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การช่วยเหลือการสญูเสียรายได้ 

โครงการช่วยเหลือด้านรายได้ 

ในช่วงโรคระบาด (PARP)  

ข้อมลูทัว่ไป 

กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) 

ดําเนินการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนแก่ผู้ผลิตท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 

ผ่านโครงการช่วยเหลือด้านรายได้ในช่วงโรคระบาด (PARP) โดยโครงการ PARP 

ให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยตรงแกผู่้ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ทางการเกษตรท่ีสูญเสียรายได้อย่างน้อยร้

อยละ 15 ของรายได้รวมในช่วงปีปฏิทิน 2563 เน่ืองจากการระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 

การจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ผลิตท่ีมีคณุสมบัติตามเกณฑ์จะขึน้อยู่กับการเปรียบเทียบรายได้รวมของผู้ผลิต

ในปี 2563 โดยเทียบกับรายได้ในปี 2561 หรือ 2562 ตามท่ีผู้ผลิตเลือก     

โดยขณะนีห้น่วยงานเกษตรบริการ (FSA) อยู่ในระหว่างการเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ PARP 

ระยะเวลาเปิดรับตัง้แต่วนัท่ี 23 มกราคม – 2 มิถุนายน 2566   

ปีท่ีเป็นเกณฑ์เทียบของโครงการ PARP 

เพื่อมีสิทธิเข้าร่วมโครงการ PARP ผู้ผลิตเกษตรกรต้องประกอบธุรกจิการเพาะปลกูมาอยา่งน้อยในช่วงปีปฏิทิน 

2563 และมีผลขาดทนุร้อยละ 15 ของรายได้ทัง้หมดท่ียอมรับได้ในปีปฏิทิน 2563 เมือ่เทียบกบั:  

• ปีปฏิทิน 2561 หรือ 2562 ตามท่ีผู้ผลิตเลือก หากผู้ผลิตได้รับรายได้รวมท่ียอมรับได้ช่วงปีปฏิทิน

2561 หรือ 2562 หรือ 

• ผู้ผลิตคาดว่าจะได้รับรายได้รวมท่ียอมรับได้ในปีปฏิทิน 2563

หากผู้ผลิตไม่มีรายได้รวมท่ียอมรับได้ในปี 2561 หรือ 2562

ใครเป็นผู้ มีสิทธิ 
เพื่อมีสิทธิรับเงินช่วยเหลือ บุคคล หรือนิติบุคคลต้อง:  

• เป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกา หรือ คนต่างด้าวผู้มีสิทธิพํานกัอาศยัอย่างถกูต้อง 

ตามกฎหมาย/ ห้างหุ่นส่วนสามญั/ สหกรณ์/ บริษัทจํากดั/ หรือการจัดตัง้ลกัษณะองค์กรอื่น  ๆ

ท่ีจดัการภายใต้กฎหมายของรัฐ/ ชนเผ่าพืน้เมืองอินเดียน/ หรือองค์กรของชนเผ่าพืน้เมือง/ บุคคลต่างชาติ 

หรือนิติบุคคลต่างชาติท่ีมีคณุสมบติัตามข้อกําหนดทางกฎหมาย   

• เป็นผู้ผลิตท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ 

เป็นผู้ผลิตท่ีมีคณุสมบติัตามเกณฑ์ซึ่งมีสิทธิรับส่วนแบ่งจากสินค้าโภคภณัฑ์ทางการเกษตร หรือ 

สามารถให้ส่วนแบ่งหากสินค้าโภคภณัฑ์ทางการเกษตรนัน้ถกูผลิตและวางจําหน่ายในตลาด   

• ประกอบธุรกิจเพาะปลกูเพื่อผลิตสินค้าโภคภณัฑ์ทางการเกษตรมาอย่างน้อยในช่วงใดช่วงหน่ึงของปีปฏิทิน 

2563 

• สูญเสียรายได้รวมในปี 2563 อย่างน้อยร้อยละ 15 หรือมากกว่า เมื่อเทียบกับปี 2561 หรือ

2562 

• ปฏิบัติตามข้อกําหนดในบัญญัติ “การอนุรักษ์พืน้ท่ีชุ่มนํา้และพืน้ท่ีเส่ียงต่อการกัดเซาะ” (Highly 

Erodible Land and Wetland Conservation) หรือท่ีมกัเรียกว่าบญัญัติการปฏิบติัตามเพื่อการอนรุักษ์  

• ไม่เคยละเมิดกฎหมายการใช้สารควบคุม

• ยื่นใบสมคัรเข้าร่วมโครงการ PARP (FSA-1122) ท่ีกรอกเรียบร้อยแล้ว 

พร้อมแบบเอกสารหลกัฐานท่ีกําหนดตามท่ีระบุในหัวข้อเร่ืองเอกสารด้านล่าง 

เพื่อมีสิทธิรับเงินช่วยเหลือ บุคคล หรือนิติบคุคลต้องมีเฉล่ียรายรับรวมท่ีปรับแล้ว (AGI) 

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

หรือมีรายรับรวมท่ีปรับแล้วน้อยกว่า 900,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในปีภาษี 2563 

หากเกินค่าเฉล่ีย AGI โดยในส่วนของกิจการร่วมค้า และห้างหุ้นส่วนสามัญ ข้อกําหนดค่า 

AGI ดงักล่าวยงัใช้กับผู้ลงทนุร่วมและสมาชิกห้างหุ้นส่วนสามญัด้วย     

สินค้าโภคภณัฑ์ที่เข้าข่ายเกณฑ์  
สินค้าโภคภณัฑ์ทางการเกษตร หมายถึงพืชผล เกษตรใต้นํา้ ปศสุตัว์  

ผลพลอยได้จากปศสุตัว์ หรือสตัว์อ่ืน ๆ และผลพลอยได้จากสตัว์อ่ืน ๆ  

ซ่ึงผลิตในฐานะส่วนหน่ึงของการประกอบการ และมีเจตนาวางจําหน่ายในท้องตลาด 

โดยรวมเฉพาะสินค้าโภคภณัฑ์ท่ีผลิตขึน้ในสหรัฐอเมริกา 

หรือผลิตนอกสหรัฐอเมริกาโดยผู้ผลิตท่ีมีถิ่นพํานักในสหรัฐอเมริกาและวางจําหน่ายในตล

าดสหรัฐอเมริกา 

ทัง้นี ้ไม่รวมรายการดงัต่อไปนี:้ 

• สตัว์ท่ีปล่อยอิสระตามป่า

• ม้า และสตัว์อื่น ๆ ท่ีเลีย้งเพื่อใช้งานหรือเพื่อการแข่งขนั หรือการพนนั 

• พนัธุ์สตัว์นํา้ท่ีตามคํานิยามไม่ถือเป็นเกษตรใต้นํา้ 

• พืชกญัชง (Cannabis sativa L) และส่วนใด ๆ ของพืชท่ีไม่ตรงนิยามของพืชผ้าใย

(hemp) และ

• ท่อนซุง 

http://farmers.gov/PARP
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มีวิธีการสมคัรอย่างไร 

ผู้สมคัรท่ีมีคณุสมบติัสามารถทําการสมคัรโดยการกรอกแบบฟอร์ม FSA-1122 

ซึ่งเป็นแบบสมคัรเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือด้านรายได้ในช่วงโรคระบาด (PARP) 

และยื่นต่อหน่วยงานเกษตรบริการ (FSA) ท่ีสํานกังานใดก็ได้ 

การสมคัรท่ีถกูต้องสมบูรณ์จะประกอบไปด้วยรายการทัง้หมด ดงันี:้   

• แบบฟอร์ม FSA-1122 หรือ แบบสมคัรเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือด้านรายได้ในชว่งโรคระบาด 

• ผู้สมัครต้องกรอกข้อมลูในแบบสมคัรเข้าร่วมโครงการให้สมบูรณ์ 

พร้อมด้วยลายเซ็น และนําไปย่ืนต่อหน่วยงานเกษตรบริการ (FSA) 

ท่ีสํานักงานใดก็ได้ทั่วประเทศ ผู้สมัครต้องยืนยันรายได้รวมสําหรับปี 2561 หรือ 2562

และ 2563 ในแบบฟอร์ม FSA-1122 ด้วย 

• แบบฟอร์ม AD-2047 หรือ แบบแสดงข้อมูลของลูกค้า

• แบบฟอร์มนีจ้ะกรอกให้บุคคล และนิติบุคคล (รวมถึงสมาชิกของนิติบุคคล)

ท่ีไม่เคยให้ข้อมูลของตนแก่กระทรวงเกษตร (USDA) มาก่อน 

โดยกระทรวงเป็นผู้ ระบุตัวตนของลูกค้า 

• แบบฟอร์ม CCC-902 หรือ แผนกระบวนการเพาะปลูก

• บุคคล และนิติบุคคลจะต้องกรอกแบบ CCC-902

เพื่อให้สะดวกต่อการตรวจสอบวงเงินท่ีได้รับ ข้อกําหนดด้านคุณสมบัติ

พร้อมทัง้ระบุชื่อสมาชิก และเลขประจําตัวผู้ เสียภาษี

• แบบฟอร์ม CCC-941 หรือ แบบรับรองรายได้รวมเฉล่ียท่ีปรับแล้ว (AGI) 

และใบยินยอมให้เปิดเผยข้อมลูทางภาษี 

• แบบฟอร์มนีจ้ําเป็นต้องใช้สําหรับปีโครงการ 2563 สําหรับบุคคล หรือนิติบุคคล

รวมถึงสมาชิกของนิติบุคคล หุ้นส่วน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทายาท หรือ 

ผู้ ได้รับผลประโยชน์ หากยังไม่มีข้อมูลดังกล่าวในระบบ 

• แบบฟอร์ม FSA-1123 หรือ แบบรับรองรายได้รวมท่ีปรับแล้ว (AGI) สําหรับปี 2563 

(หากเกี่ยวข้องกบักรณีของตน)

• แบบฟอร์มนีอ้าจจาํเป็นต้องยื่นหากบุคคล หรือนิติบุคคลมีค่าเฉล่ียรายได้รวมท่ีปรับแล้ว 

หรือ AGI เกินเกณฑ ์900,000 ดอลลาร์สหรฐั ทัง้นี ้บุคคล 

หรือนิติบุคคลสามารถถอืว่ามีคณุสมบติัตามข้อกาํหนด AGI หาก AGI ในปี 2563 

เท่ากบัหรือน้อยกว่า 900,000 ดอลลาร์สหรฐั

• แบบฟอร์ม AD-1026  หรือ แบบรับรองการอนรุักษ์พืน้ท่ีดินท่ีเส่ียงต่อการกดัเซาะ (HELC) 

และการอนรุักษ์พืน้ท่ีชุม่นํา้ (WC) 

• ผู้ สมัครทุกคนจะต้องกรอกแบบฟอร์ม AD-1026 ให้สมบูรณ์

ในกรณีท่ีผู้ สมัครไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ จากการเพาะปลูก 

ผู้ สมัครสามารถระบุรับรองได้ในช่อง 5A หากผู้ สมัครมีผลประโยชน์จากการเพาะปลูก 

ผู้ สมัครต้องกรอกแบบฟอร์มนีใ้ห้ครบถ้วนทัง้หมด        

• เอกสารหลักฐานอื่ น  ๆ

• หากมีการขอเอกสารหลกัฐานโดยกระทรวงเกษตร (USDA) 

ผู้สมคัรต้องจดัส่งเอกสารหลกัฐานนัน้เพื่อยืนยนัคณุสมบติั รวมถึงข้อมลูท่ีปรากฏในใบสมคัร 

เช่น หลกัฐานต่าง ๆ ท่ีแสดงรายได้รวมท่ีผู้สมคัรได้รับรอง อาทิ ใบเสร็จรับเงิน 

แบบแสดงภาษีเงินได้ และเอกสารอื่น ๆ ท่ีกระทรวงเกษตรสามารถรับเป็นหลกัฐานได้

สามารถสมคัรได้ที่ใด  

เจ้าหน้าท่ีหน่วยเกษตรบริการ (FSA) ของศูนย์บริการของ USDA ใกล้บ้านท่านจะช่วยท่านในการสมัคร 

ท่านสามารถส่งใบสมัครได้ทางไปรษณีย์ โทรสาร ยื่นส่งกับตัว หรือ ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  

ทัง้นี ้โปรดติดต่อสํานักงาน FSA 

ท่ีอยู่ใกล้บ้านท่านล่วงหน้าก่อนการส่งใบสมัครผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับคําแนะนําและความช่วย

เหลือ ใบสมัครโครงการ PARP และแบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้องสามารถดาวน์โหลดได้ท่ีเว็บไซต์ 

farmers.gov/parp. 

รายได้รวมที่ยอมรับได้ (Allowable Gross Revenue) 

รายได้รวมท่ียอมรับได้จะนบัรวมรายได้ทัง้หมดท่ีผู้ผลิตได้รับในลกัษณะ“เงินสด” ในช่วงปีปฏิทินท่ีเกี่ยวข้อง 

และได้มีการรายงานในแผน F ของเอกสารแลกเปล่ียนอตัราดอกเบีย้ (IRS) หรือในแบบภาษีของรัฐบาลกลาง 

ทัง้นี ้รายได้รวมท่ียอมรับได้ไม่ได้รวมต้นทนุ หรือค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกบัรายได้ท่ีได้จากการเพาะปลกู    

รายได้รวมท่ียอมรับได้จะต้องมาจากการผลิต หรือการจําหน่ายสินค้าโภคภณัฑ์ทางการเกษตร ซึ่งได้แก่ พชืผล 

พนัธุ์สตัว์นํา้ ปศสุตัว์ ผลพลอยได้จากปศสุตัว์ หรือสตัว์อื่น  ๆ หรือผลพลอยได้จากสตัว์อื่น ๆ 

โดยต้องผลิตขึน้ในสหรัฐอเมริกา 

หรือผลิตนอกสหรัฐอเมริกาโดยผู้ผลิตท่ีมีถิ่นพํานกัในสหรฐัอเมริกาและวางจําหน่ายในตลาดสหรฐัอเมริกา 

โครงการช่วยเหลือด้านรายได้ในช่วงโรคระบาด ( PANDEMIC ASSISTANCE REVENUE PROGRAM) 2 

http://farmers.gov/PARP
https://www.farmers.gov/coronavirus/pandemic-assistance/parp
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รายได้ท่ียอมรับได้ รายการท่ีไม่รวมในรายได้รวม 

เงินช่วยเหลือในช่วงเกิดโรคระบาดจากโครงการ: 

แผน F  

บรรทัด 1C 

“การจําหน่ายปศุสัตว์ท่ีซือ้มา และรายการอื่น ๆ 
ท่ีเป็นการจาํหน่ายต่อ” 
หรือข้อมลูท่ีอาจมีการรายงานในแผน F   

แผน F  

บรรทัด 2  

การจําหนา่ยปศสุตัว ์ผลผลิต เมล็ดพืช 
และผลติภณัฑ์อื่น ๆ  ที่ท่านเป็นผู้ เลีย้งหรือปลกู 
หรือข้อมลูที่อาจมีการรายงานในแผน F 

แผน  F 

บรรทดั 3A 

“การจัดจําหน่ายในรูปแบบสหกรณ์” แบบฟอร์ม 1099-
PATR หรือข้อมลูท่ีอาจมีการรายงานในแผน F 

แผน F  

บรรทดั 4A 

“การจ่ายเงินของโครงการที่เก่ียวข้องกบัการเก
ษตร” แบบฟอร์ม 1099-G 
หรือข้อมลูที่อาจมีการรายงานในแผน F 

การจําหน่ายสินค้าโภคภณัฑ์ทางการเกษตรท่ีซือ้มาเพื่อจําหน่ายต่อใน

ราคาท่ีต่ํากว่าต้นทุน หรือด้วยหลกัการอื่น  ๆของสินค้าดงักล่าว 

ยอดท่ีต้องเสียภาษีจากการจัดจําหน่ายในรูปแบบสหกรณ์ 

ซึ่งเก่ียวข้องโดยตรงกับการจําหน่ายสินค้าโภคภัณฑ์ทางการเกษตรท่ีผ

ลิตโดยผู้สมัคร    

หมายเหต:ุ 

การจําหน่ายพนัธุ์สัตว์นํา้ท่ีเข้าข่ายตามเกณฑ์จะต้องเป็นสัตว์ท่ีเลีย้งโด

ยผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ 

และต้องเลีย้งในแหล่งนํา้ท่ีมีการควบคมุสภาพแวดล้อม  

• รายได้จากปศสุัตว์ท่ีเลีย้งเพื่อผสมพนัธุ์ (ตารางหมายเลข 4797 

ส่วนท่ี 1 แถว (d)  หรื อ (g) หรือข้อมลูท่ีอาจมีการรายงานในแผน 

F  ) 

• สินค้าคงคลังท่ียกยอดมาจากปีภาษีก่อนหน้า 

• กระบวนการหลังการผลิต (เพิ่มมลูค่า) เช่น 

การแปรรูปองุ่นให้เป็นไวน์ หรือสตรอเบอร์ร่ีเป็นแยม 

• สินค้าโภคภณัฑ์ท่ีไม่ได้มาจากผลผลิตท่ีปลกูหรือเลีย้งในสหรัฐอเ

มริกา 

(กรณีปลกูหรือเลีย้งโดยผู้ผลิตพลเมืองสหรัฐอเมริกาและจําหน่าย

ในตลาดของสหรัฐอเมริกา) 

• รายรับจากการค้าขายระหว่างประเทศท่ีดําเนินกาภายในประเทศ 

(IC-DISC)ซึ่งมาจากการจําหน่ายสินค้าโภคภณัฑ์ 

การจา่ยเงินช่วยเหลือจากโครงการดงัต่อไปนี ้

โดยไม่จําเป็นต้องพิจารณาถึงปีการเพาะปลกู หรือปีโครงการ: 

• ARC/PLC 
• BCAP 
• DMC 
• LDP, MLG 
• MFP 
• โครงการคุ้มครองส่วนต่างราคาของผลิตภณัฑ์นม 
• โครงการชว่ยเหลือการค้าอาหารทะเล (STRP) 

• CFAP 1 
• CFAP 2 
• PLIP 
• SMHPP 

เงินช่วยเหลืออื่น ๆ 

ในช่วงเกิดโรคระบาดท่ีไม่ใช่การชดเชยการสูญเสียสินค้าโภคภัณฑ์ทาง
การเกษตร หรือการศูญเสียรายได้จากสินค้าโภคภณัฑ์ทางการเกษตร 

ซึ่งรวมถึง/ แต่ไม่จํากัดเพียง:        

• สตัว์ท่ีเลีย้งเพื่อบริโภคโดยเจ้าของ ผู้ เช่า หรือผู้ เลีย้งแบบสญัญา 

• สตัว์ท่ีปล่อยอิสระตามป่า

• ม้าและสัตว์อื่น ๆ ท่ีเลีย้งเพื่อใช้งานหรือเพื่อการแข่งขัน หรือการพนนั  

• ท่อนซุง 
• พันธุ์สัตว์นํา้ท่ีไม่ได้เลีย้งเพื่อ: 

• บริโภคเป็นอาหารแกม่นษุย์ หรือปศสุตัว์
• ใช้ทางอตุสาหกรรมหรือชีวมวล 
• เป็นอาหารให้ปลาท่ีเลีย้งเพือ่การบริโภคของมนษุย ์
• เป็นปลาสวยงานท่ีขยายหรือเพาะพนัธุ์ในตู้จําลอง 

พืชกญัชง (Cannabis sativa L.) และส่วนใด ๆของพืช รวมถึงเมล็ดพันธุ์ 

และส่ิงท่ีได้มาจากพืชทัง้หมด รวมทัง้สารสกัด สารแคนนาบินอยด์ 

สารไอโซเมอร์ กรด เกลือ และ เกลือไอโซเมอร์ (ไม่ว่าจะปลูกหรือไม่ก็ตาม) 

ท่ีมีความเข้มข้นของสารเลตา-9-เตตราไฮโดรแคน-นาบินอล (delta-9 

tetrahydrocannabinol) มากกว่าร้อยละ 0.3 บนความชืน้มาตรฐานแห้ง 

และปลูกโดยมีใบอนุญาตซึ่งกําหนดและออกโดยหน่วยงานควบคุมของรัฐท่ี

อนุญาตการผลิตพืชผ้าใย 

• การช่วยเฉล่ียค่าใช้จ่าย (cost-sharing) 
• การสญูเสียอาคารบ้านเรือน เป็นต้น 
• โครงการอื่น ๆ: 
• เงินช่วยเหลือจากโครงการอนรุักษ์
• โครงการเยียวยาฉกุเฉิน ปี 2563

การจาํหน่ายต่อโดยไม่มกีารเปล่ียนแปลงรูปหรือลกัษณะ 

โครงการช่วยเหลือด้านรายได้ในช่วงโรคระบาด  (PARP) โครงการ 

แหล่งท่ีมา 

วิธีการคิดรายได้รวมที่ยอมรับได้ 

ตารางด้านล่างเป�นแนวทางการกำหนดแหล่งท่ีมาของรายได้ท่ียอมรับได้ และแสดงรายการท่ีต้องรวม/ ไม่รวมในรายได้รวมท่ียอมรับได้สำหรับแต่ละโครงการ 

โครงการช่วยเหลือด้านรายได้ในช่วงโรคระบาด ( PANDEMIC ASSISTANCE REVENUE PROGRAM) 3 
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 แผน F 

บรรทัด 5A – 5C 

 “เงินกู้จากบริษัทเครดิตสินค้าโภคภณัฑ์ (CCC) 

ตามคําพิจารณา” แบบฟอร์ม 1099-A หรือ 

ข้อมูลท่ีอาจมีการรายงานในแผน F       

เงินกู้จากบริษัทเครดิตสินค้าโภคภณัฑ์ (CCC) หากพจิารณาถอืเป็นรายรับ 

และได้รายงานในสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบีย้ (IRS) 

แผน F  

บรรทัด 6 

“กําไรจากการประกนัพืชผลและการจ่ายเงินของรัฐบา

ลกลางเพื่อช่วยเหลือจากภยัพิบติัต่อพืช” 

หรือข้อมลูท่ีอาจมีการรายงานในแผน F 

กําไรจากการประกนัพชืผล ซึ่งได้รับจากหน่วยงาน FCIC หรือแผนประกนัของเอกชน 

โดยไมจ่ําเป็นต้องพจิารณาถึงปีการเพาะปลกู 

(ตามท่ีรายงานในสญัญาการแลกเปล่ียนอตัราดอกเบีย้ IRS)  

เงินเยียวยาจากโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบติัของรัฐบาลกลาง : 

• 2017 WHIP 

• ELAP

• LFP

• LIP

• NAP 

• MLP

• OFSLP

• TAP

• WHIP+ 

เงินจ่ายผ่านสญัญาเงินทนุอดุหนนุกับหน่วยงานเกษตรบริการ (FSA) 

เพื่อชดเชยการสญูเสียพืชผลท่ีเข้าข่ายเกณฑ์    

• เงินอดุหนุนจากกระทรวงพาณิชย/์ 

องค์การบริหารมหาสมุทรและชัน้บรรยากาศแห่งชาติ (NOAA) / 

และกองทนุจากโครงการของรัฐ 

เพื่อชดเชยการสญูเสียโดยตรงของพืชผลท่ีเข้าข่ายเกณฑ์ 

หรือการสญูเสียรายได้จากพืชผลท่ีเข้าข่ายเกณฑ ์  

แผน F  

บรรทัด 7 

“ค่าจ้างเก็บเกี่ยว (หรือแรงงานจกัรกล) 

หรือข้อมลูท่ีอาจมีการรายงานในแผน F  

รายรับจากค่าจ้างเก็บเกี่ยว 

แผน F 

บรรทัด 8 

“รายรับอื่น ๆ 

รวมถึงเครดิตภาษีนํา้มันหรือแก๊สของรัฐ/ 

หรือเงินคืน”  หรือข้อมลูท่ีอาจมีการรายงานในแผน 

F 

รายได้อื่นท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกบัการผลิตพืชผลท่ีเข้าข่ายเกณฑ์ 

ตามท่ีสญัญาการแลกเปล่ียนอตัราดอกเบีย้ (IRS) 

กําหนดให้ผู้สมคัรต้องรายงาน ซึ่งรวมถึง/ แต่ไม่จํากดัเพียง: 

• เครดิตภาษีนํา้มนั/หรือแก๊สของรัฐ 

• รายรับจากท่ีดินท่ีเป็นทางผ่าน (ไม่มีการเก็บเกี่ยว) 

• รายรับเฉพาะจากสินค้าโภคภณัฑ ์ซึ่งได้รับจากรัฐบาลหรือรัฐบาลท้องถ่ิน 

• รายรับจากนิติบุคคลท่ีเป็นทางผ่าน (pass-through entity)เช่น 

บริษัท แบบ S-Corporation หรือ บริษัท จํากัด (LLC) 

• การแลกเปล่ียนใบรับรอง 

• กําไรสุทธิจากการกันความเส่ียง หรือการเก็งกําไร 

• ค่าแรง เงินเดือน ทิป 

• การยืมเงินสด 

• การเช่าอปุกรณ์เคร่ืองมือ หรือเสบียง 

หมายเหต:ุ ไม่มีข้อกําหนดให้ผู้สมคัรต้องยื่นแผน F ในการพิจารณากําหนดรายได้รวมทีย่อมรับได้ ในกรณีที่ผู้สมคัรไม่ได้ยื่นแผน F ผู้สมคัรสามารถใช้แบบฟอร์มภาษีของรัฐในการกําหนดพิจารณารายได้รวมที่ยอมรับได้ในลกัษณะเดียวกบัการยืน่แผน F 

PANDEMIC ASSISTANCE REVENUE PROGRAM (PARP) 4 โครงการช่วยเหลือด้านรายได้ในช่วงโรคระบาด ( PANDEMIC ASSISTANCE REVENUE PROGRAM) 4 

โครงการช่วยเหลือด้านรายได้ในช่วงโรคระบาด  (PARP) 

รายได้ท่ียอมรับได้       รายการท่ีไม่รวมในรายได้รวม 

โครงการ

แหล่งท่ีมา 

รายไดข้ณะเป็นผ้ผูลติแบบสญัญา•

รายไดข้ณะประกอบการใหอ้าหารปศสุตัว์•

http://farmers.gov/PARP
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การคํานวณเงินจ่าย  

เงินช่วยเหลือของโครงการ PARP จะจดัสรรให้แก่ผู้ผลิตท่ีสญูเสียรายได้รวมท่ียอมรับได้  

ร้อยละ 15 หรือมากกว่า ในปี 2563 เมื่อเทียบกับรายได้รวมท่ียอมรับได้ในปี 2561 หรือ 2562  

(ตามท่ีผู้ผลิตเลือก)   

การจ่ายเงินจะขึน้อยู่กบัรายได้รวมท่ียอมรับได้ของผู้สมคัรในปี 2561 หรือ 2562 (ตามท่ีผู้ผลิตเลือก) 

ลบด้วยรายได้รวมในปี 2563 คณูด้วยร้อยละ 80 (หรือ ร้อยละ 90 

หากเป็นเกษตรกรและผู้ เลีย้งปศสุัตว์ท่ีอยู่ในช่วงเร่ิมต้น/ มีทรัพยากรจํากดั/ ด้อยโอกาสทางสงัคม/ 

หรือเป็นทหารผ่านศึก ซึ่งได้ยื่นแบบฟอร์ม CCC-860) 

และลบด้วยเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับโรคระบาดท่ีเกี่ยวข้องซึ่งได้รับมาก่อนหน้า   

หน่วยงานเกษตรบริการ (FSA) จะดําเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือหลังหมดเขต 

การรับสมคัร กระทรวงเกษตรอาจแบ่งจ่ายเงินงวดสดุท้าย หรือกําหนดวงเงินสงูสดุ 

ให้ต่ําลง หากยอดเงินช่วยเหลือท่ีคํานวณรวมทัง้หมดนัน้เกินเกินเงินทนุรวมท่ีสรร 

สําหรับโครงการ PARP  

วงเงิน และรายได้รวมที่ปรับแล้ว  

ยอดรวมเงินช่วยเหลือของโครงการ PARP ท่ีบุคคล หรือนิติบุคคล (ยกเว้นห้างหุ้นส่วนสามญั 

และกจิการร่วมค้า) สามารถได้รับเป็นเงินจาํนวน 125,000 ดอลลาร์สหรฐั   

เงินท่ีจ่ายแก่ผู้สมคัรท่ีเป็นการประกอบการร่วม ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนสามญั หรือกิจการร่วมค้า 

จะไม่สามารถเกินวงเงิน 125,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือวงเงินอาจลดลงหากมีกรณีท่ีเกี่ยวข้อง) 

โดยเป็นวงเงินต่อหน่ึงบุคคล หรือนิติบุคคลท่ีถือกรรมสิทธ์ิชัน้สูงสดุของห้างหุ้นส่วนสามญั 

หรือกิจการค้าร่วม เว้นแต่สมาชิกชัน้สูงสุดเป็นกิจการร่วม 

อีกกิจการ     

เงินท่ีจ่ายแก่นิติบุคคลจะถูกจดัสรรแก่บุคคล หรือนิติบุคคลท่ีมีผลประโยชน์ 

ในกรรมสิทธ์ิของนิติบุคคลนัน้ ตวัอย่างเช่น โครงการ PARP จ่ายเงินจํานวน 2,000 

ดอลลาร์สหรัฐให้แก่นิติบุคคลท่ีประกอบด้วยสมาชิก 2 คน 

โดยสมาชิกแต่ละคนมีส่วนแบ่งในกรรมสิทธ์ิของนิติบุคคลนัน้ร้อยละ 50 

โครงการจะต้องจ่ายเงินแก่นิติบุคคล และสมาชิกแต่ละคนของนิติบุคคล ตามตวัอย่างนี ้

โครงการจะต้องจ่ายเงินจํานวน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐแก่นิติบุคคล และเงินจํานวน 1,000 

ดอลลาร์สหรัฐแก่สมาชิก 

แต่ละคน โดยยอดเงินมาจากการบวกรวมยอดของกิจการทัง้หมดท่ีนิติบุคคล 

หรือสมาชิกของนิติบุคคลมีผลประโยชน์อยู่ และจํากดัโดยวงเงินของโครงการ จํานวน 125,000 

ดอลลาร์สหรัฐ ทัง้นี ้อาจมีการลดจํานวนเงินลง หากนิติบุคคล หรือสมาชิกคนใดของนิติบุคคลมียอดถึง 

125,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยโครงการ PARP จะจ่ายเงินแก่บุคคล 

หรือนิติบุคคลจนกว่าเงินจะถกูจ่ายให้แก่บุคคลเพียงคนเดียว 

ยกเว้นว่าการจ่ายเงินจะหยุดท่ีกรรมสิทธ์ิชัน้ท่ี 4 ซึ่งจํานวนเงินท่ีจ่ายแก่นิติบุคคลอาจลดลง 

ขึน้อยู่กับผลประโยชน์ของสมาชิกท่ีมีกรรมสิทธ์ิต่ํากว่าชัน้ท่ี 4           

อน่ึง 

เงินท่ีจ่ายโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่บุคคลท่ียงัเป็นเด็กไม่บรรลนิุติภาวะจะไม่สามารถนําไปรวมกบัรายได้ของผู้

ปกครองหรือผู้พิทกัษ์ตามกฎหมายของเด็ก   

ติดต่อหน่วยงานใดหากต้องการความช่วยเหลือ 

ผู้สมัครท่ีประสงค์รับการช่วยเหลือแบบ 1:1 ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ PARP 

สามารถติดต่อได้ท่ีศนูย์ติดต่อ หมายเลข 877-508-8364 เพื่อพูดคุยกบัเจ้าหน้าท่ีกระทรวงเกษตร (USDA) 

โดยตรง ซึ่งเจ้าหน้าท่ีพร้อมท่ีจะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สมัคร        

สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม 

สรุปข้อมูลสําคัญฉบับนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมลูเท่านัน้ และอาจมีข้อกําหนดอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ PARP สามารถศึกษาได้ท่ี farmers.gov/parp, fsa.usda.gov/programs-

and-services/emergency-relief หรือติดต่อสํานักงานของหน่วยงานเกษตรบริการ (FSA) ในพืน้ท่ีของท่าน  

ท่านสามารถตรวจสอบสํานักงานของ FSA ในพืน้ท่ีของท่านได้ท่ี farmers.gov/service-center-locator. 
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http://farmers.gov/PARP
http://fsa.usda.gov/programs-and-services/emergency-relief
http://fsa.usda.gov/programs-and-services/emergency-relief
https://www.farmers.gov/coronavirus/pandemic-assistance/parp
https://www.farmers.gov/working-with-us/service-center-locator



