
สรุปข้อมูลสําคัญ • มกราคม 2566 FARMERS.GOV 

สรุปข้อมลูเปรียบเทียบโครงการเยียวยาฉุกเฉิน ระยะ 2 

 (Emergency Relief Program) และ โครงการช่วยเหลือด้านรายได้ 

ในช่วงโรคระบาด (Pandemic Assistance Revenue Program) 

การช่วยเหลือจากการสูญเสียรายได ้

โครงการเยียวยาฉุกเฉิน (ERP) ระยะ 2 

ข้อมลูทัว่ไป 

โครงการเยียวยาฉกุเฉนิ (ERP) ระยะ 2 

เป็นส่วนหนึ่งของพระราชบญัญัติการขยายกองทนุกู้ ยืมของรัฐและให้ค

วามชว่ยเหลือฉกุเฉิน  (Extending Government Funding and 

Delivering Emergency Assistance Act) ซึ่งมีเงินทุน 10 

พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพ่ือช่วยเหลือผู้ผลิตเกษตรกรที่ประสบปัญ

หาค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการสูญเสียพืชผลที่เข้าข่ายเกณฑ์เป็น

จํานวนทัง้หมดหรือบางส่วน 

โดยมีสาเหตุจากภัยพิบัติที่เกิดขึน้ในปีปฏิทิน 2563 และ 2564 

และมีลกัษณะเข้าข่ายเกณฑ์ภัยพิบัติที่กําหนด โดยโครงการ ERP 

ระยะ 2 

ให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยตรงแก่ผู้ผลิตที่ประสบการสูญเสียร

ายได้ตามที่เข้าข่ายเกณฑ์ในปีที่เกิดภัยพิบัติที่เก่ียวข้อง 

เม่ือเทียบกับรายได้ในปีที่เป็นเกณฑ์เทียบ 

ปีท่ีเป็นเกณฑ์เทียบ และปีท่ีเกิดภยัพิบติั  

ผู้สมัครโครงการ ERP ระยะ 2 

จะต้องใช้ปีภาษีดังต่อไปนีใ้นการเลือกกําหนดรายได้รวมที่ยอมรั

บได้: 

• ปีที่เป็นเกณฑ์เทียบ: ปี 2561 และ/หรือ 2562 หรือ 

ปรับสําหรับผู้ผลิตที่ไม่มีรายได้ในปี 2561 หรือ 2562 หรือ 

หากปีที่เป็นเกณฑ์เทียบไม่สะท้อนกับปีที่เกิดภยัพิบตัิเนื่องจาก

มีการปรับเปลี่ยนขนาดของการประกอบการ 

• ปีที่เกิดภยัพิบตัิ: ปี 2563 และ/หรือ 2564 

รายได้รวมที่ยอมรับได้ในปีที่เกิดภยัพิบตัิปีใดปีหนึ่งจะขึน้อยู่กบั 

ปีภาษีที่ใช้กับรายได้นัน้ (ปี 2563/ 2564/ หรือ 2565)

โครงการช่วยเหลือด้านรายได้ในช่วงโรคระบาด  (PARP) 

ข้อมลูทัว่ไป 

กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) 

ดําเนินการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนแก่ผู้ผลติที่ได้รับผลกระทบจากการร

ะบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 

ผ่านโครงการช่วยเหลือด้านรายได้ในช่วงโรคระบาด (PARP) 

โดยโครงการ PARP 

ให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยตรงแก่ผู้ผลติสินค้าโภคภณัฑ์ทางการเ

กษตรที่สญูเสียรายได้รวมอย่างน้อยร้อยละ 15 ในช่วงปีปฏิทิน 2563 

เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19    

ปีท่ีเป็นเกณฑ์เทียบ และปีท่ีเกิดภยัพิบติั 

เพ่ือมีสิทธิเข้าร่วมโครงการ PARP 

ผู้ผลิตเกษตรกรต้องประกอบธุรกิจการเพาะปลกูมาอย่างน้อยในช่วงปีป

ฏิทิน 2563 และสญูเสียรายได้รวมที่ยอมรับได้อย่างน้อยร้อยละ 15 

ในปีปฏิทิน 2563 เมื่อเทียบกบั:  

• ปีปฏิทิน 2561 หรือ 2562 ตามที่ผู้ ผลิตเลือก

หากผู้ ผลิตได้รับรายได้รวมที่ยอมรับได้ช่วงปีปฏิทิน 2561

หรือ 2562 หรือ

• ผู้ผลิตคาดว่จะได้รับรายได้รวมที่ยอมรับได้ในปีปฏิทิน 2563

หากผู้ผลิตไม่มีรายได้รวมที่ยอมรับได้ในปี 2561 หรือ 2562
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โครงการเยียวยาฉุกเฉิน (ERP) ระยะ 2                                   

ผู้ผลิตท่ีมีคณุสมบติั 

เพ่ือมีสิทธิรับเงินช่วยเหลือ บคุคล หรือนิติบคุคลต้อง:  

• เป็นผู้ผลิตที่มีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ซึ่งมีสิทธิรับส่วนแบ่งจากสินค้าโภคภณัฑ์ 

ทางการเกษตร หรือ 

สามารถให้ส่วนแบ่งหากสินค้าโภคภณัฑ์ทางการเกษตรนัน้มีการผลิตและวางจําหน่ายในตล

าด   

• ปฏิบัติตามข้อกําหนดในบัญญัติ “การอนุรักษ์พืน้ที่ชุ่มนํา้และพืน้ที่เสี่ยงต่อการกัดเซาะ”

(Highly Erodible Land and Wetland Conservation)

หรือที่มักเรียกว่าบัญญัติการปฏิบัติตามเพ่ือการอนุรักษ์

• ไม่เคยละเมิดกฎหมายการใช้สารควบคุม

• สําหรับโครงการเยียวยาฉุกเฉิน (ERP) ระยะ 2 เท่านัน้: 

ผู้สมคัรต้องเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกา หรือ 

คนต่างด้าวผู้ มีสิทธิพํานกัอาศัยอย่างถกูต้องตามกฎหมาย/ 

ห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนโดยพลเมืองของสหรัฐอเมริกา 

หรือคนต่างด้าวผู้ มีสิทธิพํานกัตามกฎหมายเทา่นัน้/ สหกรณ์/ บริษัทจํากดั/ 

หรือการจดัตัง้ลกัษณะองค์กรอื่น ๆ  ภายใต้กฎหมายของรัฐ 

เฉพาะที่จดทะเบียนโดยพลเมืองของสหรัฐอเมริกา หรือคนต่างด้าวผู้มีสิทธิพํานักตามกฎหมาย 

ชนเผ่าพืน้เมืองอินเดียน หรือองค์กรของชนเผ่าพืน้เมือง ตามมาตรา 4 (b) 

ของพระราชบัญญัติการปกครองโดยตนเองของชนเผ่าพืน้เมืองอินเดียนและการให้ความช่วยเหลื

อด้านการศึกษา (25 U.S.C. 5304) 

• โครงการเยียวยาฉุกเฉิน (ERP) ระยะ 2 เท่านัน้: หากอย่างน้อยร้อยละ 75

ของค่าเฉลี่ยรายรับรวมทางการเกษตรที่ปรับแล้ว (AGI) ของบคุคล

หรือนิติบุคคลมาจากการทําการเกษตร ปศุสัตว์ หรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับป่าไม้

และผู้ เข้าร่วมโครงการมีเอกสารรับรอง โดยย่ืนแบบฟอร์ม FSA-510 เพิ่มเติม

ตามที่อธิบายด้านล่าง บุคคล หรือนิติบุคคล นอกเหนือจากกิจการร่วมค้า 

และห้างหุ้นส่วนสามัญ มีคุณสมบัติที่จะขอรับการเยียวยา (ทัง้ทางตรงและทางอ้อม)

เป็นจํานวนเงินถึง:

• 900,000 ดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปีโครงการ

สําหรับพืชผลที่มีมูลค่าสูง/ประเภทพิเศษ

• 250,000 ดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปีโครงการ สําหรับพีชผลอื่น ๆ ทัง้หมด

• สําหรับโครงการช่วยเหลือด้านรายได้ในช่วงโรคระบาด (PARP) เท่านัน้:

ผู้สมคัรต้องเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกา หรือ 

คนต่างด้าวผู้มีสิทธิพํานักอาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย/ ห้างหุ่นส่วนสามัญ/ สหกรณ์/ 

บริษัทจํากดั/ หรือการจดัตัง้ลกัษณะองค์กรอื่น ๆ ที่จดัการภายใต้กฎหมายของรัฐ/ 

ชนเผ่าพืน้เมืองอินเดียน/ หรือองค์กรของชนเผ่าพืน้เมือง ตามมาตรา 4 (b) 

ของพระราชบัญญัติการปกครองโดยตนเองของชนเผ่าพืน้เมืองอินเดียนและการให้ความช่วยเห

ลือด้านการศึกษา (25 U.S.C. 5304)/ บุคคลต่างชาติ

หรือนิติบุคคลต่างชาติท่ีมีคุณสมบัติตามข้อกําหนดตามท่ีระบุในประมวลกฎหมาย 7 

CFR ตอนที่ 1400

• โครงการช่วยเหลือด้านรายได้ในช่วงโรคระบาด (PARP) เท่านัน้: 

เพ่ือมีสิทธิรับเงินช่วยเหลือ บคุคล หรือนิติบคุคลต้องมีเฉลี่ยรายรับรวมที่ปรับแล้ว (AGI) 

น้อยกว่า 900,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในปีภาษี 2559/ 2560/ และ 2561 

หรือมีรายรับรวมที่ปรับแล้วน้อยกว่า 900,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในปีภาษี 2563 

หากเกินค่าเฉลี่ย AGI โดยในส่วนของกิจการร่วมค้า และห้างหุ้นส่วนสามัญ ข้อกําหนดค่า 

AGI ดงักล่าวจะใช้กับผู้ลงทนุร่วมและสมาชิกห้างหุ้นส่วนสามัญด้วย 

สินค้าโภคภณัฑ์ท่ีไม่เข้าข่ายเกณฑ์  

สรุปรายการสินค้าโภคภณัฑ์ที่ไม่เข้าข่ายเกณฑ์ในโครงการเยียวยาฉกุเฉนิ (ERP) ระยะ 2 และโครงการช่วยเหลือด้านรายได้ในช่วงโรคระบาด (PARP) ตามตารางด้านล่าง 

สัตว์ที่ปล่อยอิสระตามป่า  สัตว์ที่ปล่อยอิสระตามป่า 

ม้า และสัตว์อื่น ๆ ที่เลีย้งเพื่อใช้งานหรือเพื่อการแข่งขนั หรือการพนัน  ม้า และสัตว์อื่น ๆ ที่เลีย้งเพื่อใช้งานหรือเพื่อการแข่งขนั หรือพนนั 

พืชกัญชง (Cannabis sativa L) และส่วนใด ๆ ของพืชที่ตามคํานิยามไม่ถือเป็นพืชผ้าใย พืชกัญชง (Cannabis sativa L) และส่วนใด ๆ ของพืชที่ตามคํานิยามไม่ถือเป็นพืชผ้าใย 

ท่อนซุง ท่อนซุง 

พันธุ์สัตว์นํา้ที่ตามคํานิยามไม่ถือเป็นเกษตรใต้นํา้  พันธุ์สัตว์นํา้ที่ตามคํานิยามไม่ถือเป็นเกษตรใต้นํา้ 

ปศุสตัว์ 

พืชผลที่ปลูกเพื่อใช้เป็นหญ้า 

เปรียบเทียบโครงการเยียวยาฉกุเฉิน (ERP) ระยะ 2 และ โครงการช่วยเหลือด้านรายได้ในช่วงโรคระบาด (PARP)  2 

โครงการเยียวยาฉกุเฉิน (ERP) ระยะ 2  โครงการช่วยเหลือด้านรายได้ในช่วงโรคระบาด (PARP)  
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เปรียบเทียบโครงการเยียวยาฉกุเฉิน (ERP) ระยะ 2 และ โครงการช่วยเหลือด้านรายได้ในช่วงโรคระบาด (PARP)  3 

รายได้ท่ียอมรับได้ รายการท่ีไม่รวมในรายได้รวม รายได้ท่ียอมรับได้ รายการท่ีไม่รวมในรายได้รวม 

วิธีการกําหนดรายได้รวมท่ียอมรับได้ (AGI) 

รายได้รวมที่ยอมรับได้สําหรับโครงการ ERP และ PARP มีหลักคํานวณต่างกัน โดยตารางด้านล่างเป็นแนวทางการกําหนดแหล่งที่มาของรายได้ที่ยอมรับได้ และแสดงรายการที ่ต้ อ ง ร ว ม /  

ไม่รวมในรายได้รวมที่ยอมรับได้สําหรับแต่ละโครงการ  

โครงการ

แหล่งท่ีมา 

แผน F 
บรรทัด 1C  

“การจําหน่ายปศสุัตว์ท่ีซือ้มา 

และรายการอื่น ๆ 

ท่ีเป็นการจําหน่ายต่อ” 

หรือข้อมลูท่ีอาจมีการรายงานใ

นแผน F   

การจําหน่ายพืชผลท่ีเข้าข่ายเกณฑ์ท่ีได้ซือ้มาเ

พื่อนําไปจําหน่ายต่อ 

ในลกัษณะท่ีเปล่ียนไปตามกาลเวลาท่ีถือครอง 

เช่น  

• พืชท่ีซือ้มาในขนาด 2 นิว้

และนําไปจําหน่ายต่อในขนาด 18 นิว้ 

หลังผ่านไป 4 เดือน

การจําหน่ายปศุสัตว์ การจาํหน่ายต่อโดยไม่มกีารเปล่ียนแปล

งรูปแบบหรือลกัษณะ 

แผน F  
บรรทัด 2  
การจําหนา่ยปศสุตัว ์ผลผลิต 

เมล็ดพืช และผลติภณัฑ์อื่น ๆ  

ที่ท่านเป็น 

ผู้ เลีย้งหรือปลกู 

หรือข้อมลูที่อาจมีการรายงานในแ

ผน F 

การจําหน่ายพืชผลท่ีเข้าข่ายเกณฑ์ท่ีผู้สมคัร

เป็นผู้ เลีย้งหรือปลกู 

ละจําหน่ายในสหรัฐอเมริกา 

และอาณาเขตของประเทศ 

การจําหน่ายพืชผลท่ีเข้าข่ายเกณฑ์โดยผู้สมคัร 

โดยมาจากมลูค่าท่ีเพิ่มขึน้จากกระบวนการหลงัก

ารผลิตซึ่งอาจมีการรายงานในแผน F 

ของสญัญาการแลกเปล่ียนอตัราดอกเบีย้ (IRS)    

ตวัอย่างกระบวนการหลงัการผลิต 

เช่น 

• การนําสตรอเบอร์รีไปทําเป็นแยม 

การจาํหน่ายพนัธุ์สตัว์นํา้ซึ่งเลีย้งสําหรับ: 

• บริโภคเป็นอาหารแก่มนษุย์ 

หรือปศสุตัว์ 

• ใช้ทางอตุสาหกรรมหรือชีวมวล 

• เป็นอาหารแก่ปลาท่ีเลีย้งเพือ่การบริโภคโด

ยมนษุย์ 

• เป็นปลาสวยงามท่ีขยาย 

หรือ เพาะพนัธุ์ในตู้จําลอง 

การจําหน่ายสัตว์และการผลิตผลพลอยได้จ

ากสัตว์ 

• สตัว์ท่ีเลีย้งเพื่อการบริโภคโดยเจ้าขอ

ง ผู้ เช่า หรือผู้ เลีย้งแบบสญัญา 

• ไข่

• นม

• ขนมิงค์ รวมถึงขนและหนงัสตัว์

• รายได้จากสตัว์ท่ีเลีย้งไว้เพื่อการแสด

ง/ กีฬา/สนัทนาการ 

• สตัว์ท่ีปล่อยอิสระตามป่า 

• รายได้จากปศสุัตว์ท่ีเลีย้งเพื่อผสมพั

นธุ์ (ตารางหมายเลข 4797 ส่วนท่ี 1 

แถว (d) หรื อ (g) 

หรือข้อมลูท่ีอาจมีการรายงานในแผน 

F  ) 

การจําหน่ายผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร 

โดยมาจากมลูค่าท่ีเพิ่มขึน้จากกระบวนการห

ลงัการผลิต ในกรณีท่ีมีการรายงานในแผน C   

ผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ได้ปลกูหรือเลีย้งในสหรัฐอเม

ริกาและอาณาเขตของประเทศ 

การจําหน่ายสินค้าโภคภณัฑ์ทางการเกษ

ตรท่ีซือ้มาเพื่อจําหน่ายต่อในราคาท่ีต่ํากว่

าต้นทนุ หรือด้วยหลักการอื่น  ๆ

ของสินค้าดังกล่าว 

หมายเหต:ุ 

การจําหน่ายพนัธุ์สัตว์นํา้ท่ีเข้าข่ายตามเก

ณฑ์จะต้องเป็นสตัว์ท่ีเลีย้งโดยผู้ประกอบ

การเชิงพาณิชย์ 

และต้องเลีย้งในแหล่งนํา้ท่ีมีการควบคมุส

ภาพแวดล้อม  

• รายได้จากปศสุตัว์ท่ีเลีย้งเพื่อผสมพนัธุ์ 

(ตารางหมายเลข 4797 ส่วนท่ี 1 แถว (d) หรื อ 

(g) หรือข้อมลูท่ีอาจมกีารรายงานในแผน F  ) 

• สินค้าคงคลังท่ียกยอดมาจากปีภาษีก่อนห

น้า 

• กระบวนการหลงัการผลิต (เพิ่มมลูค่า) เช่น 

การแปรรูปองุ่นให้เป็นไวน์ 

หรือสตรอเบอร์ร่ีเป็นแยม  

• สินค้าโภคภณัฑ์ท่ีไมไ่ด้มาจากผลผลิตท่ีปลู

กหรือเลีย้งในสหรฐัอเมริกา 

(กรณีปลกูหรือเลีย้งโดยผู้ผลิตพลเมืองสหรัฐ

อเมริกาและจําหน่ายในตลาดของสหรฐัอเมริ

กา)  

• รายรับจากการค้าขายระหว่างประเทศท่ีดําเ

นินการภายในประเทศ (IC-DISC) 

ซึ่งมาจากการจําหน่ายสินค้าโภคภณัฑ์ทาง

การเกษตร 

• สตัว์ท่ีเลีย้งเพื่อบริโภคโดยเจ้าของ ผู้ เช่า 

หรือผู้ เลีย้งแบบสญัญา 

• สตัว์ท่ีปล่อยอิสระตามป่า 

• ม้า และสตัว์อื่น ๆ  

ท่ีเลีย้งเพื่อใช้งานหรือเพือ่การแข่งขนั 

หรือการพนนั 

•  ท่อนซุง 

• พนัธุ์สตัว์นํา้ท่ีไม่ได้เลีย้งเพือ่: 

• บริโภคเป็นอาหารแกม่นษุย ์หรือปศสุตัว์ 

• ใช้ทางอตุสาหกรรม หรือชีวมวล 

• เป็นอาหารให้ปลาท่ีเลีย้งเพื่อ 

การบริโภคโดยมนษุย์

• เป็นปลาสวยงามท่ีขยายหรือเพาะพนัธุ์ใน

ตู้จําลอง 

พืชกญัชง (Cannabis sativa L.) 

และส่วนใด ๆของพืช รวมถึงเมล็ดพันธุ์ 

และส่ิงท่ีได้มาจากพืชทัง้หมด 

รวมทัง้สารสกดั สารแคนนาบินอยด์ 

สารไอโซเมอร์ กรด เกลือ และ 

เกลือไอโซเมอร์ (ไม่ว่าจะปลกูหรือไม่ก็ตาม) 

ท่ีมีความเข้มข้นของสารเลตา-9-

เตตราไฮโดรแคน-นาบินอล มากกว่า 

ร้อยละ 0.3 บนความชืน้มาตรฐานแห้ง 

และปลกูโดยมีใบอนญุาตซึ่งกําหนดและอ

อกโดยหน่วยงานควบคมุของรัฐท่ีอนญุาตก

ารผลิตพืชผ้าใย   

แผน F 

บรรทัด 3A 

“การจัดจําหน่ายในรูปแบบสหกรณ์” 

แบบฟอร์ม 1099-PATR 

หรือข้อมลูท่ีอาจมีการรายงานในแผน 

F 

ยอดจากการจดัจาํหน่ายในรูปแบบสหกรณ์ท่ีต้อ

งเสียภาษี 

ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกบัการจําหน่ายพชืผลท่ีเข้าข

ายเกณฑ์ท่ีผลิตโดยผู้สมคัร เชน่:    

•

เงินปันส่วนต่อหน่วยซึ่งจ่ายให้แก่ลกูค้าสห

กรณ์สําหรับยอดขายรวมของเมล็ดพืช 

การจัดจําหน่ายท่ีไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกา

รจําหน่ายพืชผลท่ีเข้าข่ายเกณฑ์แต่ไม่ใช่ผล

ผลิตของผู้สมัคร 

ยอดท่ีต้องเสียภาษีจากการจดัจําหน่ายใน

รูปแบบสหกรณ์ 

ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจําหน่ายสินค้า

โภคภณัฑ์ทางการเกษตรท่ีผลิตโดยผู้สมคั

ร 

โครงการเยียวยาฉกุเฉิน (ERP) ระยะ 2 โครงการช่วยเหลือด้านรายได้ในช่วงโรคระบาด (PARP) 

http://farmers.gov/
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แผน F 
บรรทัด 4A 
“การจ่ายเงนิของโครงการที่เก่ียวข้อ

งกบัการเกษตร” แบบฟอร์ม 1099-

G 

หรือข้อมลูที่อาจมีการรายงานในแ

ผน F 

• โครงการคุ้มครองความเส่ียงทางการเก

ษตร (ARC) และ 

การคุ้มครองการสญูเสียราคา (PLC) 

• โครงการช่วยเหลือสําหรับพืชพนัธุ์ทาง

ชีวมวล (BCAP) 

• โครงการชําระเงินสําหรับการขาดเงินกู้

(LDP) 

• กําไรจากสินเชื่อในตลาด (MLG) – 

โดยการจ่ายคืนแก่บริษัทเครดิตสินค้า

โภคภณัฑ์ (CCC) 

ในจํานวนเงินท่ีน้อยกว่าท่ียืม 

• โครงการกระตุ้นตลาด (MFP) 

• โครงการช่วยเหลือการค้าอาหารทะเล 

(STRP) 

• เฉพาะปีท่ีเกิดภยัพิบัติเท่านัน้ – 

โครงการเยียวยาฉกุเฉิน (ERP) ระยะท่ี 1 

จะจ่ายเงินแก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่น 

เพื่อเป็นเงินส่วนแบ่งของผู้สมคัร 

ซึ่งได้มาจากพืชผลท่ีเข้าข่ายเกณฑ์ 

โดยไม่จาํเป็นต้องพิจารณาถึงปีภาษีท่ีมี

การจ่ายเงินตามท่ีอาจระบุในสญัญาการ

แลกเปล่ียนอัตราดอกเบีย้ (IRS)

การจ่ายเงินช่วยเหลือช่วงเกิดโรคระบาด 

ซึ่งรวมถึง/ แต่ไม่จํากัดเฉพาะ:   

• โครงการช่วยเหลือด้านอาหารในช่วงก

ารระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา ครัง้ ท่ี 

1 (CFAP 1)

• โครงการช่วยเหลือด้านอาหารในช่วงก

ารระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา ครัง้ ท่ี 

2 (CFAP 2)

• การช่วยเหลือเพื่อเฉล่ียค่าใช้จ่าย

(Cost-share)

• การสูญเสียอาคารบ้านเรือน

• การแบ่งปศุสัตว์

• โครงการชดเชยความเสียหายปศุสัตว์

ช่วงโรคระบาด (PLIP)

• โครงการตลาดเงินสดเพื่อช่วยเหลือผู้

ค้าสุกรในช่วงโรคระบาด (SMHPP)

โครงการอื่น ๆ:  

• การจ่ายเงินของโครงการอนุรักษ์

(Conservation Program) 

• โครงการคุ้ มครองส่วนต่างทางราคาข

องผลิตภัณฑ์นม  (DMC)

• เงินให้กู้ ยืมเพื่อช่วยเหลือด้านการตลา

ด (MAL)

การจ่ายเงินช่วยเหลือจากโครงการดังต่อไ

ปนี ้

โดยไม่จําเป็นต้องพิจารณาปีการเพาะปลกู 

หรือปีโครงการ: 

• ARC / (PLC

• BCAP

• DMC

• LDP/ MLG

• MFP

• โครงการคุ้ มครองส่วนต่างทางราคา

ของผลิตภัณฑ์นม (MPP Dairy)

• โครงการช่วยเหลือการค้าอาหารทะเ

ล (STRP)

เงินช่วยเหลือในช่วงเกิดโรคระบาดจากโครงก
าร: 
• CFAP 1

• CFAP 2

• PLIP

• SMHPP

โครงการอื่น ๆ: 

• การจ่ายเงินของโครงการอนุรักษ์

(Conservation Program)

• โครงการเยียวยาฉุกเฉิน (ERP)

ประจําปี 2563

แผน F 
บรรทัด 5A – 5C 

“เงินกู้จากบริษัทเครดิตสินค้าโภ

คภัณฑ์ (CCC) 

ตามคําพิจารณา”แบบฟอร์ม 

1099-A หรือ 

ข้อมลูที่อาจมีการรายงานในแผน 

F       

• เงินกู้จากบริษัทเครดิตสินค้าโภคภณั

ฑ์ (CCC) หากพิจารณาถือเป็นรายรับ 

และได้รายงานในสญัญาแลกเปล่ียนอั

ตราดอกเบีย้ (IRS) 

หากปริมาณการผลิตทัง้หมด/ 

หรือบางส่วนถูกใช้เป็นหลกัทรัพย์ประ

กนัแก่เงินกู้นัน้

• เงินกู้จากบริษัท ฯ ซึ่งถูกยึด

เงินกู้จากบริษัทเครดิตสินค้า 

โภคภณัฑ์ (CCC) 

หากพิจารณาถอืเป็นรายรับ 

และได้รายงาน 

ในสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบีย้ 

(IRS) 

ERP PHASE 2 AND PARP COMPARISON 4 ERP PHASE 2 AND PARP COMPARISON 5 เปรียบเทียบโครงการเยียวยาฉกุเฉิน (ERP) ระยะ 2 และ โครงการช่วยเหลือด้านรายได้ในช่วงโรคระบาด (PARP) 4 

โครงการ

แหล่งท่ีมา รายได้ท่ียอมรับได้ รายการท่ีไม่รวมในรายได้รวม รายได้ท่ียอมรับได้ รายการท่ีไม่รวมในรายได้รวม 

โครงการเยียวยาฉกุเฉิน (ERP) ระยะ 2 โครงการช่วยเหลือด้านรายได้ในช่วงโรคระบาด (PARP) 

การจ่ายเงินช่วยเหลือช่วงเกิดโรคระบาด 

ท่ีไม่ใช่สําหรับชดเชยการสญูเสียสินค้าโ

ภคภณัฑ์ทางการเกษตร หรือ 

รายได้จากสินค้าโภคภณัฑ์ทางการเกษต

ร ซึ่งรวมถึง/ แต่ไม่จํากดัเพียง: 

การช่วยเหลือเพื่อเฉล่ียค่าใช้จ่าย 

(Cost-share) 
การสูญเสียอาคารสิ ่งกอ่สร้ าง ฯลฯ

•

•

http://farmers.gov/
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แผน F  
บรรทดั 6 
“กําไรจากการประกนัพืชผลและการ

จ่ายเงินของรัฐบาลกลางเพื่อช่วยเหลื

อจากภยัพิบติัต่อพืช” 

หรือข้อมลูท่ีอาจมีการรายงานในแผน 

F 

กําไรจากการประกนัพืชผล 

ซึ่งเป็นเงินน้อยกว่าค่าธรรมเนียมบริการ 

และของสมนาคณุ

• เงินจากโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบติั

สําหรับพืชผลท่ีไม่มีประกนั (NAP) 

ซึ่งเป็นเงินน้อยกว่าค่าธรรมเนียมบริการ 

และของสมนาคณุ 

• เงินจากโครงการชดเชยความเสียหายจากเห

ตกุารณ์พาย ุ

เฮอริเคนและไฟป่า ในปี พ.ศ. 2560 (2017 WHIP) 

– ซึ่งส่งผลต่อรายได้ในปีเป็นเกณฑ์เทียบ (ปี 2561 

- 2562)  

• โครงการช่วยเหลือจากการสญูเสียคลังบนพื ้

นท่ีเพาะปลกู (OFSLP) 

• โครงการช่วยเหลือฉุกเฉินแก่

ผู้ เลีย้งปศุสตัว์ ผึง้ และปลา 

ในโรงเรือน (ELAP) – 

เฉพาะเงินช่วยเหลือสําหรับการเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ 

• เงินจ่ายผ่านสญัญาเงินทนุอดุหนนุกบัหน่วยง

านเกษตรบริการ (FSA) 

เพื่อชดเชยการสญูเสียพืชผลท่ีเข้าข่ายเกณฑ์   

• เงินอุดหนุนจากกระทรวงพาณิชย/์ 

องค์การบริหารมหาสมทุรและชัน้บรรยากาศแห่งช

าติ (NOAA) / และกองทุนจากโครงการของรัฐ 

เพื่อชดเชยการสญูเสียโดยตรงของพืชผลท่ีเข้าข่าย

เกณฑ์ 

หรือการสญูเสียรายได้จากพชืผลท่ีเข้าข่ายเกณฑ ์ 

• โครงการช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ผู้ เลีย้งปศุ

สตัว์ ผึง้ และปลาในโรงเรือน (ELAP) —

เงินช่วยเหลือสําหรับการเลีย้งปศุสตัว์แ

ละผึง้

• โครงการเยียวยาฉกุเฉินแก่ผู้ เลีย้งเลี ้

ยงปศุสตัว์ (ELRP) 

• เงินช่วยเหลือจากโครงการเยียวยาฉุ

กเฉิน (ERP) ระยะ 1 

• โครงการจดัหาอาหารปศสุัตว์แก่ผู้ป

ระสบภยัพิบติั (LFP) 

• โครงการชดเชยความเสียหาย 

ปศสุัตว์ช่วงโรคระบาด (LIP) 

• โครงการช่วยเหลือจากการสญูเสียผ

ลผลิตนม 

• โครงการช่วยเหลือจากการสญูเสียคุ

ณภาพผลผลิต (QLA) 

• โครงการช่วยเหลือผู้ปลกูเพาะพนัธุ์ต้

นไม้ (TAP) 

• โครงการชดเชยความเสียหายจากเห

ตกุารณ์พายเุฮอริเคนและไฟป่า ในปี

พ.ศ. 2560 (WHIP/WHIP+) 

กําไรจากการประกนัพืชผล 

ซึ่งได้รับจากหน่วยงาน FCIC 

หรือแผนประกนัของเอกชน 

โดยไม่จําเป็นต้องพิจารณาถึงปีการเพาะป

ลกู 

(ตามท่ีรายงานในสญัญาการแลกเปล่ียนอั

ตราดอกเบีย้ IRS)  

เงินเยียวยาจากโครงการช่วยเหลือผู้ประ

สบภยัพิบัติของรัฐบาลกลาง ดังนี:้ 

• 2017 WHIP 

• ELAP

• LIP

• NAP 

• MLP

• OFSLP

• TAP

• WHIP+ 

เงินจ่ายผ่านสญัญาเงินทนุ 

อดุหนนุกบัหน่วยงานเกษตรบริการ 

(FSA) 

เพื่อชดเชยการสญูเสียพืชผลท่ีเข้าข่ายเก

ณฑ์  

•  เงินอดุหนนุจากกระทรวงพาณิชย/์

องค์การบริหารมหาสมทุรและชัน้บรร

ยากาศแห่งชาติ (NOAA) / 

และกองทนุจากโครงการของรัฐ 

เพื่อชดเชยการสญูเสียโดยตรงของพืช

ผลท่ีเข้าข่ายเกณฑ์ 

หรือการสญูเสียรายได้จากพืชผลท่ีเข้

าข่ายเกณฑ์ 

แผน F 
บรรทดั 7  
“ค่าจ้างเก็บเก่ียว (หรือแรงงานจกัรกล) 

หรือข้อมลูท่ีอาจมีการรายงานในแผน F 

รายรับจากค่าจ้างเก็บเกี่ยว  รายรับจากค่าจ้างเก็บเกี่ยว 

โครงการ

 
แหล่งท่ีมา รายได้ท่ียอมรับได้ รายการท่ีไม่รวมในรายได้รวม รายได้ท่ียอมรับได้ รายการท่ีไม่รวมในรายได้รวม 

โครงการเยียวยาฉกุเฉิน (ERP) ระยะ 2 โครงการช่วยเหลือด้านรายได้ในช่วงโรคระบาด (PARP) 

เปรียบเทียบโครงการเยียวยาฉกุเฉิน (ERP) ระยะ 2 และ โครงการช่วยเหลือด้านรายได้ในช่วงโรคระบาด (PARP)  5
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แผน F 

บรรทัด 8 

“รายรับอื่น ๆ 

รวมถึงเครดิตภาษีนํา้มันหรือแก๊สของรั

ฐ/ หรือเงินคืน”  

หรือข้อมลูท่ีอาจมีการรายงานในแผน F 

รายได้อื่นท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกบัการผ

ลิตพืชผลท่ีเข้าข่ายเกณฑ์ 

ตามท่ีสญัญาการแลกเปล่ียนอตัราด

อกเบีย้ (IRS) 

กําหนดให้ผู้สมคัรต้องรายงาน 

ซึ่งรวมถึง/ แต่ไมจ่ํากดัเพียง:  

• รายรับเฉพาะจากสินค้าโภคภณัฑ์ 

ซึ่งได้รับจากรัฐบาลหรือรัฐบาลท้อง

ถิ่น  

• เครดิตภาษีนํา้มนั/หรือแก๊สของรัฐ 

• รายรับจากท่ีดินท่ีเป็นทางผ่าน 

(ไม่มีการเก็บเกี่ยว) 

• รายรับจากนิติบุคคลท่ีเป็นทางผ่าน เช่น 

บริษัท แบบ S-Corporation หรือ บริษัท 

จํากดั (LLC) 

• การแลกเปล่ียนใบรับรอง 

• กําไรสทุธิจากการกันความเส่ียง 

หรือการเก็งกําไร 

• ค่าแรง เงินเดือน ทิป 

• การยืมเงินสด 

• การเช่าอปุกรณ์เคร่ืองมือ หรือเสบียง 

• รายได้ขณะเป็นผู้ผลิตแบบสญัญา 

รายได้อื่นท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกบัการผลิต

พืชผลท่ีเข้าข่ายเกณฑ์ 

ตามท่ีสญัญาการแลกเปล่ียนอตัราดอกเ

บีย้ (IRS) กําหนดให้ผู้สมคัรต้องรายงาน 

ซึ่งรวมถึง/ แต่ไมจ่ํากดัเพียง: 

• เครดิตภาษีนํา้มัน/หรือแก๊สของรัฐ

• รายรับจากท่ีดินท่ีเป็นทางผ่าน

(ไม่มีการเก็บเกี่ยว)

• รายรับเฉพาะจากสินค้าโภคภัณฑ์ 

ซึ่งได้รับจากรัฐบาลหรือรัฐบาลท้องถิ่

น 

• รายได้ขณะประกอบการให้อาหารปศุ

สัตว์

•  รายรับจากนิติบุคคลท่ีเป็นทางผ่าน 

เช่น บริษัท แบบ S-
Corporation หรือ บริษัท จํากัด

(LLC)
• การแลกเปล่ียนใบรับรอง

• กําไรสทุธิจากการกนัความเส่ียง 

หรือการเก็งกําไร 

• ค่าแรง เงินเดือน ทิป 

• การยืมเงินสด 

• การเช่าอปุกรณ์เคร่ืองมือ หรือเสบียง

• รายได้ขณะเป็นผู้ผลิตแบบสญัญา

หมายเหต:ุ ไม่มีข้อกําหนดให้ผู้สมคัรต้องยื่นแผน F ในการพิจารณากําหนดรายได้รวมทีย่อมรับได้ ในกรณีที่ผู้สมคัรไม่ได้ยื่นแผน F ผู้สมคัรสามารถใช้แบบฟอร์มภาษีของรัฐในการกําหนดพิจารณารายได้รวมที่ยอมรับได้ในลกัษณะเดียวกบัการยืน่แผน F  

เอกสารหลกัฐานของผู้ผลิต  

ผู้ผลิตต้องรวบรวมเอกสารหลกัฐาน รวมถึง แผน F (แบบฟอร์ม 1040) เอกสารแสดงกําไร 

หรือขาดทนุจากการเพาะปลูก หรือเอกสารภาษีที่คล้ายคลงึ สําหรับปีปฏิทิน 2561/ 2562/ 

และ 2563 ในกรณีสมคัรเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือทางด้านรายได้ในช่วงโรคระบาด (PARP)  

และสําหรับปีปฏิทิน 2561/ 2562/ 2563/ 2564/ และ 2565 

ในกรณีสมัครเข้าร่วมโครงการเยียวยาฉุกเฉิน (ERP) ระยะ 2  

ผู้ผลิตพึงมีแบบฟอร์มตามด้านล่างนีอ้ยู่ในระบบเพ่ือเข้าร่วมโครงการ PARP และ ERP ระยะ 

2:    

• แบบฟอร์ม AD-2047 หรือ แบบแสดงข้อมลูของลกูค้า 

หากเก่ียวข้องกบัผู้สมคัรเข้าร่วมโครงการ) 

• แบบฟอร์ม CCC-902 หรือ แผนกระบวนการเพาะปลกู สาํหรับบุคคล หรือนิติบคุคล 

• แบบฟอร์ม CCC-901 หรือ ข้อมูลสมาชิกในกรณีเป็นนิติบคุคล (หากเก่ียวข้อง) และ

• แบบ AD-1026 หรือ แบบรับรองการอนุรักษ์พืน้ที่ดินที่เสี่ยงต่อการกัดเซาะ (HELC) 

และการอนรุักษ์พืน้ที่ชุ่มนํา้ (WC) 

ผู้ผลิตส่วนใหญ่ (โดยเฉพาะผู้ เคยเข้าร่วมโครงการของ FSA มาก่อน) 

มกัมีแบบฟอร์มที่กําหนดข้างต้นในระบบแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตที่ไม่มัน่ใจ 

หรือต้องการสอบถามยืนยนัโปรดติดต่อหน่วยงานเกษตรบริการ (FSA) ในพืน้ทีข่องตน 

นอกจากแบบฟอร์มที่ระบุข้างต้นแล้ว 

ผู้ ผลิตบางรายอาจจําเป็นต้องยื่นแบบฟอร์มดังต่อไปนี ้

เพ่ือมีสิทธิรับเงินในอัตราที่ เพ่ิมขึน้จากโครงการ ERP ระยะ 2 และ โครงการ PARP 

หากเกี่ยวข้องกับกรณีของตน 

• แบบ CCC-860  หรือ แบบรับรองความเป็นผู้ ด้อยโอกาสทางสังคม/

มีทรัพยากรจํากัด/ เพ่ิงเ ร่ิมต้น/ เป็นเกษตรกร

หรือผู้ เลีย้งปศุสัตว์ที่ เป็นทหารผ่านศึก

วงเงิน และคุณสมบติั  

ทัง้โครงการ PARP และ ERP จาํกัดวงเงินในการจ่ายอยู่ที่ 125,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อบุคคล 

หรือนิติบุคคล สําหรับโครงการ ERP วงเงิน 125,000 ดอลลาร์สหรัฐหมายรวมตัง้แต่ระยะ 1 

และ 2     

นอกจากนี ้ยังมีวงเงิน 125,000 ดอลลาร์สหรัฐสําหรับโครงการ ERP ระยะ 2 

ซึ่งแยกออกมาเฉพาะสําหรับสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทพิเศษ/ มีมูลค่าสูง 

และวงเงินยังแยกสําหรับแต่ละปีโครงการ 2563 และ 2564    

สําหรับโครงการ ERP ระยะ 2 เท่านัน้: โดยเป็นไปตามเงื่อนไขคุณสมบตัิผู้มีสิทธิรับเงิน 

ผู้ผลิตต้องมีประกนัพืชผล หรือความคุ้มครองของ NAP 

สําหรับพืชผลที่เข้าข่ายเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกบัการสญูเสียรายได้  

สําหรับโครงการ PARPเท่านัน้: โครงการ PARP อาจมีการลดวงเงินลง  

เปรียบเทียบโครงการเยียวยาฉกุเฉิน (ERP) ระยะ 2 และ โครงการช่วยเหลือด้านรายได้ในช่วงโรคระบาด (PARP)  6 

โครงการ

แหล่งท่ีมา รายได้ท่ียอมรับได้ รายการท่ีไม่รวมในรายได้รวม รายได้ท่ียอมรับได้ รายการท่ีไม่รวมในรายได้รวม 

โครงการเยียวยาฉกุเฉิน (ERP) ระยะ 2 โครงการช่วยเหลือด้านรายได้ในช่วงโรคระบาด (PARP) 
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สมคัรเพื่อรับความช่วยเหลือ  
หน่วยงานเกษตรบริการ (FSA) 
อยู่ในระหว่างการเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการเยียวยาฉกุเฉิน (ERP) ระยะ 2 และ 
โครงการช่วยเหลือด้านรายได้ในช่วงโรคระบาด (PARP)  
โดยระยะเวลาเปิดรับตัง้แต่วนัท่ี 23 มกราคม – 2 มิถนุายน 2566   

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครหรือแบบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ท่ีเว็บไซต์ 
farmers.gov/service-center-locator. 

• สรุปข้อมูลสําคัญ PARP

• สรุปข้อมูลสําคัญ ERP ระยะ 2

โดยสามารถเรียกดสูรุปข้อมลูสําคญัทัง้หมดได้ท่ี fsa.usda.gov/factsheets. 
นอกจากนี ้ผู้สมัครท่ีประสงค์รับการช่วยเหลือแบบ 1:1 ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ ERP 
ระยะ 2  และโครงการ PARP สามารถติดต่อได้ท่ีศูนย์ติดต่อ หมายเลข 877-508-8364 
เพื่อพดูคยุโดยตรงกบัเจ้าหน้าท่ีกระทรวงเกษตรซึง่พร้อมท่ีจะให้ความช่วยเหลือ        

สําหรับข้อมลูเพิ่มเคิม   

สรุปข้อมลูสําคญัฉบบันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ข้อมลูเท่านัน้ และอาจมข้ีอกําหนดอ่ืน ๆ  

ท่ีเกี่ยวข้อง สําหรับข้อมลูเพิ่มเติมเกีย่วกบัโครงการ PARP สามารถศึกษาได้ท่ี 

farmers.gov/parp, fsa.usda.gov/programs-and-services/emergency-relief  

หรือติดต่อสํานกังานของหน่วยงานเกษตรบริการ (FSA) ในพืน้ท่ีของท่าน  

ท่านสามารถตรวจสอบสํานกังานของ FSA ในพืน้ท่ีของท่านได้ท่ี farmers.gov/service-

center-locator. 
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กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา คือผู้มอบโอกาส ผู้ จ้าง และผู้ให้กู้ ท่ียึดหลกัปฏิบติัอย่างเท่าเทียม   

เปรียบเทียบโครงการเยียวยาฉกุเฉิน (ERP) ระยะ 2 และ โครงการช่วยเหลือด้านรายได้ในช่วงโรคระบาด (PARP)  7
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