโครงการ 

ในกรณีที่รายได้เฉลี่ยโดยรวมของฟาร์มที่ปรบัแล้ว (Average Gross Income หรือ AGI) ไม่เกิน 

75 เปอร์เซน็ต์ของ AGI เฉลีย่ของตนในช่วงสามปีที่เสียภาษีก่อนปีภาษีที่เสร็จสมบรูณ์ก่อนหน้า 

 

หาก 75% ของ AIG เฉลี่ยของบคุคลหรือนติิบคุคลมาจากการทาํฟาร์ม การทาํฟาร์มปศสุตัว์ 

หรือการดาํเนินกิจการด้านป่าไม้ทีเ่ก่ียวข้อง 

และผู้เข้าร่วมได้ให้การรับรองและเอกสารที่กําหนดตามที่ระบดุ้านล่าง 

บคุคลหรือนิติบคุคลที่ไม่ใช่กิจการแบบการร่วมทนุหรือห้างหุ้นสว่นสามญั 

จะมีสทิธ์ิได้รับเงินโดยทางตรงหรือทางอ้อมสงูสดุไม่เกินจํานวนตอ่ไปนี ้

• 900,000 ดอลลาร์ต่อปีโครงการสําหรับพืชผลพิเศษ และ 

• 250,000 ดอลลาร์ต่อปีโครงการสําหรับพืชผลอื่น ๆ ทัง้หมด 

ปีภาษีที่เก่ียวข้องสําหรับใช้จดัทํา AGI และจํานวนเปอร์เซ็นสาํหรับผู้ผลติซึ่งมาจากการทําฟาร์ม 

การทําฟาร์มปศสุตัว์ หรือการดําเนินกิจการด้านป่าไม้ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

• 2016, 2017 และ  2018  สําหรับโครงการปี 2020 

• 2017, 2018 และ 2019 สําหรับโครงการปี 2021 และ 

• 2018, 2019 และ 2020 สําหรับโครงการปี  2022 

หากต้องการขอเพ่ิมขีดจํากดัการจ่ายเงิน ผู้ เข้าร่วมต้องย่ืนแบบฟอร์ม FSA-510 

พร้อมใบรับรองของผู้ เข้าร่วมที่มีรายได้เฉลี่ยโดยรวมจากฟาร์มที่ปรับแล้วอย่างน้อย 75% ของ 

AIG เฉลี่ย และใบรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (CPA) 

หรือทนายความที่รับรองว่าผู้ เข้าร่วมมีคณุสมบตัิตรงตามข้อกําหนด หากต้องการดขู้อมลูเพ่ิมเติม 

โปรดไปที่เว็บไซตค์ุณสมบัติการจ่ายเงินท่ีตรงตามเกณฑ์และขีดจํากัดการจ่ายเงิน 

ข้อกําหนดความคุ้มครองสําหรับการประกันภัยในอนาค

ต 

ผู้ผลิตทัง้หมดที่ได้รับการจ่ายเงินจาก ERP ระยะที่ 1 

รวมถึงผู้ที่ได้การจ่ายเงินที่อิงจากนโยบายการประกนัพืชผล ต้นไม้ พุ่มไม้ พืชประเภทเถาวลัย์ 

จะต้องซือ้ประกนัภัยสําหรับพืชผลตามกฎหมายหรือความคุ้มครองของ NAP 

ในกรณีที่ไม่มีประกนัภยัพืชผลให้ใช้ได้ตามที่ทางเลขาธิการกําหนด 

โดยผู้ เข้าร่วมต้องทําประกนัภยัสําหรับพืชผลหรือ NAP ตามความเหมาะสม: 

• ในระดบัความคุ้มครองที่เทียบเท่าหรือมากกว่า 60% สําหรับพืชผลที่ประกนัได้ หรือ 

• ที่ระดบัความคุ้มครองสําหรับภยัพิบตัิหรือสงูกว่าสําหรับการคุ้มครองพืชผลของ NAP  

ข้อกําหนดด้านความคุ้มครองจะกําหนดจากวนัที่ผู้ผลิตได้รับการจ่ายเงินจาก ERP 

และอาจจะแตกต่างกนัไปโดยขึน้อยู่กบัช่วงเวลาและความพร้อมของการประกนัพืชผลหรื

อ NAP สําหรับพืชผลบางประเภทของผู้ผลิต 

ปีการเพาะปลกูสดุท้ายในการซือ้ประกนัพืชผลหรือความคุ้มครองของ NAP 

เพ่ือให้ตรงตามข้อกําหนดนีส้ําหรับความคุ้มครองในปีที่สองคือปี 2026 

การบรรเทาทุกข์เหตุฉุกเฉิน – ระยะท่ี 2 

(ผู้ผลิตพืชผลและปศุสัตว์) 

ระยะที่สองของโครงการทัง้ในส่วนของโครงการด้านพืชผล (ERP) และปศสุตัว์ (ELRP) 

จะขจดัชอ่งวา่งและครอบคลมุผู้ผลติทีไ่มไ่ด้เข้าร่วมหรือไม่ได้รบัการจ่ายเงินผ่านโครงการที่มอี

ยู่ซึ่งกําลงัมีการใช้ประโยชน์จากการดําเนนิการในระยะที่ 1 

ข้อมลูและแหล่งข้อมลูทัง้หมดเก่ียวกบั ERP 

จะมีการอปัเดตในเว็บไซต์การบรรเทาทกุข์เหตฉุกุเฉินเมื่อมีนโยบายและเงื่อนไขสําหรับระ

ยะที่ 2 พร้อมแล้ว 

ระดับความคุ้มครองของ NAP  
ระดบัของ ERP  

(เปอร์เซ็นต์) 

ความคุ้มครองด้านภยัพิบตั ิ 75 

50 เปอร์เซ็นต์ 80 

55 เปอร์เซ็นต์ 85 

60 เปอร์เซ็นต์ 90 

65 เปอร์เซ็นต์ 95 

 

https://forms.sc.egov.usda.gov/efcommon/eFileServices/eFormsAdmin/CCC0860_140402V01.pdf
https://forms.sc.egov.usda.gov/efcommon/eFileServices/eFormsAdmin/CCC0860_140402V01.pdf
https://forms.sc.egov.usda.gov/efcommon/eFileServices/eFormsAdmin/CCC0860_140402V01.pdf
https://forms.sc.egov.usda.gov/efcommon/eFileServices/eFormsAdmin/CCC0860_140402V01.pdf
https://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/payment-eligibility/pay-limitations/index

	ความเป็นมา
	ภาพรวม
	คุณสมบัติที่ตรงตามเกณฑ์ – ระยะที่ 1
	วิธีสมัคร – ระยะที่ 1
	วิธีคำนวณการจ่ายเงิน – ระยะที่ 1
	ตารางระดับของ ERP
	ผู้ผลิตที่มีประวัติเป็นผู้ด้อยโอกาส
	ขีดจำกัดการจ่ายเงินและรายได้รวมที่ปรับแล้ว
	ข้อกำหนดความคุ้มครองสำหรับการประกันภัยในอนาคต
	การบรรเทาทุกข์เหตุฉุกเฉิน – ระยะที่ 2 (ผู้ผลิตพืชผลและปศุสัตว์)

