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หน่วยบริ การสําหรับฟาร์ ม

ความช่วยเหลือสําหรับผู้ประสบภัยพิบตั ิ

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตั ดิ ้ านพืชผลที่ไม่มีประกัน
ภาพรวม
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตั ิด้านพืชผลที่ไม่มีประกัน (Noninsured Crop Disaster Assistance Program หรือ
NAP) ที่ดําเนินงานโดยหน่วยบริการสําหรับฟาร์ ม (Farm Service Agency หรื อ FSA) กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา
(USDA) ให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผ้ ผู ลิตพืชผลที่ไม่สามารถทําประกันได้
เพื่อป้องกันภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติซงึ่ ส่งผลทําให้ ปริ มาณผลผลิตลดลงหรือสูญเสียพืชผล หรือขัดขวางการเพาะปลูก

ผู้มีสิทธิ์ได้ รับความช่วยเหลือ
ผู้ผลิตที่มีคณ
ุ สมบัติตรงตามเกณฑ์
ผู้ผลิตที่คณ
ุ สมบัตติ รงตามเกณฑ์คอื เจ้ าของที่ดนิ ผู้เช่า
หรือผู้มสี ว่ นแบ่งพืชผลซึง่ มีโอกาสทีจ่ ะได้ รับความเสี่ยงจากการผลิตพืชผลที่มีคณ
ุ สมบัติตรงตามเกณฑ์และมีสิทธิ์ได้
รับส่วนแบ่งในการเป็ นเจ้ าของพืชผลดังกล่าว รายได้ รวมที่ปรับแล้ วโดยเฉลีย่ (AGI)
ของบุคคลหรือนิติบคุ คลต้ องไม่เกิน 900,000 ดอลลาร์
จึงจะมีสิทธิ์รับเงินจากโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตั ิด้านพืชผลที่ไม่มีประกัน (NAP) นอกจากนี ้
การจ่ายเงินของ NAP ที่ได้ รับทางตรง
หรือทางอ้ อม จะมาจากตัวบุคคลหรือนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ อง และจะจํากัดอยู่ที่จํานวน 125,000
ดอลลาร์ ตอ่ ปี การเพาะปลูกต่อคนหรือนิติบคุ คล สําหรับพืชผลที่มีการคุ้มครองแบบพื ้นฐาน (ภัยพิบตั ิ) การจ่ายเงินของ
NAP ที่ได้ รับโดยทางตรงหรือทางอ้ อม สําหรับพืชผลที่มีการคุ้มครองเพิ่มเติม (ซื ้อเพิ่ม)
จะมาจากตัวบุคคลหรื อนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ องและจะจํากัดอยู่ที่
300,000 ดอลลาร์ ต่อปี เพาะปลูกต่อบุคคลหรื อนิติบคุ คล ดูข้อมูลเพิม่ เติมได้ ที่เว็บไซต์
fsa.usda.gov/limits)

พืชผลที่มีคณ
ุ สมบัติตรงตามเกณฑ์
พืชผลที่มีคณ
ุ สมบัติตรงตามเกณฑ์ต้องเป็ นสินค้ าเกษตรที่ผลิตในเชิงพาณิชย์ ซึง่ ไม่มีการประกันพืชผลให้ ใช้ ได้
และตรงกับเกณฑ์ต่อไปนี ้
• พืชผลที่ปลูกเพื่อใช้ เป็ นอาหาร
•

พืชที่ปลูกและปลูกเพื่อใช้ เป็ นอาหารสัตว์ เช่น เมล็ดพืชและพืชอาหารสัตว์ รวมถึงอาหารสัตว์พื ้นเมือง
พืชผลที่ปลูกเพื่อใช้ เส้ นใย เช่น ฝ้ายและแฟลกซ์ (ยกเว้ นต้ นไม้ )

•

พืชผลที่ปลูกในสภาพแวดล้ อมที่มีการควบคุม เช่น เห็ด
และการปลูกดอกไม้

•

พืชผลชนิดพิเศษ เช่น นํ ้าผึง้ และต้ นนํ ้าหวานเมเปิ ล

•

โอ๊ ตทะเลและหญ้ าทะเล

•

ข้ าวฟ่ างหวาน และข้ าวฟ่ างชีวมวล

•

พืชผลทางอุตสาหกรรม รวมถึงพืชผลที่ใช้ ในการผลิตหรือปลูกเป็ นวัตถุดิบสําหรับเชื ้อเพลิงชีวภาพหมุนเวียน
ไฟฟ้าหมุนเวียน หรื อผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

•

พืชที่สญ
ู เสียคุณค่า เช่น การปลูกพืชนํ ้าเป็ นอาหารสัตว์ ต้ นคริสต์มาส โสม การเพาะชําไม้ ประดับ และหญ้ าแฝก
และ

•

พืชเมล็ดที่มีการผลิตไว้ ขยายพันธุ์สําหรับจําหน่ายเป็ นสต็อกเมล็ดเพื่อการผลิตพืชผล NAP ประเภทอื่น ๆ
ที่มีคณ
ุ สมบัติตรงตามเกณฑ์

ผ้ ูผลิตควรติดต่ อตัวแทนการประกันพืชผลเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการปร
ะกันพื ชผลในมณฑลของตน
สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับว่ าพืชผลมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ ที่
จะได้ รับ การค้ มุ ครองของ NAP หรือไม่
ผ้ ูผลิตควรติดต่ อสํานักงาน FSA
ประจํามณฑลซึ่งมีประวัติข้ อมูลฟาร์ มของตนอยู่ ในระบบ

คุณสมบัติที่ตรงตามเกณฑ์
เหตุสญ
ู เสียที่ตรงตามเกณฑ์
เหตุสญ
ู เสียทีต่ รงตามเกณฑ์ รวมถึงภัยพิบตั ิทางธรรมชาติต่อไปนี
•

สภาพอากาศทีส่ ร้ างความเสียหาย เช่น ความแห้ งแล้ ง
ความเย็นแข็งตัว ลูกเห็บ ความชื ้นมากเกินไป
ลมหรือพายุเฮอริเคนรุนแรง

•

เหตุการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่พงึ ประสงค์ เช่น
แผ่นดินไหว หรือนํ ้าท่วม และ

•

สภาวะทีเ่ ชื่อมโยงกับสภาพอากาศที่สร้ างความเสียหายหรือเหตุการณ์ไ
ม่พงึ ประสงค์ เช่น ความร้ อนสูงเกินไป โรคทีเ่ กิดกับพืช
หมอกควันจากภูเขาไฟ (VOG) หรือการรบกวนของแมลง

้

สภาพอากาศทีส่ ร้ างความเสียหาย
หรือภัยธรรมชาติต้องเกิดในช่วงทีม่ ีการคุ้มครอง
เกิดก่อนหรือระหว่างการเก็บเกี่ยว
และต้ องส่งผลกระทบโดยตรงต่อพืชผลที่มีคณ
ุ สมบัตติ รงตามเกณฑ์
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โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตั ิด้านพืชผลที่ไม่มีประกัน
วิธีการทํางาน
ระดับความคุม้ ครอง
NAP
จะให้ ความค้ มุ ครองพื น้ ฐานเทียบเท่ากับแผนการค้ มุ ครองความเสีย่ งระดับภัยพิบตั ิของการค้ มุ คร
องจากประกันภัย ซึง่ อิงตามมูลค่าการสูญเสียที่เกิน 50 เปอร์ เซ็นต์ของการผลิตที่คาดไว้ ที่ 55
เปอร์ เซ็นต์ของราคาพืชผลเฉลีย่ ในตลาด
ร่างกฎหมาย Farm Bill ปี 2018 ได้ ให้ การอนุมตั ริ ะดับความค้ มุ ครองทีส่ งู ขึ น้ อีกครัง้ ตั ง้ แต่ 50
เปอร์ เซ็นต์ถึง 65 เปอร์ เซ็นต์ของการผลิตโดยเพ่ิมขึ น้ 5 เปอร์ เซ็นต์ที่ราคาตลาดเฉลี่ย 100
เปอร์ เซ็นต์ ผ้ ผู ลิตต้ องทําการเลือกการค้ มุ ครองเพ่ิมเติม (การซื อ้ เพ่ิม)
ภายในวันท่ปี ิ ดรับใบสมัคร
ผ้ ผู ลิตที่เลือกความค้ มุ ครองเพิ่มเติมต้ องชําระเบี ย้ ประกันเพิ่มนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการ
บริการ พืชผลที่มีไว้ สําหรับเป็ นอาหารสัตว์จะไม่มีสิทธิ์ได้ รับความค้ มุ ครองเพ่ิมเติม

การสมัครเพือ่ รับความค้มุ ครอง
ผ้ ผู ลิตที่มีคณ
ุ สมบัติตรงตามเกณฑ์ต้องสมัครขอรับความค้ มุ ครองโดยใช้ แบบฟอร์ ม CCC-471
“ใบสมัครเพ่อื ขอรับความค้ มุ ครอง”
และชําระค่าธรรมเนียมการบริการที่เกี่ยวข้ องที่สํานักงานของ FSA
ที่ฟาร์ มของตนมีประวัติข้อมูลอยู่ในระบบ
ต้ องย่นื ใบสมัครและชําระค่าธรรมเนียมการบริการภายในวันที่ปิดรับสมัคร
วันที่ปิดรับสมัครจะแตกต่างกันไปตามพืชผลและกําหนดโดยคณะกรรมการ FSA ประจํารัฐ
ติดต่อสํานักงาน FSA ในพื น้ ที่เพือ่ ตรวจสอบวันที่ปิดรับใบสมัคร
ผ้ ผู ลิตที่สมัครขอรับความค้ มุ ครองของ NAP รับทราบว่าตนได้ รับข้ อกําหนดพื น้ ฐานของ NAP
ซึง่ สามารถใช้ งานได้ ทสี่ ํานักงาน FSA ประจํามณฑล และที่เว็บไซต์ fsa.usda.gov/nap

ค่าธรรมเนียมการบริการและเบี ย้ ประกัน
สําหรับระดับความค้ มุ ครองทั ง้ หมด ค่าธรรมเนียมการบริการของ NAP จะตํ่ากว่า 325
ดอลลาร์ ตอ่ พืชผล หรือ 825 ดอลลาร์ ตอ่ ผ้ ผู ลิตต่อเขตการปกครอง โดยรวมทั ง้ หมดจะไม่เกิน
1,950 ดอลลาร์สําหรับผ้ ผู ลิตที่มีผลประโยชน์ทางการทําฟาร์ มในหลายมณฑล
ผ้ ผู ลิตที่เลือกระดับความค้ มุ ครองที่สงู ขึ น้ ต้ องชําระเบี ย้ ประกันเป็ นจํานวนเท่ากับ:
•
•
•
•
•
•

ส่วนแบ่งพืชผลของผู้ผลิต คูณด้ วย
จํานวนเอเคอร์ ที่มีสทิ ธิ์ซงึ่ ใช้ เพื่อปลูกพืช คูณด้ วย
ผลผลิตที่ได้ รับอนุมตั ิตอ่ เอเคอร์ คูณด้ วย
ระดับความคุ้มครอง คูณด้ วย
ราคาตลาดเฉลี่ย คูณด้ วย
ค่าเบี ้ยประกัน 5.25 เปอร์ เซ็นต
์
สําหรับพืชทีส่ ญ
ู เสียมูลค่า
จะคํานวณเบี ย้ ประกันโดยใช้ มลู ค่าเงินดอลลาร์ สงู สุดที่ผ้ผู ลิตเลือกไว้ ในแบบฟอร์ ม CCC-471
“ใบสมัครเพ่อื ขอรับความค้ มุ ครอง”

ค่าเบี ย้ ประกันสูงสุดสําหรับบุคคลหรือนิติบคุ คลที่เป็ นผ้ ผู ลิตที่ได้ รับความค้ มุ ครองของ NAP
จะอย่ทู ี่ 15,750 ดอลลาร์ (ขีดจํากัดการชําระเงินสูงสุดคูณด้ วยค่าเบี ย้ ประกัน 5.25 เปอร์ เซ็นต์)
สําหรับใบสมัครเพ่อขอรั
ื บความค้ ุมครองพื น้ ฐานเท่ านั น้
หากผ้ ผู ลิตที่ได้ รับความค้ ุมครองของ NAP ดําเนินกิจการแบบร่ วม
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ค่าเบี ้ยประกันจะอิงจากจํานวนบุคคลหรือนิตบิ คุ คลที่ร่วมกิจการ
เกษตรกรหรือผู้ทําฟาร์มปศุสตั ว์ที่เป็ นทหารผ่านศึกที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมซึง่ เพิ่งเริ่ มต้ น
โดยมีทรัพยากรจํากัด และด้ อยโอกาสทางสังคมจะมีสิทธิ์ได้ รับการงดเว้ นค่าธรรมเนียมการบริการ
และส่วนลดเบี ้ยประกันภัย 50 เปอร์ เซ็นต์เมื่อยืน่ แบบฟอร์ ม CCC-860,
“ใบรับรองสําหรับเกษตรกรหรือผู้ทําฟาร์ มปศุสตั ว์ที่เพิ่งเริ่มต้ นหรือเป็ นทหารผ่านศึกที่มีทรัพยากร
จํากัดและด้ อยโอกาสทางสังคม” หากต้ องการได้ รับสิทธิ์
สําหรับการงดเว้ นค่าธรรมเนียมการบริกรหรือส่วนลดเบี ้ยประกัน ผู้ผลิตที่ได้ รับความคุ้มครองของ
NAP ต้ องมีคณ
ุ สมบัตติ รงตามข้ อกําหนดต่อไปนี ้ข้ อใดข้ อหนึ่ง
เกษตรกรหรือผู้ทาํ ฟาร์ มปศุสัตว์ ท่เี พิ่งเริ่มต้ น – บุคคลหรือนิติบคุ คลซึง่ :
• ทําฟาร์ มหรือฟาร์ มปศุสตั ว์มาเป็ นเวลาไม่ถึง 10 ปี และ
•

มีสว่ นอย่างมากในการดําเนินงานอย่างเป็ นรูปธรรมและเห็นได้ ชดั

สําหรับนิติบคุ คลทีจ่ ะได้ รับการพิจารณาว่าเป็ นเกษตรกรที่เพิ่งเริ่มดําเนินกิจการ
สมาชิกทุกคนจะต้ องมีความเกี่ยวข้ องกันทางสายเลือดหรือจากการแต่งงาน
และต้ องเป็ นเกษตรกรที่เพิ่งเริ่มดําเนินกิจการ
เกษตรกรหรือผู้ทาํ ฟาร์ มปศุสัตว์ ท่มี ีแหล่ งทรัพยากรจํากัด – บุคคลหรื อนิติบคุ คลซึง่ :
• มีรายได้ น้อยกว่า 177,300 ดอลลาร์ (สําหรับปี งบประมาณ 2019)
ในแต่ละปี ของสองปี ปฏิทิน
ก่อนหน้ าปี ที่เสียภาษี ก่อนปี โครงการ
เพื่อให้ มีการปรับเพิ่มขึ ้นสําหรับอัตราเงินเฟ้อในปี ต่อ ๆ มา และ
•

มีรายได้ รวมในครัวเรือนที่ระดับหรือตํา่ กว่าระดับความยากจนของประเทศสําหรับคร
อบครัวที่มีสมาชิกสีค่ น หรือน้ อยกว่า 50
เปอร์ เซ็นต์ของรายได้ เฉลี่ยในครัวเรือนของมณฑลสําหรับทังสองปี
้
ที่ผ่านมา

สามารถกําหนดหาสถานะของผู้ผลิตที่มีทรัพยากรจํากัดได้ โดยใช้ เครื่องมือการกําหนดออนไลน์ทดี่ ําเ
นินการเองของ USDA สําหรับเกษตรกรและผู้ทําฟาร์ มปศุสตั ว์ที่มีทรัพยากรจํากัด โดยไปที่เว็บไซต์
https:// lrftool.sc.egov.usda.gov/Determination Tool aspx?fyYear=2019
ระบบอัตโนมัตจิ ะคํานวณและแสดงยอดขายโดยรวมของฟาร์ มที่ปรับแล้ วต่อปี
และระดับความยากจนของประเทศหรือรายได้ เฉลี่ยในครัวเรือนของมณฑลทีส่ งู ขึ ้น

3

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตั ิด้านพืชผลที่ไม่มีประกัน
สําหรับนิติบคุ คลทีข่ อรับการพิจารณาเป็ นเกษตรกรหรือผู้ทําฟาร์ มปศุสตั ว์ที่มีทรัพยากรจํากัด
จะต้ องพิจารณาจํานวนทังหมดของยอดขายรวมและรายได้
้
ในครัวเรือนของสมาชิกทุกคน
เกษตรกรหรือผู้ทาํ ฟาร์ มปศุสัตว์ ท่ ดี ้ อยโอกาสทางสังคม –
เกษตรกรหรือผู้ทําฟาร์มปศุสตั ว์ซงึ่ เป็ นสมาชิกของกลุม่
โดยที่สมาชิกในกลุม่ ได้ รับอคติทางเชื ้อชาติ ชาติพนั ธุ์ หรือเพศ อันเนื่องมาจากอัตลักษณ์ของตน
ในฐานะที่เป็ นสมาชิกของกลุม่ โดยไม่ได้ คํานึงถึงคุณสมบัติของแต่ละบุคคล กลุม่ ดังกล่าวได้ แก่
• ชนพื ้นเมืองอเมริ กนั หรือชนพื ้นเมืองอะแลสกา
•

ชาวเอเชียหรือชาวอเมริกนั เชื ้อสายเอเชีย

•

ชาวผิวสี หรือชาวอเมริกนั เชื ้อสายแอฟริ กา

•

ชาวฮาวายพื ้นเมือง หรือชาวเกาะแปซิฟิกอื่น ๆ

•

ชาวฮิสแปนิก และ

•

ผู้หญิง

สําหรับนิติบคุ คลทีจ่ ะได้ รับพิจารณาว่าด้ อยโอกาสทางสังคม
ผู้ถือผลประโยชน์สว่ นใหญ่ต้องเป็ นบุคคลทีด่ ้ อยโอกาสทางสังคม
เกษตรกรหรือผู้ทาํ ฟาร์ มปศุสัตว์ ท่ เี ป็ นทหารผ่ านศึก –
เกษตรกรหรือผู้ทําฟาร์มปศุสตั ว์ที่เคยทําหน้ าที่ในกองทัพ (ตามที่นยิ ามไว้ ใน 38 U.S.C. 101)
และผู้ที่:
• ทําฟาร์ มหรือฟาร์ มปศุสตั ว์มาเป็ นเวลาไม่ถึง 10 ปี หรือ
•

ลําดับแรกได้ รับสถานะเป็ นทหารผ่านศึก
ในช่วง 10 ปี ลา่ สุด

ช่วงเวลาความคุ้มครอง
ช่วงเวลาความคุ้มครองของ NAP จะแตกต่างกันไปโดยขึ ้นอยู่กบั พืชผล
ช่วงเวลาความคุ้มครองสําหรับพืชผลในแต่ละปี จะเริ่ มต้ นหลังจาก
• วันทีห่ ลังจากยืน่ ใบสมัครเพื่อขอรับความคุ้มครอง
และมีการชําระค่าธรรมเนียมการบริ การทีเ่ กี่ยวข้ องแล้ ว หรื อ
•

วันที่มีการปลูกพืชผล (ต้ องไม่เกิน
วันสุดท้ ายในการเพาะปลูก)

ช่วงเวลาความคุ้มครองสําหรับพืชผลในแต่ละปี จะสิ ้นสุดก่อน
• วันที่มีการเก็บเกี่ยวพืชผล
•

วันทีเ่ ก็บเกี่ยวพืชผลตามปกติ

•

วันที่มีการปล่อยทิ ้งพืชผล หรื อ

•

วันที่พื ้นที่ปลูกพืชผลทังหมดถู
้
กทําลาย

ระยะเวลาคุ้มครองสําหรับพืชยืนต้ นนอกเหนือจากพืชผลที่มีไว้ สําหรับเป็ นอาหารสัตว์
จะเริ่มต้ นไม่เกิน 30 วันตามปฏิทิน หลังจากวันที่ปิดรับใบสมัครและสิ ้นสุดก่อน:
• ระยะเวลา 10 เดือนนับจากวันที่ปิดรับใบสมัคร
•

วันทีจ่ ะมีการเก็บเกี่ยวพืชผล

•

วันทีเ่ ก็บเกี่ยวพืชผลตามปกติ

ข ้อมูลสําคัญ - พฤษภาคม

•

วันที่มีการปล่อยทิ ้งพืชผล หรือ

•

วันที่พื ้นที่ปลูกพืชผลทังหมดถู
้
กทําลาย

ติดต่อสํานักงาน FSA
ในพื ้นที่เพือ่ ขอข้ อมูลเกี่ยวกับช่วงเวลาความคุ้มครองสําหรับพืชผลยืนต้ นที่ใช้ เป็ นอาหารสัตว์
พืชผลที่ปลูกในสภาพแวดล้ อมที่มีการควบคุม พืชผลชนิดพิเศษ และพืชผลที่สญ
ู เสียมูลค่า

ข้ อมูลที่ต้องระบุเพื่อรักษาสิทธิ์ของ NAP
เพื่อให้ ได้ รับความช่วยเหลือจาก NAP ต้ องมีการรายงานข้ อมูลพื ้นที่เพาะปลูกพืชผลต่อไปนี ้
• ชื่อพืชผล (ผักกาด โคลเวอร์ ฯลฯ)
•

ประเภทและสายพันธุ์ (หัวผักกาด, โคลเวอร์สแี ดง ฯลฯ)

•

สถานที่และพื ้นที่ปลูกพืชผล (ทุ่งนา พื ้นที่ยอ่ ย
ฯลฯ)

•

ส่วนแบ่งพืชผล และชื่อของผู้ผลิตรายอืน่ ที่ได้ รับผลประโยชน์จากพืชผล
ประเภทการดําเนินการที่ใช้ ปลูกพืชผล (มีการทดนํ ้า หรือไม่มีการทดนํ ้า)

•

วันที่มีการปลูกพืชผลในแต่ละพื ้นที่ และ

• วัตถุประสงค์ในการใช้ สินค้ าพืชผล (สด ผ่านกระบวนการ ฯลฯ)
ผู้ผลิตต้ องรายงานพื ้นที่เพาะปลูกพืชผลหลังจากทําการเพาะปลูกได้ ไม่นาน
ู เสียความคุ้มครอง
(ช่วงต้ นในช่วงที่มีความเสี่ยง) เพื่อไม่ให้ เกินกําหนดเวลาการรายงานและไม่สญ
นอกจากนี ้ ผู้ผลิตที่มีความคุ้มครองของ NAP ต้ องให้ ข้อมูลการผลิตต่อไปนี ้
• ปริมาณการผลิตพืชผลทังหมดที
้
่เก็บเกี่ยวได้
ที่ผ้ ผู ลิตได้ รับผลประโยชน์ในระหว่างปี การเพาะปลูก
•

การดําเนินการกับพืชผลที่เก็บเกี่ยวได้ เช่น ขายได้ ขายไม่ได้ มีการกู้คืน
หรือใช้ งานแตกต่างไปจากทีต่ ั ้งใจไว้ และ

•

ประวัติข้อมูลการผลิตพืชผลที่ตรวจสอบยืนยันได้ หรือเชื่อถือได้
(เมื่อ FSA กําหนด)

เมื่อต้ องมีการระบุประวัติข้อมูลดังกล่าว ผู้ผลิตต้ องให้ ข้อมูลในลักษณะที่
คณะกรรมการ FSA ประจํามณฑลสามารถเข้ าใจได้ ผู้ผลิตควรติดต่อสํานักงาน FSA
ซึง่ มีประวัติข้อมูลฟาร์มของตนอยู่ในระบบ
เพื่อสอบถามเกี่ยวกับประวัติข้อมูลการผลิตทีม่ ีการยอมรับ
การไม่รายงานข้ อมูลเกี่ยวกับพื ้นทีเ่ พาะปลูกและการผลิตสําหรับพืชผลที่ได้ รับความคุ้มครองจาก
NAP อาจส่งผลให้ ความช่วยเหลือจาก NAP ลดลงหรือเป็ นศูนย์
โปรดทราบว่าวันที่ในการรายงานพื ้นที่เพาะปลูกและวันที่เพาะปลูกวันสุดท้ ายจะแตกต่างกันไปตาม
พืชผลและภูมิภาค
ผู้ผลิตควรติดต่อสํานักงาน FSA ซึง่ มีประวัติข้อมูลฟาร์ มของตนอยู่ในระบบ
เพื่อสอบถามเกี่ยวกับวันที่ในการรายงานพื ้นทีเ่ พาะปลูก และวันที่เพาะปลูกวันสุดท้ าย

โครงการชว่ ยเหลือผู ้ประสบภัยพิบต
ั ด
ิ ้านพืชผลทีไ่ ม่มป
ี ระกัน

สําหรับการปลูกพืชนํ ้า การปลูกดอกไม้ และกิจการเรื อนเพาะชําไม้ ประดับ
ผู้ผลิตต้ องเก็บรักษาประวัติข้อมูลตามมาตรฐานอุตสาหกรรม รวมถึงพืชผลสินค้ าคงคลังประจําวัน
ข้ อกําหนดการรายงานเฉพาะจะใช้ กบั ผู้เลี ้ยงผึ ้งและผู้ผลิตต้ นคริ สต์มาส หญ้ าแฝก ไม้ เมเปิ ล เห็ด
โสม และเมล็ดพันธุ์เพือ่ การค้ าหรือพืชผลที่ใช้ เป็ นอาหารสัตว์ ผู้ผลิตควรติดต่อสํานักงาน FSA
ซึง่ มีประวัติข้อมูลฟาร์มของตนอยู่ในระบบ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับข้ อกําหนดเหล่านี ้

พื ้นที่เพาะปลูกและการผลิตที่รายงาน
FSA
ใช้ การรายงานพื ้นที่เพาะปลูกเพื่อเก็บข้ อมูลสถานที่และจํานวนเอเคอร์ ที่ได้ รับความคุ้มครองตาม
ใบสมัคร โดยจะใช้ การรายงานพื ้นที่เพาะปลูกและการผลิตเพื่อคํานวณผลผลิตที่ได้ รับอนุมตั ิ
(การผลิตทีค่ าดไว้ สําหรับปี เพาะปลูก)
ผลผลิตที่อนุมตั คิ ือค่าเฉลี่ยของประวัตขิ ้ อมูลการผลิตจริงของผู้ผลิต (APH) เป็ นเวลาอย่างน้ อย 4
ถึงสูงสุด 10 ปี เพาะปลูก (5 ปี สําหรับแอปเปิ ลและลูกพีช) ในการคํานวณ APH ทาง FSA
จะนําผลผลิตทังหมดของผู
้
้ ผลิตมาหารด้ วยจํานวนพื ้นที่เพาะปลูกของผู้ผลิต
อาจมีการคํานวณผลผลิตที่ได้ รับอนุมตั ขิ องผู้ผลิตโดยใช้ ข้อมูลผลผลิตที่ลดลงอย่างมาก
หากผู้ผลิตไม่รายงานผลผลิตของพืชผลที่ได้ รับความคุ้มครองจาก NAP
หรือรายงานการผลิตพืชผลน้ อยกว่า 4 ปี

การแจ้ งการสูญเสียและการสมัครเพื่อขอรับการจ่ายเงิน
เมื่อพืชผลหรื อการเพาะปลูกได้ รับผลกระทบจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
ผู้ผลิตที่ได้ รับความคุ้มครองจาก NAP ต้ องแจ้ งให้ ทางสํานักงาน FSA
ที่มีประวัติข้อมูลฟาร์ มของตนอยู่ในระบบ และกรอกส่วน B (การแจ้ งการสูญเสีย) ของแบบฟอร์ ม
CCC-576, “การแจ้ งการสูญเสียและการสมัครเพื่อขอรับการจ่ายเงิน”
ต้ องดําเนินการให้ แล้ วเสร็จภายใน 15 วันตามปฏิทินก่อน
• เกิดเหตุการณ์ภยั พิบตั ทิ างธรรมชาติ
•

วันทีเ่ พาะปลูกวันสุดท้ าย หากการเพาะปลูกต้ องหยุดชะงัก
เนื่องจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ

•

วันทีท่ ี่ความเสียหายกับพืชผลหรือความสูญเสียทีเ่ กิดขึ ้นกับการผลิตปรากฏ
ชัดเจน หรือ

•

วันทีเ่ ก็บเกี่ยวปกติ

ผู้ผลิตต้ องแสดงหลักฐานการผลิตและระบุให้ ทราบว่าพืชผลสามารถจําหน่ายได้ จําหน่ายไม่ได้
ได้ รับการกู้คืน หรือใช้ งานแตกต่างไปจากทีต่ ั ้งใจไว้

การกําหนดหน่วยของ NAP
หน่วยของ NAP
ได้ แก่พื ้นที่เพาะปลูกพืชผลที่ตรงตามเกณฑ์ในมณฑลซึง่ ผู้ผลิตมีผลประโยชน์เฉพาะในพืชผล
ผลประโยชน์เฉพาะในพืชผลคือ
• ผลประโยชน์ 100 เปอร์ เซ็นต์ หรือ
•

มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ผลิตรายอืน่

ข้ อมูลที่ FSA ใช้ ในการคํานวณการจ่ายเงิน
การจ่ายเงินของ NAP จะคํานวณตามหน่วยโดยใช้ :
• พื ้นที่ปลูกพืชผล
•

ผลผลิตที่ได้ รับอนุมตั ิ

•

จํานวนการผลิตสุทธิ

•

ผู้ผลิตจะเป็ นผู้เลือกระดับความคุ้มครอง

•

ราคาตลาดเฉลี่ยของสินค้ าที่กําหนดโดยคณะกรรมการ FSA ในรัฐ และ

•

ปัจจัยการจ่ายเงินจะสะท้ อนถึงต้ นทุนทีล่ ดลงซึง่ เกิดขึ ้นในวงจรการผลิตสําหรับพืชผลที่
ไม่ได้ เก็บเกี่ยว หรือไม่สามารถเพาะปลูกได้
สําหรับพืชผลทีส่ ญ
ู เสียมูลค่าที่มคี วามคุ้มครองเพิ่มเติม
การจ่ายเงินจะคํานวณโดยใช้ มลู ค่าที่ตํ่ากว่ามูลค่าพืชผลในตลาดก่อนเกิดภัยพิบตั
หรือมูลค่าเงินดอลลาร์สงู สุดที่ผ้ ผู ลิตขอรับความคุ้มครองเมื่อทําการสมัคร
ิ

สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติม

ผู้ผลิตที่เก็บเกี่ยวพืชผลด้ วยมือ และมีพืชผลที่เน่าเสียได้ บางชนิด ต้ องแจ้ งให้ FSA
ทราบภายใน 72 ชัว่ โมง
หลังจากความสูญเสียปรากฏชัดเจน
พืชผลที่อยู่ภายใต้ ข้อกําหนดนี ้จะระบุไว้ ในข้ อกําหนดพื ้นฐานของ NAP

เอกสารข้ อมูลสําหรับฉบับนี ้มีไว้ เพื่อให้ ข้อมูลเท่านั ้น
อาจมีข้อกําหนดหรือข้ อจํากัดในการได้ รับสิทธิ์อื่น ๆ ที่มีผลใช้ บงั คับ
หากต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการความช่วยเหลือสําหรับผู้ประสบภัยพิบตั ิของ FSA
ไปที่เว็บไซต์ farmers.gov หรือติดต่อสํานักงาน FSA ในพื ้นที่ หากต้ องการค้ นหาข้ อมูลสํานักงาน
FSA ในพื ้นที่ ไปที่ farmers.gov/ service-center-locator

ในการขอรับสิทธิประโยชน์จาก NAP ผู้ผลิตต้ องกรอกแบบฟอร์ ม CCC-576
“การแจ้ งการสูญเสียและการสมัครเพื่อขอรับการจ่ายเงิน” ส่วน D, E, F และ G ที่เกี่ยวข้ องภายใน 60
วัน
นับจากวันสุดท้ ายของความคุ้มครองสําหรับปี เพาะปลูกของพืชผลในหน่วยที่ได้ รับความคุ้มครองจาก
NAP CCC-576 กําหนดให้ มีข้อมูลการประเมินที่ยอมรับได้

USDA คือผู้ให้ โอกาส ผู้จ้างงาน และผู้ให้ ก้ ทู ยี่ ดึ มัน่ ในความเท่าเทียม
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