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องคกรเพ่ือการบริหารจัดการสถานการณฉุกเฉินแหงรัฐบาลกลาง (The Federal Emergency Management Agency - FEMA) 
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฏหมายมาตรา 408 ของพระราชบัญญัติ Robert T. Stafford การบรรเทา 
สาธารณภัย และการใหความชวยเหลือในภาวะฉุกเฉิน 42 U.S.C. §5174 (Robert T. Stafford Disaster Relief and 

Emergency Assistance Act) และหวัขอ 44 ของกฎระเบียบปฏิบัติของรัฐ (Code Federal Regulations - CFR) 
วาดวยการใหความชวยเหลือดานการเงิน และบริการอ่ืนๆ ในกรณจีําเปน แกบุคคล และครอบครัว ผูซ่ึงประ 
สบภัยพิบัติ และมีคาใชจายอันจําเปน รวมถึงตองการความชวยเหลือดานอ่ืนๆ อยางเรงดวน 
ซ่ึงผูประสบภัยพิบัติไม สามารถหารายได หรือชวยเหลือตนเองจากวิธีการอื่นๆ 
 
 
 



 

 

 
 เรียน ผูสมัครทุกทาน 
 
เนื่องจากความพยายามอยางตอเนื่องท่ีจะสื่อสารอยางชัดเจนถึงขอกําหนด เอกสารสําคัญ และข้ันตอนตางๆ 
ของ โครงการในการใหความชวยเหลือ รายบุคคล และครอบครัว โดยองคกรเพื่อการ 
บริหารจัดการสถานการณ ฉุก เฉินแหงรัฐบาลกลาง (Individuals and Households Program - IHP) 
จึงไดจัดทําคูมือนี้ข้ึนสําหรับ แจก คูมือนี้ไดรวบรวมขอมูลอนันาสนใจท่ีเกี่ยวของกับโครงการ IHP 
หากทานมีคําถามเฉพาะท่ีเกี่ยวกับภัย พิบัติ ทานสามารถเขาเยี่ยมชมเวบไซต www.fema.gov หรือติดตอ 
ท่ีสายดวนเพื่อใหการชวยเหลือของสํานัก งานจัดการฉุกเฉิน องคกรเพื่อการบริหารจัดการสถานการณ 
ฉุกเฉินแหงรัฐบาลกลาง (Helpline) หมาย เลขโทรศัพท 1-800-621-3362 (FEMA) 
(สําหรับผูมีปญหาดานการไดยินสามารถ ติดตอไดท่ีหมายเลขโทรศัพทTTY 1-800-462-7585) 
 
เพื่อการดําเนินตามพระราชบัญญัติการจัดการฟนฟูอยางฉุกเฉินหลังวาตภยัแคทรีนา (Post Katrina Emergency 
Management Reform Act) ในป 2006 สํานักงานจัดการฉุกเฉินกลาง (FEMA)ไดทําการปรับนโยบายและโครง 
การตางๆ ใหมีความทันสมัย โดยไดบรรจุสิทธิตางๆ เขาไว เพื่อใหอํานาจแกสํานักงานจัดการฉุกเฉินกลาง (FEMA) 
เปนผูใชสิทธิ ท่ีไดรับมอบหมายจากสภานิติบัญญัติ(Congress) ใหบังคับใชนโยบาย ตามข้ันตอนตางๆ ท่ีไดระบุไว 
ในคูมือการ สมัครฉบับนี้ไดจัดทําข้ึนเพื่อเผยแพรสูสาธารณชน ผานทางเวบไซตของสํานักงานจัดการฉุกเฉินกลาง 
(FEMA) และศูนยฟน ฟูภัยพิบัติ ตลอดจนสามารถดําเนินการจัดสงทางไปรษณีย สําหรับผูสมัครท่ีสมัครมาทาง 
โทรศัพทหรือทาง อินเทอรเน็ตอีกดวย 
 
โครงการของสํานักงานฉุกเฉินกลาง (FEMA) นี้ไดจัดทําข้ึน โดยมีวัตถุประสงคในการใหความชวยเหลือ ท้ัง 
แบบรายบุคคล 
และครอบครัวใหสามารถดํารงชีพไดโดยไดรับความชวยเหลือในดานความตองการข้ันพื้นฐาน ท่ีจําเปน 
เเพื่อชวยใหเกิดการฟนฟูอยางถาวร โครงการของสํานักงานฉุกเฉินกลาง (FEMA) นี้ มิไดมุงหวังท่ีจะ 
จัดสรางท่ีพัก อาศัย หรือจัดหาอุปกรณเครื่องใชในสภาพกอนเกิดภัยพิบัติ คืนใหกับผูประสบภัยแตอยางใด 
 
ทางโครงการหวังเปนอยางยิง่ท่ีจะไดรวมชวยเหลือผูประสบภัยทุกทาน ในกระบวนการฟนฟูหลังภัยพบัิติ 
 
ดวยความปรารถนาดี 
 
FEMA Disaster Assistance Directorate 
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ขอมูลท่ัวไปของโครงการใหความชวยเหลอืผูประสบภัยพิบัติแบบรายบุคคล 
และครอบครัว (The Individuals and Households Program - IHP)  
 

วัตถุประสงค เม่ือเกิดภัยพิบัติ โครงการใหความชวยเหลือผูประสบภัยแบบรายบุคคล และครอบครัว (Individuals and 

Households Program - IHP) จะให ความชวยเหลือดานการเงิน และบริการอ่ืนๆ 
แกประชาชนที่อาศัยในบริเวณท่ีเกิดภัยพบัิติ ซ่ึงตองเปนกรณีท่ีบริษทั 
ประกันภัยไมสามารถชดเชยความสูญเสียอันเกิดข้ึนได และท่ีอยูอาศัยไดรับความเสียหายอยางรายแรง  
 

คูมือนี้ใหขอมูลท่ีจะทําใหทานเขาใจโครงการ IHP และอธิบายวิธีการสมัครอยางละเอียด ทานตองเปนผูมีคุณสม 
บัติครบถวนตามที่โครงการระบุไวจึงจะสามารถขอรับความชวยเหลือไดโครงการ IHP มุงใหความชวยเหลือตอ 
ทานท่ีมีคาใชจายท่ีจําเปน อันมิสามารถชดเชย หรือหามาไดดวยวิธีการอ่ืน  
 

ขอจํากัด โครงการ IHP ไมครอบคลุมความสูญเสียแบบเบ็ดเสร็จ อันเกดิตอทรัพยสินของทาน (บาน ทรัพยสิน และ 
อุปกรณเคร่ืองใชในครัวเรือน) ท่ีถูกทําลายจากภัยพิบัติ  
 

โครงการ IHP มิไดมีเปาหมายท่ีจะซอมแซมทรัพยสินของทานท่ีเสียหายจากภัยพิบัติ ใหอยูในสพาบดีเทาเดมี 
ในบางกรณี โครงการ IHP อาจใหความชวยเหลือดวยจํานวนเงินท่ีเพยีงพอหรือมากเทาท่ี โครงการกําหนดไว  
สําหรับใหทานซอมแซมทรัพยสินท่ีเสียหาย  
 

โครงการ IHP ไมครอบคลุม และไมชดเชยความเสียหายทุกประการอนัเกิดจากภัยพบัิติ ท่ีมีตอ หรือสงผล 
กระทบตอธุรกิจของทาน  
 

ตามกฏหมาย โครงการ IHP ไมสามารถมอบเงินชดเชยความเสียหายท่ีมีตอทรัพยสมบัติของทาน  
ในกรณีท่ีความเสียหายเหลานั้นไดรับความคุมครองจากการประกันภัยของทาน  
 

ถึงแมวา  โครงการ IHP จะใหความชวยเหลือดานการเงิน แตเงินชดเชยความเสียหายจากภัยพิบัติท่ีมาจากรัฐบาลกลาง 
ยังอยูในรูปแบบของเงินกูยืม จากหนวยงานสนับสนุนผูประกอบการคา และธุรกิจขนาด ยอม (Small Business 
Administration - SBA) ท่ีทานจะตองชําระคืน ผูสมัครโครงการ IHP อาจตองยื่นคํารอง ขอความชวยเหลือจาก SBA 
กอน ท่ีจะไดรับการพิจารณาใหความชวยเหลือจากโครงการ IHP อยางไรก็ตาม ทานไมจําเปนตองยื่นใบคํารองขอ 
กูยืมเงินจาก SBA เพื่อรับการ พิจารณาจาก FEMA ในการใหความชวยเหลือเพื่อการเชาท่ีอยูอาศัย  



 

FEMA Disaster Helpline ที่หมายเลข 1-800-621-3362 (FEMA) 
(สําหรับผูมีปญหา ดานการ ไดยิน หรือดาน การพูด สามารถ ติตตอมาที่หมายเลข 1-800-462-7585) 
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ประเภทของความชวยเหลือ  
 

ประเภทของความชวยเหลือ และรายละเอียดตามที่ระบุไวในโครงการ IHP มีดังตอไปนี้  
 

ท่ีอยูอาศัยชั่วคราว (Temporary Housing) (ท่ีอยูอาศัยท่ีสามารถพํานักไดในระยะเวลาจํากัด): เงิน  
คาเชาท่ีพัก หรือรัฐบาลจะจัดสรรท่ีอยูอาศัยช่ัวคราวใหในกรณีท่ีไมมีสถานท่ีใหเชาอาศัย  
 

การซอมแซม (Repair): เจาของบานสามารถขอรับเงินชวยเหลือเพื่อนาํมาซอมแซมความเสียหาย  
ของท่ีพักอาศัยอันเกิดจากภัยพิบัติ ซ่ึงความเสียหายนั้นตองมิไดรับความคุมครองจากประกันภัย  
ของทาน การใหความชวยเหลือดังกลาวมีวตัถุประสงคในการซอมแซมท่ีพักอาศัยใหมีความแข็งแรง  
ม่ันคง ปลอดภยั ถูกสุขอนามัย และมีประสิทธิภาพในการใชงาน  
 

การกอสรางทดแทน (Replacement): เจาของบานสามารถขอรับเงินชวยเหลือเพื่อนํามากอสราง  
ท่ีพักอาศัยข้ึนใหม เพื่อทดแทนท่ีพักอาศัยเกา อันเกดิความเสียหายจากภัยพิบัติ ซ่ึงความเสียหายนั้น 
ตองมิไดรับความคุมครองตามท่ีระบุไวในกรรมธรรมของทาน การใหความชวยเหลือดังกลาวมี  
วัตถุประสงคท่ีจะชวยเหลือเจาของบาน ดานคาใชจายในการกอสรางท่ีพักอาศัยข้ึนใหม  
 

การสรางท่ีอยูอาศัยถาวร หรือก่ึงถาวร (Permanent/ Semi Permanent Housing Construction): 
ไมวาจะเปนการใหความชวยเหลือทางตรง หรือใหความชวยเหลือดานการเงินสํา หรับการกอสรางท่ีอยูอาศัยตาม 
ขอกําหนดของสํานักงานฉุกเฉินกลาง (FEMA) ผูประสบภัยพิบัติท่ีอาศัยในชนบท หรืออาศัยอยูในพื้นท่ีหางไกลเมือง 
ซ่ึงความชวยเหลือประเภทอ่ืนไมสามารถกระทําไดเทานัน้จึงจะมีสิทธิขอรับความชวยเหลือประเภทนี้  
 

ความตองการดานอ่ืนๆ (Other needs): การใหความชวยเหลือดานการเงินเพื่อนําไปชําระคาใชจายท่ีจําเปน 
อันเกิดจากภัยพิบัติ อันไดแก คารักษาพยาบาล คาฑันตกรรม คาจัดงานศพ ทรัพยสินตางๆ คายานพาหนะ 
คาขนยายและจัดเก็บ รวมไปถึงคาใชจายอ่ืนๆ ตามท่ีกฏหมายระบุไว  
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สิทธิพลเมอืงอนัชอบธรรม และการใหความชวยเหลอืแกผูประสบภัยพิบัติ  
 

พระราชบัญญัติ Robert T. Stafford การบรรเทาสาธารณภัย และการใหความชวยเหลือในภาวะฉุก เฉิน 42 U.S.C. 
§5174 หรือ Stafford Act (Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act – Stafford Act) 
คือกฏหมายท่ีใหอํานาจในการใหความชวยเหลือเม่ือประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกาประกาศ ใหรัฐนั้นๆ เปนเขต 
แหงภัยพิบัติ ตามมาตรา 308 แหงพระราชบัญญัติ Stafford วาดวยการใหความคุมครองประชาชนใหมีสิทธิไดรับ 
ความชวยเหลือทุกประเภทอยางเทาเทียมกนั โดยมิถูกเลือกปฏิบัติโดย อิงจาก ชนชาติ สีผิว ศาสนา เช้ือชาติ เพศอายุ  
หรือสถานะทางเศรษฐกิจ และกฏหมายมาตรา 309 แหงพระราชบัญญัติ Stafford นั้นไดระบุใหนําหลักการปฏิบัติตอ 
ทุกปจเจกชนดวยความเสมอภาค และเทาเทียม ไปใชกับทุกๆ องคกรท่ีมีอุดมการณในการใหความชวยเหลือเพื่อ 
การฟนฟูบูรณาการ  
 

นอกเหนือจากนี้ หัวขอ 6 แหงพระราชบัญญัติสิทธิพลเมืองอันชอบธรรม ค.ศ. 1964 (Civil Rights Act) 
วาดวยการคุมครองปจเจก บุคคลมิใหถูกเลือกปฏิบัติ โดยอิงจาก ชนชาติ สีผิว หรือเช้ือชาติ 
เพื่อกีดกันจากการไดรับความชวยเหลือดาน การเงินจากรัฐบาลกลาง ตามมาตรา 504 แหงพระราชบัญญัติการฟนฟู 
ค.ศ. 1973 (Rehabilitation Act) ซ่ึงเปนกฏหมายบังคับใชท่ัว ราชอาณาจักร วาดวยการใหความคุมครองผูพิการ 
จากการถูกเลือกปฏิบัติ หรือกีดกนัจากการ ไดรับความชวย เหลือจากกองทุนของรัฐบาลกลาง หรือกองทุนท่ี 
ดําเนินการภายใตการดแูลของรัฐบาล กลาง ตามมาตรา 508 ของพระราชบัญญัติเดียวกนันี้ ไดระบุวา การเลือกปฏิบัติ 
หรือกีดกนัผูพกิารจากการ กระทําใดๆ อันเกี่ยวเนือ่ง กับระบบเทคโนโลยีท่ีดําเนนิการโดยรัฐบาลกลาง.  
 

ข้ันตอนการใหความชวยเหลอืแกผูประสบภัยพิบัติ  
 

การใหความชวยเหลือดังตอไปนี้จะกระทําไดตอเม่ือประธานาธิปดีไดประกาศใหพื้นท่ีนั้นเปนเขตภัย  
พิบัติเทานั้น  
1.ทานสามารถสมัครทางอินเทอรเน็ตผานเว็บไซต www.fema.gov หรือทางโทรศัพท หมายเลข 1-800-621- 
3362 (FEMA) (สําหรับผูมีปญหาดานการไดยิน หรือดานการพูด สามารถติตตอมาท่ีหมายเลข  
1 800-462-7585) นอกเหนือจากการเตรียมอุปกรณ อาทิ ปากกา และกระดาษแลว กรุณาเตรียม  
ขอมูลดังตอไปนี้ใหพรอมเพรียง  

• หมายเลขประกันสังคม (Social Security Number)  
 

• ขอมูลท่ีระบุถึงความเสียหายอันเกดิจากภัยพิบัติ  
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• ขอมูลกรมธรรม  
 

• เสนทางสูท่ีพักอาศัยซ่ึงเกดิความเสียหายจากภัยพิบัติ  
 

• หมายเลขโทรศัพทท่ีสะดวกในการติดตอกลับ  
 

ในกรณีการสมัครผานทางโทรศัพท ขอมูลตางๆ ของผูสมัครจะถูกจดัเก็บในระบบคอมพิวเตอร และ  
เม่ือใบสมัครของผูสมัครถูกกรอกอยางเสร็จสมบูรณแลว ผูสมัครจะไดรับหมายเลข FEMA ซ่ึงเปน  
หมายเลขประจําตัวผูสมัคร  
 

หากผูสมัครมีคําถามหรือขอสงสัยประการใดหลังการสมคัรขอรับความชวยเหลือ หรือตองการแกไขเปล่ียน 
แปลงขอมูลท่ีผูสมัครแจงไว ผูสมัครสามารถติดตอมายังศูนยใหความชวยเหลือขององคกรเพ่ือ การบริหาร 
จัดการสถานการณฉุกเฉินแหงรัฐบาลกลาง (FEMA Helpline) ท่ีหมายเลข 1-800-621-3362 (FEMA) (สําหรับ 
ผูมีปญหา ดานการไดยิน หรือดาน การพดู สามารถ ติตตอมาท่ีหมายเลข 1800-462-7585) กรุณาเตรียมหมาย 
เลขประจําตัวผูสมัครไวอยางพรอมเพรียง ในทุกคร้ังของการติดตอ ท้ังนี้ ผูสมัครจะไดรับหมายเลขดังกลาว 
หลังจากการสมัครขอรับความชวยเหลือ และหมายเลขดงักลาวจะระบุอยูในทุกๆ จดหมายจากโครงการ IHP 
ท่ีจัดสงถึงผูสมัคร  
 

2. เม่ือไหรท่ีผูสมัครจะไดรับการติดตอกลับจากพนักงานสํารวจความเสียหาย (an inspector) หากผูสมัครไม 
ม่ันใจ หรือไมมีกรมธรรมท่ีสามารถครอบคลุมความเสียหายอยางท่ัวถึงแลวนั้น พนกังานสํารวจความเสียหาย 
จะโทรศัพทติดตอผูสมัครเพ่ือนัดหมายขอเขาสํารวจท่ีพักอาศัยของผูสมัคร และใน บางกรณี ผูสมัครอาจได 
รับการติดตอกลับภายในวนัท่ีสมัคร อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ัวๆ ไป ผูสมัครจะไดรับการติดตอกลับจากพนัก 
งานสํารวจความเสียหายภายในระยะเวลา 3-4 วัน หรือไมเกิน 10 วัน นับจากวันสมัคร      
                                                                                                                                                      
พนักงานสํารวจความเสียหาย จะประเมินความเสียหายท้ังหมดท่ีเกิดจากภยัพิบัติ ตอทรัพยสินสวนตัวของ 
ผูสมัครโดยไมมีคาใชจายใดๆ พนักงานสํารวจความเสียหายเปนบุคคลภายนอกท่ีสํานักงานฉุกเฉินไดวา 
จางใหทําหนาท่ีดังกลาว มิใชพนักงานประจําของสํานักงานฉุกเฉิน (FEMA)  อยางไรก็ดี พนกังานสํารวจ 
ความเสีย หายจะตองมีรูปถายติดบัตรประจําตัวพนักงาน และระหวางการประเมินความเสียหาย ผูสมัคร 
หรือบุคคล อ่ืนใดท่ีมีอายุ 18 ป ข้ึนไป และอาศัยอยูในอาคารที่พักนั้นๆ กอนเกิดภัยพิบัติจะตองอยูดวย  
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พนักงานสํารวจความเสียหายจําเปนตองขอดูหมายเลขประจําตัวผูสมัคร และผูสมัครตองแสดงหลักฐาน 
แสดงความเปนเจาของ และการถือสิทธ์ิครอบครองท่ีพักอาศัย ตอเจาพนักงานสํารวจความเสียหาย  
 

พนักงานสํารวจความเสียหายจะตองใหผูสมัครลงลายมือช่ือบนแบบฟอรม FEMA เพื่อรับรองความ  
ถูกตองของขอมูลท่ีไดจากผูสมัคร พนักงานสํารวจความเสียหายจะยื่นใบคํารอง แตพนักงานสํารวจ  
ความเสียหายไมสามารถตัดสินไดวาผูสมัครมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับการชวยเหลือ  
 

3.ภายในเวลา 10 วันนับจากวันท่ีพนักงานสํารวจความเสียหายเขาประเมินความเสียหาย ผูสมัครจะ  
ไดรับจดหมายจาก IHP เพื่อแจงใหทราบผลการสมัครขอรับความชวยเหลือ  
 

• กรณีท่ีผูสมัครมีคุณสมบัตคิรบตามเกณฑ U.S. Treasury/State จะสงเช็ค และ จดหมาย 
ไปยังผูสมัคร หรือจะโอนเงินเขาบัญชีผูสมัคร จดหมายที่สงตามไปนัน้จะอธิบายถึงการ 
ใชเงินใหตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ และผูสมัครตองปฏิบัติตามแนวทางท่ีระบุ 
ไวในจดหมายอยางเครงครัด  
 

• กรณีท่ีผูสมัครมีคุณสมบัติไมผานตามเกณฑ ผูสมัครจะไดรับจดหมายปฏิเสธซ่ึงใน  
จดหมายจะระบุเหตุผล พรอมท้ังแจงถึงสิทธิท่ีผูสมัครสามารถอุธรณตอไปได 
 

• กรณีท่ีผูสมัครไดรับการติดตอจาก หนวยงานสนับสนุนผูประกอบการคา และธุรกิจขนาดยอม 
(SBA) เพื่อใหเขารวมโครงการการใหความชวยเหลือผูประสบภัยของ SBA (SBA Disaster 
Assistance Program)  
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หลกัเกณฑการตัดสินเพ่ือใหความชวยเหลอืแกผูสมัคร  
 

การขอรับเงินชวยเหลือเพื่อท่ีพักอาศัย (Housing Needs) หลังประสบภัยพิบัติ ผูสมัครตองมี คณุสมบัติครบ 
ถวนดังตอไปนี้  

• ผูสมัครไดทําประกันภัยไว แตกรมธรรมไมครอบคลุมความเสียหายท่ีเกิดแกท่ีพกัอาศัยนั้นผูสมัค 
รอาจจะสามารถขอรับความชวยเหลือจาก IHP เพื่อการซอมแซมท่ีพักอาศัยของตนได  
 

• ผูสมัคร หรือผูพักอาศัยในที่พักอาศัยนั้นตองเปนพลเมือง หรือเปนบุคคลท่ีมาสถานะเทียบเทา       
พลเมือง หรือเปนคนตางดาวท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

• ท่ีพักอาศัยต้ังอยูในเขตภยัพบัิติตามคําส่ังของประธานาธิบดี  
 

• ท่ีพักอาศัยท่ีต้ังอยูในเขตภยัพิบัตินัน้ คือท่ีพักอาศัย ท่ีผูสมัครไดพํานกัอาศัยเปนเวลาสวน  
ใหญตลอดปท่ีเกิดเหตุ  
 

• ผูสมัครตองไมสามารถเขาพักอาศัยในท่ีพักอาศัยนั้นไดในเวลาปจจบัุน และผูสมัครยังไม  
สามารถเขาไปในบานของตนอันเนื่องจากความเสียหายท่ีเกิดจากภยัพบัิติ หรือท่ีพักอาศัย  
ของผูสมัครอยูในสภาพท่ีตองไดรับการซอมแซมความเสียหายท่ีเกดิจากภยัพิบัติ  
 

การขอรับเงินชวยเหลือเพื่อความจําเปนอ่ืนๆ นอกเหนือจากเพื่อ ท่ีพักอาศัย  (Needs Other than Housing)  
ซ่ึงความจําเปนนั้นๆ เกิดจากผลของภัยพบัิติ ผูสมัครตองมีคุณสมบตัคิรบ ดังตอไปนี้  
 

• ผูสมัครสูญเสียทรัพยสินในบริเวณท่ีประธานาธิบดีไดประกาศใหเปนเขตภยัพิบัติ  
 

• ผูสมัครไดทําประกันภัยไว แตกรรมธรรมไมครอบคลุมความเสียหายท่ีเกดิแกทรัพยสิน  
สวนตัวของผูสมัคร ผูสมัครอาจสามารถขอความชวยเหลือจาก IHP เพื่อการซอมแซม  
ทรัพยสินของผูสมัครได  
 

• ผูสมัคร หรือผูพักอาศัยในที่พักอาศัยนั้นตองเปนพลเมือง หรือเปนบุคคลท่ีมาสถานะเทียบเทา       
พลเมือง หรือเปนคนตางดาวท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมของประเทศสหรัฐอเมริกา 
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• ผ ูสมัครมีคาใชจายท่ีจําเปน หรือมีความตองการอื่นๆ อันจําเปนอยางยิ่งยวด ซ่ึงเกดิจาก  
ผลของภัยพิบัติ  
 

• ผูสมัครยินยอมรับความชวยเหลือจากองคกรชวยเหลืออ่ืนๆ ท่ีผูสมัครสามารถขอรับความ  
ชวยเหลือได อาทิ จากบริษัทประกันภัย หรือ กองทุนกูยืม SBA  
 

ผูสมัครไมสามารถรับเงินชวยเหลือ หรือไดรับความชวยเหลืออ่ืนๆ จาก IHP ได ในกรณีดังตอไปน้ี  
 

• ผูสมัครมีบานพักสํารอง หรือบานเชาท่ีไมเสียคาใชจายมีเพียงพอใหผูสมัครอาศัยอยูได  
(อาทิ อาคารบานพักท่ีใหเชาซ่ึงไมมีผูใดอาศัยอยู)  
 

• อาคารบานเรือนของผูสมัครท่ีเสียหายนั้น คือบานพักสํารอง หรือบานพักตากอากาศ  
 

• คาใชจายท่ีเกดิข้ึนนั้นเปนคาใชจายจากการยายออกจากบาน เนื่องจากการเตือนภยัลวง  
หนา และผูสมัครสามารถกลับคืนสูอาคารบานเรือนของตนไดทันทีหลังเกิดภัยพิบัติ  
 

• ผูสมัครปฏิเสธความชวยเหลือจากบริษทัประกันภัยท่ีผูสมัครถือกรมธรรมไว  
 

• ความสูญเสียของผูสมัครคือการสูญเสียทางธุรกิจ (หมายรวมถึง การเกษตรเพื่อธุรกจิ อัน  
นอกเหนือไปจาก การเกษตรภายในครอบครัว และกจิการท่ีผูสมัครเปนนายจางของ  
ตนเอง) หรือทรัพยสิน ส ิ่งของอ่ืนใดท่ีทางโครงการมิไดครอบคลุมไปถึง  
 

• อาคารบานเรือนท่ีไดรับความเสียหายต้ังอยูในเขตน้ําทวม และหมูบานของผูสมัครมิไดเขา  
รวมโครงการประกันภัยนำทวมแหงชาติ (National Flood Insurance Program) ในกรณี  
ดังกลาว ความเสียหายของอาคารบานพักท่ีเกิดจากนํ้าทวมจะไมไดรับการคุมครอง  
อยางไรก็ตามผูสมัครอาจสามารถขอรับความชวยเหลือดานท่ีพักอาศัยช่ัวคราว หรือส่ิง  
ตางๆ ดังตอไปนี้ท่ีการประกันภยัน้ําทวมไมครอบคลุม เชน บอน้ําบาดาล ระบบกําจัด  
ปฏิกูล ยารักษาโรค ฑันตกรรม หรือคาใชจายในการจดัพิธีศพ  



 

FEMA Disaster Helpline ที่หมายเลข 1-800-621-3362 (FEMA) 
(สําหรับผูมีปญหา ดานการ ไดยิน หรือดาน การพูด สามารถ ติตตอมาที่หมายเลข 1-800-462-7585) 

 

8 

ประเภทของความสญูเสียท่ีสามารถขอรับความชวยเหลือได  
 

โครงการ IHP ใหความชวยเหลือดานการซอมแซม หรือการสรางขึ้นใหมเพื่อทดแทนส่ิงใดๆ ก็ตาม  
ท่ีถูกทําใหเสียหายจากภัยพบัิติ ซ่ึงความเสียหายนั้นๆ ไมอยูในความคุมครองท่ีระบุไวในกรมธรรม  
ของผูประสบภัย การซอมแซม หรือการกอสรางท่ีพักอาศัยขึ้นใหมนั้นอาจไมสามารถปรับปรุงใหมี  
สภาพท่ีดีกวาสภาพดั้งเดิมกอนถูกทําใหเสียหายจากภัยพบัิติได ยกเวนการปรับปรุงนัน้ไดถูก  
กําหนดใหดําเนินการตามหลักการควบคุมการกอสรางอาคารท่ีบังคับใชในปจจุบัน  
 

ความตองการดานท่ีพักอาศัย (Housing Needs): เงินชวยเหลือจะตองนําไปใชเฉพาะเพื่อการ  
ซอมแซมอาคารบานเรือนใหมีความปลอดภัย และถูกสุขลักษณะเพยีงพอท่ีจะพํานักอาศัยไดเทานัน้  
IHP มิใชใหเพือ่การสราง ซอมแซม หรือปรับปรุงท่ีพักอาศัยใหกลับสูสภาพดั้งเดิมกอนเกิดภัยพิบัติ เงินชวย  
เหลือเพื่อท่ีพักอาศัยสามารถนําไปใชในกรณีตางๆ ดังตอไปนี:้ 
 

• โครงสรางตางๆ ของอาคารบานเรือน (เสาเข็ม ผนังท่ีประกอบข้ึนเปนบาน และหลังคา)  
 

• หนาตาง ประตู พื้น กําแพง เพดาน และตูเก็บของตางๆ  
 

• ระบบกําจัดส่ิงปฏิกูล หรือระบบกําจดัน้ําเสีย 
 

• บอบาดาล หรือระบบการสงน้ํา 
  
• ระบบทําความรอน ระบบระบายอากาศ หรือระบบปรับอากาศ  
 

• ระบบสาธารณูปโภค (ระบบไฟ ระบบประปา และระบบแกซหรือน้ํามันเช้ือเพลิง)  
 

• ทางเขา และทางออกของบาน รวมไปถึงถนนสวนบุคคลท่ีเช่ือมตอไปถึงถนนสายหลัก  
 

• การจัดสรรพืน้ท่ี การปรับพืน้ และการวางสมอของบานเคล่ือนท่ี รวมถึงการเช่ือมตอ หรือ  
จัดระบบ ทอระบายน้าํประปา ไฟฟา และทอสงแกซ ตลอดจนการตดิต้ังถังขนาดใหญ ข้ึนใหม  
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ความตองการอันจําเปนดานอ่ืนๆ (Other than Housing Needs): เงินชวยเหลือจะตองนําไปใชสําหรับการ 
ซอมแซมทรัพยสินสวนบุคคล หรือใชสําหรับคาใชจายอันจําเปนตางๆ ท่ีพึงเกิดข้ึนเนือ่งจาก หรือเกีย่วของ 
กับภยัพิบัติ และความตองการอันจําเปนตางๆ นี้ตองเปนส่ิงของ หรือบริการที่สามารถปกปอง หรือทําให 
ผูประสบภัยผานพนความยากลําบาก ความบาดเจ็บ หรือสภาวะอันตรายตางๆ ได เงินชวยเหลือจาก IHP 
มิใชเพื่อการสราง ซอมแซม หรือปรับปรุงท่ีพักอาศัยใหกลับสูสภาพดัง้เดิมกอนเกิดภัยพิบัติ เงินชวยเหลือ 
เพื่อความตองการอันจําเปนดานอ่ืนๆ สามารถนําไปใชในกรณีตางๆ ดงัตอไปนี้ : 

 

• คารักษาพยาบาล หรือคาฑันตกรรม อันเปนผลที่เกิดจากภยัพิบัติ 
  
• คาใชจายเพื่องานศพ และการฝงศพ อันเปนผลที่เกิดจากภัยพิบัติ  
 

• เส้ือผาเคร่ืองนุงหม อุปกรณเคร่ืองใชในบาน (เฟอรนิเจอร อุปกรณอํานวยความสะดวก  
ตางๆ) และเคร่ืองมือ (เคร่ืองนุงหมท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะ หรือเคร่ืองนุงหมท่ีใหความอบอุน)  
ท่ีจําเปนตองใชสําหรับการประกอบอาชีพของทาน ตลอดจนอุปกรณประกอบการเรียนการ  
สอน (อาทิ คอมพิวเตอร หนงัสือเรียน และอุปกรณเคร่ืองเขียนอ่ืนๆ)  
 

• น้ําเช้ือเพลิงสําหรับแหลงใหพลังงานความรอนประเภทตางๆ (อาทิ เคร่ืองทําความรอน  
แบบใชน้ํามันเช้ือเพลิง แกซ และฟน)  
 

• ขาวของเคร่ืองใชท่ีตองไดรับการทําความสะอาด อันเปนผลที่เกิดจากภยัพิบัติ (อาทิ  
เคร่ืองดูดฝุนท่ีเปยกช้ืน เคร่ืองฟอกอากาศ และเคร่ืองดูดความช้ืน)  
 

• ยานพาหนะท่ีเสียหายจากภัยพิบัติ  
 

• คาใชจายในการขนยาย และจัดเก็บทรัพยสิน อันเปนผลสืบเนื่องมาจากภยัพิบัติ (ท้ังนี้ การ  
ขนยาย และจัดเก็บทรัพยสมบัติ ตองทําข้ึนเพื่อเล่ียงการเกิดความเสียหายเพิ่มเติม  
ระหวางการซอมแซมท่ีพักอาศัยท่ีเสียหายจากภยัพิบัติ)  
 

• คาใชจายท่ีจาํเปนอ่ืนๆ หรือความตองการท่ีจําเปนดานอ่ืนๆ ท่ีไดรับความเหน็ชอบจาก  
สํานักงานฉุกเฉินกลาง (FEMA)  
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ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับการใหความชวยเหลอืผูประสบภัยพิบัติ  
การใชจายเงินชวยเหลือจากโครงการ IHP เพื่อซอมแซม หรือกอสรางท่ีพักอาศัยก็ดี หรือเพื่อความ  
จําเปนดานอ่ืนๆ ก็ดี จะตองเปนการใชจายท่ีตรงตามวัตถุประสงค และหลักการตามท่ีสํานักงาน  
ฉุกเฉินกลาง (FEMA)ระบุไวเทานัน้  
 

• หากทานใชเงินชวยเหลือไมตรงตามวัตถุประสงค และหลักการตามท่ีสํานักงานฉกุเฉินกลาง 
(FEMA) ไดระบุไว ทานอาจไมไดรับความชวยเหลือเพิ่มเติม และทานอาจตองชําระเงินชวย  
เหลือคืนโครงการอีกดวย  
 

• ตามปรกติ ทานจะไดรับเงินชวยเหลือมากสุดถึง 18 เดอืนนับจากวันท่ีประธานาธิบดีได  
ประกาศใหพืน้ท่ีนั้นๆ เปนเขตภัยพิบัติ  
 

• เงินชวยเหลือนั้นเปนเงินใหเปลา ไมตองชําระคืน  
 

• ไมเสียภาษีอากร  
 

• เงินชวยเหลือไมนับเปนรายได หรือเปนแหลงท่ีมาของรายได ซ่ึงใชเปนเกณฑตัดสิน  
พิจารณาการขอรับสวัสดิการ (welfare) ความชวยเหลือเพื่อการดํารงชีวิตพื้นฐาน  
(income assistance) หรือผลประโยชนทดแทนแบบการทดสอบรายได (income-tested  
benefit) ซ่ึงเปนกองทุนท่ีมาจากรัฐบาลกลาง  
 

• เงินชวยเหลือนี้ไดรับการยกเวนจากการถูกอายัดทรัพย การยึดทรัพย การเรียกรองสิทธิใน  
ทรัพยสิน การถูกเรียกเก็บ การถูกบังคับดําเนินคดีตามกฏหมาย การจํานาํ โอนสิทธ์ิ หรือ  
สละสิทธ์ิ  
 

• เงินชวยเหลือนี้ไมสามารถเปล่ียนผูรับประโยชน หรือถายโอนกรรมสิทธ์ิไปยังบุคคลอ่ืนได 
  
• ทานตองเก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจงคาสินคา หรือบริการเปนเวลาสามป 
เพื่อใช พิสูจนการใชเงินตามความจําเปนท่ีเกี่ยวกับภัยพิบัติของทาน  
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กอนการซอมแซมใดๆ กรุณาตรวจสอบกับกองควบควบคุมการกอสรางอาคารในเขต 
ของทาน เพ่ือทราบวาการขออนุญาตกอสราง หรือการตรวจตัวอาคารจําเปนหรือไม 

 

หากทานมคุีณสมบัติเหมาะสมที่จะไดรับความชวยเหลอื 
 

หากผูสมัครขอความชวยเหลือจากโครงการ IHP เปนผูมีคุณสมบัติครบถวน และไดผานการ  
พิจารณาใหความชวยเหลือแลว เงินชวยเหลือตองนําไปใชตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวดานลางเทานัน้  
เงินชวยเหลือดังกลาวไมสามารถนําไปใชสําหรับการเขาพักอาศัยรวมกับญาติพี่นอง หรือเพื่อน ท้ังนี้  
โครงการใหคําอธิบายของประเภทการใชเงินชวยเหลือ ดังตอไปนี้  
 

ทันตกรรม (Dental): เงินชวยเหลือเพื่อการชําระคาฑันตกรรม เนื่องจากฟน และเหงือกไดรับ  
บาดเจ็บจากการเกิดภยัพิบัติ  
 

งานศพ (Funeral): เงินชวยเหลือเพื่อการชําระคาจัดทําพธีิศพ ฝงศพ หรือสุสาน และรวมถึงคาใช  
จายเพื่อการจัดทําพิธีศพอ่ืนๆ อันเกี่ยวของกบัการเสียชีวิตท่ีเกิดจากภยัพบัิติ  
 

การซอมแซมท่ีพักอาศัย (Home Repair): เจาของบานจะไดรับเงินชวยเหลือ เพื่อนําไปชําระคาแรง  
และวัสดุท่ีใชในการสรางบานเพื่อใหบานมีความม่ันคง แข็งแรง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และอยูใน  
สภาพท่ีใชงานได  
 

การชวยเหลือดานการจัดหาท่ีพัก (Housing Assistance): การใหความชวยเหลือดานความตองกา  
รอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับท่ีพักอาศัยท่ีเสียหายจากภยัพิบัติ  
 

การรักษาพยาบาล (Medical): เงินชวยเหลือเพื่อการชําระคารักษาพยาบาล หรือเพื่อการซ้ืออุปกรณ  
การแพทยท่ีจําเปนเนื่องจากไดรับบาดเจ็บทางรางกาย ซ่ึงเกิดจากภยัพิบัติ  
 

การขนยาย และการจัดเก็บ (Moving and Storage): เงินชวยเหลือเพื่อการชําระคาขนยาย และจัด  
เก็บทรัพยสินสวนบุคคลเพ่ือปองกันมิใหเกิดการเสียหายเพ่ิมเติม อันเปนผลเนื่องจากภยัพิบัติ  
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กิจอ่ืนๆ (Other): เงินชวยเหลือเพื่อการชําระคาใชจายท่ีจําเปนอ่ืนๆ อันเปนผลสืบเนื่องจากภัยพบัิติ  
และตองไดรับความเหน็ชอบจากสํานักงานฉุกเฉินกลาง  
 

ท่ีพักอาศัยแบบถาวร และแบบก่ึงถาวร (Permanent/Semi Permanent Housing): หากบานเชามี  
ปริมาณไมเพยีงพอตอความตองการ สภาพบานเสียหายเกนิกวาจะซอมแซม และการใหความชวย 
เหลือดานท่ีพกัไมอยูในภาวะท่ีกระทําได รวมถึงการขาดแคลนผูรับเหมากอสรางในบริเวณท่ีทาน  
อาศัยอยู สํานกังานฉุกเฉินกลาง (FEMA) ยินดีท่ีจะสรางท่ีพักอาศัยข้ึนใหมใหกับทาน  
 

ทรัพยสินสวนบุคคล (Personal Property): เงินชวยเหลือเพื่อการชําระคาซอมแซม และ หรือ ซ้ือหาอุปกรณ  
เคร่ืองใชนั้นๆ ใหม อาทิ เฟอรนิเจอร เตียงนอน อุปกรณอํานวยความสะดวก และเส้ือผาเคร่ืองนุงหม  
 

ความชวยเหลือดานการเชาอาศัย (Rental Assistance): เงินชวยเหลือเพื่อการชําระคาเชาอาศัย  
สําหรับเจาของบาน เงินชวยเหลือนี้อาจจะไปใชในการซอมแซมบานได หากมีความจําเปน  
 

การสรางบานขึ้นใหมเพื่อทดแทน (Replacement Housing): เงินชวยเหลือเพื่อการชําระคาใชจาย  
ตางๆ ท่ีใชในการสรางบานข้ึนใหม เนื่องจากบานไมอยูในสภาพแข็งแรง ม่ันคง ปลอดภัย ถูก  
สุขลักษณะ และไมอยูในสภาวะใชงานได ซ่ึงโครงการจะจายเงินใหเปนจํานวนสูงสุดเทาท่ีกฎหมาย  
กําหนด  
 

การพํานักอาศัยชั่วคราว (Transient Accomodation Assistance): เงินชวยเหลือเพื่อการชําระคา  
เชาบานพัก (โรงแรม หรือโรงแรมขนาดเล็ก) ซ่ึงการเขาพักเปนผลสืบเนื่องมาจากภัยพิบัติ  
 

การคมนาคมขนสง (Transportation): เงินชวยเหลือเพือ่การชําระคาใชจายท่ีใชในการซอมแซม  
และ หรือ ซ้ือยวดยานพาหนะมาใหม อันเนื่องมาจากความเสียหายท่ีเกดิข้ึนตอยวดยานพาหนะจาก  
ภัยพิบัติ ซ่ึงทําใหยวดยานพาหนะนั้นๆ ไมอย ูในสภาพใชงานได  
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ขอมูลเกี่ยวกับการประกันภัย และการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ  
 

หากทานยังไมไดตติตอไปยังบริษัทประกันภัยท่ีทานถือกรมธรรมอยู เพื่อเรียกรองคาสินไหมทดแทน  
ความเสียหาย กรุณาทําการตดิตอไปยังบริษัทประกันภัยทันที หากทานไมติดตอไปยังบริษัทประกัน  
ภัยของทาน ทานอาจถูกตัดสิทธิจากการขอรับความชวยเหลือจากโครงการ IHP และหากทาน  
ประสบกับสถานการณใดๆ ดังตอไปนี้ หลังจากติดตอไปยังบริษัทประกันภยัแลว กรุณาโทรแจง หรือ  
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดท่ีสายดวนองคกรเพ่ือการบริหารจัดการสถานการณฉุกเฉินแหงรัฐบาลเพื่อก
ารใหความชวยเหลือผูประสบภัย (FEMA Disaster Helpline) ท่ีหมายเลข 1-800-621-3362 (FEMA)  
 

• การบรรลุขอตกลงกับบริษัทประกันภัยของทานเปนไปอยางลาชา หากการบรรลุขอตกลง  
กับบริษัทประกันภยัของทานดําเนนิไปอยางลาชานานเกนิกวา 30 วันนบัจากวันท่ีทาน  
ติดตอไปเพื่อเรียกรองคาสินไหมทดแทน ทานตองสงจดหมายถึงสํานักงานฉุกเฉินกลาง (FEMA) 
เพื่ออธิบายสภาพการณ พรอมแนบเอกสารจากบริษัทประกันเพื่อยนืยนัการยื่นคํารองเรียก  
คาสินไหมทดแทนของทาน หากทานยื่นคํารองเรียกคาสินไหมทดแทนผานทางโทรศัพท  
ทานตองระบุหมายเลขคํารอง และวนัท่ีทานยื่นคํารอง ระยะเวลาโดยประมาณท่ีบริษทั  
ประกันภัยของทานจะสามารถสรุปขอตกลงในการใหสินไหมทดแทน ความชวยเหลือใดๆ  
ท่ีสํานักงานฉุกเฉินกลาง (FEMA) มอบใหกับทานนับเปนการชวยเหลือ หรือสํารองจายลวงหนา ซ่ึง  
ทานตองชําระคืนใหกับสํานกังานฉุกเฉินกลาง (FEMA) ทันทีหลังจากทานไดรับคาสินไหมทดแทน  
จากบริษัทประกัน 
 

• คาสินไหมทดแทนท่ีไดรับไมเพียงพอตอการฟนฟูบูรณะความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากภัย  
พิบัต ิหากทานไดรับคาสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภยัเปนจํานวนเงินสูงสุดแลว และ  
ยังไมเพยีงพอตอการฟนฟูบูรณะความเสียหายท่ีเกิดจากภัยพิบัติ ทานตองสงจดหมายถึง  
สํานักงานฉุกเฉินกลาง (FEMA)เพื่อแจงใหทราบถึงความตองการจําเปนอ่ืนๆ อันเปนผลสืบเนื่องมา  
จากภยัพิบัติท่ีคาสินไหมทดแทนไมครอบคลุม พรอมแนบเอกสารที่ทานไดรับจากบริษัท  
ประกันเพื่อใชในการอางอิง  
 

• คาใชจายเพิม่เติมเพื่อใชในการครองชีพ (Additional Living Expense - ALE) หรือ ALE ท่ีได  
รับจากบริษัทประกันภัยไมเพียงพอสําหรับการครองชพี หากทานไดรับคาใชจายเพิม่เติม  



 

FEMA Disaster Helpline ที่หมายเลข 1-800-621-3362 (FEMA) 
(สําหรับผูมีปญหา ดานการ ไดยิน หรือดาน การพูด สามารถ ติตตอมาที่หมายเลข 1-800-462-7585) 
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เพื่อใชในการครองชีพจากบริษัทประกันภยัเปนจํานวนเงินสูงสุดแลว (Additional Living Expenses - Loss of Use) แตยัง  
ตองการความชวยเหลือเพื่อท่ีพักอาศัยช่ัวคราว อันเปนผลจากภัยพิบัติ ทานตองยื่น  
จดหมายตอสํานักงานฉุกเฉินกลาง (FEMA) แจงใหทราบถึงสาเหตุท่ีตองการความชวยเหลือดาน  
ท่ีพักอาศัยช่ัวคราว พรอมแนบเอกสารอางอิงท่ีสามารถแสดงใหเห็นถึงการจายคาใชจาย  
เพิ่มเติมเพื่อใชในการครองชีพจากบริษัทประกันภัยในจํานวนท่ีไมเพยีงพอตอการจัดหา  
ท่ีพักอาศัย และการจัดหาท่ีอยูอาศัยแบบถาวร  
 

• ทานไมสามารถหาบานเชาในบริเวณท่ีทานอาศัยอยูได สายดวนสํานกังานฉุกเฉินกลาง (FEMA) 
เพื่อการใหความชวยเหลือผูประสบภัยมีรายช่ือบานในเขตภัยพิบัติท่ีสามารถเชาอาศัยได  
ในกรณีท่ีทานไมสามารถหาบานเชาในเมืองของทานได พนักงานประจําสายดวนสํานักงาน  
ฉุกเฉินกลางเพื่อการใหความชวยเหลือผูประสบภัยจะสามารถใหขอมูลบานเชาพักในเมือง  
ใกลเคียงแกทาน  
 

ทานตองยื่นเอกสาร หลักฐานการประกันภัยของทานตอสํานักงานฉุกเฉินกลาง (FEMA) เพื่อใชในการอางอิง  
ประกอบการพิจารณาใหความชวยเหลือ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวันท่ีทานยื่นคาํรองขอ  
ความชวยเหลือจากสํานักงานฉุกเฉินกลาง (FEMA) อนึ่ง ดวยอํานาจตามกฏหมาย โครงการ IHP ไม  
สามารถใหเงินชวยเหลือตอบุคคล หรือครอบครอบไดสําหรับความเสียหายท่ีไดรับการคุมครองจาก  
บริษัทประกันภัย  
 

หากตองการขออุทธรณ (Appeal)  
 

ทานสามารถขออุทธรณได การขออุทธรณอาจจะเกี่ยวเนือ่งกับคุณสมบัติท่ีเหมาะสม ปริมาณหรือ  
ลักษณะในการใหความชวยเหลือแกทาน การสงใบสมัครลาชา คําขอใหชําระเงินคืน หรือขอสงสัยท่ี  
เกี่ยวกับความตอเนื่องของการใหความชวยเหลือ เม่ือทานขออุทธรณ นั่นหมายถึงการยื่นคํารองแก  
โครงการ IHP ใหทบทวน และพิจารณากรณีของทานอีกคร้ัง กอนท่ีทานจะขออุทธรณ กรุณาอาน  
ทบทวนขอมูล หลักเกณฑ คุณสมบัติท่ีใชในการพิจารณาใหการชวยเหลือประเภทตางๆ ท่ีระบุไวใน  
คูมือฉบับนี้ หรือในจดหมายที่ตอบกลับถึงทานอันระบุถึงคุณสมบัติท่ีเหมาะสมตอการไดรับความ  
ชวยเหลือ คูมือนี้สามารถไขขอของใจตางๆ ของทาน ท่ีเกี่ยวกับคาใชจายท่ีทางโครงการครอบคลุม  
และใหการชวยเหลือ  
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หลังอานคูมือฉบับนี้แลว หากทานยังมีขอสงสัยประการใดเกีย่วกับการตัดสินใจของโครงการในการ  
ใหความชวยเหลือแกทาน กรุณาปฏิบัตติามขึ้นตอนการยื่นขออุทธรณดังตอไปนี้  
 

ขั้นตอนการยืน่ขออุทธรณ  
 

1. ระบุเหตุผลเปนลายลักษณอักษร ท่ีทานไมเห็นดวยตอขอสรุปของโครงการในการใหความชวย  
เหลือแกทาน ไมวาจะเปน จาํนวนเงินชวยเหลือ หรือประเภทของความชวยเหลือท่ีทานไดรับ  
 

• กรุณาสงจดหมายคํารองขออุทธรณ พรอมช่ือ และนามสกุล วันเกดิ และสถานท่ีเกดิ  
รวมถึงท่ีอยูของทาน นอกเหนือจากนี้ ทานตองลงทะเบียนจดหมาย พรอมแนบสําเนา  
บัตรประจําตัวของทานท่ีออกใหโดยรัฐท่ีทานอาศัยอยู หรือเขียนขอความดังตอไปนีล้ง  
บนจดหมาย “I hereby declare under penalty of perjury that the foregoing is  
true and correct” (ขาพเจาขอรับรองวาขอความเบ้ืองตนเปนความจริงทุกประการ มิ  
เชนนั้นขาพเจายินดีรับโทษจากการใหความเท็จ) พรอมลายเซ็นของทานบนจดหมาย  
 

• หากทานใหบุคคลอ่ืน นอกเหนือจากทาน หรือผูสมัครรวม เปนผูเขยีนจดหมายคาํรอง  
ขออุทธรณแทน ในกรณีนี้ตองมีการระบุเพิ่มเติมในขอความดังกลาว ใหบุคคลผูนี้ เปน  
ผูรับผิดชอบตอการใหขอมูลท่ีระบุในจดหมายคํารองแทนทาน  
 

2. กรุณาใสหมายเลขใบสมัคร FEMA และหมายเลขภัยพิบัติ (ซ่ึงแสดงอยูบนหวัจดหมายตอบกลับ  
จากทางโครงการ) ลงบนจดหมายคํารองขออุทธรณ  
 

3. กรุณาสงจดหมายคํารองขออุทธรณของทานมาท่ี  
 FEMA  
 National Processing Service Center  
 P.O. Box 1005  
 Hyattsville, MD 20782‐7055 

 

4. ทานสามารถสงจดหมายคํารองขออุทธรณผานทางโทรสารมาท่ี  
 (800) 827‐8112  
 Attention: FEMA  
 

ส่ิงสําคัญ :  เพือ่การรับพิจารณาจากโครงการ IHP จดหมายคํารองขออุทธรณตองไดรับการประทับ  



 

FEMA Disaster Helpline ที่หมายเลข 1-800-621-3362 (FEMA) 
(สําหรับผูมีปญหา ดานการ ไดยิน หรือดาน การพูด สามารถ ติตตอมาที่หมายเลข 1-800-462-7585) 
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ตราไปรษณยีภายใน 60 วัน นับจากวันท่ีระบุบนจดหมายสรุปผลการใหความชวยเหลือจากโครงการ  
ท่ีสงถึงทาน ฉนั้น ทานตองลงวันท่ีบนจดหมายคํารองขออุทธรณของทานดวย  
 

การขอขอมูลของทานจากทางโครงการ  
 

หากทานตองการขอมูลเกี่ยวกับกรณีของทาน ทาน หรือผุสมัครรวมจะตองสงคํารองขอสําเนาขอมูล  
ของทาน โดยสงคํารองมาท่ี  
 

 FEMA ‐ Records Management  
 National Processing Service Center  
 P.O. Box 10055  
 Hyattsville, MD 20782‐7055  

 

เพื่อคุมครอง และรักษาความลับของขอมูลสวนตัวของทาน ทานตองระบุช่ือ และนามสกุล วันและ  
สถานท่ีเกิดของทาน ท่ีอยูท่ีไดรับความเสียหาย หมายเลขใบสมัคร FEMA และหมายเลขของภัย  
พิบัติ ลงบนคํารองขออุทธรณท่ีสงมาถึงสํานักงานฉุกเฉินกลาง (FEMA) ทานตองลงทะเบียนจดหมาย พรอม  
แนบสําเนาบัตรประจําตัวของทานท่ีออกใหโดยรัฐท่ีทานอาศัยอยู หรือเขียนขอความดังตอไปนี้ลง  
บนจดหมาย “I hereby declare under penalty of perjury that the foregoing is true and  
correct” (ขาพเจาขอรับรองวาขอความเบ้ืองตนเปนความจริงทุกประการ มิเชนนั้นขาพเจายนิดีรับ  
โทษจากการใหความเท็จ) พรอมลายเซ็นของทานบนจดหมาย  
 

หากทานใหบุคคลอ่ืน นอกเหนือจากทาน หรือผูสมัครรวม เปนผูเขียนจดหมายคํารองขออุทธรณ  
แทน ในกรณนีี้ตองมีการระบุเพิ่มเติมในขอความดังกลาว ใหบุคคลผูนี ้เปนผูรับผิดชอบตอการให  
ขอมูลท่ีระบุในจดหมายคํารองแทนทาน 
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การกอสรางใหม และการซอมแซม มาตรการบรรเทาความเสียหาย  
(Mitigation Measures)  
 

มาตรการบรรเทาความเสียหาย (Mitigation Measures) คือการปรับปรุงอาคารเพ่ือลดอัตรา  
ความเส่ียงของการเกิดความเสียหายในอนาคต หลังจากภยัพิบัติ ทานสามารถมีหลากทางเลือกใน  
การตัดสินใจไมวาจะเปนการสรางบานพักอาศัยข้ึนใหม หรือซอมแซมสวนท่ีเสียหาย การตัดสินใจนี้  
จะชวยปองกนัทรัพยสิน อาคารบานเรือนของทานจากความเสียหายหากเกิดภยัพิบัติคร้ังตอไป  
ตัวอยาง เชน หากอุปกรณ หรือเคร่ืองสาธารณูปโภคท่ีสําคัญไดถูกจัดวางยกข้ึนสูงจากพ้ืน ซ่ึงหาก  
เกิดน้ําทวม ความเปนไปไดของการเกิดความเสียหายตออุปกรณ หรือเคร่ืองสาธารณูปโภคตางๆ ก็  
จะมีนอยลง  

 

พนักงาน ใหคําแนะนํามาตรการบรรเทาความเสียหายของ FEMA ท่ีประจําอยู ณ  
ศูนยบรรเทาและฟนฟูผูประสบภัย (Disaster Recovery Center) ในเมืองของทาน จะใหขอมูลเพิ่ม  
เติมเกี่ยวกบัการบรรเทาความสูญเสียอันอาจเกิดข้ึนในอนาคตตามมาตรการบรรเทาความเสียหาย  
รายละเอียดดังตอไปน  ี้คือตัวอยางมาตรการบรรเทาความเสียหาย  

• ขนยายแผงอิเล็กทรอนิกส  
 

• ขนยายเครื่องซักผา หรือเคร่ืองอบผา 
  
• ยึดถังน้ํามันเช้ือเพลิงไวกับพื้นอยางแนนหนา และม่ันคง  
 

• ปรับพื้น และยึดบานเคล่ือนท่ี ไวกับพื้นอยางแนนหนา และม่ันคง  
 

• ขนยายสาย และทอทําน้ํารอน  
 

• ขนยายเครื่องทําความรอน 
 



 

FEMA Disaster Helpline ที่หมายเลข 1-800-621-3362 (FEMA) 
(สําหรับผูมีปญหา ดานการ ไดยิน หรือดาน การพูด สามารถ ติตตอมาที่หมายเลข 1-800-462-7585) 

 

18 

 
                             การขนยายเคร่ืองทำน้ํารอน เตาไฟฟา เคร่ืองซักผา และเคร่ืองอบผา  
 

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกบัโครงการตามมาตรการบรรเทาความเสียหาย และปองกันการเกิดภัย  
ซํ้าซอน กรุณาโทรติดตอ หรือไปยังกรมการวางแผนจดัการเหตุฉุกเฉิน (emergency management  
planning official) ใกลบานทาน หรือพนกังานกรมการบรรเทา และเล่ียงภัยอันตรายแหงรัฐ (State  
Hazard Mitigation Officer) หรือ พนักงานประจําสํานักงานฉุกเฉินกลางท่ีศูนยบรรเทาและฟนฟูผู  
ประสบภัย นอกจากนี้ยังสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมไดท่ี www.fema.gov.  
 

ติดตอขอรับหนังสือเกี่ยวกับโครงการตามมาตรการบรรเทาความเสียหาย และปองกนัการเกดิภยั  
ซํ้าซอน ไดท่ีศูนยหนังสือของสํานักงานฉุกเฉินกลาง (FEMA Publications) หมายเลขโทรศัพท  
1-800-480-2520  
 

ขอมูลเกี่ยวกับการใหขอมลูเกีย่วกับโครงการเพ่ือใหความชวย 
เหลอืเพ่ิมเติมแกผูประสบภัย  
 

ในหวัขอนี้ไดรวบรวมขอมูลโดยท่ัวไปของการใหความชวยเหลือประเภทตางๆ ท่ีสามารถขอรับได  
หลังจากท่ีประธานาธิบดีไดประกาศเขตภัยพิบัติข้ึน หากทานมีความตองการจําเปนอันสืบเนื่องมา  
จากภยัพิบัติ และทางองคกรใหความชวยเหลือท่ีระบุไวในคูมือนี้สามารถใหความชวยเหลือใดๆ แก  
ทานระหวางเกิดภยัพิบัติได ทานสามารถติดตอมายัง สายดวนสํานกังานฉุกเฉินกลางเพื่อการให  
ความชวยเหลือผูประสบภัย (FEMA Disaster Helpline) ท่ีหมายเลข 1-800-621-3362 (FEMA)  
 (สําหรับผูมีปญหาดานการไดยิน หรือดานการพูด สามารถติตตอมาท่ีหมายเลข 1800-462-7585)  
 

บริการสําหรับผูสูงอาย ุ(Aging Service): ผูสูงอายุท่ีไดรับผลกระทบจากการประกาศเขตภัยพิบัติ  
(อาทิ การคมนาคมขนสง อาหาร บานพักคนชรา) สามารถขอรับบริการน้ีได  
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ความชวยเหลือเพื่อการกสิกรรม และเกษตรกรรม (Agricultural Aid): กระทรวงการเกษตรแหง  
สหรัฐอเมริกา (USDA Rural Development) อาจต้ังกองทุนกูยืมในภาวะฉุกเฉินสําหรับเกษตรกร 
และผูประกอบฟารมปศุสัตว (เจาของ หรือผูอาศัย) ซ่ึงไดประกอบอาชีพ และบริหารเรือก  
สวน ไรนา หรือฟารมปศุสัตวในเวลาท่ีเกิดภัยพิบัติ กองทุนกูยืมนี้สามารถใหเงินกูยืมไดเฉพาะใช 
ชดเชยคาความเสียหายท่ีเกดิข้ึนจริงกับทรัพยสินท่ีมีความสําคัญ และ หรือ มีผลตอความสามารถใน  
การผลิต ท้ังนี้ เกษตรกร และผูประกอบฟารมปศุสัตวอาจสมัครเขารวมโครงการคาใชจายสมทบ  
(cost sharing) ท่ีรัฐบาลจัดสรรใหสําหรับใชในโครงการชวยเหลือยามฉุกเฉิน อาทิ เพือ่การกําจัด  
ซากสลักหักพงัของ ทุงนา ทุงหญาเล้ียงสัตว การซอมแซมอสังหาริมทรัพย ระบบโครงสรางการกัก  
เก็บน้ํา และการกั้นร้ัว สามารถติดตอขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี กองการเกษตรแหง  
สหรัฐอเมริกา (USDA Farm Service Agency - FSA).  
 

ความชวยเหลือจากสถาบันการเงิน (Assistance From Financial Institutions): ธนาคารท่ีเปนสมาชิก ของสถาบัน 
คุมครองเงินฝากแหงชาติ (Federal Deposit Insurance Corporation - FDIC) และ ระบบเงินสํารอง ของรัฐบาล กลาง 
(Federal Reserve System - FRS) รวมถึงคณกรรมการธนาคาร เพื่อการ กูยืมเพื่อท่ีอยูอาศัยแหงชาติ (Federal Home 
Loan Bank Board - FHLBB) อาจสามารถใหทานถอนเงิน ฝากกอนกาํหนด โดยไมเสียคาธรรมเนียมใดๆ ท้ังส้ิน 
ดังนั้นกรุณาติดตอธนาคารของทานเพื่อตรวจสอบสิทธิการยกเวนคาธรรมเนียมดังกลาว ตามท่ีสถาบันการเงินเบ้ือง 
ตนไดทําการการยกเวนไว  
 

โครงการกองทุนกูยืมสําหรับผูประกอบธุรกิจ (Business Loan Program): กองทุนกูยืมนีเ้ปนกองทุนเพื่อชวยเหลือผู 
ประสบภัยพิบัติผานการดําเนินงานของหนวยงานสนับสนุนผูประกอบการคา และธุรกิจขนาดยอม  (Small Business 
Administration - SBA) ผูประกอบธุรกิจสามารถขอรับเงินกูยืมนี้เพื่อใชในการซอมแซม หรือสรางทดแทนสิ่งอํานวย 
ความสะดวกสําหรับการประกอบธุรกิจสินคาคงคลัง เคร่ืองจักร หรืออุปกรณการทาํงาน ตางๆ ท่ีไดรับความเสียหาย 
จากภยัพิบัติ จาํนวนเงินท่ีสามารถเงินกูยืมไดสูงสุดคือ $1,500,000 เหรียญสหรัฐ และ หากทานไดรับใหเขารวมโครง 
การนี้ทางโครงการจะสงชุดใบสมัครทางไปรษณียใหกับทาน สําหรับขอมูล เพิ่มเติม หรือขอความชวยเหลือในการ 
กรอกใบสมัคร ทานสามารถดูขอมูลอางอิงไดจากใบสมัคร SBA หรือ ท่ีเวบไซต www.sba.gov.  
 

บริการสําหรับผูบริโภค (Consumer Service): ผูบริโภคสามารถขอรับคําแนะนําเกีย่วกับขอของใจหรือปญหา การ 
บริโภค อาทิ ผลิตภัณฑท่ีขาดตลาด และบริการตางๆ ท่ีจําเปนสําหรับการร้ือถอนกอสราง การ คากําไรเกินควร และ 
การขาดจรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิ เปนตน.  
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การใหคําแนะนําในภาวะวิกฤต (Crisis Counseling): เปนการใหคําปรึกษาเบ้ืองตน หรือใหคํา  
แนะนําเกีย่วกบับริการตางๆ    ท่ีผูประสบภัยสามารถขอรับบริการได เชน ปรึกษาปญหาดานสภาพ  
จิตใจไมปรกติ ซ่ึงเปนผลสืบเนื่องจากภัยพบัิติ  
 

การชวยเหลือผูประสบภยัท่ีอยูในสภาวะวางงาน (Disaster Unemployment Assistance): ผู  
ประสบภัยท่ีตองออกจากการทํางานเน่ืองจากผลแหงภยัพิบัติ หรือผูท่ีทํางานดวยตนเอง รวมถึง  
เจาของเรือกสวน ไรนา หรือฟารมปศุสัตว ตลอดจนบุคคลใดๆ ก็ตามท่ีไมไดรับการคุมครองในแผน 
ประกันสังคม (unemployment insurance program) สามารถขอรับสวัสดิการการใหความชวย  
เหลือประเภทรายสัปดาห นีไ้ด  
 

ความชวยเหลือฉุกเฉิน (Emergency Assistance): ผูประสบภัยทุกคนท่ีมีความตองการดาน อาหาร เส้ือผาเคร่ืองนุง 
หม สถานท่ีพัก และยารักษาโรค จะไดรับความชวยเหลือจาก สภากาชาติแหงสหรัฐอเมริกา (American Red Cross -
ARC) และสมาคมทหารผานศึก (Salvation Army) ตลอดจนกลุมผูเขาโบสถ และองคกรอาสาสมัครตางๆ  
 

การใหคําปรึกษาดานการเงนิ (Financial Counseling): ผูประสบภัยท้ังรายบุคคล หรือเปนผูประกอบธุรกิจ ขนาด 
ยอมสามารถขอรับคําแนะนํา และความชวยเหลือดานการเงิน และเศรษฐกิจไดท่ี (Hope Coalition 
America)โดยไมเสียคาบริการขอคําปรึกษาใดๆ ท้ังส้ิน นอกเหนือจากนี้ยังมอบเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเปนประโยชน อาทิ 
คูมือการจัดสรรระบบการเงินในสภาวะฉุกเฉิน หรือ (Emergency Financial First Aid Kit) และ คูมือการ 
เตรียมความพรอมเม่ือเกิดภยัพิบัติ หรือ (Personal Disaster Preparedness Guide)  คูมือดังกลาวนี้สามารถ 
ดาวโหลดไดโดยไมเสียคาใชจาย จากเวบไซต  www.operationhope.org. หรือสามารถติดตอขอขอมูลเพิ่ม 
เติมไดท่ีหมายเลข 1-888-388-4673 (HOPE)  
 

มาตรการบรรเทาความเสียหาย และปองกันการเกิดภัยซํ้าซอน (Hazard Mitigation): ทานอาจไดรับเงินชวย 
เหลือเพื่อการขนยายอุปกรณอํานวยความสะดวก และสาธารณูปโภคตางๆ ของทานออกจากท่ีพกัอาศัย ท้ังนี้ 
เพื่อปองกันความสูญเสียเพิ่มเติมท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตกบั อุปกรณอํานวยความสะดวก และสาธารณูปโภคตางๆ 
(อาทิ เตาไฟฟา เคร่ืองทําน้ํารอน และอุปกรณเคร่ืองใชไฟฟาทุกชนดิ)  
 

โครงการกองทุนเงินกูเพื่อท่ีอยูอาศัย และอาคารสงเคราะห (Home and Personal Property Loan Program): 
ผูประสบภัยท่ีเปนเจาของบาน หรือผูเชาบาน สามารถขอกูยืมงินจากกองทุนเพื่อการกูยืมสําหรับผูประสบภัย 
ได ผานหนวยงานสนับสนุนผูประกอบการคา และธุรกิจขนาดยอม (Small Business Administration, SBA) 
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เพื่อใชสําหรับการซอมแซม หรือสรางทดแทน อสังหาริมทรัพย และทรัพยสินท่ีไดรับความเสียหายจากภยัพ ิ
บัติ จํานวนเงินท่ีสามารถกูยมืไดสูงสุดสําหรับคาใชจายเพื่อซอมแซม หรือสรางทดแทน อสังหาริมทรัพย คือ 
200,000 เหรียญสหรัฐ และจํานวน 40,000 เหรียญสหรัฐ สําหรับการใชเพื่อซอมแซม หรือสรางทดแทน 
ทรัพยสินตางๆ จํานวนเงินท่ีสามารถกูได นี้ถูกจํากดัโดยจํานวนเงินท่ี SBA สามารถรองรับความเส่ียงหาก 
ไมมีการใชเงินคืนได หากทานไดรับเชิญเขารวมโครงการนี้ ทานจะไดรับขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับความชวย 
เหลือเบ้ืองตนในสวน “Application Summary” ซ่ึงจะอยูดานหลังของใบสมัครขอรับความชวยเหลือจาก 
ภัยพิบัติ  
 

ขอมูลเก่ียวกับการประกันภัย (Insurance Information): การชวยเหลือ และ หรือการใหคําปรึกษา  
แนะนําเกีย่วกบัขอสงสัย หรือคําถามตางๆ เร่ืองการประกนัภัย ซ่ึงอาจรวมถึงการขอรับสําเนา  
นโยบายดานความสูญเสีย การขอรับชดเชยสินไหมทดแทน การเรงรัดเพื่อสรุปขอตกลง และอ่ืนๆ  
หากทานยังไมสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนกับบริษัทประกันภัยของทานได ทานสามารถติตตอไป  
ยังกรรมาธิการการประกันภยัแหงรัฐ (State Insurance Commissioner) สําหรับการขอขอมูลเกี่ยว  
กับการประกันภัยน้ําทวม กรุณาติดตอ โครงการการประกับภัยน้ําทวมแหงชาติ (National Flood  
Insurance Program) หรือ NFIP  
 

ความชวยเหลือดานกฎหมาย (Legal Service): ผูประสบภัยสามารถขอรับคําปรึกษา คําแนะนําทาง  
กฎหมายโดยไมเสียคาบริการ หรือเสียคาบริการเพียงเล็กนอย และสําหรับผูประสบภัยท่ีมีรายไดตํ่า 
กวามาตรฐาน และตกเปนเหยื่อแหงภยัพิบัตินั้น อาจสามารถขอรับบริการทนายความ โดยการแตง  
ต้ังบุคคลหน่ึงใหเปนตัวแทนตนในการวาความได  
 

ประกันสังคม (Social Security): กองประกันสังคม (Social Security Administration - SSA) ใหความ 
ชวยเหลือผูประสบภัยโดยการเรงรัดกระบวนการท่ีลาชาในการสงเช็คอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ 
และใหความชวยเหลือในการสมัครรับสวัสดิการประกนัสังคมสําหรับผูพิการ และผูรอดชีวิต  
 

ความชวยเหลือดานการจายภาษีรัฐบาลกลาง (Federal Tax Assistance): กฎหมายภาษีสหพันฐรัฐกาํหนดใหหนวย 
งานจัดเก็บภาษีของสหรัฐ (Internal Revenue Service - IRS) ใหความชวยเหลือ และผอนปรนกับผูชําระภาษีท่ีเปน 
ผูประสบภัย และอาศัยอยูในพื้นท่ี ท่ีประธานาธิบดีได ประกาศใหเปนเขตภัยพิบัติ การผอนปรนนี้รวมไปถึงการเลื่อน 
เวลาจายภาษีออกไป โดยไมมีคาธรรมเนียม ไมมีคาใชจายเพิ่มเติมใดๆ หรือคาใชจายท่ีนอกเหนือไปจากภาษี หรือ 
ลดหยอนดอกเบ้ียระหวางเวลาท่ีอนุมัติใหสามารถเลื่อนการจายภาษีออกไป หรือเล่ือนการยื่นคํารองขอคืนสวนตาง  
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ของภาษี ท้ังนี้เนื่องจากทานอาศัยอยูในพื้นท่ีท่ีประธานาธิบดีประกาศใหเปนเขตภัยพบัิติ. 
  
โดยท่ัวไป แลว เงินชวยเหลือผูประสบภัยท่ีส่ังจายออกไปแลวนั้นไมจาํเปนตองรวมอยูในรายไดท้ังหมดหลังหกัภาษี 
และเงินชวยเหลือดังกลาวจะตองถูกจัดใหเปนรายไดท่ีไดมาเพ่ือการชําระคาใชจายสวนตัวท่ีจําเปน คาใชจายในครอบ 
ครัว คาใชจายเพื่อการครองชีพ หรือคาใชจายในการจัดงานศพ ซ่ึงเปนผลจากการประกาศโดย ประธานาธิบดีให 
พื้นท่ีนั้นเปนเขตภัยพิบัติ หนวยงานจดัเกบ็ภาษี (IRS) ของสหรัฐอาจอนุญาติมีการลดหยอนภาษีในกรณี ท่ีเกิดความเสีย 
หายใดๆ กับบาน ทรัพยสิน และ อุปกรณอํานวยความสะดวกในบาน หากส่ิงเหลานั้นไมไดรับความคุมครอง 
จากการประกนัภัย ผู เสียภาษีอาจตองยืน่คํารองเพ่ือแจงถึงเหตุแหงการ ขอลดหยอนภาษีเพื่อขอรับสวนตาง 
ของการชําระภาษีคืนภายในเวลาอันรวดเร็ว หากทานตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม ใบสมัคร และหนงัสือท่ี  
เกี่ยวของตางๆ ทานสามารถเขาชมเว ็บไซตของ IRS ท่ี http://www.irs.gov/newsroom/article/0,,id=108362,00.html.  
  
ความชวยเหลืออ่ืนๆ ดานภาษี (Other Tax Assistance): ผูประเมินการจัดเก็บภาษีประจําเมือง  
ตางๆ สามารถใหขอมูล และความชวยเหลือในเร่ืองการการลดหยอนภาษีโรงเรือนแกทานได 
 

ความชวยเหลืออ่ืนๆ ทหารผานศึก (Veteran’s Benefits): สมาคมทหารผานศึก (The Veterans  
Administration - VA) จะสามารถชวยเหลือในการใหขอมูลเกี่ยวกับ ผลประโยชน บํานาญ ขอ  
ตกลงในการชดเชยสินไหมทดแทน และกองทุนกูยืมเพื่อท่ีอยูอาศัย 
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คําถาม-คําตอบท่ีพบบอยๆ 
 

1. เงินสงเคราะหกรณีเกิดภยัพิบัติ : 
องคกรเพ่ือการบริหารจัดการสถานการณฉุกเฉินแหงรัฐบาลกลาง    (Federal Emergency 
Management Agency - FEMA)  
FEMA คืออะไร FEMA คือสํานักงานจดัการเหตุฉุกเฉินกลาง ซ่ึงรับผิดชอบจัดหาและประ 
สาน งาน กิจการในเขตท่ีเกดิเหตุฉุกเฉินตามท่ีประธานาธิบดีแหงสหรัฐฯ ประกาศโดย 
FEMA จะทํางานรวมกับหนวยงานของรัฐบาลกลาง องคกรรัฐ องคกรทองถ่ิน และ องคกร 
อิสระตางๆ 
 

เม่ือเกิดภัยพิบัติขึ้น มีความชวยเหลือประเภทใดบาง  โครงการการชวยเหลือจาก 
รัฐบาลกลางเม่ือเกิดภยัพิบัติมี 2 ประเภทคือ 

• โครงการชวยเหลือรายบุคคลและรายครอบครัวของ FEMA (FEMA’s 

Individuals and Households Program) ซ่ึงจัดหาเงินสงเคราะหและ 
การชวยเหลือทางตรงตอผูท่ีประสบทุกภิขภัยคร้ังใหญโดยผูขอรับความ 
ชวยเหลือตองมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกาํหนดไว 

• โครงการชวยเหลือธุรกิจขนาดเล็ก (U.S. Small Business 
Administration) จัดหาเงินกูดอกเบ้ียตํ่าสําหรับความเสียหายตอสถานท่ี 
ท่ีมี เจาของ ผูเชาธุรกิจและองคกรไมแสวงหากําไรที่ไมไดรับการชดเชย 
เต็ม จํานวนจากประกนั 

 

ผูรับเงินสงเคราะหตองจายเงนิคืนหรือไม 
เงินสงเคราะหท่ีไดจากโครงการชวยเหลือรายบุคคลและครอบครัวของ FEMAไมจําเปน 
ตองชดใชคืน และเงินกูจากโครงการธุรกิจขนาดเล็ก ตองชดใชคืน 
 

ขาพเจาขอรับความชวยเหลือในกรณีท่ีรถยนตไดรับความเสียหายไดหรือไม ได 
เพียงแสดงหลักฐานความเปนเจาของและขอมูลดานประกัน 
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ขาพเจาขอรับความชวยเหลือดานอาหารท่ีสูญหายระหวางเกิดภยัพิบัตไิดหรือไม ไมได IHP 
ไมชวยเหลือดานการสูญเสียอาหาร องคกรการกุศลตางๆ ในเขตท่ีเกิดภยัพิบัติอาจชวยบรร 
เทาความ จําเปนดานอาหารได 
 

มีโครงการอะไรบางท่ีชวยจายคาขนยายและคาเชาสถานที่เก็บของ IHP 
อาจชวยคาขนยายและคาเชาสถานท่ีเก็บของ หากคาใชจายนั้นเกี่ยวของโดยตรงกับภัยพิบัติ 
กรุณาแนบใบเสร็จเพื่อขอทราบวาจะไดรับการจายคืนหรือไม 
 

จะเกิดอะไรขึ้นเม่ือขอรับความชวยเหลือจาก FEMA  ภายในเวลา 10 วันท่ีทานไดยื่นใบสมัครกับ 
FEMA หากทานไมมีประกัน หรือไมมีประกันท่ีจายคาชดเชยอยางเหมาะสม ผูสํารวจความเสียหายจาก 
FEMA จะติดตอทานเพื่อนดัหมายวันเวลาประเมินบานและท่ีดินท่ีไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติ 
ผูสํารวจจะบันทึกความเสียหายนั้นไวและสงขอมูลตอไปยัง IHP  จากนัน้ภายในเวลาอีก 10 วัน 
ทานจะทราบผลการพิจารณาวาจาก IHP วาทานจะไดรับความชวยเหลือจาก IHP หรือไม และ 
หากทานไดรับการประเมินใหสามารถกูเงินจากโครงการชวยเหลือธุรกิจขนาดเล็ก (U.S. Small 

Business Administration, SBA) , SBA ทางนั้นจะติดตอและนัดหมายวันเวลากับทาน เพื่อ 
ประเมินมูลคาสินทรัพยท่ีเสียหาย. 

จะใชเวลานานเทาไหรกวา FEMA จะใหความชวยเหลือ  ถาทานไดรับการอนุมัติ ทานจะได 
รับเช็ค จากรัฐหรือวาจดหมายแจงวามีเงินโอนเขาบัญชีภายใน 10 วันหลังจากวนัท่ีผู ตรวจ 
สอบมาดูพื้นท่ีท่ีเสียหายของทาน ความชวยเหลือดานอ่ืนๆ อาจจะมาทีหลัง  

หากขาพเจามีคําถามเกี่ยวกับคํารองทียืน่ให FEMA หรือวาตองการเปลี่ยนแปลงขอมูล 
ขาพเจาควรทําอยางไร โทรไปท่ี สายดวน FEMA Disaster Helpline ท่ี 1-800-621-3362 
(FEMA) (สําหรับผูท่ีมีปญหาการฟงหรือการพูดเทานัน้: 1-800-462-7585) หรือเขาเวปไดท่ี 
www.fema.gov 

ถาผานไปแลว 12 วันและยังไมไดนับคําตอบจากผูตรวจสอบของ FEMA ขาพเจา 
ควรทําอยางไร โทรหา FEMA Disaster Helpline ท่ี 1-800-621-3362 (FEMA) 
(สําหรับผูท่ีมีปญหาการฟงหรือการพูดเทานั้น: 1-800-462-7585) หรือเขาเวปไดท่ี 
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www.fema.gov เพื่อตรวจสอบสถานภาพของคํารองของทาน ถามี (Disaster Recovery 
Center - DRC) ในพืน่ท่ีของทาน  ทานก็สามารถตรวจสอบคํารองไดท่ีนั่น 

หากขาพเจาไมเห็นดวยกับผลท่ีไดจากการตรวจสอบหรือจํานวนเงินท่ีไดรับจาก FEMA 
ขาพเจาควรทําอยางไร ทานสามารถขออุทธรณคํารองได ข้ันตอนในการยื่นอุทธรณอยูใน 
หนังสือเลมนี้ (หนา 14) หรือทานสามารถโทรไปท่ี FEMA Disaster Helpline ท่ี                  
1-800-621-FEMA (3362) (สําหรับผูท่ีมีปญหาการฟงหรือการพูดเทานัน้: 1-800-462-7585) 
เพื่อสอบ ถามขอมูลในการยืน่อุทธรณ 

เอกสารชนิดไหนท่ีใชแสดงความเปนเจาของ ท่ีใชในการยื่นคํารอง  
เอกสารตอไปนี้เปนเอกสารท่ีใชแสดงความเปนเจาของ: 

• โฉนดหรือบันทึกของรัฐ 
ใชโฉนดของจริงหรือบันทึกของรัฐท่ีระบุวาทานเปนเจาของอยางถูก 
ตองตามกฎหมาย 

• หมายเลขกํากบั 
ซ่ึงจะถูกบันทึกไวในสัญญาของทานหรือหมายเลขกํากบัในการซ้ือ 
บาน 

• หนังสือการจายคาจํานองบาน  หรือเอกสารการจํานองบานอ่ืนๆ (เชน 
เอกสารการจายลาชา เอกสารการแจงการยดึทรัพย) 
อาจใชเพื่อเปนการพิสูจนการเปนเจาของเมื่อช่ือของทานอยูกับท่ีพกัอา
ศัยท่ีโดนภัยพบัิติ 

•  ใบประกันท่ีดนิ ตองเปนฉบับท่ีมีช่ือของทานตรงกับท่ีดนิท่ีถูกทําลาย 

•  ใบเสร็จภาษีหรือใบเสร็จภาษีโรงเรือน 
ท่ีแสดงใหเหน็วาท่ีพกัอาศัยท่ีโดนทําลายอยูในช่ือของทาน 

 เอกสารชนิดไหนท่ีใชแสดงการพักอาศัย ท่ีใชในการยื่นคํารอง เอกสารตอไปนี้ 
เปนเอกสารทีใ่ชแสดงความเปนเจาของ : 
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• ใบเสร็จคาสาธารณูปโภค 
สําหรับท่ีพักอาศัยท่ีโดนทําลายท่ีมีช่ือของทานอยู 
(หรือช่ือของผูท่ียื่นคํารอง) 
ใบเสร็จนี้ควรเปนใบเสร็จท่ีแสดงคาใชจายหลักๆ เชน คาไฟ คาแกส 
หรือคาน้ํา 

•  ใบแจง ท่ีถูกสงมาท่ีพักอาศัยท่ีโดนทําลายท่ีมีช่ือของทาน 
(หรือช่ือของผูท่ียื่นคํารอง)  ใบแจงเหลานีไ้ดแก 
ใบแจงยอดบัตรเครดิต ใบแจงการนําสงของ 
หรือจดหมายจาหนาถึงทาน ณ ท่ีพักอาศัยแหงนี ้

• ใบจางงาน ท่ีถูกสงมาท่ีพักอาศัยท่ีมีช่ือของทาน 
(หรือช่ือของผูท่ียื่นคํารอง) 
ใบจางงานจะแจงเกีย่วกับรายไดหรือวาเอกสารอ่ืนๆ 
ท่ีสงมาจากนายจางสงมาท่ีอยูนี ้

• ใบขับข่ีหรือใบประจําตัวประชาชน 
ท่ีมีท่ีอยูของท่ีพักอาศัยท่ีโดนทําลายนี ้

ขาพเจาสามารถหาขอมูลเก่ียวกับการประกันน้ําทวมไดท่ีไหน 
โทรไปท่ีสํานักประกนัในเมืองหรือโทรไปท่ี National Flood Insurance Program ท่ี 
 1-800-427-4661 

ขาพเจาควรทําความสะอาดบานกอนท่ีจะมีการตรวจสอบหรือไม 
ทานสามารถทําความสะอาดบานได ถาเปนไปไดควรจะถายรูปส่ิงท่ีเสียหายกอน 
การทําความสะอาด 

ขาพเจาควรเกับใบเสร็จคาตางๆ ไม                                                                                         
ใช  ทานควรเกับใบเสร็จคาตางๆไว 
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2. เงินกูเม่ือเกิดภัยพิบัต ิ: โครงการชวยเหลือธุรกิจขนาดเล็ก (U.S. Small Business 
Administration ‐ SBA) 

ทําไมขาพเจาจึงไดรับใบสมัครการกูเงินเม่ือเกิดภัยพิบัตจิาก SBA หลังจากสมัครกับ FEMA SBA 
เปนแหลงเงินหลักของรัฐบาลกลางสําหรับการชวยเหลือผูประสบเคราะหกรรมจากภยัพิบัติระยะยาว 
สําหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตอบานและที่ดินท่ีมีเจาของ ผูเชา ธุรกิจท่ีไมเกี่ยวกับธุรกิจการผลิตทาง 
การเกษตรทกุขนาด ซ่ึงประกันไมรับชดเชยเต็มจํานวน การชวย เหลือพื้นฐานจากรัฐบาลกลางจึง เปน 
ไปในรูปของเงินกูดอกเบ้ียตํ่าจาก SBA การใหกูเงินในอัตราดอก เบ้ียท่ีตํ่า เงินกูจาก SBA สามารถ 
ชวยผูประสบเคราะหซอม แซมความเสียหายดวยตนเอง ขณะเดียวกนักแ็บงเบาภาระของผูเสีย ภาษ ี
 

ขาพเจาจะสามารถขอรับความชวยเหลือดานการกรอกใบสมัครของ SBA ไดจากท่ีไหน SBA 
มีเจาหนาท่ีสินเช่ือคอยใหบริการอยูท่ีสํานักงานบรรเทาภยัพิบัติทองถ่ินของ SBA 
เพื่อใหคําปรึกษาเปนสวนตัว ตอผูประสบเคราะหกรรม ทานสามารถแวะไปท่ีท่ีทําการ SBA ไดทุกท่ี 
โดยไมจําเปนตองนัดหมายลวงหนา ตัวแทนของ SBA ยินดีตอบคําถามและชวยทานกรอกใบสมัคร 
หากตองการทราบวา SBA มีท่ีทําการอยูท่ีไหน กรุณาโทรติดตอหมายเลขโทรฯฟรีของ SBA ท่ี 1-
800-488-5323 โดยไมเสียคาใชจาย.  
 

หากขาพเจาไดรับเช็คจาก FEMA แลว แตมีจํานวนไมมากพอท่ีจะชําระคาใชจายในการซอมแซม 
ท้ังหมด ขาพเจาจะขอรับการชวยเหลือเพิ่มเติมไดหรือไม ได เงินกูจาก SBA มีไวเพือ่ชวยคาใชจาย 
ท่ีไมไดรับการชดใชเต็มจํานวน กรุณากรอกใบสมัครกับ SBA หากตองการเงินซอมแซมเพิ่ม 
 

ขาพเจาคิดวาสามารถชําระเงินคาซอมแซมดวยตนเองได หากเปนเชนนั้น ขาพเจาสมควรสมัครขอ 
รับเงินกูหรือ ไม ทานอาจพบวาคาซอมแซมมีจํานวนมากกวาท่ีวางแผนไว หากทานรับอนุมัติเงินกูจาก 
SBA ทานจะสามารถดําเนินการซอมแซมจนเสร็จส้ินได ถึงไมมีใครตองการเปนหนี ้แตเงินกูดอกเบ้ีย 
ตํ่ายอมเปนทางออกท่ีดีกวาการซอมแซมไมเสร็จ 
 

จะเกิดอะไรขึ้นหากขาพเจาไมไดรับอนุมัติใหกูเงินเพื่อซอมแซมบานและท่ีดิน หาก SBA 
ตัดสินใจ ไมอนุมัติใหทานกูเงิน ทาง SBA จะสงเร่ืองกลับไปท่ี FEMA 
เพื่อขอเพิ่มยอดเงินชวยเหลือ FEMA อาจสามารถจัดหาเงินสงเคราะหในสวนอ่ืนๆ 
ท่ีนอกเหนือไปจากเงินชวยคาบาน แตการชวยเหลือ เพิม่เติมนี้ไมครอบคลุมธุรกิจ 
การชวยเหลือเพิ่มเติมของ FEMA มีข้ึนเพือ่ชวยบรรเทาคาใชจายท่ี จํา 
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เปนท่ีองคกรอ่ืนไมสามารถชวยได รวมไปถึงเงินประกันและเงินกูจาก SBA โปรดจําไววา 
หากทาน กรอกใบสมัครขอกูเงินจาก SBA ทาง SBA จะไมสงเร่ืองกลับมาท่ี FEMA 
ยกเวนในกรณท่ีีใบสมัครเงินกูถูกสงกลับมายัง SBA และ SBA ตัดสินใจไมอนุมัติใหทานกู 
ทานไมจําเปนตองสงใบสมัครกูเงินจาก SBA หากตองการขอรับพิจารณา 
การชวยเหลือเร่ืองคาเชาบานจาก FEMA 
 

กฏหมายพิทักษสิทธิอันชอบธรรมของพลเมืองหามไมใหมีอคติหรือความลําเอียงในดานใดบาง 
รูปแบบการมีอคติหรือความลําเอียงท่ีผิดกฎหมายท่ีสามารถปดโอกาสไมใหคนมีความเสมอภาคตอก
ารขอรับบริการและความชวยเหลือมีหลายประเภท การปฏิบัติงานชวยเหลือของ FEMA ผูขอรับ 
ความชวยเหลือ (หนวยงานรัฐในมลรัฐหรือทองถ่ินท่ีไดรับเงินชวยภยัพิบัติของรัฐบาลกลางจาก 
FEMA) มิอาจถูกปฏิเสธเพราะเช้ือชาติ สีผิว ศาสนา สัญชาติ เพศ อายุ หรือสถานะทาง 
เศรษฐกิจไมวาจะโดยทางตรงหรือทางวิธีการในการทําสัญญา อันไดแก 
 

• การปฏิเสธการใหบริการ การชวยเหลือ หรือสวัสดิการ 
 

• ใหการบริการ การชวยเหลือ หรือสวัสดิการท่ีแตกตางจากท่ีใหคนอ่ืนๆ หรือ 
 

• การรวมกลุมหรือแบงแยกการใหบริการ ชวยเหลือ หรือใหสวัสดิการ 
 

ขอหามเหลานีมี้ผลตอ การเปนโครงการปฏิบัติงานของรัฐบาลกลางของ FEMA โดยตรง 
 

จะทําอยางไรหากขาพเจามีเร่ืองรองเรียนเก่ียวกับการละเมิดสิทธิ 
หนวยงานของรัฐบาลกลางแตละหนวยงานที่จัดหาความชวยเหลือดานการเงินมีหนาท่ีรับผิดชอบ
สืบสวนขอรองเรียนเร่ืองการมีอคติและความลําเอียงในการแบงสันปนสวนเงินชวย หากทาน 
เช่ือวาตัวทานหรือบุคคลอ่ืนซ่ึงไดรับการคุมครองตามกฎหมายพิทักษสิทธิอันชอบธรรม ไดรับ 
การปฏิบัติอยางมีอคติหรือมีความลําเอียงดานการรับความชวยเหลือ ทานสามารถติดตอ เจาหนา 
ท่ีดูแลความเสมอภาคของ FEMA (Equal Rights Officers หรือ ERO) ผูมีหนาท่ีดูแลการกระจาย 
ความชวยเหลือใหเปนไปอยางยุติธรรม เจาหนาท่ี ERO จะพยายามแกไขปญหาของทาน 
โดยทานสามารถติดตอเจาหนาท่ี ERO ไดท่ี 1-800-621-3362 (1-800-621-FEMA) หรือ  
TTY 1-800-462-7585 
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หากปญหาดังกลาวไมไดรับการแกไข ทานสามารถรองเรียนตอ FEMA โดยเขียนเปนจดหมาย 
และ ลงนามสงถึง (Office of Equal Rights) ภายใน 180 นับต้ังแตวนัเกดิเหตุ 
โดยจดหมายรองเรียน ควรครอบคลุมประเด็นตอไปนี:้ 
 

• ช่ือ ท่ีอยู และเบอรโทรศัพทของทาน ทานตองเซ็นช่ือในจดหมายรอง เรียน 
หากทานรองเรียนแทนผูอ่ืน กรุณาใสช่ือ ท่ีอยู เบอรโทรศัพท และ 
ความสัมพันธระหวางทาน กับบุคคลนั้น (เชน เพื่อน ทนาย พอ แม ฯลฯ) 

 

• ช่ือและท่ีอยูของหนวยงาน สถาบัน หรือแผนก มีทานเช่ือวาปฏิบัติตอ 
ทานดวยความมีอคติและความลําเอียง 

 

• ระบุขอมูลวาเหตุอคติและความลําอียงเกดิข้ึนอยางไร ทําไม และ เม่ือ 
กรุณาระบุรายละเอียดใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได หากทานทราบโปรด 
ระบุช่ือของผูท่ีทานเช่ือวาปฏิบัติตอทานดวยความมีอคติและความลํา เอียง  

 

• ช่ือของบุคคลอ่ืนๆ ท่ี FEMA สามารถติดตอเพื่อขอขอมูลเพิ่มเติม 
เพื่อสนับสนุนและใหความกระจางเกีย่วกับขอกลาวหาของทาน 

 

FEMA จะจัดการกับการรองเรียนของขาพเจาอยางไร  เม่ือทานทําเร่ืองรองเรียน FEMA จะพิจารณา 
วามีอํานาจในการสืบสวนขอกลาวหาของทานหรือไม หาก FEMA รับเร่ือง รองเรียน ของทาน ทาง 
หนวยงานจะสืบสวนและพยายามแกไขความผิดท่ีเกิดข้ึน หากไมสามารถเจรจาใหแกไขความผิด 
นั้นได เราจะใชมาตรการทางกฎหมาย 
 

จะเกิดอะไรข้ึนหากขาพเจาถูกแกแคนเนื่องมาจากการรองเรียน  ทานควรทราบวาเจาหนาท่ีหรือ 
หนวยงานของรัฐไมมีสิทธ์ิแกแคนทาน เพราะการท่ีทานหรือบุคคลอ่ืน ต้ังขอหาใหการ หรือทําการ 
รองเรียน ภายใตการคุมครองของกฎหมายพิทักษสิทธิอันชอบธรรม หากทานเช่ือวาถูกแกแคน 
ทานควรติดตอ Office of Equal Rights ของ FEMA ทันที. 
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คําอธิบายและเหตุผลในกรณีท่ีไมสามารถรับการชวยเหลือได 
 

1. การตัดสินใจขัน้ตน 
 

169 B - ไมมีสิทธ์ิ – ไมมีลายเซ็น : จากขอมูลของ FEMA ไมปรากฏลายเซ็นในแบบฟอรมใบยืนยนั 
สิทธิและใบมอบอํานาจ (Declaration & Release Form - 90-69B) ท่ียื่นไปซ่ึงแบบฟอรมนี้จําเปน 
ตอการขอความ ชวยเหลือ 
 

IAW – ไมมีสิทธ์ิ – ท่ีอยูเดียวกัน : จากขอมูลของ FEMA ในขณะท่ีเกดิภัยพิบัติผูยื่นคํารองขอรับการ 
ชวยเหลืออาศัยอยูบานเดียวกับผูยื่นคํารองอ่ืนซ่ึงไดขอรับความชวยเหลือจาก FEMA ไปแลว FEMA 
สามารถใหความชวยเหลือใบสมัครเพียง นึ่งใบตอ หนึ่งท่ีอยูเทานั้น 
 

IDUPA – ไมมีสิทธ์ิ – ใบลงทะเบียนซํ้าซอน : จากขอมูลของ FEMA ใบคํารองนี้ไดรับความชวย 
เหลือไปแลว สําหรับภัยพิบัติคร้ังนี้ FEMA จะพิจารณาคํารองเพียงหนึ่งใบตอผูสมัครหน่ึงคน เทานั้น 
 

IID – ไมมีสิทธ์ิ -  ความเสียหายไมรุนแรงพอ : จากขอมูลของ FEMA เราไดตัดสินวาความเสียหาย 
ท่ีผูยื่นคํารองไดรับไมรุนแรงจนเปนอันตรายตอการอยูอาศัยการตัดสินใจคร้ังนี้มีพื้นฐานมาจาก 
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากภยัพิบัติคร้ังนี้เทานั้น 
 

IIDV – ไมมีสิทธ์ิ – ไมผานการตรวจสอบขอมูลยืนยันตัวบุคคล : 
กอนการพิจารณาใบคํารองขอรับความชวยเหลือ FEMA จะตรวจสอบขอมูลท่ีกรอกในใบคํารอง  
ในขณะน้ีเราพบวาช่ือผูสมัครไมตรงกับหมายเลขประกันสังคม  ทําใหไมสามารถยนืยันตัวบุคคลได 
 

IMI – ไมมีสิทธ์ิ – ผิดนดัการตรวจความเสียหาย : จากขอมูลของเรา (FEMA) 
ผูสมัครไมปรากฏตัวตามท่ีได นัดหมายกับผูสํารวจความเสียหาย 
ในการพจิารณาการขอรับความชวยเหลือ ผูยื่นคํารอง (FEMA) (หรือสมา ชิก ใน 
ครอบครัวคนอ่ืนผูมีอายุเกิน 18 ป)  จะตองไปพบกับผูสํารวจความเสียหายเพื่อประเมินความ 
เสียหายของสถานท่ี (FEMA) ในขณะนี้ผูสมัครไมมีสิทธ์ิขอรับการพิจารณา 
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INCI –  ไมมีสิทธ์ิ – ไมสามารถติดตอเพื่อสํารวจความเสียหายได : ผูสํารวจความเสียหายของ 
FEMA ไมสามารถติดตอผูยื่นคํารองเพ่ือนดัหมายวันเวลาประเมินความเสียหายได ในการพิจารณา 
การขอรับความชวยเหลือดานท่ีอยูอาศัยจาก FEMA ผูยื่นคํารอง (หรือสมาชิกในครอบครัวคนอ่ืน 
ผูมีอายุเกิน 18 ป  จะตองไป พบกับผูสํารวจความเสียหายเพ่ือประเมินความเสียหายตอสถานท่ี 
ในขณะน้ีผูสมัครไมมีสิทธ์ิขอรับการพิจารณาสําหรับความชวยเหลือจาก FEMA  
 

INFI – ไมมีสิทธ์ิ – ประกันน้ําทวม : จากบันทึกของเราบานท่ีผูยื่นคํารองอาศัยอยูในขณะท่ีเกิดภยั 
พิบัติ มีประกันน้ําทวม ในการพิจารณาการขอรับความชวยเหลือในขณะนี้ผูสมัครไมมีสิทธ์ิขอรับ 
การพิจารณาเนื่องจากมีประกันน้ําทวม 
 

INI – ไมมีสิทธ์ิ – มีประกันภัย (พรอมการสํารวจความเสียหาย): จากบันทึกของเราบานท่ีผูยื่นคํารอง 
อาศัยอยูในขณะท่ีเกิดภัยพบัิติ มีประกัน ความเสียหายใดๆ ท่ีระบุในการสํารวจความเสียหายโดย เจา 
หนาท่ีจาก FEMA จะไดรับการชดเชยจากประกันของผูสมัครเอง FEMA ไมสามารถใหการชวย 
เหลือหากผูสมัครสามารถรับความชวยเหลือจากแหลงอ่ืน รวมท้ังประกนั ดังนั้นผูยื่นคํารองจึง มมี 
สิทธ์ิ ขอรับการชวยเหลือดานการซอมแซมหรือหาบานทดแทนจาก FEMA ผูยื่นคํารองควรยื่นคํา 
รองเรียกคาชดเชยจากตัวแทนประกันอยางเร็วท่ีสุด เพราะ FEMA อาจใหความชวยเหลือในสวนท่ี 
ประกันไมรับจาย  
 

INO – อุทธรณ – ไมมีสิทธ์ิ – ประกันจายเงินทดแทนคาใชจาย : จากหลักฐานท่ีผูยื่นคํารองแนบมา 
ประกันท่ีผูยืน่คํารองทําไวรับจายคาเชาบานช่ัวคราวใหผูยื่นคํารองไดอยูในระหวางการซอมแซมหรื
อสรางใหม เราไมไดรับเอกสารท่ีแสดงวาผูสมัครไดใชเงินชวยท้ังหมดท่ีมีเพื่อเชาสถานท่ีอยูช่ัวคราว 
หรือการจายเงินประกันเกิดความลาชาเกิน 30 วัน นับต้ังแตวันท่ีผูสมัครยื่นเอกสารขอรับเงินประกนั 
ดังนั้นเราจึงขอปฏิเสธคําอุทธรณของผูสมัคร และตัดสินวาผูสมัครไมมีสิทธ์ิรับเงินชวยเหลือคาเชา 
บานจาก FEMA 
 

INO – ไมมีสิทธ์ิ – ไมใชผูท่ีไดรับอนุญาตใหพํานักอยูในสหรัฐอเมริกาตามกฎหมาย : 
การจะไดรับการพิจารณาคํารองขอรับการชวยเหลือ ผูสมัครจําเปนตองกรอกแบบฟอรมยืนยนัสิทธิ 
และใบมอบอํานาจ Declaration and Release Form (90-69B) จากหลักฐานของเรา ผูยื่นคํารองไมได 
ระบุวา เปนพลเมืองบุคคลท่ีมีสถานะเทียบเทาพลเมือง หรือชาวตางดาวท่ีมีสิทธิอันชอบ ดังนั้นผู 
สมัครจึงไมมีสิทธ์ิรับความชวยเหลือจาก FEMA 
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INO – ไมมีสิทธ์ิ – ไมสามารถพิสูจนความเปนเจาของได  : 
หลักฐานของเราแสดงใหเหน็วาผูสมัครยังมิไดพิสูจนวาเปนเจาของบานในขณะท่ีเกดิภัยพิบัติ 
ดังนั้นผูสมัครจึงไมมีสิทธ์ิขอรับการซอมแซมหรือการสรางบานใหมทดแทนจาก FEMA 
 

INONV – ไมมีสิทธ์ิ – ไมสามารถยืนยันการพักอาศัย : เม่ือผูสมัครยื่นคํารองขอรับความชวยเหลือผู 
สมัครไดแจง FEMA วาไดอยูอาศัยในบานนั้นมานานหลายป แตเม่ือ FEMA ไปสํารวจความเสียหาย 
ผูสมัครไมสามารถแสดงหลักฐานประกอบวานั่นเปนบานท่ีผูสมัครเคยอยูอาศัยจริง เม่ือไมสามารถ 
ยืนยนัขอมูลนัน้ได ผูสมัครจึงไมมีสิทธ์ิรับความชวยเหลือเร่ืองท่ีพักอาศัยจาก FEMA 
 

INR – ไมมีสิทธ์ิ -  ไมยอมยายท่ี : จากหลักฐานของ FEMA ผูสมัครแจงใหผูสํารวจความเสียหายจาก 
FEMA ทราบวาไมตองการยายออกจากบานท่ีไดรับความเสียหายในขณะท่ีกําลังซอมแซม เม่ือผู 
สมัครไมยอมยายออก ผูสมัครจึงไมมีสิทธ์ิขอรับความชวยเหลือจาก FEMA ในขณะนี้ 
 

INS – ไมมีสิทธ์ิ – มีประกัน (ไมไดรับการสํารวจความเสียหาย) : จากหลักฐานท่ีเรามีบานท่ีผูยื่นคํา 
รองอาศัยในชวงท่ีเกดิภยัพิบัติมีประกัน ความเสียหายใดๆ ท่ีระบุไวใน ใบคํารองขอรับความชวย 
เหลือควรไดรับเงินชดเชยจากประกนัของผูสมัครเอง FEMA ไมสามารถใหการชวยเหลือหากผู 
สมัคร สามารถรับความชวยเหลือจากแหลงอ่ืน รวมท้ังประกัน ดังนั้นผูยื่นคํารองจงึไมมีสิทธ์ิขอรับ 
การชวยเหลือดานการซอมแซมหรือสรางบานทดแทนจาก FEMA ผูยืน่คํารองควรยืน่คํารองเรียกคา 
ชดเชยจากตัวแทนประกันอยางเร็วท่ีสุด เพราะ FEMA อาจใหความชวยเหลือในสวนท่ีประกันไมรับ 
จาย  
 

IOVR – ไมมีสิทธ์ิ – ความเสียหายเกินยอดเงินชวยเหลือสูงสุดท่ี FEMA รับจาย : จากหลักฐานของ 
FEMA ผูยื่นคํารองไดรับยอดเงินชวยเหลือจํานวนสูงสุดจาก FEMA เปนคาท่ีพักอาศัยและจําเปน 
ดานอ่ืนๆ ดังนัน้ผูยื่นคํารองจงึไมมีสิทธ์ิขอรับเงินชวยเหลือเพิ่มเติมจาก FEMA 
 

ISC – ไมมีสิทธ์ิ – อยูในเขตที่ไมรวมโครงการ SFHA : จากหลักฐาน FEMA บานท่ีไดรับความ 
เสียหายจากน้ําทวมอยูในเขตน้ําทวมท่ีไมเขารวมโครงการทําประกันน้ําทวมท่ัวประเทศ เนื่องจาก 
บานหลังนี้อยูในพื้นท่ีเส่ียงพิเศษและเขตที่อยูอาศัยของผูยื่นคํารองไมทําประกันรวม FEMA จึงไม 
สามารถชวยซอมแซมหรือสรางบานใหไมไดในขณะนี ้
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NCOMP – ฝาฝนขอบังคบัของประกันน้าํทวม : จากหลักฐานของ FEMA ผูสมัครจําเปนตองมี ประ 
กันน้ําทวม ในสถานท่ีอยู เนือ่งจากบานหลังนี้ไดรับความเสียหายจากน้ําทวม และผูยื่นคํารองไมมี 
ประกันน้าํทวมท่ียังมีผลบังคับใชกับโครงการประกันภัยรวมท่ัวประเทศ FEMA จึงไมสามารถชวย 
ซอมแซมหรือสรางบานทดแทนใหในขณะนี้ อยางไรก็ตาม FEMA อาจสามารถใหความชวย เหลือ 
ดานคาเชา หากผูสํารวจความเสียหายตัดสินวาบานหลังนั้นเปนอันตรายและผูยื่นคํารองจําเปนตอง 
ยายท่ีอยูระหวางการดําเนนิการซอมแซม 
 

WVO - ถอน – เพิกถอนคํารองขอรับความชวยเหลือดวยความสมัครใจ : จากหลักฐานของ FEMA 
ผูสมัครแจงความจํานงวาไมตองการรับความชวยเหลือจาก FEMA 
และขอถอนใบสมัครขอรับความชวยเหลือ     
 

2.  การตัดสินใจในข้ันอุทธรณ 
A-I69B- อุทธรณ -  ไมมีสิทธ์ิ – ไมมีลายเซ็น (90‐69B): จากขอมูลของ FEMA 
ไมปรากฏวามีแบบฟอรมใบยืนยนัสิทธิและใบมอบอํานาจ (Declaration & Release Form (90-69B)) 
ท่ีลงลายมือช่ือของผูสมัครรายน้ีอยูในแฟม สายดวนสํานกังานฉุกเฉินกลาง (FEMA) 
จะใหความชวยเหลือไดก็ตอเม่ือมีการลงลายมือช่ือและลงวันท่ีในแบบฟอรม 90‐69B 
และมีแบบฟอรมนี้อยูในแฟมเทานั้น  
 
A-IAW- อุทธรณ – ไมมีสิทธ์ิ – ท่ีอยูเดียวกัน : ในจดหมายกอนหนานี้ เราไดอธิบายวาจากขอมูลของ 
FEMA ในขณะท่ีเกดิภยัพิบัติผูยื่นคํารองขอรับการชวยเหลืออาศัยอยูบานเดียวกับผูยื่นคํารองอ่ืนซ่ึง 
ไดขอ รับความชวยเหลือจาก FEMA ไปแลว ทาง FEMA ไดพิจารณาเอกสารเพ่ิมเติม แตยังคงไม 
สามารถตรวจสอบไดวาผูยืน่คํารองมีท่ีอยูตางไปจากบุคคลท่ียื่นใบสมัครไปแลว ดังนั้นทางเราจึงขอ 
ปฏิเสธ การอุทธรณ และผูสมัครไมมีสิทธ์ิขอรับความชวยเหลือจาก FEMA  
 

A-IID - อุทธรณ – ไมมีสิทธ์ิ -  ความเสียหายไมรุนแรงพอ - เจาของ : ในจดหมายฉบับกอนหนานี้ 
เราไดแจงใหผูยื่นคํารองทราบวาไมมีสิทธ์ิในการขอรับความชวยเหลือจาก FEMA เพราะระหวางการ 
สํารวจความเสียหาย เราไดตัดสินวาความเสียหายท่ีผูยื่นคํารองไดรับไมรุนแรงจนเปนอันตรายตอ 
การ อยูอาศัย การตัดสินใจคร้ังนี้มีพื้นฐานมาจากความเสียหายท่ีเกดิข้ึนจากภยัพิบัติคร้ังนี้เทานั้น เรา 
ไดอธิบายวา แมภัยพิบัติคร้ังนี้อาจกอใหเกดิความเสียหายเล็กๆ นอยๆ แตสมเหตุสมผล ท่ีจะคาดหวัง 
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ใหผูยื่นคํา รอง หรือเจาของบานดําเนนิการซอมแซมดวยตนเองเราไดอธิบายถึงเอกสารที่ สามารถ 
แนบมาเพื่อ แสดงวาภยัพิบัตินั้นเกดิกอใหเกิดอันตรายจนไมสามารถพักอาศัยได เราไดพิจารณาการ 
อุทธรณ และตัดสินวาการตัดสินใจคร้ังแรกของเราถูกตองแลว บานหลังนั้นไมไดรับความเสียหาย 
จาก ภยัพิบัติจนทําใหผูสมัครไมสามารถอยูอาศัยได 
 

A-IIDV - อุทธรณ – ไมมีสิทธ์ิ – ไมผานการตรวจสอบขอมูลยืนยันตัวบุคคล : 
ในจดหมายกอนหนานี้ เราขอขอมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวบุคคล กอนการพิจารณาคํารองขอรับความ 
ชวยเหลือ FEMA จะตรวจสอบขอมูลท่ีกรอกในใบคํารอง  ในขณะน้ีเราพบวาช่ือผูสมัครไมตรงกับ 
หมายเลขประกันสังคม  ทําใหไมสามารถยนืยันตัวบุคคลได เราไดอธิบายถึงเอกสารที่สามารถนํา 
มาใชประกอบการยืนยันตัวบุคคลได FEMA ไดทบทวนคําอุทธรณและเอกสารเพิ่มเติมแตยังคง 
ไมสา มารถยืนยันตัวบุคคลได ดังนัน้ทางเราจึงขอปฏิเสธการอุทธรณ และไมสามารถพิจารณาคํารอง 
ไดในขณะนี ้ 
 

A-IMI – อุทธรณ - ไมมีสิทธ์ิ – ผิดนดัการตรวจความเสียหาย : ในจดหมายกอนหนานี้เราไดอธิบาย 
วาในการพิจารณาการขอรับความชวยเหลือจาก FEMA ผูยื่นคํารอง (หรือสมาชิกในครอบครัวคน 
อ่ืน ผูมีอายุเกนิ 18 ป  จะตองไปพบกับผูสํารวจความเสียหาย เพื่อประเมินความเสียหาย ตอสถานท่ี 
ขอมูลของเราระบุวา ผูสมัครไมปรากฏตัวตามท่ีไดนดัหมายกับ ผูสํารวจความเสียหาย ของ FEMA 
จากนั้นผูสมัคร จงึไดติดตอสาย ดวนของ FEMA และ นดัวันเวลาใหม แตไมปรากฏตัว ณ วันนัด 
อีกคร้ัง ดังนั้นเราจึงไมสามารถ ชวยผูสมัคร ได มากกวานี ้
 

A-INCI – อุทธรณ -  ไมมีสิทธ์ิ – ไมสามารถติดตอเพื่อสํารวจความเสียหายได : 
ในจดหมายกอนหนานี้ FEMA ไดอธิบายวาในการพจิารณาการขอรับความชวยเหลือจาก FEMA 
ผูยื่นคํารอง (หรือ สมาชิกในครอบครัวคนอ่ืน ผูมีอายุเกนิ 18 ป)  จะตองไปพบกับผูสํารวจ ความ 
เสียหาย เพื่อประเมิน ความเสียหายตอสถานท่ี และ ผูสํารวจความเสียหายของ FEMA ไมสามารถ 
ติดตอผูยื่นคํารอง เพื่อนัดหมายวัน เวลา ได จากนั้นผูสมัครจึงไดติดตอสายดวนของ FEMA 
ขอใหจัดผู สํารวจความเสียหายคนใหม แตผูสํารวจคน ใหม กย็ังไมสามารถติดตอผูสมัครได 
ดังนั้นเราจึง ไมสามารถชวยผูสมัครไดมากกวานี ้
  
A-INFI – อุทธรณ - ไมมีสิทธ์ิ – ขาดจดหมายแจงการรับหรือปฏิเสธการจายเงินชดเชยน้ําทวม 
จากประกัน: 
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จดหมายกอนหนานี้ไดแจงวาผูสมัครไมมีสิทธ์ิรับความชวยเหลือดานการซอมซอมและสรางบานทด
แทนจาก FEMA เนื่องจากมีประกันน้าํทวม เราไดอธิบายถึงเอกสารที่สามารถนํามาใชประกอบการ 
อุทธรณได เราไดทบทวนคําอุทธรณและเอกสารเพิ่มเติมแตยังคงไมสามารถตรวจสอบจํานวนเงิน 
ชดเชยท่ีไดรีบได ดังนัน้ทางเราจึงขอปฏิเสธการอุทธรณ และผูสมัครไมมีสิทธ์ิขอรับขอรับความชวย 
เหลือ เร่ืองท่ีอยูอาศัย 
 

A-INI- A-INS - อุทธรณ - ไมมีสิทธ์ิ –ขาดจดหมายแจงการรับหรือปฏิเสธการจายเงินชดเชย 
จากประกัน: 
จดหมายกอนหนานี้ไดแจงวาผูสมัครไมมีสิทธ์ิรับความชวยเหลือดานการซอมซอมและสรางบานทด
แทนจาก FEMA เนื่องจากมีประกัน เราไดอธิบายถึงเอกสารที่สามารถนํามาใชประกอบการอุทธรณ 
ได เราไดทบทวนคําอุทธรณและเอกสารเพิม่เติมแตยงัคงไมสามารถดําเนินการไดเพราะไมไดรับราย 
ละเอียดของจํานวนเงินชดเชยหรือจดหมายปฏิเสธการชดเชยเงินจากประกัน หากผูสมัครมีขอสงสัย 
เกี่ยวกับเอกสารเพิ่มเติม กรุณาติดตอสายดวน FEMA 
 

A-INO – อุทธรณ – ไมมีสิทธ์ิ – เลยกําหนด 60 วัน : จดหมายกอนหนานี้ไดแจงวา หากผูยื่นคํารอง 
ประสงคจะยืน่อุทธรณตอการตัดสินใจของ FEMA ผูยื่นคํารองจะตองยืน่ เอกสารภายใน 60 วัน นับ 
แตทราบผลการตัดสิน ผูสมัครไมไดยื่นเอกสารภายในกาํหนด 60 วัน ดังนั้นเราจะไมพิจารณาคําขอ 
อุทธรณยกเวนวาผูสมัครประสบเหตุอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้  1) ตองเขาโรงพยาบาลเพราะเจ็บ 
ปวย พิการ หรือสมาชิกคนใดคนหนึ่งในครอบครัวเสียชีวิต  2) มีธุระสวนตัวหรือธุรกิจตองเดนิทาง 
ออกจากพ้ืนท่ีจนเลยกําหนดเวลา หากผูสมัครตองการให FEMA พิจารณาคํารองขออุทธรณ ผู 
สมัครสามารถเขียนจดหมายประกอบเอกสารท่ีจําเปนตางๆ เพื่ออธิบายสาเหตุท่ีไมสามารถยื่น 
คํารองตามกําหนดเวลา 
 

A-INO – อุทธรณ - ไมมีสิทธ์ิ –  ประกันความเสียหายมีมูลคาสูงกวาท่ี FEMA ประเมิน : เนื่องจาก 
FEMA ไมใชบริษัทประกันสวนบุคคล โครงการซอมแซมท่ีอยูอาศัยของ FEMA จึงจํากัดเฉพาะการ 
ซอมแซมท่ีจําเปนเทานั้น ดังนั้นจึงถือเปนเร่ืองไมปกติหากมูลคาการประกันสูงกวาจํานวนเงินท่ี 
FEMA ชวยออกได เพราะ FEMA ไมสามารถทดแทนความชวยเหลือท่ีประกันมีได ดังนั้นจึงตอง 
ปฏิเสธคํารองอุทธรณของผูสมัคร 
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A-INO –  อุทธรณ - ไมมีสิทธ์ิ – ไมใชผูท่ีไดรับอนุญาตใหพํานักอยูในสหรัฐอเมริกาตามกฎหมาย : 
จดหมายฉบับกอนหนานี้ไดแจงใหทานทราบวา FEMA จะไมพจิารณาคํารองขอรับการชวยเหลือ จน 
กวาจะไดรับแบบฟอรมยืนยนัสิทธิและใบมอบอํานาจ Declaration and Release Form (90-69B) ท่ีมี 
ผูยื่นคํารองหรือสมาชิกในครอบครัวระบุวาเปนพลเมือง บุคคลท่ีมีสถานะเทียบเทาพลเมืองหรือ ชาว 
ตางดาวท่ีมีสิทธิอันชอบ นอกจากนั้นเรายังไดแนะนําใหผูสมัครกรอก และสงใบคํารองอีกอยาง หนึ่ง 
เราไดทบทวนคําอุทธรณและเอกสารเพิ่มเติมแตยังไมสามารถตัดสินไดวา ผูยืน่คํารองหรือสมาชิกใน 
ครอบครัวระบุวาเปนพลเมือง บุคคลท่ีมีสถานะเทียบเทาพลเมืองหรือชาวตางดาวท่ีมีสิทธิอันชอบ 
ดังนั้นจึงขอปฏิเสธคํารองอุทธรณของผูสมัครและไมรับพิจารณาคํารองขอรับความชวยเหลือจาก 
FEMA 
 

A-INO – อุทธรณ - ไมมีสิทธ์ิ – ไมสามารถพิสูจนความเปนเจาของได  : 
จดหมายฉบับกอนหนานี้แจงใหทราบวาผูสมัครยังมิไดพิสูจนวาเปนเจาของบานในขณะท่ีเกิดภัยพิบั
ติ เราไดอธิบายถึงเอกสารที่สามารถนํามาใชประกอบการพิสูจนความเปนเจาของ  เราไดทบทวนคํา 
อุทธรณและเอกสารเพิ่มเติมแตยังคงไมสามารถตรวจสอบวาผูสมัครเปนเจาบานจริง ดังนั้นเราจึงขอ 
ปฏิเสธการอุทธรณ และ ผูสมัครไมมีสิทธ์ิขอรับการซอมแซมหรือการสรางบานใหมทดแทนจาก 
FEMA 
 

A-INO – อุทธรณ – ไมสามารถจายเงินชวยสูงกวาคาเชาท่ีไดรับอนุมัตไิด : กอนหนานี้ เราไดอธิบาย 
วาเงินชวยเหลือคาเชาบานรายเดือนพิจารณาจากจํานวนหองนอนของบานท่ีผูสมัครพักอยูเม่ือเกิดภัย
พิบัติ และจํากดัเฉพาะอัตราคาเชาบานท่ี FEMA และการเคหะแหงสหรัฐฯ (US. Department of 
Housing and Urban Development, HUD) กําหนด เราไดทบทวนคําอุทธรณและ เอกสารเพ่ิมเติม 
และตัดสินวาจาํนวนคาเชารายเดือนท่ีเราจายใหเปนอัตราที่เหมาะสม  ดงันั้นเราจึงขอปฏิเสธการ 
อุทธรณ เราไมสามารถจายคาเชารายเดือนท่ีสูงกวานี้ได 
 

A-INONV –อุทธรณ - ไมมีสิทธ์ิ – ไมสามารถยืนยันการพักอาศัย : จดหมายกอนหนานี้ไดแจงวา เรา 
ไมสามารถตรวจสอบไดวาบานท่ีผูสมัครแจงวาไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติเปนบานท่ีผูสมัครอยู
อาศัยในบานนัน้มานาน เราไดทบทวนคําอุทธรณและเอกสารเพ่ิมเติมแตยังคงไมสามารถ ตรวจสอบ 
ไดวาขอมูลนัน้เปนจริง ดังนั้นเราจึงขอปฏิเสธการอุทธรณ และผูสมัครไมมีสิทธ์ิรับความชวยเหลือ 
เร่ืองท่ีพักอาศัยจาก FEMA 
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A-IOVR – อุทธรณ - ไมมีสิทธ์ิ – ความเสียหายเกินยอดเงินชวยเหลือสูงสุดท่ี รับจาย : 
ในจดหมายกอนหนานี้ เราไดอธิบายวา ผูสมัครจะไมมีสิทธ์ิรับความชวยเหลือเพิ่มเติมจาก FEMA 
เนื่องจาก FEMAไดใหความชวยเหลือคาท่ีพักอาศัยและจําเปนดานอ่ืนๆ จนเต็มยอดเงินชวยเหลือ 
สูงสุด เราไดทบทวนคําอุทธรณและเอกสารเพิ่มเติม แตหลักฐานท่ีเรามียังระบุวาผูสมัคร ไดรับเงิน 
ชวยเหลือเต็มจํานวนแลว ผูยื่นคํารองจึงไมมีสิทธ์ิขอรับเงินชวยเหลือเพิ่มเติมจาก FEMA 
 

A-ISC – อุทธรณ – ไมมีสิทธ์ิ – อยูในเขตที่ไมรวมโครงการ SFHA : จดหมายกอนหนานี้ ไดอธิบาย 
ใหผูสมัครทราบวาผูสมัครไมมีสิทธ์ิรับความชวยเหลือดานการซอมแซมหรือสรางบานทดแทนจาก 
FEMA เนื่องจากบานท่ีไดรับความเสียหายจากน้ําทวมอยูในเขตน้ําทวมท่ีไมเขารวมการทําประกัน 
น้ําทวมท่ัวประเทศ (NFIP) จดหมายฉบับนั้นยังไดอธิบายถึงเอกสารที่สามารถนํามาประกอบการ 
อุทธรณ และเราไดทบทวนคํารองขออุทธรณและเอกสารเพิ่มเติม หลักฐานของเราก็ยงัระบุวา บาน 
ของผูสมัครอยูในพื้นท่ีน้ําทวมและความเสียหายท่ีเกดิข้ึนเกิดจากภาวะน้ําทวม ดังนั้นจึงขอปฏิเสธ 
คําอุทธรณ ผูยื่นคํารองไมสามารถรับความชวยเหลือจาก FEMA ได 
 

A-NCOMP- อุทธรณ – ฝาฝนขอบงัคับของประกันน้ําทวม : 
จดหมายกอนหนานี้ไดแจงใหทราบวาผูยืน่คํารองไมมีสิทธ์ิรับความชวยเหลือดานการซอมแซมและ
สรางบานทดแทนจาก FEMA เพราะผูสมัครไมไดปฏิบัติตามขอบังคับดวยการมีประกัน น้ําทวม ใน 
พื้นท่ีของตน เนื่องจากเราไมไดรับเอกสารใดๆ ท่ีจะตัดสินวาบานหลังนั้นไมไดรับความเสียหาย 
เพราะนํ้าทวม และ/หรือ ไมไดรับเอกสารท่ีแสดงวาผูสมัครมีประกันน้ําทวมท่ียังมีผลบังคับใช 
ทางเราจึงขอปฏิเสธคําอุทธรณ ถเรถ 
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ตัวอยาง – แบบฟอรมยืนยันสิทธิและใบมอบอาํนาจ 
(FEMA Form 90-69 B Declaration and Release) 
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หากทานสงสัยวามีผูใดกรอกเอกสารเท็จเพื่อเรียกรองคาเสียหาย 
กรุณาโทรศัพทติดตอ สายดวนทุจริตของ FEMA 

 
 

1-800-323-8603 
 
 

โปรดชวยเปนหูเปนตาให FEMA  
ชวยกันสอดสองใหแนใจวาเงินชวยเหลือเพื่อการบรรเทาสาธารณภัย 

ถึงมือผูที่สมควรไดรับ 
 
 

การกรอกเอกสารเท็จเพื่อหวังเงินชดเชยถือเปนความผิดทางอาญา 
 
 

FEMA 
ชวยเหลือทุกคนและทุกครอบครัวท่ีประสบภัยพิบัติและมีคุณสมบัติสําหรับการเปนผูขอรับความชวยเหลือค

รบถวน เจาหนาท่ีรัฐบาลกลาง รัฐ ทองถ่ิน หรือเจาหนาท่ีใดๆ 
ก็ไมอาจมีอคติตอบุคคลใดบุคคลหน่ึงอันเนื่องมาจากเช้ือชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ ภูมิลําเนา ความพิการ 

หรือสถานะทางเศรษฐกิจ 

 

 


