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การช่วยเหลือการสญูเสียรายได ้

โครงการเยียวยาฉกุเฉิน ระยะ 2 (Emergency Relief Program: ERP)

ข้อมูลทั่วไป 

โครงการเยียวยาฉกุเฉิน (ERP) ครอบคลมุความเสียหายของพืชผล ตน้ไม ้พุ่มไม ้และเถาไม ้ 

จากเหตกุารณภ์ยัพิบตัิทางธรรมชาติท่ีเขา้ข่ายเกณฑแ์ละเกิดขึน้ในปีปฏิทิน 2563 และ 2564  

สาํหรบัผูผ้ลิตท่ีไดร้บัผลกระทบจากภยัพิบตัิ หน่วยงานเกษตรบรกิาร (FSA) 

อยู่ระหว่างการจดัโครงการช่วยเหลือฉกุเฉินแก่ผูผ้ลิตพืชผลประเภทอ่ืน และพืชผลประเภทพิเศษและมีมลูค่าสงู

โดยแบ่งการดาํเนินการเป็น 2 ระยะ ดงันี:้ 

• ระยะท่ี 1 นาํขอ้มลูจากโครงการประกันพืชผลรัฐบาลกลาง (Federal Crop Insurance) 

หรือโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพบิัติสาํหรับพชืผลทีไ่ม่มีประกัน (Noninsured Crop Disaster

Assistance Program: NAP) มาเป็นหลกัในการคาํนวณการจ่ายเงินช่วยเหลือเบือ้งตน้ 

• ระยะท่ี 2 มุ่งช่วยเหลือเพ่ือเติมเต็มความตอ้งการท่ีจาํเป็นเพ่ิมเติม 

และเพ่ือใหก้ารช่วยเหลือครอบคลมุผูผ้ลิตท่ีมีคณุสมบตัิตามเกณฑแ์ต่ไม่ไดเ้ขา้รว่มโครงการจดัการความเสี่ยงต่า

ง ๆ ท่ีไดมี้การดาํเนินการมา 

การดาํเนินการใน 2 ระยะนีจ้ะช่วยใหก้ระทรวงเกษตรสหรฐัอเมริกา (USDA) 

สามารถปรบักระบวนการรบัสมคัรใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน้ เพ่ือลดภาระแก่ผูผ้ลิต 

สามารถเขา้ถึงผูผ้ลิตดอ้ยโอกาสท่ีพลาดโอกาสในการรบัการเยียวยาท่ีผ่านมาไดใ้นเชิงรุก และเพ่ือสนับสนุนผูผ้ลิตให ้

เขา้ร่วมมาตรการจดัการความเสี่ยงต่าง ๆ ท่ีดาํเนินการอยู่ในปัจจุบนั 

ซึ่งจะช่วยผูผ้ลิตรบัมือกับเหตุการณจ์ากสภาพภูมิอากาศสุดขัว้ในอนาคต   

คุณสมบัติ – ระยะที ่2 

ระยะท่ี 2 เป็นการดาํเนินโครงการรบัรองตามปีภาษี ซึ่งใหค้วามช่วยเหลือแกผูผ้ลติท่ีสญูเสียรายได ้

เน่ืองจากมีรายจ่ายจาํเป็นซึ่งเก่ียวขอ้งกบัความเสยีหายของพืชผลท่ีเขา้ข่ายเกณฑเ์ป็นจาํนวนทัง้หมดหรือบางสว่น (ยกเวน้ 

พืชผลท่ีปลกูเพ่ือใชเ้ป็นหญา้) โดยความเสียหายตอ้งเป็นผลจากภยัพิบตัิท่ีเกิดขึน้ในปีปฏิทิน 2563 และ 2564 

และมีลกัษณะตามเกณฑท่ี์กาํหนด ผูผ้ลติตอ้งเป็นพลเมืองของสหรฐัอเมรกิา หรือ คนตา่งดา้วท่ีมีสิทธิพาํนกัอาศยัอย่างถกูฎหมาย/ 

หา้งหุน้สว่นสามญัท่ีจดทะเบียนโดยพลเมืองของสหรฐัอเมรกิา หรือคนตา่งดา้วผูมี้สิทธิพาํนกัตามกฎหมายเท่านัน้/ สหกรณ/์ 

บรษัิทจาํกดั/ หรือการจดัตัง้ลกัษณะองคก์รอ่ืน ๆ ภายใตก้ฎหมายของรฐั เฉพาะท่ีจดทะเบียนโดยพลเมืองของสหรฐัอเมรกิา 

หรือคนตา่งดา้วผูมี้สิทธิพาํนกัตามกฎหมาย ชนเผ่าพืน้เมืองอินเดียน หรือองคก์รของชนเผ่าพืน้เมือง ตามมาตรา 4 (b) 

ของพระราชบญัญตัิการปกครองโดยตนเองของชนเผา่อินเดียนและ 

การใหค้วามช่วยเหลอืดา้นการศกึษา (25 U.S.C. 5304)            

เหตภุยัพิบตัิธรรมชาติตามเกณฑท่ี์กาํหนดประกอบดว้ย ไฟป่า พายเุฮอริเคน นํา้ท่วม พายเุดเรโช  

คลื่นความรอ้นรุนแรง พายฤุดหูนาว นํา้แข็งปกคลมุ (รวมถึงภาวะลมวนขัว้โลก) ภาวะหมอกควนั ความชืน้ระดบัท่ีสงูเกิน 

สภาวะแลง้ท่ีเขา้ข่ายเกณฑ ์และสภาวะอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

ตามเกณฑข์องโครงการเยียวยาฉกุเฉิน (ERP) “สภาวะอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง” 

หมายถึงปรากฏการณท์างธรรมชาติรา้ยแรงหรือเก่ียวขอ้งกบัสภาพอากาศท่ีสรา้งความเสียหายท่ีเกิดขึน้พรอ้มกบั/ 

หรือเป็นผลตรงจากเหตภุยัพิบตัิท่ีเขา้ข่ายเกณฑ ์ 

ซึ่งประกอบดว้ย: 
• สภาพลมรุนแรง ท่ีเป็นผลโดยตรงจากพายลุมเดเรโช 

• โคลนและเศษซาก ท่ีเป็นผลโดยตรงจากนํา้ท่วม 

• สภาพลมรุนแรง คลื่นพาย ุพายทุอรน์าโด พายโุซนรอ้น พายดุีเปรสชนั 

ท่ีเป็นผลโดยตรงจากพายเุฮอรเิคน และ 

• สภาพลมรุนแรง และพายหิุมะ ท่ีเป็นผลโดยตรงจากพายฤุดหูนาว 

ในกรณีภยัแลง้ ผูไ้ดร้บัผลกระทบจะสามารถรบัความช่วยเหลือจากโครงการเยียวยาฉกุเฉิน 

(ERP) ได ้

หากพืน้ท่ีในเขตปกครองท่ีเกิดความเสียหายนัน้ไดมี้การวดัระดบัค่าความแลง้โดยหน่วยติดตาม

ภยัแลง้ของสหรฐัอเมรกิา (U.S. Drought Monitor) 

และพบว่ามีค่าความรุนแรงตามระดบัต่อไปนี:้ 

• ระดบั D2 (ภยัแลง้รา้ยแรง) ระยะเวลาต่อเน่ือง 8 สปัดาห ์

• ระดบั D3 (ภยัแลง้รา้ยแรงสงู) หรือในระดบัท่ีสงูกว่า

สามารถตรวจสอบรายชื่อเขตการปกครองท่ีไดร้บัผลกระทบภยัแลง้ในปี 2563 – 2564 
และมีสิทธิตามเกณฑข์องโครงการเยียวยาฉุกเฉิน (ERP) ได้ที่เว็บไซต์ของโครงการ  

โดยทั่วไปการดาํเนินการจ่ายเงินเยียวยาของโครงการ ระยะ 2 

จะขึน้อยู่กบัสว่นต่างของรายไดร้วมท่ียอมรบัได ้(allowable gross revenue) ระหว่างในปี 

(หรือช่วงปี) ท่ีถกูเลือกเป็นเกณฑเ์ทียบ และในปี (หรอืช่วงปี) ท่ีเกิดภยัพิบติั       

https://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/emergency-relief/index
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โครงการเยียวยาฉกุเฉิน (ERP) ระยะ 2 ใชเ้กณฑปี์ดงันี:้  
• ปีท่ีเป็นเกณฑเ์ทียบ: 2561 และ 2562  

• ปีท่ีเกิดภยัพิบตัิ: 2563 และ 2564  

ขอ้มลูสาํคญัที่พงึทราบก่อนการสมคัร  

การเตรียมพรอ้มก่อนการสมคัรจะช่วยใหก้ระบวนการสมคัรเป็นไปอย่างสะดวกมากย่ิงขึน้ 

ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมเอกสารหลกัฐานประกอบการจดัทาํแผน F 

ของสญัญาการแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ (IRS) พรอ้มสาํเนาแบบภาษี FSA-1099G 

สาํหรบัปีท่ีเป็นเกณฑเ์ทียบ และปีท่ีเกิดภยัพิบตัิ นอกจากนี ้ผูส้มคัรควรตรวจสอบคาํนิยามตามดา้นลา่ง 

และรบัรองรายการเหลา่นีใ้นแบบฟอรม์ FSA-521: 

รายไดร้วมที่ยอมรบัได ้(Allowable gross revenue) พิจารณาตามตารางท่ีปรากฏในหนา้ 4 – 5 

ของสรุปขอ้มลูสาํคญัฉบบันี ้สาํหรบัปีท่ีใชเ้ป็นเกณฑเ์ทียบ และปีท่ีเกิดภยัพิบตัิ ซึ่งระบใุนแบบสมคัร FSA-521 

ของโครงการเยียวยาฉกุเฉิน (ERP) ระยะ 2  

รายไดใ้นปีที่เป็นเกณฑเ์ทียบ (Benchmark year revenue) 

สะทอ้นรายไดจ้ากการประกอบการตามปกติไดส้อดคลอ้งท่ีสดุ เม่ือเทียบกบัปีท่ีเกิดภยัพิบตั ิ

 ** รายไดท้ี่ปรบัแลว้ของปีที่เป็นเกณฑเ์ทียบ (Adjusted Benchmark year revenue) ใชเ้ม่ือ: 

• ผูผ้ลิตไม่ไดร้บัรายไดใ้ดเลยในปี 2561 หรือ 2562       

• ผูผ้ลิตไม่มีปีท่ีสามารถใชเ้ป็นเกณฑเ์ทียบแบบเต็มปีได ้ทัง้ในปี 2561 หรือ 2562    

• รายไดใ้นปีท่ีเป็นเกณฑเ์ทียบ ทัง้ในปี 2561 หรือ 2562 ไม่สามารถใชส้ะทอ้นรายไดเ้ฉลี่ยได ้

เน่ืองมีจากการขยาย/ ปรบัลดความสามารถในการประกอบการในเชิงกายภาพในปีท่ีเกิดภยัพิบตั ิ 

รายไดใ้นปีที่เกิดภยัพิบตัิ (Disaster year revenue) รายไดต้ามจริงจากปี (หรือช่วงปี)  

ท่ีผูผ้ลิตประสบความเสียหายตามท่ีเขา้ข่ายเกณฑ ์

ปีสะทอ้นภาษี (Representative tax year) หมายถึงปีภาษี (2563/ 2564 และ 2565)  

ตามแผน F ของสญัญาการแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ (IRS) 

โดยสมัพนัธก์ับรายไดใ้นปีท่ีสะทอ้นช่วงเกิดภัยพิบตัิ ผูผ้ลิตจะตอ้งระบุเลือกว่า: 

• จะใหปี้ภาษี 2563 หรือ 2564 เป็นปีท่ีสะทอ้นถึงรายไดใ้นปีท่ีเกิดภยัพิบตัิ 2563 

• จะใหปี้ภาษี 2564 หรือ 2565 เป็นปีท่ีสะทอ้นถึงรายไดใ้นปีท่ีเกิดภยัพิบตัิ 2564 

กรณีผูผ้ลติที่สญูเสยีรายไดต้ามเกณฑท์ี่กาํหนดในทัง้สองปีที่เกิดภยัพิบตัิ:  

• ปีท่ีเกิดภยัพิบตัิทัง้สองปีจะถืออยู่ในการสมคัรเดียวกนั 

• ปีท่ีเกิดภยัพิบตัิทัง้สองปีจะใชปี้เดียวกนัเป็นเกณฑเ์ทียบ 

• ผูเ้ขา้รว่มไม่สามารถใชปี้สะทอ้นภาษีปีเดียวกนักบัปีท่ีเกิดภยัพิบตัิท่ีเกินหน่ึงปีได ้ 

• รายไดใ้นปีท่ีเกิดภยัพิบตัิตอ้งมาจากช่วงปีท่ีต่อเน่ือง  

 

ตวัอย่าง: หากผูผ้ลิตเลือกปีภาษี 2564 เป็นปีที่สะทอ้นรายไดใ้นปีที่เกิดภยัพิบัติ 2563 ผูผ้ลิตจะตอ้งเลือกปีภาษี 

2565 เป็นปีที่สะทอ้นปีที่เกิดภยัพิบัติ 2564 

เน่ืองจากผูผ้ลิตใชแ้ผน F ของสญัญาการแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ (IRS) ปี 2564 

มากาํหนดปีสะทอ้นภาษีสาํหรบัรายไดต้ามจริงในปีท่ีเกิดภัยพิบตัิ 2563 ช่วงปีจึงจาํเป็นตอ้งต่อเน่ือง 

และสามารถใชเ้ทียบคู่ไดก้ับปีท่ีเกิดภัยพิบตัิปีเดียวเท่านัน้ ดงันัน้ ผูผ้ลิตจึงตอ้งใชปี้ 2565 

เป็นปีสะทอ้นภาษีสาํหรบัรายไดใ้นปีภัยพิบตัิ 2564    

ผูผ้ลิตที่ดอ้ยโอกาส   

ผูผ้ลิตท่ีดอ้ยโอกาส (ซึ่งไดแ้ก่ ผูอ้ยู่ในช่วงเริ่มตน้/ มีทรพัยากรจาํกดั/ ดอ้ยโอกาสทางสงัคม 

รวมทัง้เกษตรกรและผูท้าํปศุสตัวท่ี์เป็นทหารผ่านศึก) 

จะไดร้บัเงินเยียวยาจากโครงการเพ่ิมขึน้ในอตัรารอ้ยละท่ีจะกาํหนดเป็นการต่อไป  

เพ่ือมีสิทธิรบัเงินเยียวยาในอตัรารอ้ยละท่ีสูงขึน้ ผูผ้ลิตท่ีมีสิทธิตามเกณฑจ์ะตอ้งมี 

แบบรบัรอง CCC-860 หรือ แบบรบัรองสถานะผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม/ มีทรพัยากรจาํกัด/ อยู่ในช่วงเริ่มตน้/ 

และเป็นเกษตรกร หรือผูท้าํปศุสตัวท่ี์เป็นทหารผ่านศึก 

ซึ่งตอ้งมีการจดัเก็บในระบบของหน่วยงานเกษตรบริการ (FSA) ในปีท่ีสมคัรเขา้รว่มโครงการ  

วงเงินการจ่ายเงินเยียวและรายรบัรวมที่ปรบัแลว้ (Adjusted Gross Income) 

วงเงินการจ่ายเงินเยียวยาของโครงการ ERP พิจารณาจากเฉลี่ยรายรบัรวมทางการเกษตรท่ีปรบัแลว้ของบคุคล หรือนิติบคุคล 

(รายรบัจากกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํการเกษตร ปศสุตัว ์หรือ ป่าไม)้ บคุคล หรือนิติบคุคล นอกเหนือจากกิจการรว่มคา้ 

หรือหา้งหุน้สว่นสามญั จะไม่สามารถรบัเงินเยียวยา (ทัง้ทางตรงและทางออ้ม) เป็นจาํนวนเงินมากกว่า 125,000 

ดอลลารส์หรฐั สาํหรบัพืชผลประเภทพิเศษ และ 125,000 ดอลลารส์หรฐั 

สาํหรบัพืชผลประเภทอ่ืนทัง้หมดท่ีเขา้ข่ายเกณฑข์องโครงการ (สาํหรบัระยะท่ี 1 และ ระยะท่ี 2 รวมกนั) ต่อหน่ึงปีโครงการ 

หากเฉลี่ยรายรบัรวมทางการเกษตรท่ีปรบัแลว้ (AGI) นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 ของค่าเฉลี่ย AGI ของปีท่ีตอ้งเสียภาษีทัง้หมด 3 ปี 

ก่อนปีภาษีเต็มปีลา่สดุ       
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ปีภาษีท่ีเก่ียวขอ้งในการคาํนวณค่าเฉลี่ย AGI และรอ้ยละของผูผ้ลิตซึ่งไดม้าจากการทาํการเกษตร ปศสุตัว ์

หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่าไม ้ประกอบดว้ย 

• ปี 2559/ 2560/ และ 2561 สาํหรบัปีโครงการ 2563 

• ปี 2560/ 2561/ และ 2562 สาํหรบัปีโครงการ 2564 และ 

• ปี 2561/ 2562/ และ 2563 สาํหรบัปีโครงการ 2565     

วงเงินท่ีแยกออกมาสาํหรบัพืชผลท่ีไม่ใช่ประเภทพิเศษ/ หรืออ่ืน ๆ และพืชผลประเภทพิเศษ/ 

หรือมีมลูค่าสงูสาํหรบัปีโครงการในแต่ละปีจะยงัคงมีอยู่ แต่สาํหรบัโครงการ ERP ระยะ 2 

นีจ้ะคงเหลือเพียงสองปีโครงการ คือ 2563 และ 2564 

หมายเหต:ุ ขอ้มลูขา้งตน้เป็นการเปลี่ยนแปลงจากโครงการ ERP ระยะ 1 โดยในระยะ 1 

มีวงเงินท่ีแยกออกมาสาํหรบัแต่ละปีการเพาะปลกู 2563/ 2564/ และ 2565   

ในช่วงโครงการ ERP ระยะ 2 การจ่ายเงินเยียวของโครงการ (ระยะท่ี 1 และ 2) จะเป็นไปตามปีโครงการดงันี:้ 

ปีโครงการ 2563 = โครงการ ERP ประจาํปี 2563 ระยะ 1/ และ ประจาํปี 2563 ระยะ 2 รวมกนั 

ปีโครงการ 2564 = โครงการ ERP ประจาํปี 2564 ระยะ 1/ ประจาํปี 2564 ระยะ 2/ และ ประจาํปี 2565 ระยะ 

1 รวมกนั  

ขอ้ยกเวน้วงเงิน  

หากอย่างนอ้ยรอ้ยละ 75 ของค่าเฉลี่ย AGI ของบคุคล หรือนิติบคุคลมาจากการทาํการเกษตร ปศสุตัว ์

หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่าไม ้และผูเ้ขา้รว่มโครงการมีเอกสารรบัรองตามท่ีกาํหนด บคุคล หรือนิติบคุคล 

นอกเหนือจากกิจการรว่มคา้ และหา้งหุน้สว่นสามญั มีคณุสมบตัิท่ีจะขอรบัการเยียวยา 

(ทัง้ทางตรงและทางออ้ม) เป็นจาํนวนเงินถึง: 

• 900,000 ดอลลารส์หรฐัในแต่ละปีโครงการ สาํหรบัพืชผลท่ีมีมลูค่าสงู/ประเภทพิเศษ  

• 250,000 ดอลลารส์หรฐัในแต่ละปีโครงการ สาํหรบัพีชผลอ่ืน ๆ ทัง้หมด  

การจาํหน่ายอปุกรณเ์คร่ืองมือท่ีใชใ้นการทาํการเกษตร ปศสุตัว ์หรือการทาํป่าไม ้การจดัหาปัจจยัการผลิต 

หรือบรกิารแก่เกษตรกร ผูท้าํปศสุตัว ์ผูท้าํป่าไม ้และการประกอบการต่าง ๆ 

ท่ีเก่ียวกบัเกษตรกรรมถือรวมอยู่ในเฉลี่ยรายรบัรวมทางการเกษตรท่ีปรบัแลว้ 

หากเฉลี่ยรายรบัดงักลา่วคิดเป็นอย่างนอ้ยรอ้ยละ 66.66 ของค่าเฉลี่ย AGI ของบคุคล หรือนิติบคุคล 

ในกรณีของนิติบคุคลท่ีไม่ตอ้งยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดข้องรฐับาลกลาง หรือบคุคล 

และนิติบคุคลท่ีไม่มีรายไดถ้ึงเกณฑต์อ้งเสียภาษีในระยะอย่างนอ้ยหน่ึงปีภาษี 

ค่าเฉลี่ยจะมาจากรายรบัรวมทางการเกษตรท่ีปรบัแลว้ ซึ่งรวมถึงผลขาดทนุ 

โดยคิดเฉลี่ยจากปีท่ีตอ้งเสียภาษี จาํนวน 3 ปี ก่อนรอบปีภาษีเต็มปีลา่สดุ   

นิติบคุคลรายใหม่จะมีรายรบัรวมทางการเกษตรท่ีปรบัแลว้ซึ่งคิดเฉลี่ยเฉพาะในช่วงปีท่ีถือเป็นช่วงดาํเนินธุรกิ

จเท่านัน้ 

นิติบคุคลรายใหม่อาจไม่ถกูจดัเป็น “รายใหม่” 

โดยสิน้เชิงหากมีการเขา้ควบคมุกิจการท่ีมีอยู่เดิมและกิจการมีองคป์ระกอบใด ๆ 

ในลกัษณะผลประโยชนค์วามเป็นเจา้ของหรือมีท่ีดินรว่มกบับคุคลหรือนิติบคุคลท่ีเป็นเจา้ของกิจการก่อนหน้

า โดยหากมีการถือรว่มดงักลา่วเก่ียวขอ้ง 

รายรับบุคคลหรือนิติบุคคลก่อนหน้าจะถูกนำไปคิดเฉล่ียกับรายรับของนิติบุคคลรายใหม่ในช่วงป�ที่ถือเป�นช่วงดำ

เนินธุรกิจ  

สาํหรบับคุคลท่ีตอ้งย่ืนแบบแสดงภาษีเงินไดร้ว่ม 

การรบัรองรายรบัเฉลี่ยจากการเกษตรท่ีปรบัแลว้จะถกูรายงานประหน่ึงบคุคลนัน้ไดย้ื่นแบบแสดงภาษีเงิน

ไดข้องรฐับาลกลางออกมาต่างหาก และการคิดคาํนวณจะสอดคลอ้งกบัขอ้มลูประกอบ 

การยื่นแบบภาษีเงินไดร้ว่มท่ีกรอกไป  

ในการขอรบัสิทธิการจ่ายเงินเยียวยาในวงเงินท่ีสงูขึน้ ผูเ้ขา้รว่มโครงการจะตอ้งสง่แบบฟอรม์ FSA-510 

พรอ้มแนบหลกัฐานรบัรองท่ีแสดงว่าเฉลี่ยรายรบัรวมทางการเกษตรท่ีปรบัแลว้สามารถคิดเป็นอย่างนอ้ยร้

อยละ 75 ของค่าเฉลี่ย AGI ของตน 

พรอ้มหลกัฐานรบัรองโดยผูส้อบบญัชีท่ีขึน้ทะเบียนและไดร้บัอนญุาตของรฐั (CPA) 

หรือทนายความท่ีแสดงว่าผูเ้ขา้รว่มโครงการนัน้มีคณุสมบตัิตามเกณฑท่ี์กาํหนด 

สามารถศกึษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เว็บไซตห์วัขอ้สิทธิรบัเงินเยียวยาและวงเงินท่ีกาํหนด   

ขอ้กาํหนดการความคุม้ครองการประกนัในอนาคต 

มีขอ้กาํหนดตามกฎหมายใหผู้ผ้ลิตทกุรายท่ีไดร้บัเงินจากโครงการ ERP ตอ้งซือ้ประกนัพืชผล หรือ 

รบัความคุม้ครองจากโครงการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบตัิสาํหรบัพืชผลท่ีไม่มีประกนั (NAP) 

ในกรณีท่ีพืชผลนัน้ไม่มีประกนัท่ีหาซือ้ได ้โดยตอ้งครอบคลมุระยะเวลาสองปีการเพาะปลกูถดัไป 

ซึ่งเลขาธิการโครงการเป็นผูก้าํหนด ผูเ้ขา้รว่มจะตอ้งไดร้บัประกนัพืชผล หรือ ความคุม้ครองของ NAP 

ดงันี:้ 

• ความคุม้ครองในระดบัท่ีเท่ากบั หรือมากกว่ารอ้ยละ 60 สาํหรบัพืชผลท่ีมีรบัประกนั หรือ 

• ความคุม้ครองในระดบัมหนัตภยั หรือสงูกว่า สาํหรบัพืชผลในความคุม้ครองของโครงการ NAP  

ขอ้กาํหนดความคุม้ครองจะพิจารณาจากวนัท่ีผูผ้ลิตไดร้บัเงินเยียวยาจากโครงการ ERP 

และอาจแตกต่างกนัขึน้อยู่กบัเวลาและสถานะประกนัพืชผลหรือความคุม้ครองของ NAP 

ของพืชผลชนิดนัน้ ๆ ปีการเพาะปลกูปีสดุทา้ยท่ีผูผ้ลิตตอ้งซือ้ประกนัหรือความคุม้ครองของ NAP 

เพ่ือใหค้รบ 2 ปีตามขอ้กาํหนดความคุม้ครองขา้งตน้คือปีการเพาะปลกู พ.ศ. 2569 

สาํหรบัพืชผลท่ีไม่อยู่ใตน้โยบายประกนัใด ๆ และผูร้บัการเยียวยาฉกุเฉินจากโครงการ ERP 

ไม่มีสิทธิตามเกณฑร์บัเงินช่วยเหลือจาก NAP 

เน่ืองจากเกินขอ้กาํหนดวงเงินเฉลี่ยรายรบัรวมจากการเกษตรท่ีปรบัแลว้ (AGI) 

ผูร้บัการเยียวยาจะตอ้งมีคณุสมบตัิตามขอ้กาํหนด ดงันี:้ 

• รบัความคุม้ครองโดย NAP และจ่ายค่าธรรมเนียมการบรกิาร NAP ตามท่ีกาํหนดขา้งตน้ 

แมจ้ะไม่มีคณุสมบตัิรบัเงนิช่วยเหลือจากโครงการ NAP หรือ         

• ซือ้ประกนัพืชผลจากหน่วยคุม้ครองรายไดท้างการเกษตรเตม็กระบวน (Whole-Farm Revenue 

Protection: WFRP) หากมีคณุสมบตัติามเกณฑ ์  

ซึ่งหากพืชผลไม่เขา้ข่ายเกณฑค์ุม้ครองของ NAP ผูผ้ลิตตอ้งซือ้ประกนัพืชผลจาก WFRP  

ในระดบัท่ีครอบคลมุอย่างนอ้ยรอ้ยละ 60  

วธีิการคิดรายไดร้วมที่ยอมรบัได ้(Allowable Gross Revenue) 

ตารางท่ี 1 แสดงแนวทางเก่ียวกับ: 

• การกาํหนดแหลง่ท่ีมาของรายไดร้วมท่ียอมรบัได ้

• รายการท่ีตอ้งรวม/ ไม่รวมในรายไดร้วมท่ียอมรบัได ้ 
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แผน F  

บรรทัด 1C   

“การจำหนา่ยปศุสัตว์ท่ีซ้ือมา และรายการอ่ืน ๆ ท่ีเป�นการจำหน่ายต่อ” 

หรือข้อมูลท่ีอาจมี 

การรายงานในแผน F   

การจาํหน่ายพืชผลที่เขา้ข่ายเกณฑท์ี่ไดซ้ือ้มาเพื่อนาํไปจาํหน่ายต่อในลกัษณะที่เ

ปลี่ยนไปตามกาลเวลาที่ถือครอง เช่น  

• พืชที่ซือ้มาในขนาด 2 นิว้ และนาํไปจาํหน่ายต่อในขนาด 18 นิว้ หลงัผ่านไป 

4 เดือน

การจาํหน่ายปศสุตัว ์

แผน F  

บรรทัด 2  

การจาํหน่ายปศุสตัว ์ผลผลิต เมล็ดพืช และผลิตภัณฑอ่ื์น ๆ  

ท่ีท่านเป็นผูเ้ลีย้งหรือปลูก 

หรือขอ้มลูท่ีอาจมีการรายงานในแผน F 

การจาํหน่ายพืชผลที่เขา้ข่ายเกณฑท์ี่ผูส้มคัรเป็นผูเ้ลีย้งหรือปลกู 

และจาํหน่ายในสหรฐัอเมรกิาและอาณาเขตของประเทศ 

การจาํหน่ายพืชผลท่ีเขา้ข่ายเกณฑโ์ดยผูส้มคัร โดยมาจากมลูค่า 

ท่ีเพิ่มขึน้จากกระบวนการหลงัการผลิตซึ่งอาจมีการรายงานในแผน F 

ของสญัญาการแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ (IRS)   

ตวัอย่างกระบวนการหลงัการผลิต เช่น 

• การนาํสตรอเบอรรี์ไปทาํเป็นแยม 

การจาํหน่ายพนัธุส์ตัวน์ ํา้ซึง่เลีย้งสาํหรบั: 

• บรโิภคเป็นอาหารแก่มนษุย ์หรือปศสุตัว ์

• ใชท้างอตุสาหกรรม หรือชีวมวล

• เป็นอาหารแก่ปลาที่เลีย้งเพื่อการบริโภคโดยมนุษย ์

• เป็นปลาสวยงามท่ีขยายหรือเพาะพนัธุใ์นตูจ้าํลอง 

การจาํหน่ายสตัวแ์ละผลพลอยไดจ้ากสตัว ์

• สตัวท่ี์เลีย้งเพื่อบรโิภคโดยเจา้ของ ผูเ้ช่า หรือผูเ้ลีย้งแบบสญัญา

• ไข่ 

• นม 

• ขนมิงค ์รวมถึงขนและหนงัสตัว ์

• รายไดจ้ากสตัวท่ี์เลีย้งไวเ้พื่อการแสดง/ กีฬา/สนัทนาการ 

• สตัวท่ี์ปล่อยอิสระตามป่า 

• รายไดจ้ากปศสุตัวท่ี์เลีย้งเพื่อผสมพนัธุ ์(ตารางหมายเลข 4797 สว่นท่ี 1 แถว (d) หรื อ (g) 

หรือขอ้มลูท่ีอาจมีการรายงานในแผน F) 

การจาํหน่ายสินคา้โภคภณัฑภ์ณัฑท์างการเกษตร โดยมาจาก 

มลูค่าท่ีเพิ่มขึน้จากกระบวนการหลงัการผลิต ในกรณีท่ีมีการรายงานในแผน C  

ผลิตภณัฑท่ี์ไม่ไดป้ลกูหรือเลีย้งในสหรฐัอเมรกิาและอาณาเขตของประเทศ 

แผน F 

บรรทัด 3A 
 “การจัดจาํหน่ายในรูปแบบสหกรณ”์ แบบฟอรม์ 1099-
PATR หรือขอ้มลูท่ีอาจมีการรายงานในแผน F 

ยอดการจดัจาํหน่ายในรูปแบบสหกรณท์ี่ตอ้งเสียภาษีจาก  

ซึ่งเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจาํหน่ายพืชผลท่ีเขา้ข่ายเกณฑท่ี์ผลิตโดยผูส้มคัร เช่น:  

•  เงินปันส่วนต่อหน่วยซึ่งจ่ายใหแ้ก่ลกูคา้สหกรณส์าํหรบัยอดขายรวมของเมล็ดพืช

การจดัจาํหน่ายท่ีไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจาํหน่ายพืชผลท่ีเขา้ข่ายเกณฑแ์ต่ไม่ใช่ผ

ลผลิตของผูส้มคัร 

แผน F 

บรรทัด 4A 

“การจ่ายเงินของโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร” 

แบบฟอรม์ 1099-G หรือขอ้มลูท่ีอาจมีการรายงานในแผน F 

• โครงการคุม้ครองความเสี่ยงทางการเกษตร (ARC) และ 

การคุม้ครองการสญูเสียราคา (PLC) 

• โครงการช่วยเหลือสาํหรบัพืชพนัธุท์างชีวมวล (BCAP)

• โครงการชาํระเงินสาํหรบัการขาดเงินกู ้(LDP) 

• กาํไรจากสินเชื่อในตลาด (MLG) – 

โดยการจ่ายคืนแก่บริษัทเครดิตสินคา้โภคภณัฑ ์(CCC) 

ในจาํนวนเงินที่นอ้ยกว่าท่ียืม 

• โครงการกระตุน้ตลาด (MFP) 

• โครงการช่วยเหลือการคา้อาหารทะเล (STRP)

• เฉพาะปีท่ีเกิดภยัพิบติัเท่านัน้ – โครงการเยียวยาฉกุเฉิน (ERP) ระยะ 1 

จะจ่ายเงินแก่บุคคล หรือนิติบคุคลอ่ืน 

เพื่อเป็นเงินสว่นแบ่งของผูส้มคัร ซึ่งไดม้าจากพืชผลที่เขา้ข่ายเกณฑ ์

โดยไม่จาํเป็นตอ้งพิจารณาปีภาษีที่มีการจ่ายเงินตามท่ีอาจระบใุนสญัญาก

ารแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ (IRS)

การจ่ายเงินช่วยเหลือช่วงเกิดโรคระบาด ซึ่งรวมถึง/ ไม่จาํกดัเฉพาะ:  

• โครงการช่วยเหลือดา้นอาหารในช่วงการระบาดของเชือ้ไวรสั

โคโรนา ครัง้ที่ 1 (CFAP 1) 

• โครงการช่วยเหลือดา้นอาหารในช่วงการระบาดของเชือ้ไวรสั

โคโรนา ครัง้ที่ 2 (CFAP 2) 

• การช่วยเหลือเพื่อเฉลี่ยค่าใชจ้่าย (Cost-share)

• การสญูเสียอาคารสิ่งก่อสรา้ง

• การแบ่งปศสุตัว ์

• โครงการชดเชยความเสียหายปศสุตัวช์่วงโรคระบาด (PLIP) 

• โครงการตลาดเงินสดเพื่อช่วยเหลือผูค้า้สกุรในช่วง

โรคระบาด (SMHPP) 

โครงการอ่ืน ๆ: 

• การจ่ายเงินของโครงการอนรุกัษ ์(Conservation Program) 

• โครงการคุม้ครองสว่นต่างราคาของผลิตภณัฑน์ม  (DMC)

• เงินใหกู้ยื้มเพื่อช่วยเหลือดา้นการตลาด (MAL)

แผน F 

บรรทัด 5A – 5C 

“เงินกูจ้ากบรษัิทเครดิตสินคา้โภคภณัฑ ์(CCC) ตามคาํพิจารณา” 

แบบฟอรม์ 1099-A หรือ ขอ้มูลท่ีอาจมีการรายงานในแผน F   

• เงินกูจ้ากบรษัิทเครดิตสินคา้โภคภณัฑ ์(CCC) หากพิจารณาถือเป็นรายรบั 

และไดร้ายงานในสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ (IRS) 

หากปรมิาณการผลิตทัง้หมด/ หรือบางสว่นถกูใชเ้ป็นหลกัทรพัยป์ระกนัแก่เงินกูน้ัน้  

• เงินกูจ้ากบริษัท ฯ ซึ่งถูกยึด 
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โครงการเยียวยาฉกุเฉิน (ERP) ระยะ 2 

รายไดท่ี้ยอมรบัได ้ รายการท่ีไม่รวมในรายไดร้วม 

โครงการ

แหล่งท่ีมา 

https://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/emergency-relief/index
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แผน F 

บรรทัด 6 

“กาํไรจากการประกนัพชืผลและการจ่ายเงินของรฐับาลกลางเพื่

อช่วยเหลือจากภยัพิบติัต่อพืช” 

หรือขอ้มลูท่ีอาจมีการรายงานในแผน F 

• กาํไรจากการประกนัพืชผล ซึ่งเป็นเงินนอ้ยกว่าค่าธรรมเนียมบรกิาร และของสมนาคณุ

• เงินจากโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสาํหรับพืชผลทีไ่ม่มีประกัน (NAP)

ซึ่งเป็นเงินนอ้ยกว่าค่าธรรมเนียมบรกิาร และของสมนาคณุ 

• เงินจากโครงการชดเชยความเสียหายจากเหตกุารณพ์ายเุฮอรเิคนและไฟป่า ในปี พ.ศ. 2560 

(2017 WHIP) – 

ซึ่งสง่ผลต่อรายไดใ้นปีเป็นเกณฑเ์ทียบ (2561 - 2562) 

• โครงการช่วยเหลือจากการสญูเสียคลงับนพืน้ที่เพาะปลกู (OFSLP)

• โครงการช่วยเหลือฉกุเฉินแก่ผูเ้ลีย้งปศสุตัว ์ผึง้ และปลาในโรงเรือน (ELAP) – 

เฉพาะเงินช่วยเหลือสาํหรบัการเพาะเลีย้งสตัวน์ํา้  

• เงินจ่ายผ่านสญัญาเงินทนุอดุหนนุกบัหน่วยงานเกษตรบริการ (FSA) 

เพื่อชดเชยการสญูเสียพืชผลท่ีเขา้ข่ายเกณฑ์

• เงินอดุหนนุจากกระทรวงพาณิชย/์ องคก์ารบริหารมหาสมทุรและชัน้บรรยากาศแห่งชาติ 

(NOAA) / และกองทุนจากโครงการของรฐั

เพื่อชดเชยการสญูเสียโดยตรงของพืชผลท่ีเขา้ข่ายเกณฑ ์

หรือการสญูเสียรายไดจ้ากพืชผลท่ีเขา้ข่ายเกณฑ์

• โครงการช่วยเหลือฉกุเฉินแก่ผูเ้ลีย้งปศสุตัว ์ผึง้ และปลาในโรงเรือน (ELAP) —

เงินช่วยเหลือสาํหรบัการเลีย้งปศสุตัวแ์ละผึง้ 

• โครงการเยียวยาฉกุเฉินแก่ผูเ้ลีย้งเลีย้งปศสุตัว ์(ELRP)

• เงินช่วยเหลือจากโครงการเยียวยาฉกุเฉิน (ERP) ระยะ 1

• โครงการจดัหาอาหารปศสุตัวแ์ก่ผูป้ระสบภยัพิบติั (LFP) 

•  โครงการชดเชยความเสียหายปศสุตัวช์่วงโรคระบาด (LIP) 

• โครงการชดเชยการสญูเสียผลผลิตนม

• โครงการช่วยเหลือจากการสญูเสยีคณุภาพผลผลิต (QLA) 

• โครงการช่วยเหลือผูป้ลกูเพาะพนัธุต์น้ไม ้(TAP)

• โครงการชดเชยความเสียหายจากเหตกุารณพ์ายเุฮอรเิคนและไฟป่า

ในปี พ.ศ. 2560 (WHIP/WHIP+) 

แผน F 

บรรทัด 7 

“ค่าจา้งเก็บเก่ียว (หรือแรงงานจกัรกล) 

หรือขอ้มลูท่ีอาจมีการรายงานในแผน F 

รายรบัจากค่าจา้งเก็บเก่ียว 

แผน F 

บรรทัด 8 

“รายรบัอ่ืน ๆ รวมถึงเครดิตภาษีนํา้มันหรือแก๊สของรฐั/ 

หรือเงินคืน”  หรือขอ้มลูที่อาจมีการรายงานในแผน F 

รายไดอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการผลิตพืชผลท่ีเขา้ข่ายเกณฑ ์

ตามท่ีสญัญาการแลกเปลี่ยนอตัรารดอกเบีย้ (IRS) กาํหนดใหผู้ส้มคัรตอ้งรายงาน ซึง่รวมถึง/ 

แต่ไม่จาํกดัเพียง:  

• รายรบัเฉพาะจากสินคา้โภคภณัฑ ์ซึ่งไดร้บัจากรฐับาลหรือรฐับาลทอ้งถ่ิน

• เครดิตภาษีนํา้มนั/หรือแก๊สของรฐั

• รายรบัจากท่ีดินท่ีเป็นทางผ่าน (ไม่มีการเก็บเก่ียว)

• รายรบัจากนิติบุคคลที่เป็นทางผ่าน เช่น บรษัิท แบบ S-Corporation 

หรือ บริษัท จาํกดั (LLC) 

• การแลกเปลี่ยนใบรบัรอง

• กาํไรสทุธิจากการกนัความเสี่ยง หรือการเก็งกาํไร

• ค่าแรง เงินเดือน ทิป 

• การยืมเงินสด 

• การเช่าอปุกรณเ์ครื่องมือ หรือเสบียง

• รายไดข้ณะเป็นผูผ้ลิตแบบสญัญา

หมายเหต:ุ ไม่มีขอ้กาํหนดใหผู้ส้มคัรตอ้งยื่นแผน F ในการพิจารณากาํหนดรายไดร้วมที่ยอมรบัได ้ในกรณีที่ผูส้มคัรไม่ไดย้ื่นแผน F 
ผูส้มคัรสามารถใชแ้บบฟอรม์ภาษีของรฐัในการกาํหนดพิจารณารายไดร้วมที่ยอมรบัไดใ้นลกัษณะเดียวกบัการยื่นแผน F 

สาํหรับข้อมูลเพิม่เตมิ

สามารถศกึษาขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัการใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูป้ระสบภยัพิบติัของกระทรวงเกษตรสหรฐัไดท่ี้เว็บไซต ์farmers.gov, โดยเลือกรายการ 

เครื่องมือคน้หาความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติั/ สรุปขอ้มลูสาํคญัเก่ียวกบัภยัพิบติั และ เครื่องมือคน้หาเงินกูยื้มเพื่อการเพาะปลกู  

สาํหรบัโครงการของหน่วยงานเกษตรบริการและบรกิารเชิงอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติ ผูผ้ลิตโปรดติดต่อศนูยใ์หบ้ริการกระทรวงเกษตรสหรฐัอเมริกาในพืน้ท่ี 

สาํหรบัความช่วยเหลือเก่ียวกบัการรอ้งสิทธิประกนัพืชผล ผูผ้ลิต และเจา้ของท่ีดินโปรดติดต่อตวัแทนประกนัพืชผลของตน 

สรุปขอ้มลูสาํคญั • มกราคม 2566 
กระทรวงเกษตรสหรฐัอเมรกิา คอืผูม้อบโอกาส ผูจ้า้ง และผูใ้หกู้ท้ี่ยดึหลกัปฏิบตัอิยา่งเท่าเทียม 
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โครงการเยียวยาฉกุเฉิน (ERP) ระยะ 2 

รายไดท่ี้ยอมรบัได ้ รายการท่ีไม่รวมในรายไดร้วม 

โครงการ

แหล่งท่ีมา 

http://farmers.gov/
https://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/emergency-relief/index
https://www.farmers.gov/protection-recovery/disaster-tool
https://www.farmers.gov/sites/default/files/2022-07/farmersgov-disaster-assistance-brochure-07-21-2022.pdf
https://www.farmers.gov/loans/farm-loan-discovery-tool



