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การช่วยเหลือผู้ ประสบภัยพิบัติ 
โครงการช่วยเหลือผู้ ประสบภัยพิบัติสําหรับพืชผลที่ไม่มีประกัน (Noninsured Crop Disaster Assistance Program) 

 

ข้อมลูทัว่ไป 
โครงการช่ วยเหลือผู้ ประสบภัย พิบัติสําหรับพืชผลที่ ไ ม่ มีประกัน  (The Noninsured  Crop 

Disaster  Assis tance  Program:  NAP) ซึ่ ง กํากับดูแลโดยหน่วยงานเกษตรบริการ (FSA) 

กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) 

มุ่งให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ ผลิตพืชผลที่ไม่มีประกัน 

เพ่ือคุ้ มครองจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะส่งผลให้ปริมาณผลผลิตลดลง สูญเสียพืชผล และ 

เป็นอุปสรรคต่อการปลูกพืชผล       

ใครเป็นผู้มีสิทธิ  

ผู้ผลิตท่ีมีคุณสมบติั   
ผู้ผลิตที่มีคณุสมบตัิ ได้แก่ เจ้าของที่ดิน ผู้ เช่า หรือ เกษตรกรผู้ เช่าพืน้ที่ดินด้วยผลผลิต ซึ่งมีสว่นรับ 

ความเสี่ยงจากการผลิตพืชผลที่เข้าข่ายเกณฑ์ และมีสิทธิในกรรมสิทธ์ิของพืชผลนัน้ โดยเฉลีย่รายรับรวมที่ปรับแล้ว 

(AGI) ของบคุคล หรือนิติบคุคลต้องคดิเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 900,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

เพ่ือมีสิทธิรับเงินช่วยเหลือจากโครงการ NAP นอกจากนี ้เงินที่จะได้รับจาก NAP ไม่ว่าจะโดยตรงหรืออ้อม  

จะถกูจดัสรรแก่บคุคล หรือนิติบคุคลทีเ่ก่ียวข้องในวงเงินจํานวนไม่เกิน 125,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อปีการเพาะปลกู/ 

และต่อบคุคล หรือนติิบคุคล สําหรับพืชผลที่มีความคุ้มครองแบบพืน้ฐาน (ในระดบัมหนัตภยั) เงินใด ๆ ที่ได้รับจาก 

NAP ไม่ว่าจะโดยตรงหรืออ้อม สําหรับพืชผลที่มีความคุ้มครองแบบพิเศษ (ซือ้เต็ม) จะถูกจดัสรรแก่บคุคล หรือ 

นิติบคุคลที่เก่ียวข้องในวงเงินไม่เกิน 300,000 ดอลลาร์สหรัฐตอ่ปีการเพาะปลกู/ และต่อบคุคล หรือนิติบคุคล 

(ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่fsa.usda.gov/limits.) 

พืชผลที่เข้าขา่ยเกณฑ์   
พืชผลที่เข้าข่ายเกณฑ์จะต้องเป็นสินค้าโภคภณัฑ์ที่ผลิตขึน้เพ่ือการพาณิชย์ โดยไม่มีประกนัพืชผล 

ที่หาซือ้ได้ และต้องตรงกบัคณุลกัษณะข้อใดข้อหนึ่งดงัต่อไปนี:้    
 เป็นพืชผลที่ปลกูเพ่ือเป็นอาหาร  
 เป็นพืชผลทีเ่พาะปลกูเพ่ือใช้บริโภคโดยปศสุตัว์ เช่น เมล็ดพืช และพืชอาหารสตัว์ ซึ่งรวมถึง  

พืชอาหารสตัว์ตามธรรมชาติ พืชผลที่ปลกูเพ่ือใช้เส้นใย เช่น ฝ้าย และป่าน (ยกเว้นต้นไม้)       
 พืชผลที่ปลกูในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคมุ เช่น เห็ด และพืชไม้ดอก   
 พืชผลประเภทพิเศษ นํา้ผึง้ และนํา้หวานจากต้นเมเปิล้   
 ข้าวโอ๊ตทะเล และหญ้าทะเล   
 ข้าวฟ่างหวาน และข้าวฟ่างชีวมวล   
 พืชผลทีใ่ช้ในทางอตุสาหกรรม ได้แก่ พืชผลที่ใช้ในกระบวนการผลิต 

หรือปลกูเพ่ือเป็นวตัถดุิบของเชือ้เพลิงชีวภาพหมนุเวียน พลงังานไฟฟ้าหมนุเวียน หรือผลิตภณัฑ์ชีวภาพ   
 พืชผลที่สญูเสียคณุค่า เช่น เกษตรใต้นํา้ ต้นคริสต์มาส โสม สวนเพาะไม้ประดบั และ หญ้าแฝก และ 
 พืชเมล็ดที่ผลิตเป็นสินค้าคลงัสําหรับขยายพนัธุ์ 

เพ่ือใช้จําหน่ายเมล็ดพนัธุ์เพ่ือผลิตพืชผลที่เข้าข่ายเกณฑ์ของ NAP    
 
 

 

 

ผู้ ผลิตโปรดติดต่อตัวแทนประกันพืชผลหากมีคําถามเก่ียวกับการประกันพืชผลใ

นเขตปกครองของผู้ผลิต 

สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับเกณฑ์ของพืชผลที่สามารถขอรับความคุ้มค

รองของโครงการ NAP โปรดติดต่อสํานักงานของหน่วยงานเกษตรบริการ 

(FSA) ที่จัดเก็บทะเบียนพืน้ที่เพาะปลูกของตน    

อะไรบ้างที่เข้าข่ายเกณฑ์ 

เหตุสูญเสียท่ีเข้าข่ายเกณฑ์ 

เหตุสูญเสียที่เข้าข่ายเกณฑ์ ได้แก่ ภัยพิบัติธรรมชาติดังต่อไปนี:้ 

 สภาพอากาศที่สร้างความเสียหาย เช่น ภาวะแล้ง นํา้แข็งปกคลุม 

ลูกเห็บ ความชืน้ระดับที่สูงเกิน คลื่นลมรุนแรง หรือ พายุเฮอริเคน    

 ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติร้ายแรง เช่น แผ่นดินไหว หรือ นํา้ท่วม 

และ  

 สภาวะที่เก่ียวข้องกับสภาพอากาศที่สร้างความเสียหาย หรือ 

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติร้ายแรง เช่น คลื่นความร้อนรุนแรง โรคพืช 

หมอกควนัจากภูเขาไฟ (VOG) หรือ มีแมลงรบกวน         

ทัง้นี ้สภาพอากาศที่สร้างความเสียหาย 

หรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ร้ายแรงต้องเกิดขึน้ในช่วงที่ความคุ้มครองครอบคลมุ  

ซึ่งหมายถึง ก่อน/ หรือในช่วงการเก็บเก่ียว 

และต้องส่งผลกระทบโดยตรงกบัพืชผลที่เข้าข่ายเกณฑ์     

http://fsa.usda.gov/
http://fsa.usda.gov/limits
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หลกัการความคุ้มครอง 

ระดบัความคุ้มครอง   

โครงการ NAP 

ให้ความคุ้มครองแบบพืน้ฐานซึ่งเทียบเท่ากบัแผนความคุ้มครองทัว่ไปของประกนัคุ้มครองค

วามเสี่ยงในระดบัมหนัตภยั โดยอิงกบัมลูค่าความสญูเสียที่เกินร้อยละ 50 

ของการผลิตที่คาดการณ์ไว้ร้อยละ 55 ของราคาเฉลี่ยในตลาดของพืชผลนัน้ 

ร่างกฎหมายว่าด้วยเร่ืองพืน้ที่เพาะปลกู ปี พ.ศ. 2561 (2018 Farm Bill) 

ได้กลบัมาอนญุาตให้สามารถเพ่ิมระดบัความคุ้มครองได้ในระดบัตัง้แต่ร้อยละ 50 หรือ 65 

ของการผลิตในสดัส่วนกําไรร้อยละ 5 และอยู่ที่ร้อยละ 100 ของราคาเฉลี่ยในตลาด ทัง้นี ้

ผู้ผลิตสามารถเลือกซือ้ความคุ้มครองแบบพิเศษ (ซือ้เต็ม) 

ได้ก่อนวนัปิดรับสมคัรเข้าร่วมโครงการ 

โดยผู้ผลิตที่เลือกซือ้ความคุ้มครองแบบดงักล่าวต้องชําระค่าเบีย้ประกนัเพ่ิมจากค่าธรรมเนีย

มปกติ สําหรับพืชผลที่ปลกูเพ่ือใช้เป็นหญ้า 

จะไม่ถือเข้าข่ายเกณฑ์สําหรับความคุ้มครองแบบพิเศษ               

การสมคัรขอรับความคุ้มครอง 

ผู้ผลิตที่มีสทิธิตามเกณฑ์สามารถสมคัรเพ่ือรับความคุ้มครองได้โดยใช้แบบฟอร์ม CCC-471 

“แบบสมคัรรับความคุ้มครอง” 

และชําระค่าธรรมเนียมสําหรับบริการที่เก่ียวข้องได้ที่สํานกังานหน่วยงานเกษตรบริการ 

(FSA) ที่จดัเก็บทะเบียนพืน้ที่เพาะปลกูของตน 

ผู้ผลิตที่ด้อยโอกาสจะมีรับสิทธิความคุ้มครองแบบพืน้ฐานเมื่อได้ย่ืนแบบฟอร์ม CCC-860 

ที่ถกูต้องสมบรูณ์ โดยแบบฟอร์ม CCC-860 

จะใช้แทนแบบสมคัรรับความคุ้มครองของโครงการ NAP 

ในกรณีผู้ผลิตเลือกที่จะไม่เข้าร่วมโครงการ ผู้ผลิตต้องระบเุลือกไม่เข้าร่วมในแบบฟอร์ม       

ผู้ผลิตต้องย่ืนแบบสมคัรและชําระค่าธรรมเนียมสําหรับบริการที่เก่ียวข้องก่อนหมดเขตรับสมั

คร วนัปิดรับสมคัรจะแตกต่างกนัตามแต่ละพืชผล 

ซึ่งกําหนดโดยคณะกรรมการหน่วยงานเกษตรบริการของรัฐ (FSA State Committee) 

โปรดตรวจสอบวนัปิดรับสมคัรกบัสํานกังานหน่วยงานเกษตรบริการประจําเขตของท่าน  

อนึ่ง จะถือว่าผู้ผลิตที่สมคัรเข้ารับความคุ้มครองของโครงการ NAP รับทราบว่าตนได้รับ 

‘ข้อกําหนดพืน้ฐานของโครงการ NAP’ 

ซึ่งสามารถขอรับได้ที่สํานกังานหน่วยงานเกษตรบริการ (FSA) หรือที่เว็บไซต์ 

fsa.usda.gov/nap.    

ค่าธรรมเนียมและค่าเบีย้ประกนั 

สําหรับความคุ้มครองทุกระดบั อตัราค่าธรรมเนียมโครงการ NAP จะไม่เกิน 325 

ดอลลาร์สหรัฐต่อพืชผล หรือ 825 ดอลลาร์สหรัฐต่อผู้ผลิต ต่อเขต 

โดยคา่ธรรมเนียมรวมทัง้สิน้จะไม่เกิน 1,950 

ดอลลาร์สหรัฐสําหรับรายผู้ผลิตที่มีผลประโยชน์จากพืน้ที่เพาะปลกูอยู่ในหลายเขต  

ผู้ผลิตทีเ่ลือกความคุ้มครองในระดบัทีส่งูกว่าจะต้องชําระค่าเบีย้ประกนัด้วย  

ค่าเบีย้ประกนัจะเป็นจํานวนเงินเท่ากบั:   

 ส่วนแบ่งพืชผลของผู้ผลิต คณูด้วย   

 จํานวนพืน้ที่ดินที่เข้าข่ายเกณฑ์ซึ่งใช้เพาะปลกูพืชผล คณูด้วย   

 จํานวนผลผลิตทีไ่ด้รับอนมุตัิตอ่ไร่ คณูด้วย 

 ระดบัความคุ้มครอง คณูด้วย   

 ราคาเฉลี่ยในตลาด คณูด้วย 

 ค่าบริการพิเศษ อตัราร้อยละ 5.25   

 
สําหรับพืชผลที่เสียมลูค่า 

ค่าบริการพิเศษจะคํานวณโดยใช้ค่าเงินดอลลาร์สงูสดุทีผู่้ผลิตได้เลือกไว้ในแบบฟอร์ม CCC-471 

“แบบสมคัรรับความคุ้มครอง”   

เบีย้ประกนัสงูสดุต่อบคุคล หรือ นติิบคุคลทีไ่ด้รับความคุ้มครองของ NAP จะอยู่ที่ 15,750 

ดอลลาร์สหรัฐ (วงเงินสงูสดุ คณูด้วยอตัราเบีย้ประกนั ร้อยละ 5.2) 

สําหรับการสมคัรเพ่ือรับความคุ้มครองแบบพืน้ฐานเท่านัน้ ในกรณีผู้ผลิตที่ได้รับความคุ้มครองจาก 

NAP เป็นกิจการร่วม เบีย้ประกนัสงูสดุจะคาํนวณจากจํานวนบคุคล 

หรือนิติบคุคลที่ประกอบกิจการ เกษตรกร หรือผู้ เลีย้งปศสุตัว์ที่อยู่ในช่วงเร่ิมต้น 

เป็นผู้มีทรัพยากรจํากดั ด้อยโอกาสทางสงัคม 

หรือเป็นทหารผ่านศึกซึ่งมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ของโครงการจะมีสิทธิได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม

บริการ และได้รับส่วนลดร้อยละ 50 ของเบีย้ประกนั หากผู้ผลิตตามกรณีดงักล่าวได้ย่ืนแบบฟอร์ม 

CCC-860 "แบบรับรองความเป็นผู้ ด้อยโอกาสทางสงัคม/ มีทรัพยากรจํากดั/ 

เพ่ิงเร่ิมต้น/เป็นเกษตรกร หรือผู้ เลีย้งปศสุตัว์ที่เป็นทหารผ่านศึก” 

เพ่ือมีสิทธิรับการผ่อนผนัค่าธรรมเนียมบริการและส่วนลดเบีย้ประกนั 

ผู้ผลิตที่รับความคุ้มครองของโครงการ NAP จะต้องมีคณุสมบตัิตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี:้     

เกษตรกร หรือผู้เลีย้งปศุสัตว์ท่ีอยู่ในช่วงเร่ิมต้น – หมายถึงบคุคล หรือนิติบคุคลผู้ซึ่ง:   

 ทําพืน้ที่เพาะปลกู หรือเลีย้งปศสุตัว์มาเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี และ   

 มีส่วนสําคญัอย่างมากในการประกอบการโดยสามารถเห็นได้ชดัเจน    

สําหรับนิติบคุคลที่ถือเป็นเกษตรกรที่อยู่ในช่วงเร่ิมต้น 

สมาชิกนิติบคุคลทกุรายจะต้องเก่ียวข้องทางสายเลือดหรือการสมรส 

และต้องเป็นผู้อยู่ในช่วงเร่ิมต้นด้วยกนัทัง้หมด  

 เกษตรกร หรือผู้ เลีย้งปศสุตัว์ที่มีทรัพยากรจํากดั – หมายถึงบคุคล หรือนิติบคุคลผู้ซึ่ง:   

 มีรายได้ไม่เกิน 177,300 ดอลลาร์สหรัฐ 

ในแต่ละปีของสองปีปฏิทินก่อนปีที่ต้องเสียภาษีก่อนปีโครงการ 

เพ่ือสามารถปรับเพ่ิมในปีต่อ ๆ ไปเผื่อกรณีเกิดเงินเฟ้อ และ     

 มีรายรับรวมในครัวเรือนเมื่อเทียบทัง้ประเทศจดัอยู่ในระดบัความยากจน หรือตํ่ากว่า 

สําหรับครอบครัวที่ประกอบด้วยสมาชิกสีคน/ หรือ น้อยกวา่ร้อยละ 50 

ของค่ามธัยฐานของรายรับในครัวเรือนของเขตปกครอง สําหรับทัง้สองปีที่ผ่านมา 

    .
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สถานะความเป็นผู้ผลิตที่มีทรัพยากรจํากดัสามารถพิจารณาได้โดยใช้เคร่ืองมือประเมินตนเองทาง

ออนไลน์ของเว็บไซต์ USDA  โดยไปที่รายการ 

‘เคร่ืองมือประเมินสถานะความเป็นเกษตรกรและผู้ เลีย้งปศสุตัว์ที่มทีรัพยากรจํากดัของกระทรวงเก

ษตรสหรัฐอเมริกา’ (USDA Limited Resource Farmer and Rancher Online Self 

Determination Tool)  

โดยระบบอตัโนมตัิจะประมวลและแสดงยอดขายต่อปีที่ปรับแล้วของพืน้ที่เพาะปลกู 

รวมทัง้ดชันีตามระดบัความยากจนเมื่อเทียบทัง้ประเทศ หรือค่ามธัยฐานของรายรับ 

ในครัวเรือนของเขตปกครองที่มีค่าสงูกว่า      

สําหรับนิติบคุคลที่ขอสถานะความเกษตรกรหรือผู้ เลีย้งปศสุตัว์ที่มีทรัพยากรจํากดั 

ผลรวมของยอดขายรวมและรายรับในครัวเรือนของสมาชิกทกุรายจะนําไปพิจารณาทัง้หมด 

เกษตรกร หรือผู้ เลีย้งปศสุตัว์ที่ด้อยโอกาสทางสงัคม   – เกษตรกร 

หรือผู้ เลีย้งปศสุตัว์ทีเ่ป็นสมาชิกของกลุ่มชนที่ได้รับผลจากอคติทางชาติพนัธุ์ เชือ้ชาติ 

หรือเพศสภาพ  

อนัเนื่องมาจากอตัลกัษณ์ของตนในฐานะสมาชิกกลุ่มชน โดยไม่เก่ียวกบัลกัษณะส่วนบคุคล 

โดยกลุ่มชนดงักล่าวประกอบด้วย:   

 ชาวพืน้เมืองอเมริกนัอินเดียน หรือชนพืน้เมืองอแลสกา 

 ชาวเอเชีย หรือชาวอเมริกนัเชือ้สายเอเชีย  

 ชาวผิวสี หรือชาวอเมริกนัเชือ้สายแอฟริกา   

 ชาวฮาวายพืน้เมือง หรือชาวเกาะแปซิฟิกอื่น ๆ    

 ชาวฮิสแปนิก และ 

 สตรี  

สําหรับนิติบคุคลที่มีสิทธิขอสถานะด้อยโอกาสทางสงัคม 

ผลประโยชน์หลกัของนิติบคุคลจะต้องอยู่ในกรรมสิทธ์ิของบคุคลที่ถือเป็นผู้ ด้อยโอกาสทางสงั

คม   

เกษตรกร หรือผู้ เลีย้งปศสุตัว์ที่เป็นทหารผ่านศกึ – เกษตรกร 

หรือผู้ เลีย้งปศสุตัว์ทีเ่คยทําหน้าที่ในกองทพั (ตามนิยามในประมวลกฎหมาย 38 U.S.C. 101) 

และเป็นผู้ซึ่ง: 

 ทําพืน้ที่เพาะปลกู หรือเลีย้งปศสุตัว์มาเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี และ   

 ได้รับสถานะเป็นทหารผ่านศึกครัง้แรกในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาล่าสดุ    

ระยะความคุ้มครอง   

ระยะความคุ้มครองของ NAP จะแตกต่างกนัขึน้อยู่กบัพืชผลแต่ละชนิด 

ระยะคุ้มครองของพืชล้มลกุซึ่งมีอายปีุเดียว จะเร่ิมหลงัจาก:     

 วนัหลงัจากย่ืนแบบสมคัรรับความคุ้มครองและชําระค่าธรรมเนียมบริการที่เก่ียวข้องแล้

ว หรือ  

 วนัที่ปลกูพืชผล (ต้องไม่เกินวนัสดุท้ายของการปลกู)   

ระยะความคุ้มครองสําหรับพืชล้มลกุจะสิน้สดุลงก่อน:   

 วนัที่เสร็จสิน้การเก็บเก่ียวพืชผล  

 วนัที่เก็บเก่ียวพืชผลตามปกติ   

 วนัทีป่ล่อยทิง้พืชผล หรือ 

 วนัที่พืน้ที่ปลกูพืชผลทัง้ไร่ถกูทําลาย   

ระยะความคุ้มครองสําหรับพืชผลยืนต้น นอกเหนือจากพืชผลที่ปลกูเพ่ือใช้เป็นอาหารสตัว์ 

จะเร่ิมขึน้ไม่เกิน 30 วนัตามปฏิทินหลงัวนัปิดรบัสมคัร และจะสิน้สดุก่อน:  

 ระยะเวลา 10 เดือนนบัจากวนัปิดรับสมคัร  

 วนัที่เสร็จสิน้การเก็บเก่ียวพืชผล  

 วนัที่เก็บเก่ียวพืชผลตามปกติ   

 วนัที่ปล่อยทิง้พืชผล หรือ   

 วนัที่พืน้ที่ปลกูพืชผลทัง้ไร่ถกูทําลาย   

โปรดติดต่อสํานกังานหน่วยงานเกษตรบริการ (FSA) 

ประจําเขตเพ่ือขอข้อมลูเก่ียวกบัระยะความคุ้มครองสําหรับพืชผลยืนต้นที่ใช้เป็นอาหารสตัว์ 

พืชผลที่ปลกูในสภาพแวดล้อมควบคมุ พืชผลประเภทพิเศษ และพืชผลที่สญูเสียมลูค่า  

ข้อมลูท่ีจําเป็นเพื่อคงสิทธิเข้าร่วมโครงการ NAP   

เพ่ือมีสิทธิรับความช่วยเหลือจากโครงการ NAP 

ผู้ผลิตต้องรายงานข้อมลูเก่ียวกบัพืน้ที่ไร่ของพืชผลตามรายการต่อไปนี:้ 

 ชื่อของพืชผล (เช่น ผกักาด หรือ โคลเวอร์ ฯลฯ)  

 ประเภท และสายพนัธุ์ (เช่น ผกักาดแก้ว หรือ โคลเวอร์แดง ฯลฯ )  

 ตําแหน่ง และพืน้ที่ปลกูของพืชผล (เช่น ทุ่ง หรือ ทุ่งขนาดย่อม ฯลฯ )  

 ส่วนแบ่งของพืชผล และชื่อของผู้ผลิตรายอื่น ๆ ที่ได้รับผลประโยชน์จากพืชผล 

ประเภทของกระบวนการเพาะปลกูพืชผล (เช่น มีการทดนํา้ หรือ ไม่มีการทดนํา้) 

 วนัที่ปลกูพืชผลในแต่ละทุ่ง และ   

 วิธีการใช้สินค้าโภคภณัฑ์ตามที่ตัง้ใจไว้ (เช่น สด หรือ ผ่านกระบวนการ ฯลฯ) 

ผู้ผลิตต้องรายงานข้อมลูพืน้ที่เพาะปลกูพืชผลโดยทนัทีหลงัจากปลกูพืชผล 

(ช่วงต้นของระยะที่มีความเสี่ยง) เพ่ือไม่ให้เกินกําหนดวนัรายงานข้อมลู 

และไม่เสียสิทธิรับความคุ้มครอง   

นอกจากนี ้ผู้ผลิตทีไ่ด้รับความคุ้มครองจาก NAP 

จะต้องให้ข้อมลูเก่ียวกบัการผลิตตามรายการดงันี:้    

 ปริมาณการผลิตทัง้หมดที่เก็บเก่ียวได้จากพืชผลที่ผู้ผลติได้รับผลประโยชน์ในระหว่างปีการ

เพาะปลกู   

 สถานะของพืชผลที่เก็บเก่ียวแล้ว เช่น สามารถ/ไม่สามารนําไปจําหน่ายได้ 

มีการใช้ประโยชน์จากซาก หรือ ถูกนําไปใช้ในลกัษณะที่ต่างไปจากที่ตัง้ใจไว้       

 ประวตัิข้อมลูการผลิตสามารถตรวจสอบและเชื่อถือได้ (หากมีการขอโดย FSA)   

หากมีการขอประวตัิข้อมลูข้างต้น 

ผู้ผลิตจะต้องจดัส่งข้อมลูดงักล่าวในรูปแบบทีค่ณะกรรมการหน่วยงานเกษตรบริการในเขตปกครอ

งสามารถเข้าใจได้ง่าย โดยผู้ผลิตโปรดติดต่อสาํนกังานหน่วยงานเกษตรบริการ (FSA) 

ที่จดัเก็บทะเบียนพืน้ที่เพาะปลกูของตนหากมีคําถามเก่ียวกบัเอกสารประวตัิข้อมลูการผลิตที่สามา

รถใช้ย่ืน 
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หากไม่มีการรายงานข้อมลูพืน้ที่เพาะปลกูและข้อมลูการผลิตของพืชผลที่เข้าข่ายเกณฑ์ของโ

ครงการ NAP สิทธิรับความช่วยเหลือจากโครงการ NAP ของผู้ผลิตอาจลด หรือหมดลง 

พึงทราบว่าวนัที่รายงานข้อมลูพืน้ที่เพาะปลกูและวนัที่เพาะปลกูเป็นวนัสดุท้ายอาจแตกต่างกั

นตามพืชผลและภมิูภาค   

ผู้ผลิตโปรดติดตอ่สํานกังานหน่วยงานเกษตรบริการ (FSA) 

ที่จดัเก็บทะเบียนพืน้ที่เพาะปลกูของตนหากมีคําถามเก่ียวกบักําหนดวนัรายงานข้อมลูพืน้ที่เ

พาะปลกูและวนัที่เพาะปลกูเป็นวนัสดุท้ายของเขต สําหรับกิจการที่เก่ียวกบัเกษตรกรรมใต้นํา้

การปลกูพืชไม้ดอก และเรือนเพาะชาํไม้ประดบั 

ผู้ผลิตต้องเก็บทะเบียนประวตัติามมาตรฐานตา่ง ๆ ทางอตุสาหกรรม 

ซึ่งรวมถึงบญัชีสินค้าคงคลงัประจําวนัของพืชผล นอกจากนี ้

ยงัมีข้อกําหนดการรายงานเฉพาะสําหรับผู้ เลีย้งผึง้ ผู้ผลิตต้นคริสต์มาส หญ้าแฝก 

นํา้หวานจากต้นเมเปิล้ เห็ด โสม และ พืชผลทีผ่ลิตเพ่ือใช้ค้าเมล็ดพนัธุ์ หรือเป็นอาหารสตัว์ 

โดยผู้ผลิตโปรดติดต่อสํานกังานหนว่ยงานเกษตรบริการ (FSA) 

ที่จดัเก็บทะเบียนพืน้ที่เพาะปลกูของตนเก่ียวกบัข้อกําหนดต่าง ๆ ข้างต้น         

ข้อมลูพืน้ท่ีเพาะปลกูและการผลิตท่ีต้องรายงาน  

หน่วยงานเกษตรบริการ (FSA) 

ใช้รายงานข้อมลูพืน้ที่เพาะปลกูเพ่ือลงประวตัิเก่ียวกบัที่ตัง้และจํานวนของพืน้ที่เพาะปลกูซึ่งระ

บใุนแบบสมคัร 

รายงานข้อมลูพืน้ที่เพาะปลกูและการผลิตจะนําไปใช้คํานวณหาผลผลิตที่ได้รับอนมุตัิ 

(ปริมาณการผลิตที่คาดการณ์ในหนึ่งปีการเพาะปลกู) 

ผลผลิตทีไ่ด้รับอนมุตัคิือค่าเฉลี่ยประวตัิการผลติจริงของผู้ผลิต (APH) 

ของปีการเพาะปลกูอย่างน้อย 4 ปี และมากสุด 10 ปี (5 ปีสําหรับแอปเปิล้และลกูพีช) 

ในการคํานวณหาค่า APH หน่วยงาน FSA 

จะนําปริมาณการผลิตทัง้หมดของผู้ผลิตมาหารด้วยพืน้ที่เพาะปลกูพืชผลทัง้หมดของผู้ผลิต      

ผลผลิตทีไ่ด้รบัอนมุตัิของผู้ผลิตอาจคํานวณโดยใช้ข้อมลูผลผลิตที่จํากดัลงอย่างมาก 

หากผู้ผลิตไม่รายงานข้อมลูการผลิตของพืชผลที่ได้รับความคุ้มครองจาก NAP 

หรือรายงานข้อมลูของปีการเพาะปลกูน้อยกว่า 4 ปี    

การแจ้งความสญูเสียและการสมคัรเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือ 

หากพืชผลหรือการเพาะปลกูได้รับผลกระทบจากภยัพิบตัิทางธรรมชาติ 

ผู้ผลิตที่มีความคุ้มครองของโครงการ NAP ต้องแจ้งแก่สํานกังานหน่วยงาน FSA 

ที่จดัเก็บทะเบียนพืน้ที่เพาะปลกูของตน และต้องกรอกส่วน B (แจ้งความสญูเสีย) ในแบบฟอร์ม 

CCC-576 “แจ้งความสญูเสียและสมคัรขอรับเงินช่วยเหลือ” 

โดยต้องกรอกแบบฟอร์มดงักล่าวให้เสร็จสมบรูณ์ภายใน 15 วนัก่อน:  

 เหตภุยัพิบตัิทางธรรมชาติ 

 วนัที่เพาะปลกูเป็นวนัสดุท้าย หากภยัพิบตัิทําให้การเพาะปลกูต้องหยดุชะงกั

 วนัที่ความเสียหายของพืชผล 

หรือความสญูเสียของการผลิตได้ปรากฏเป็นทีป่ระจกัษ์ชดัเจน หรือ 

 วนัที่เก็บเก่ียวตามปกติ

กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา คือผู้มอบโอกาส ผู้ จ้าง และผู้ให้กู้ที่ยึดหลกัปฏิบตัิอย่างเท่าเทียม 

ผู้ผลิตพืชผลที่เก็บเก่ียวด้วยมือ และพืชผลบางชนิดที่เน่าเสียได้ต้องแจ้งหน่วยงาน FSA 

ภายใน 72 ชัว่โมงเมื่อความสญูเสียปรากฏเป็นที่ประจกัษ์ 

รายชื่อพืชผลที่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดดงักล่าวมรีะบอุยู่ในข้อกําหนดพืน้ฐานของโครงกา

ร NAP 

เพ่ือสามารถรับผลประโยชน์จากโครงการ NAP ผู้ผลิตต้องกรอกแบบฟอร์ม CCC-576 

“แจ้งความสญูเสียและสมคัรขอรับเงินช่วยเหลือ” ในส่วน D/ E/ F/ และ G 

ตามที่เก่ียวข้องกบักรณีของผู้ผลิต ภายใน 60 

วนัจากวนัสดุท้ายความคุ้มครองในปีการเพาะปลกูของพืชผลใดก็ตามที่ได้รับความคุ้มครองของ 

NAP ที่อยู่ในหน่วยนัน้ ในการย่ืนแบบฟอร์ม CCC-576 

จําเป็นต้องมีข้อมลูประกอบพิจารณาที่ยอมรับได้ ผู้ผลิตต้องแสดงหลกัฐานการผลิต 

และระบใุห้ทราบว่า พืชผลนัน้สามารถ/ ไม่สามารนําไปจําหน่ายได้ มีการใช้ประโยชน์จากซาก หรือ 

ถกูนําไปใช้ในลกัษณะที่ต่างไปจากที่ตัง้ใจไว้       

การกําหนดหนว่ยของโครงการ NAP 

หน่วย (unit) ของโครงการ NAP 

ประกอบด้วยพืน้ที่เพาะปลกูพืชผลที่เข้าข่ายเกณฑ์ทัง้หมดในเขตปกครองที่ผู้ผลิตมีผลประโยชน์เฉ

พาะของพืชผล โดยผลประโยชน์เฉพาะของพืชผลหมายถึง:    

 ผลประโยชน์ ร้อยละ 100 หรือ

 ผลประโยชน์ที่ถือร่วมกบัผู้ผลิตรายอื่น

ข้อมลูที่หน่วยงาน FSA ใช้เพ่ือคํานวณเงินช่วยเหลือ 

เงินช่วยเหลือของโครงการ NAP จะคํานวณต่อหน่วย โดยใช้:   

 พืน้ที่เพาะปลกูพืชผล

 ผลผลิตทีไ่ด้รับอนมุตัิ

 ปริมาณการผลิตสทุธิ

 ระดบัความคุ้มครองที่ผู้ผลิตเลือก

 ราคาเฉลี่ยในตลาดของสินค้าโภคภณัฑ์ 

ซึ่งกําหนดโดยคณะกรรมการหน่วยงานเกษตรบริการ (FSA) ของรัฐ  และ 

 ปัจจยัการจ่ายเงินที่สะท้อนถึงต้นทนุที่ลดลงซึ่งเกิดในช่วงการผลิตของพืชผลที่ไม่ได้เก็บเก่ีย

ว หรือไม่สามารถเพาะปลกูได้ 

สําหรับพืชผลที่เสียมลูค่าซึ่งมีความคุ้มครองแบบพิเศษ 

การจ่ายเงินจะถกูคํานวณโดยใช้ดชันีมลูค่าในตลาดของพืชผลในช่วงก่อนเกิดภยัพิบตัิที่มีค่าน้อยที่

สดุ หรือ มลูค่าเงินดอลลาร์สงูสดุที่ผู้ผลิตได้เลอืกตอนทําการสมคัรเพ่ือรับความคุ้มครอง     

สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม 

สรุปข้อมลูสําคญัฉบบันีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ข้อมลูเท่านัน้ 

และอาจมีข้อกําหนดหรือข้อจํากดัในการได้รับสิทธิอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

สามารถศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบตัิของหน่วยงานเกษตรบริการ 

(FSA) ได้ที่ farmers.gov  หรือติดตอ่สํานกังานของหน่วยงานในพืน้ที่ของท่าน  

ท่านสามารถตรวจสอบสํานกังานของ FSA ในพืน้ที่ของท่านได้ที่ farmers.gov/service-center-

locator. 

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบัติสําหรับพืชผลที่ไม่มีประกัน (NONINSURED CROP DISASTER ASSISTANCE PROGRAM) 4 

กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา คือผ้มูอบโอกาส ผ้จู้าง และผ้ใูห้ก้ท่ีูยึดหลกัปฏิบติัอย่างเท่าเทียม   
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http://fsa.usda.gov/
http://farmers.gov/
http://farmers.gov/service-center-locator
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