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องคกรเพื่อการบริหารจัดการสถานการณฉุกเฉินแหงรัฐบาลกลาง (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) และหัวขอ 44 ของกฎระเบียบปฏิบัติของรัฐ (Code Federal Regulations - CFR)
วาดวยการใหความชวยเหลือดานการเงิน และบริการอื่นๆ ในกรณีจําเปน แกบุคคล และครอบครัว ผูซึ่งประ
สบภัยพิบัติ และมีคาใชจายอันจําเปน รวมถึงตองการความชวยเหลือดานอื่นๆ อยางเรงดวน
ซึ่งผูประสบภัยพิบัติไม สามารถหารายได หรือชวยเหลือตนเองจากวิธกี ารอื่นๆ

เรียน ผูสมัครทุกทาน
เนื่องจากความพยายามอยางตอเนื่องที่จะสื่อสารอยางชัดเจนถึงขอกําหนด เอกสารสําคัญ และขั้นตอนตางๆ
ของ โครงการในการใหความชวยเหลือ รายบุคคล และครอบครัว โดยองคกรเพื่อการ
บริหารจัดการสถานการณ ฉุก เฉินแหงรัฐบาลกลาง (Individuals and Households Program - IHP)
จึงไดจัดทําคูมือนี้ขึ้นสําหรับ แจก คูมือนี้ไดรวบรวมขอมูลอันนาสนใจที่เกี่ยวของกับโครงการ IHP
หากทานมีคําถามเฉพาะที่เกี่ยวกับภัย พิบัติ ทานสามารถเขาเยี่ยมชมเวบไซต www.fema.gov หรือติดตอ
ที่สายดวนเพื่อใหการชวยเหลือของสํานัก งานจัดการฉุกเฉิน องคกรเพื่อการบริหารจัดการสถานการณ
ฉุกเฉินแหงรัฐบาลกลาง (Helpline) หมาย เลขโทรศัพท 1-800-621-3362 (FEMA)
(สําหรับผูมีปญหาดานการไดยินสามารถ ติดตอไดที่หมายเลขโทรศัพทTTY 1-800-462-7585)
เพื่อการดําเนินตามพระราชบัญญัติการจัดการฟนฟูอยางฉุกเฉินหลังวาตภัยแคทรีนา (Post Katrina Emergency
Management Reform Act) ในป 2006 สํานักงานจัดการฉุกเฉินกลาง (FEMA)ไดทําการปรับนโยบายและโครง
การตางๆ ใหมีความทันสมัย โดยไดบรรจุสิทธิตางๆ เขาไว เพื่อใหอํานาจแกสํานักงานจัดการฉุกเฉินกลาง (FEMA)
เปนผูใชสิทธิ ที่ไดรับมอบหมายจากสภานิติบัญญัติ(Congress) ใหบังคับใชนโยบาย ตามขั้นตอนตางๆ ที่ไดระบุไว
ในคูมือการ สมัครฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรสูสาธารณชน ผานทางเวบไซตของสํานักงานจัดการฉุกเฉินกลาง
(FEMA) และศูนยฟน ฟูภัยพิบัติ ตลอดจนสามารถดําเนินการจัดสงทางไปรษณีย สําหรับผูสมัครที่สมัครมาทาง
โทรศัพทหรือทาง อินเทอรเน็ตอีกดวย
โครงการของสํานักงานฉุกเฉินกลาง (FEMA) นี้ไดจัดทําขึ้น โดยมีวัตถุประสงคในการใหความชวยเหลือ ทัง้
แบบรายบุคคล
และครอบครัวใหสามารถดํารงชีพไดโดยไดรับความชวยเหลือในดานความตองการขั้นพื้นฐาน ที่จําเปน
เเพื่อชวยใหเกิดการฟนฟูอยางถาวร โครงการของสํานักงานฉุกเฉินกลาง (FEMA) นี้ มิไดมุงหวังที่จะ
จัดสรางที่พัก อาศัย หรือจัดหาอุปกรณเครื่องใชในสภาพกอนเกิดภัยพิบัติ คืนใหกับผูประสบภัยแตอยางใด
ทางโครงการหวังเปนอยางยิง่ ที่จะไดรวมชวยเหลือผูประสบภัยทุกทาน ในกระบวนการฟนฟูหลังภัยพิบัติ
ดวยความปรารถนาดี
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ขอมูลทั่วไปของโครงการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติแบบรายบุคคล
และครอบครัว (The Individuals and Households Program - IHP)
วัตถุประสงค เมื่อเกิดภัยพิบตั ิ โครงการใหความชวยเหลือผูประสบภัยแบบรายบุคคล และครอบครัว (Individuals and
Households Program - IHP) จะให ความชวยเหลือดานการเงิน และบริการอื่นๆ
แกประชาชนที่อาศัยในบริเวณที่เกิดภัยพิบัติ ซึ่งตองเปนกรณีที่บริษทั
ประกันภัยไมสามารถชดเชยความสูญเสียอันเกิดขึ้นได และที่อยูอาศัยไดรับความเสียหายอยางรายแรง
คูมือนี้ใหขอมูลที่จะทําใหทานเขาใจโครงการ IHP และอธิบายวิธีการสมัครอยางละเอียด ทานตองเปนผูมีคุณสม
บัติครบถวนตามที่โครงการระบุไวจึงจะสามารถขอรับความชวยเหลือไดโครงการ IHP มุงใหความชวยเหลือตอ
ทานที่มีคาใชจา ยที่จําเปน อันมิสามารถชดเชย หรือหามาไดดว ยวิธีการอื่น
ขอจํากัด โครงการ IHP ไมครอบคลุมความสูญเสียแบบเบ็ดเสร็จ อันเกิดตอทรัพยสินของทาน (บาน ทรัพยสิน และ
อุปกรณเครื่องใชในครัวเรือน) ที่ถูกทําลายจากภัยพิบัติ
โครงการ IHP มิไดมีเปาหมายที่จะซอมแซมทรัพยสินของทานที่เสียหายจากภัยพิบัติ ใหอยูใ นสพาบดีเทาเดีม
ในบางกรณี โครงการ IHP อาจใหความชวยเหลือดวยจํานวนเงินที่เพียงพอหรือมากเทาที่ โครงการกําหนดไว
สําหรับใหทานซอมแซมทรัพยสินที่เสียหาย
โครงการ IHP ไมครอบคลุม และไมชดเชยความเสียหายทุกประการอันเกิดจากภัยพิบัติ ที่มีตอ หรือสงผล
กระทบตอธุรกิจของทาน
ตามกฏหมาย โครงการ IHP ไมสามารถมอบเงินชดเชยความเสียหายทีม่ ีตอทรัพยสมบัติของทาน
ในกรณีที่ความเสียหายเหลานั้นไดรับความคุมครองจากการประกันภัยของทาน
ถึงแมวา โครงการ IHP จะใหความชวยเหลือดานการเงิน แตเงินชดเชยความเสียหายจากภัยพิบัตทิ ี่มาจากรัฐบาลกลาง
ยังอยูในรูปแบบของเงินกูยืม จากหนวยงานสนับสนุนผูประกอบการคา และธุรกิจขนาด ยอม (Small Business
Administration - SBA) ที่ทา นจะตองชําระคืน ผูสมัครโครงการ IHP อาจตองยื่นคํารอง ขอความชวยเหลือจาก SBA
กอน ที่จะไดรบั การพิจารณาใหความชวยเหลือจากโครงการ IHP อยางไรก็ตาม ทานไมจําเปนตองยื่นใบคํารองขอ
กูยืมเงินจาก SBA เพื่อรับการ พิจารณาจาก FEMA ในการใหความชวยเหลือเพื่อการเชาที่อยูอาศัย

www.fema.gov

1

ประเภทของความชวยเหลือ
ประเภทของความชวยเหลือ และรายละเอียดตามที่ระบุไวในโครงการ IHP มีดังตอไปนี้
ที่อยูอาศัยชั่วคราว (Temporary Housing) (ที่อยูอาศัยทีส่ ามารถพํานักไดในระยะเวลาจํากัด): เงิน
คาเชาที่พัก หรือรัฐบาลจะจัดสรรที่อยูอาศัยชั่วคราวใหในกรณีที่ไมมีสถานที่ใหเชาอาศัย
การซอมแซม (Repair): เจาของบานสามารถขอรับเงินชวยเหลือเพื่อนํามาซอมแซมความเสียหาย
ของที่พักอาศัยอันเกิดจากภัยพิบัติ ซึ่งความเสียหายนั้นตองมิไดรับความคุมครองจากประกันภัย
ของทาน การใหความชวยเหลือดังกลาวมีวตั ถุประสงคในการซอมแซมที่พักอาศัยใหมีความแข็งแรง
มั่นคง ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย และมีประสิทธิภาพในการใชงาน
การกอสรางทดแทน (Replacement): เจาของบานสามารถขอรับเงินชวยเหลือเพื่อนํามากอสราง
ที่พักอาศัยขึ้นใหม เพื่อทดแทนที่พักอาศัยเกา อันเกิดความเสียหายจากภัยพิบัติ ซึ่งความเสียหายนั้น
ตองมิไดรับความคุมครองตามที่ระบุไวในกรรมธรรมของทาน การใหความชวยเหลือดังกลาวมี
วัตถุประสงคที่จะชวยเหลือเจาของบาน ดานคาใชจายในการกอสรางที่พักอาศัยขึ้นใหม
การสรางที่อยูอ าศัยถาวร หรือกึ่งถาวร (Permanent/ Semi Permanent Housing Construction):
ไมวาจะเปนการใหความชวยเหลือทางตรง หรือใหความชวยเหลือดานการเงินสํา หรับการกอสรางที่อยูอาศัยตาม
ขอกําหนดของสํานักงานฉุกเฉินกลาง (FEMA) ผูประสบภัยพิบตั ิที่อาศัยในชนบท หรืออาศัยอยูใ นพื้นที่หางไกลเมือง
ซึ่งความชวยเหลือประเภทอืน่ ไมสามารถกระทําไดเทานัน้ จึงจะมีสิทธิขอรับความชวยเหลือประเภทนี้
ความตองการดานอื่นๆ (Other needs): การใหความชวยเหลือดานการเงินเพื่อนําไปชําระคาใชจายทีจ่ ําเปน
อันเกิดจากภัยพิบัติ อันไดแก คารักษาพยาบาล คาฑันตกรรม คาจัดงานศพ ทรัพยสินตางๆ คายานพาหนะ
คาขนยายและจัดเก็บ รวมไปถึงคาใชจายอื่นๆ ตามที่กฏหมายระบุไว
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FEMA Disaster Helpline ที่หมายเลข 1-800-621-3362 (FEMA)

(สําหรับผูมีปญหา ดานการ ไดยิน หรือดาน การพูด สามารถ ติตตอมาที่หมายเลข 1-800-462-7585)

สิทธิพลเมืองอันชอบธรรม และการใหความชวยเหลือแกผูประสบภัยพิบัติ
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)
คือกฏหมายทีใ่ หอํานาจในการใหความชวยเหลือเมื่อประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกาประกาศ ใหรัฐนั้นๆ เปนเขต
แหงภัยพิบัติ ตามมาตรา 308 แหงพระราชบัญญัติ Stafford วาดวยการใหความคุมครองประชาชนใหมีสิทธิไดรับ
ความชวยเหลือทุกประเภทอยางเทาเทียมกัน โดยมิถูกเลือกปฏิบัติโดย อิงจาก ชนชาติ สีผิว ศาสนา เชื้อชาติ เพศอายุ
หรือสถานะทางเศรษฐกิจ และกฏหมายมาตรา 309 แหงพระราชบัญญัติ Stafford นั้นไดระบุใหนําหลักการปฏิบัติตอ
ทุกปจเจกชนดวยความเสมอภาค และเทาเทียม ไปใชกับทุกๆ องคกรที่มีอุดมการณในการใหความชวยเหลือเพื่อ
การฟนฟูบูรณาการ
นอกเหนือจากนี้ หัวขอ 6 แหงพระราชบัญญัติสิทธิพลเมืองอันชอบธรรม ค.ศ. 1964 (Civil Rights Act)
วาดวยการคุมครองปจเจก บุคคลมิใหถูกเลือกปฏิบัติ โดยอิงจาก ชนชาติ สีผิว หรือเชื้อชาติ
เพื่อกีดกันจากการไดรับความชวยเหลือดาน การเงินจากรัฐบาลกลาง ตามมาตรา 504 แหงพระราชบัญญัติการฟนฟู
ค.ศ. 1973 (Rehabilitation Act) ซึ่งเปนกฏหมายบังคับใชทั่ว ราชอาณาจักร วาดวยการใหความคุมครองผูพิการ
จากการถูกเลือกปฏิบัติ หรือกีดกันจากการ ไดรับความชวย เหลือจากกองทุนของรัฐบาลกลาง หรือกองทุนที่
ดําเนินการภายใตการดูแลของรัฐบาล กลาง ตามมาตรา 508 ของพระราชบัญญัติเดียวกันนี้ ไดระบุวา การเลือกปฏิบัติ
หรือกีดกันผูพกิ ารจากการ กระทําใดๆ อันเกี่ยวเนือ่ ง กับระบบเทคโนโลยีที่ดําเนินการโดยรัฐบาลกลาง.

ขั้นตอนการใหความชวยเหลือแกผูประสบภัยพิบัติ
การใหความชวยเหลือดังตอไปนี้จะกระทําไดตอเมื่อประธานาธิปดีไดประกาศใหพื้นที่นั้นเปนเขตภัย
พิบัติเทานั้น
1.ทานสามารถสมัครทางอินเทอรเน็ตผานเว็บไซต www.fema.gov หรือทางโทรศัพท หมายเลข 1-800-6213362 (FEMA) (สําหรับผูมีปญหาดานการไดยิน หรือดานการพูด สามารถติตตอมาที่หมายเลข
1 800-462-7585) นอกเหนือจากการเตรียมอุปกรณ อาทิ ปากกา และกระดาษแลว กรุณาเตรียม
ขอมูลดังตอไปนี้ใหพรอมเพรียง
• หมายเลขประกันสังคม (Social Security Number)
• ขอมูลที่ระบุถึงความเสียหายอันเกิดจากภัยพิบัติ
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• ขอมูลกรมธรรม
• เสนทางสูที่พักอาศัยซึ่งเกิดความเสียหายจากภัยพิบัติ
• หมายเลขโทรศัพทที่สะดวกในการติดตอกลับ
ในกรณีการสมัครผานทางโทรศัพท ขอมูลตางๆ ของผูสมัครจะถูกจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร และ
เมื่อใบสมัครของผูสมัครถูกกรอกอยางเสร็จสมบูรณแลว ผูสมัครจะไดรับหมายเลข FEMA ซึ่งเปน
หมายเลขประจําตัวผูสมัคร
หากผูสมัครมีคําถามหรือขอสงสัยประการใดหลังการสมัครขอรับความชวยเหลือ หรือตองการแกไขเปลี่ยน
แปลงขอมูลที่ผูสมัครแจงไว ผูสมัครสามารถติดตอมายังศูนยใหความชวยเหลือขององคกรเพื่อ การบริหาร
จัดการสถานการณฉุกเฉินแหงรัฐบาลกลาง (FEMA Helpline) ที่หมายเลข 1-800-621-3362 (FEMA) (สําหรับ
ผูมีปญหา ดานการไดยิน หรือดาน การพูด สามารถ ติตตอมาที่หมายเลข 1800-462-7585) กรุณาเตรียมหมาย
เลขประจําตัวผูสมัครไวอยางพรอมเพรียง ในทุกครั้งของการติดตอ ทั้งนี้ ผูสมัครจะไดรับหมายเลขดังกลาว
หลังจากการสมัครขอรับความชวยเหลือ และหมายเลขดังกลาวจะระบุอยูในทุกๆ จดหมายจากโครงการ IHP
ที่จัดสงถึงผูสมัคร
2. เมื่อไหรที่ผูสมัครจะไดรับการติดตอกลับจากพนักงานสํารวจความเสียหาย (an inspector) หากผูสมัครไม
มั่นใจ หรือไมมีกรมธรรมที่สามารถครอบคลุมความเสียหายอยางทั่วถึงแลวนั้น พนักงานสํารวจความเสียหาย
จะโทรศัพทตดิ ตอผูสมัครเพื่อนัดหมายขอเขาสํารวจที่พักอาศัยของผูสมัคร และใน บางกรณี ผูสมัครอาจได
รับการติดตอกลับภายในวันที่สมัคร อยางไรก็ตาม ในกรณีทั่วๆ ไป ผูส มัครจะไดรบั การติดตอกลับจากพนัก
งานสํารวจความเสียหายภายในระยะเวลา 3-4 วัน หรือไมเกิน 10 วัน นับจากวันสมัคร
พนักงานสํารวจความเสียหาย จะประเมินความเสียหายทัง้ หมดที่เกิดจากภัยพิบัติ ตอทรัพยสินสวนตัวของ
ผูสมัครโดยไมมีคาใชจายใดๆ พนักงานสํารวจความเสียหายเปนบุคคลภายนอกที่สํานักงานฉุกเฉินไดวา
จางใหทําหนาที่ดังกลาว มิใชพนักงานประจําของสํานักงานฉุกเฉิน (FEMA) อยางไรก็ดี พนักงานสํารวจ
ความเสีย หายจะตองมีรูปถายติดบัตรประจําตัวพนักงาน และระหวางการประเมินความเสียหาย ผูสมัคร
หรือบุคคล อื่นใดที่มีอายุ 18 ป ขึ้นไป และอาศัยอยูในอาคารที่พักนั้นๆ กอนเกิดภัยพิบัติจะตองอยูดวย
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พนักงานสํารวจความเสียหายจําเปนตองขอดูหมายเลขประจําตัวผูสมัคร และผูสมัครตองแสดงหลักฐาน
แสดงความเปนเจาของ และการถือสิทธิ์ครอบครองที่พักอาศัย ตอเจาพนักงานสํารวจความเสียหาย
พนักงานสํารวจความเสียหายจะตองใหผูสมัครลงลายมือชื่อบนแบบฟอรม FEMA เพื่อรับรองความ
ถูกตองของขอมูลที่ไดจากผูส มัคร พนักงานสํารวจความเสียหายจะยื่นใบคํารอง แตพนักงานสํารวจ
ความเสียหายไมสามารถตัดสินไดวาผูสมัครมีคุณสมบัติที่จะไดรับการชวยเหลือ
3.ภายในเวลา 10 วันนับจากวันที่พนักงานสํารวจความเสียหายเขาประเมินความเสียหาย ผูสมัครจะ
ไดรับจดหมายจาก IHP เพื่อแจงใหทราบผลการสมัครขอรับความชวยเหลือ
• กรณีที่ผูสมัครมีคุณสมบัตคิ รบตามเกณฑ U.S. Treasury/State จะสงเช็ค และ จดหมาย
ไปยังผูสมัคร หรือจะโอนเงินเขาบัญชีผูสมัคร จดหมายที่สงตามไปนัน้ จะอธิบายถึงการ
ใชเงินใหตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ และผูสมัครตองปฏิบัติตามแนวทางทีร่ ะบุ
ไวในจดหมายอยางเครงครัด
• กรณีที่ผูสมัครมีคุณสมบัติไมผานตามเกณฑ ผูสมัครจะไดรับจดหมายปฏิเสธซึ่งใน
จดหมายจะระบุเหตุผล พรอมทั้งแจงถึงสิทธิที่ผูสมัครสามารถอุธรณตอไปได
• กรณีที่ผูสมัครไดรับการติดตอจาก หนวยงานสนับสนุนผูประกอบการคา และธุรกิจขนาดยอม
(SBA) เพื่อใหเขารวมโครงการการใหความชวยเหลือผูประสบภัยของ SBA (SBA Disaster
Assistance Program)
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หลักเกณฑการตัดสินเพื่อใหความชวยเหลือแกผสู มัคร
การขอรับเงินชวยเหลือเพื่อที่พักอาศัย (Housing Needs) หลังประสบภัยพิบตั ิ ผูสมัครตองมี คุณสมบัติครบ
ถวนดังตอไปนี้
• ผูสมัครไดทําประกันภัยไว แตกรมธรรมไมครอบคลุมความเสียหายที่เกิดแกที่พกั อาศัยนั้นผูสมัค
รอาจจะสามารถขอรับความชวยเหลือจาก IHP เพื่อการซอมแซมที่พักอาศัยของตนได
• ผูสมัคร หรือผูพักอาศัยในที่พักอาศัยนั้นตองเปนพลเมือง หรือเปนบุคคลที่มาสถานะเทียบเทา
พลเมือง หรือเปนคนตางดาวที่มีคุณสมบัติเหมาะสมของประเทศสหรัฐอเมริกา
• ที่พักอาศัยตั้งอยูในเขตภัยพิบัติตามคําสั่งของประธานาธิบดี
• ที่พักอาศัยทีต่ ั้งอยูในเขตภัยพิบัตินนั้ คือที่พักอาศัย ที่ผสู มัครไดพํานักอาศัยเปนเวลาสวน
ใหญตลอดปทเี่ กิดเหตุ
• ผูสมัครตองไมสามารถเขาพักอาศัยในทีพ่ ักอาศัยนั้นไดในเวลาปจจุบัน และผูสมัครยังไม
สามารถเขาไปในบานของตนอันเนื่องจากความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติ หรือที่พักอาศัย
ของผูสมัครอยูในสภาพที่ตองไดรับการซอมแซมความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติ
การขอรับเงินชวยเหลือเพื่อความจําเปนอืน่ ๆ นอกเหนือจากเพื่อ ที่พักอาศัย (Needs Other than Housing)
ซึ่งความจําเปนนั้นๆ เกิดจากผลของภัยพิบัติ ผูสมัครตองมีคุณสมบัตคิ รบ ดังตอไปนี้
• ผูสมัครสูญเสียทรัพยสินในบริเวณที่ประธานาธิบดีไดประกาศใหเปนเขตภัยพิบัติ
• ผูสมัครไดทําประกันภัยไว แตกรรมธรรมไมครอบคลุมความเสียหายที่เกิดแกทรัพยสิน
สวนตัวของผูส มัคร ผูสมัครอาจสามารถขอความชวยเหลือจาก IHP เพื่อการซอมแซม
ทรัพยสินของผูสมัครได
• ผูสมัคร หรือผูพักอาศัยในที่พักอาศัยนั้นตองเปนพลเมือง หรือเปนบุคคลที่มาสถานะเทียบเทา
พลเมือง หรือเปนคนตางดาวที่มีคุณสมบัติเหมาะสมของประเทศสหรัฐอเมริกา
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• ผูสมัครมีคาใชจายที่จําเปน หรือมีความตองการอื่นๆ อันจําเปนอยางยิ่งยวด ซึ่งเกิดจาก
ผลของภัยพิบตั ิ
• ผูสมัครยินยอมรับความชวยเหลือจากองคกรชวยเหลืออื่นๆ ที่ผูสมัครสามารถขอรับความ
ชวยเหลือได อาทิ จากบริษัทประกันภัย หรือ กองทุนกูย ืม SBA
ผูสมัครไมสามารถรับเงินชวยเหลือ หรือไดรับความชวยเหลืออื่นๆ จาก IHP ได ในกรณีดังตอไปนี้
• ผูสมัครมีบานพักสํารอง หรือบานเชาที่ไมเสียคาใชจายมีเพียงพอใหผสู มัครอาศัยอยูได
(อาทิ อาคารบานพักที่ใหเชาซึ่งไมมีผูใดอาศัยอยู)
• อาคารบานเรือนของผูสมัครที่เสียหายนั้น คือบานพักสํารอง หรือบานพักตากอากาศ
• คาใชจายที่เกิดขึ้นนั้นเปนคาใชจายจากการยายออกจากบาน เนื่องจากการเตือนภัยลวง
หนา และผูสมัครสามารถกลับคืนสูอาคารบานเรือนของตนไดทันทีหลังเกิดภัยพิบัติ
• ผูสมัครปฏิเสธความชวยเหลือจากบริษทั ประกันภัยทีผ่ ูสมัครถือกรมธรรมไว
• ความสูญเสียของผูสมัครคือการสูญเสียทางธุรกิจ (หมายรวมถึง การเกษตรเพื่อธุรกิจ อัน
นอกเหนือไปจาก การเกษตรภายในครอบครัว และกิจการที่ผูสมัครเปนนายจางของ
ตนเอง) หรือทรัพยสิน สิ่งของอื่นใดที่ทางโครงการมิไดครอบคลุมไปถึง
• อาคารบานเรือนที่ไดรับความเสียหายตั้งอยูในเขตน้ําทวม และหมูบานของผูสมัครมิไดเขา
รวมโครงการประกันภัยนำทวมแหงชาติ (National Flood Insurance Program) ในกรณี
ดังกลาว ความเสียหายของอาคารบานพักที่เกิดจากน้ําทวมจะไมไดรับการคุมครอง
อยางไรก็ตามผูสมัครอาจสามารถขอรับความชวยเหลือดานที่พักอาศัยชั่วคราว หรือสิ่ง
ตางๆ ดังตอไปนี้ที่การประกันภัยน้ําทวมไมครอบคลุม เชน บอน้ําบาดาล ระบบกําจัด
ปฏิกูล ยารักษาโรค ฑันตกรรม หรือคาใชจายในการจัดพิธีศพ
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ประเภทของความสูญเสียที่สามารถขอรับความชวยเหลือได
โครงการ IHP ใหความชวยเหลือดานการซอมแซม หรือการสรางขึ้นใหมเพื่อทดแทนสิ่งใดๆ ก็ตาม
ที่ถูกทําใหเสียหายจากภัยพิบัติ ซึ่งความเสียหายนั้นๆ ไมอยูในความคุม ครองที่ระบุไวในกรมธรรม
ของผูป ระสบภัย การซอมแซม หรือการกอสรางที่พักอาศัยขึ้นใหมนั้นอาจไมสามารถปรับปรุงใหมี
สภาพที่ดีกวาสภาพดั้งเดิมกอนถูกทําใหเสียหายจากภัยพิบัติได ยกเวนการปรับปรุงนัน้ ไดถูก
กําหนดใหดําเนินการตามหลักการควบคุมการกอสรางอาคารที่บังคับใชในปจจุบัน
ความตองการดานที่พักอาศัย (Housing Needs): เงินชวยเหลือจะตองนําไปใชเฉพาะเพื่อการ
ซอมแซมอาคารบานเรือนใหมีความปลอดภัย และถูกสุขลักษณะเพียงพอที่จะพํานักอาศัยไดเทานัน้
IHP มิใชใหเพือ่ การสราง ซอมแซม หรือปรับปรุงที่พักอาศัยใหกลับสูสภาพดั้งเดิมกอนเกิดภัยพิบัติ เงินชวย
เหลือเพื่อที่พักอาศัยสามารถนําไปใชในกรณีตางๆ ดังตอไปนี:้
• โครงสรางตางๆ ของอาคารบานเรือน (เสาเข็ม ผนังที่ประกอบขึ้นเปนบาน และหลังคา)
• หนาตาง ประตู พื้น กําแพง เพดาน และตูเก็บของตางๆ
• ระบบกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือระบบกําจัดน้ําเสีย
• บอบาดาล หรือระบบการสงน้ํา
• ระบบทําความรอน ระบบระบายอากาศ หรือระบบปรับอากาศ
• ระบบสาธารณูปโภค (ระบบไฟ ระบบประปา และระบบแกซหรือน้ํามันเชื้อเพลิง)
• ทางเขา และทางออกของบาน รวมไปถึงถนนสวนบุคคลที่เชื่อมตอไปถึงถนนสายหลัก
• การจัดสรรพืน้ ที่ การปรับพืน้ และการวางสมอของบานเคลื่อนที่ รวมถึงการเชื่อมตอ หรือ
จัดระบบ ทอระบายน้าํ ประปา ไฟฟา และทอสงแกซ ตลอดจนการติดตั้งถังขนาดใหญ ขึ้นใหม

8

FEMA Disaster Helpline ที่หมายเลข 1-800-621-3362 (FEMA)

(สําหรับผูมีปญหา ดานการ ไดยิน หรือดาน การพูด สามารถ ติตตอมาที่หมายเลข 1-800-462-7585)

ความตองการอันจําเปนดานอื่นๆ (Other than Housing Needs): เงินชวยเหลือจะตองนําไปใชสําหรับการ
ซอมแซมทรัพยสินสวนบุคคล หรือใชสําหรับคาใชจายอันจําเปนตางๆ ที่พึงเกิดขึ้นเนือ่ งจาก หรือเกีย่ วของ
กับภัยพิบัติ และความตองการอันจําเปนตางๆ นี้ตองเปนสิ่งของ หรือบริการที่สามารถปกปอง หรือทําให
ผูประสบภัยผานพนความยากลําบาก ความบาดเจ็บ หรือสภาวะอันตรายตางๆ ได เงินชวยเหลือจาก IHP
มิใชเพื่อการสราง ซอมแซม หรือปรับปรุงที่พักอาศัยใหกลับสูสภาพดัง้ เดิมกอนเกิดภัยพิบัติ เงินชวยเหลือ
เพื่อความตองการอันจําเปนดานอื่นๆ สามารถนําไปใชในกรณีตางๆ ดังตอไปนี้ :
• คารักษาพยาบาล หรือคาฑันตกรรม อันเปนผลที่เกิดจากภัยพิบัติ
• คาใชจายเพื่องานศพ และการฝงศพ อันเปนผลที่เกิดจากภัยพิบัติ
• เสื้อผาเครื่องนุงหม อุปกรณเครื่องใชในบาน (เฟอรนิเจอร อุปกรณอาํ นวยความสะดวก
ตางๆ) และเครื่องมือ (เครื่องนุงหมที่มีคุณสมบัติเฉพาะ หรือเครื่องนุงหมที่ใหความอบอุน)
ที่จําเปนตองใชสําหรับการประกอบอาชีพของทาน ตลอดจนอุปกรณประกอบการเรียนการ
สอน (อาทิ คอมพิวเตอร หนังสือเรียน และอุปกรณเครื่องเขียนอื่นๆ)
• น้ําเชื้อเพลิงสําหรับแหลงใหพลังงานความรอนประเภทตางๆ (อาทิ เครื่องทําความรอน
แบบใชน้ํามันเชื้อเพลิง แกซ และฟน)
• ขาวของเครือ่ งใชที่ตองไดรับการทําความสะอาด อันเปนผลที่เกิดจากภัยพิบัติ (อาทิ
เครื่องดูดฝุนทีเ่ ปยกชืน้ เครื่องฟอกอากาศ และเครื่องดูดความชื้น)
• ยานพาหนะที่เสียหายจากภัยพิบัติ
• คาใชจายในการขนยาย และจัดเก็บทรัพยสิน อันเปนผลสืบเนื่องมาจากภัยพิบัติ (ทั้งนี้ การ
ขนยาย และจัดเก็บทรัพยสมบัติ ตองทําขึ้นเพื่อเลี่ยงการเกิดความเสียหายเพิ่มเติม
ระหวางการซอมแซมที่พักอาศัยที่เสียหายจากภัยพิบัต)ิ
• คาใชจายที่จาํ เปนอื่นๆ หรือความตองการที่จําเปนดานอื่นๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานฉุกเฉินกลาง (FEMA)
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ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
การใชจายเงินชวยเหลือจากโครงการ IHP เพื่อซอมแซม หรือกอสรางที่พักอาศัยก็ดี หรือเพื่อความ
จําเปนดานอื่นๆ ก็ดี จะตองเปนการใชจายที่ตรงตามวัตถุประสงค และหลักการตามทีส่ ํานักงาน
ฉุกเฉินกลาง (FEMA)ระบุไวเทานัน้
• หากทานใชเงินชวยเหลือไมตรงตามวัตถุประสงค และหลักการตามที่สํานักงานฉุกเฉินกลาง
(FEMA) ไดระบุไว ทานอาจไมไดรับความชวยเหลือเพิ่มเติม และทานอาจตองชําระเงินชวย
เหลือคืนโครงการอีกดวย
• ตามปรกติ ทานจะไดรับเงินชวยเหลือมากสุดถึง 18 เดือนนับจากวันที่ประธานาธิบดีได
ประกาศใหพนื้ ที่นั้นๆ เปนเขตภัยพิบัติ
• เงินชวยเหลือนั้นเปนเงินใหเปลา ไมตองชําระคืน
• ไมเสียภาษีอากร
• เงินชวยเหลือไมนับเปนรายได หรือเปนแหลงที่มาของรายได ซึ่งใชเปนเกณฑตัดสิน
พิจารณาการขอรับสวัสดิการ (welfare) ความชวยเหลือเพื่อการดํารงชีวิตพื้นฐาน
(income assistance) หรือผลประโยชนทดแทนแบบการทดสอบรายได (income-tested
benefit) ซึ่งเปนกองทุนที่มาจากรัฐบาลกลาง
• เงินชวยเหลือนี้ไดรับการยกเวนจากการถูกอายัดทรัพย การยึดทรัพย การเรียกรองสิทธิใน
ทรัพยสิน การถูกเรียกเก็บ การถูกบังคับดําเนินคดีตามกฏหมาย การจํานํา โอนสิทธิ์ หรือ
สละสิทธิ์
• เงินชวยเหลือนี้ไมสามารถเปลี่ยนผูรับประโยชน หรือถายโอนกรรมสิทธิ์ไปยังบุคคลอื่นได
• ทานตองเก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจงคาสินคา หรือบริการเปนเวลาสามป
เพื่อใช พิสูจนการใชเงินตามความจําเปนที่เกี่ยวกับภัยพิบตั ิของทาน
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กอนการซอมแซมใดๆ กรุณาตรวจสอบกับกองควบควบคุมการกอสรางอาคารในเขต
ของทาน เพื่อทราบวาการขออนุญาตกอสราง หรือการตรวจตัวอาคารจําเปนหรือไม

หากทานมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะไดรับความชวยเหลือ
หากผูสมัครขอความชวยเหลือจากโครงการ IHP เปนผูม ีคุณสมบัติครบถวน และไดผานการ
พิจารณาใหความชวยเหลือแลว เงินชวยเหลือตองนําไปใชตามวัตถุประสงคที่ระบุไวดานลางเทานัน้
เงินชวยเหลือดังกลาวไมสามารถนําไปใชสําหรับการเขาพักอาศัยรวมกับญาติพี่นอง หรือเพื่อน ทั้งนี้
โครงการใหคําอธิบายของประเภทการใชเงินชวยเหลือ ดังตอไปนี้
ทันตกรรม (Dental): เงินชวยเหลือเพื่อการชําระคาฑันตกรรม เนื่องจากฟน และเหงือกไดรับ
บาดเจ็บจากการเกิดภัยพิบัติ
งานศพ (Funeral): เงินชวยเหลือเพื่อการชําระคาจัดทําพิธีศพ ฝงศพ หรือสุสาน และรวมถึงคาใช
จายเพื่อการจัดทําพิธีศพอื่นๆ อันเกี่ยวของกับการเสียชีวิตที่เกิดจากภัยพิบัติ
การซอมแซมที่พักอาศัย (Home Repair): เจาของบานจะไดรับเงินชวยเหลือ เพื่อนําไปชําระคาแรง
และวัสดุทใี่ ชในการสรางบานเพื่อใหบานมีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และอยูใน
สภาพที่ใชงานได
การชวยเหลือดานการจัดหาที่พัก (Housing Assistance): การใหความชวยเหลือดานความตองกา
รอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับที่พักอาศัยที่เสียหายจากภัยพิบัติ
การรักษาพยาบาล (Medical): เงินชวยเหลือเพื่อการชําระคารักษาพยาบาล หรือเพื่อการซื้ออุปกรณ
การแพทยที่จําเปนเนื่องจากไดรับบาดเจ็บทางรางกาย ซึ่งเกิดจากภัยพิบตั ิ
การขนยาย และการจัดเก็บ (Moving and Storage): เงินชวยเหลือเพื่อการชําระคาขนยาย และจัด
เก็บทรัพยสินสวนบุคคลเพือ่ ปองกันมิใหเกิดการเสียหายเพิ่มเติม อันเปนผลเนื่องจากภัยพิบัติ
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กิจอื่นๆ (Other): เงินชวยเหลือเพื่อการชําระคาใชจายทีจ่ ําเปนอื่นๆ อันเปนผลสืบเนื่องจากภัยพิบัติ
และตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานฉุกเฉินกลาง
ที่พักอาศัยแบบถาวร และแบบกึ่งถาวร (Permanent/Semi Permanent Housing): หากบานเชามี
ปริมาณไมเพียงพอตอความตองการ สภาพบานเสียหายเกินกวาจะซอมแซม และการใหความชวย
เหลือดานที่พกั ไมอยูใ นภาวะที่กระทําได รวมถึงการขาดแคลนผูรับเหมากอสรางในบริเวณที่ทาน
อาศัยอยู สํานักงานฉุกเฉินกลาง (FEMA) ยินดีทจี่ ะสรางที่พักอาศัยขึ้นใหมใหกับทาน
ทรัพยสินสวนบุคคล (Personal Property): เงินชวยเหลือเพื่อการชําระคาซอมแซม และ หรือ ซื้อหาอุปกรณ
เครื่องใชนั้นๆ ใหม อาทิ เฟอรนิเจอร เตียงนอน อุปกรณอํานวยความสะดวก และเสื้อผาเครื่องนุงหม
ความชวยเหลือดานการเชาอาศัย (Rental Assistance): เงินชวยเหลือเพื่อการชําระคาเชาอาศัย
สําหรับเจาของบาน เงินชวยเหลือนี้อาจจะไปใชในการซอมแซมบานได หากมีความจําเปน
การสรางบานขึ้นใหมเพื่อทดแทน (Replacement Housing): เงินชวยเหลือเพื่อการชําระคาใชจาย
ตางๆ ที่ใชในการสรางบานขึ้นใหม เนื่องจากบานไมอยูใ นสภาพแข็งแรง มั่นคง ปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะ และไมอยูในสภาวะใชงานได ซึ่งโครงการจะจายเงินใหเปนจํานวนสูงสุดเทาที่กฎหมาย
กําหนด
การพํานักอาศัยชั่วคราว (Transient Accomodation Assistance): เงินชวยเหลือเพื่อการชําระคา
เชาบานพัก (โรงแรม หรือโรงแรมขนาดเล็ก) ซึ่งการเขาพักเปนผลสืบเนื่องมาจากภัยพิบัติ
การคมนาคมขนสง (Transportation): เงินชวยเหลือเพือ่ การชําระคาใชจายที่ใชในการซอมแซม
และ หรือ ซื้อยวดยานพาหนะมาใหม อันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นตอยวดยานพาหนะจาก
ภัยพิบัติ ซึ่งทําใหยวดยานพาหนะนั้นๆ ไมอยูในสภาพใชงานได
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ขอมูลเกี่ยวกับการประกันภัย และการใหความชวยเหลือผูป ระสบภัยพิบัติ
หากทานยังไมไดตติ ตอไปยังบริษัทประกันภัยที่ทานถือกรมธรรมอยู เพื่อเรียกรองคาสินไหมทดแทน
ความเสียหาย กรุณาทําการติดตอไปยังบริษัทประกันภัยทันที หากทานไมติดตอไปยังบริษัทประกัน
ภัยของทาน ทานอาจถูกตัดสิทธิจากการขอรับความชวยเหลือจากโครงการ IHP และหากทาน
ประสบกับสถานการณใดๆ ดังตอไปนี้ หลังจากติดตอไปยังบริษัทประกันภัยแลว กรุณาโทรแจง หรือ
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดทสี่ ายดวนองคกรเพื่อการบริหารจัดการสถานการณฉุกเฉินแหงรัฐบาลเพื่อก
ารใหความชวยเหลือผูประสบภัย (FEMA Disaster Helpline) ที่หมายเลข 1-800-621-3362 (FEMA)
• การบรรลุขอตกลงกับบริษทั ประกันภัยของทานเปนไปอยางลาชา หากการบรรลุขอตกลง
กับบริษัทประกันภัยของทานดําเนินไปอยางลาชานานเกินกวา 30 วันนับจากวันที่ทาน
ติดตอไปเพื่อเรียกรองคาสินไหมทดแทน ทานตองสงจดหมายถึงสํานักงานฉุกเฉินกลาง (FEMA)
เพื่ออธิบายสภาพการณ พรอมแนบเอกสารจากบริษัทประกันเพื่อยืนยันการยื่นคํารองเรียก
คาสินไหมทดแทนของทาน หากทานยื่นคํารองเรียกคาสินไหมทดแทนผานทางโทรศัพท
ทานตองระบุหมายเลขคํารอง และวันที่ทา นยื่นคํารอง ระยะเวลาโดยประมาณที่บริษทั
ประกันภัยของทานจะสามารถสรุปขอตกลงในการใหสินไหมทดแทน ความชวยเหลือใดๆ
ที่สํานักงานฉุกเฉินกลาง (FEMA) มอบใหกับทานนับเปนการชวยเหลือ หรือสํารองจายลวงหนา ซึ่ง
ทานตองชําระคืนใหกับสํานักงานฉุกเฉินกลาง (FEMA) ทันทีหลังจากทานไดรับคาสินไหมทดแทน
จากบริษัทประกัน
• คาสินไหมทดแทนที่ไดรับไมเพียงพอตอการฟนฟูบูรณะความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัย
พิบัติ หากทานไดรับคาสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยเปนจํานวนเงินสูงสุดแลว และ
ยังไมเพียงพอตอการฟนฟูบรู ณะความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติ ทานตองสงจดหมายถึง
สํานักงานฉุกเฉินกลาง (FEMA)เพื่อแจงใหทราบถึงความตองการจําเปนอื่นๆ อันเปนผลสืบเนื่องมา
จากภัยพิบัติทคี่ าสินไหมทดแทนไมครอบคลุม พรอมแนบเอกสารที่ทานไดรับจากบริษัท
ประกันเพื่อใชในการอางอิง
• คาใชจายเพิม่ เติมเพื่อใชในการครองชีพ (Additional Living Expense - ALE) หรือ ALE ที่ได
รับจากบริษัทประกันภัยไมเพียงพอสําหรับการครองชีพ หากทานไดรบั คาใชจายเพิม่ เติม
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เพื่อใชในการครองชีพจากบริษัทประกันภัยเปนจํานวนเงินสูงสุดแลว (Additional Living Expenses - Loss of Use) แตยัง
ตองการความชวยเหลือเพื่อที่พักอาศัยชัว่ คราว อันเปนผลจากภัยพิบตั ิ ทานตองยื่น
จดหมายตอสํานักงานฉุกเฉินกลาง (FEMA) แจงใหทราบถึงสาเหตุที่ตองการความชวยเหลือดาน
ที่พักอาศัยชัว่ คราว พรอมแนบเอกสารอางอิงที่สามารถแสดงใหเห็นถึงการจายคาใชจาย
เพิ่มเติมเพื่อใชในการครองชีพจากบริษัทประกันภัยในจํานวนทีไ่ มเพียงพอตอการจัดหา
ที่พักอาศัย และการจัดหาที่อยูอาศัยแบบถาวร
• ทานไมสามารถหาบานเชาในบริเวณที่ทานอาศัยอยูได สายดวนสํานักงานฉุกเฉินกลาง (FEMA)
เพื่อการใหความชวยเหลือผูประสบภัยมีรายชื่อบานในเขตภัยพิบัติที่สามารถเชาอาศัยได
ในกรณีที่ทานไมสามารถหาบานเชาในเมืองของทานได พนักงานประจําสายดวนสํานักงาน
ฉุกเฉินกลางเพื่อการใหความชวยเหลือผูประสบภัยจะสามารถใหขอมูลบานเชาพักในเมือง
ใกลเคียงแกทาน
ทานตองยื่นเอกสาร หลักฐานการประกันภัยของทานตอสํานักงานฉุกเฉินกลาง (FEMA) เพื่อใชในการอางอิง
ประกอบการพิจารณาใหความชวยเหลือ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ทานยื่นคํารองขอ
ความชวยเหลือจากสํานักงานฉุกเฉินกลาง (FEMA) อนึ่ง ดวยอํานาจตามกฏหมาย โครงการ IHP ไม
สามารถใหเงินชวยเหลือตอบุคคล หรือครอบครอบไดสําหรับความเสียหายที่ไดรับการคุมครองจาก
บริษัทประกันภัย

หากตองการขออุทธรณ (Appeal)
ทานสามารถขออุทธรณได การขออุทธรณอาจจะเกี่ยวเนือ่ งกับคุณสมบัติที่เหมาะสม ปริมาณหรือ
ลักษณะในการใหความชวยเหลือแกทาน การสงใบสมัครลาชา คําขอใหชําระเงินคืน หรือขอสงสัยที่
เกี่ยวกับความตอเนื่องของการใหความชวยเหลือ เมื่อทานขออุทธรณ นั่นหมายถึงการยื่นคํารองแก
โครงการ IHP ใหทบทวน และพิจารณากรณีของทานอีกครั้ง กอนที่ทานจะขออุทธรณ กรุณาอาน
ทบทวนขอมูล หลักเกณฑ คุณสมบัติที่ใชในการพิจารณาใหการชวยเหลือประเภทตางๆ ที่ระบุไวใน
คูมือฉบับนี้ หรือในจดหมายที่ตอบกลับถึงทานอันระบุถงึ คุณสมบัติที่เหมาะสมตอการไดรับความ
ชวยเหลือ คูมือนี้สามารถไขขอของใจตางๆ ของทาน ที่เกี่ยวกับคาใชจา ยที่ทางโครงการครอบคลุม
และใหการชวยเหลือ
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(สําหรับผูมีปญหา ดานการ ไดยิน หรือดาน การพูด สามารถ ติตตอมาที่หมายเลข 1-800-462-7585)

หลังอานคูมือฉบับนี้แลว หากทานยังมีขอสงสัยประการใดเกีย่ วกับการตัดสินใจของโครงการในการ
ใหความชวยเหลือแกทาน กรุณาปฏิบตั ติ ามขึ้นตอนการยื่นขออุทธรณดังตอไปนี้
ขั้นตอนการยืน่ ขออุทธรณ
1. ระบุเหตุผลเปนลายลักษณอักษร ที่ทานไมเห็นดวยตอขอสรุปของโครงการในการใหความชวย
เหลือแกทาน ไมวาจะเปน จํานวนเงินชวยเหลือ หรือประเภทของความชวยเหลือที่ทานไดรับ
• กรุณาสงจดหมายคํารองขออุทธรณ พรอมชื่อ และนามสกุล วันเกิด และสถานที่เกิด
รวมถึงที่อยูของทาน นอกเหนือจากนี้ ทานตองลงทะเบียนจดหมาย พรอมแนบสําเนา
บัตรประจําตัวของทานที่ออกใหโดยรัฐทีท่ านอาศัยอยู หรือเขียนขอความดังตอไปนีล้ ง
บนจดหมาย “I hereby declare under penalty of perjury that the foregoing is
true and correct” (ขาพเจาขอรับรองวาขอความเบื้องตนเปนความจริงทุกประการ มิ
เชนนั้นขาพเจายินดีรับโทษจากการใหความเท็จ) พรอมลายเซ็นของทานบนจดหมาย
• หากทานใหบุคคลอื่น นอกเหนือจากทาน หรือผูสมัครรวม เปนผูเขียนจดหมายคํารอง
ขออุทธรณแทน ในกรณีนี้ตอ งมีการระบุเพิ่มเติมในขอความดังกลาว ใหบุคคลผูนี้ เปน
ผูรับผิดชอบตอการใหขอมูลที่ระบุในจดหมายคํารองแทนทาน
2. กรุณาใสหมายเลขใบสมัคร FEMA และหมายเลขภัยพิบัติ (ซึ่งแสดงอยูบนหัวจดหมายตอบกลับ
จากทางโครงการ) ลงบนจดหมายคํารองขออุทธรณ
3. กรุณาสงจดหมายคํารองขออุทธรณของทานมาที่
FEMA
National Processing Service Center
P.O. Box 1005
Hyattsville, MD 20782‐7055

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

สิ่งสําคัญ : เพือ่ การรับพิจารณาจากโครงการ IHP จดหมายคํารองขออุทธรณตองไดรับการประทับ
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ตราไปรษณียภ ายใน 60 วัน นับจากวันที่ระบุบนจดหมายสรุปผลการใหความชวยเหลือจากโครงการ
ที่สงถึงทาน ฉนั้น ทานตองลงวันที่บนจดหมายคํารองขออุทธรณของทานดวย
การขอขอมูลของทานจากทางโครงการ
หากทานตองการขอมูลเกี่ยวกับกรณีของทาน ทาน หรือผุสมัครรวมจะตองสงคํารองขอสําเนาขอมูล
ของทาน โดยสงคํารองมาที่
FEMA ‐ Records Management
National Processing Service Center
P.O. Box 10055
Hyattsville, MD 20782‐7055

เพื่อคุมครอง และรักษาความลับของขอมูลสวนตัวของทาน ทานตองระบุชื่อ และนามสกุล วันและ
สถานที่เกิดของทาน ที่อยูที่ไดรับความเสียหาย หมายเลขใบสมัคร FEMA และหมายเลขของภัย
พิบัติ ลงบนคํารองขออุทธรณที่สงมาถึงสํานักงานฉุกเฉินกลาง (FEMA) ทานตองลงทะเบียนจดหมาย พรอม
แนบสําเนาบัตรประจําตัวของทานที่ออกใหโดยรัฐที่ทานอาศัยอยู หรือเขียนขอความดังตอไปนี้ลง
บนจดหมาย “I hereby declare under penalty of perjury that the foregoing is true and
correct” (ขาพเจาขอรับรองวาขอความเบื้องตนเปนความจริงทุกประการ มิเชนนั้นขาพเจายินดีรับ
โทษจากการใหความเท็จ) พรอมลายเซ็นของทานบนจดหมาย
หากทานใหบคุ คลอื่น นอกเหนือจากทาน หรือผูสมัครรวม เปนผูเขียนจดหมายคํารองขออุทธรณ
แทน ในกรณีนี้ตองมีการระบุเพิ่มเติมในขอความดังกลาว ใหบุคคลผูนี้ เปนผูรับผิดชอบตอการให
ขอมูลที่ระบุในจดหมายคํารองแทนทาน
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การกอสรางใหม และการซอมแซม มาตรการบรรเทาความเสียหาย
(Mitigation Measures)
มาตรการบรรเทาความเสียหาย (Mitigation Measures) คือการปรับปรุงอาคารเพื่อลดอัตรา
ความเสี่ยงของการเกิดความเสียหายในอนาคต หลังจากภัยพิบัติ ทานสามารถมีหลากทางเลือกใน
การตัดสินใจไมวาจะเปนการสรางบานพักอาศัยขึ้นใหม หรือซอมแซมสวนที่เสียหาย การตัดสินใจนี้
จะชวยปองกันทรัพยสิน อาคารบานเรือนของทานจากความเสียหายหากเกิดภัยพิบัติครั้งตอไป
ตัวอยาง เชน หากอุปกรณ หรือเครื่องสาธารณูปโภคที่สําคัญไดถูกจัดวางยกขึ้นสูงจากพื้น ซึ่งหาก
เกิดน้ําทวม ความเปนไปไดของการเกิดความเสียหายตออุปกรณ หรือเครื่องสาธารณูปโภคตางๆ ก็
จะมีนอยลง
พนักงาน ใหคําแนะนํามาตรการบรรเทาความเสียหายของ FEMA ที่ประจําอยู ณ
ศูนยบรรเทาและฟนฟูผูประสบภัย (Disaster Recovery Center) ในเมืองของทาน จะใหขอมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับการบรรเทาความสูญเสียอันอาจเกิดขึ้นในอนาคตตามมาตรการบรรเทาความเสียหาย
รายละเอียดดังตอไปน ี้คือตัวอยางมาตรการบรรเทาความเสียหาย
• ขนยายแผงอิเล็กทรอนิกส
• ขนยายเครื่องซักผา หรือเครื่องอบผา
• ยึดถังน้ํามันเชื้อเพลิงไวกับพื้นอยางแนนหนา และมั่นคง
• ปรับพื้น และยึดบานเคลื่อนที่ ไวกับพื้นอยางแนนหนา และมัน่ คง
• ขนยายสาย และทอทําน้ํารอน
• ขนยายเครื่องทําความรอน
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การขนยายเครื่องทำน้ํารอน เตาไฟฟา เครื่องซักผา และเครื่องอบผา
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกีย่ วกับโครงการตามมาตรการบรรเทาความเสียหาย และปองกันการเกิดภัย
ซ้ําซอน กรุณาโทรติดตอ หรือไปยังกรมการวางแผนจัดการเหตุฉุกเฉิน (emergency management
planning official) ใกลบานทาน หรือพนักงานกรมการบรรเทา และเลี่ยงภัยอันตรายแหงรัฐ (State
Hazard Mitigation Officer) หรือ พนักงานประจําสํานักงานฉุกเฉินกลางที่ศูนยบรรเทาและฟนฟูผู
ประสบภัย นอกจากนี้ยังสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.fema.gov.
ติดตอขอรับหนังสือเกี่ยวกับโครงการตามมาตรการบรรเทาความเสียหาย และปองกันการเกิดภัย
ซ้ําซอน ไดที่ศูนยหนังสือของสํานักงานฉุกเฉินกลาง (FEMA Publications) หมายเลขโทรศัพท
1-800-480-2520

ขอมูลเกี่ยวกับการใหขอมูลเกีย่ วกับโครงการเพื่อใหความชวย
เหลือเพิ่มเติมแกผปู ระสบภัย
ในหัวขอนี้ไดรวบรวมขอมูลโดยทั่วไปของการใหความชวยเหลือประเภทตางๆ ที่สามารถขอรับได
หลังจากที่ประธานาธิบดีไดประกาศเขตภัยพิบัติขึ้น หากทานมีความตองการจําเปนอันสืบเนื่องมา
จากภัยพิบัติ และทางองคกรใหความชวยเหลือที่ระบุไวในคูมือนี้สามารถใหความชวยเหลือใดๆ แก
ทานระหวางเกิดภัยพิบัตไิ ด ทานสามารถติดตอมายัง สายดวนสํานักงานฉุกเฉินกลางเพื่อการให
ความชวยเหลือผูประสบภัย (FEMA Disaster Helpline) ที่หมายเลข 1-800-621-3362 (FEMA)
(สําหรับผูมีปญหาดานการไดยิน หรือดานการพูด สามารถติตตอมาที่หมายเลข 1800-462-7585)
บริการสําหรับผูสูงอายุ (Aging Service): ผูสูงอายุที่ไดรับผลกระทบจากการประกาศเขตภัยพิบัติ
(อาทิ การคมนาคมขนสง อาหาร บานพักคนชรา) สามารถขอรับบริการนี้ได
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(สําหรับผูมีปญหา ดานการ ไดยิน หรือดาน การพูด สามารถ ติตตอมาที่หมายเลข 1-800-462-7585)

ความชวยเหลือเพื่อการกสิกรรม และเกษตรกรรม (Agricultural Aid): กระทรวงการเกษตรแหง
สหรัฐอเมริกา (USDA Rural Development) อาจตั้งกองทุนกูยืมในภาวะฉุกเฉินสําหรับเกษตรกร
และผูประกอบฟารมปศุสัตว (เจาของ หรือผูอาศัย) ซึ่งไดประกอบอาชีพ และบริหารเรือก
สวน ไรนา หรือฟารมปศุสัตวในเวลาที่เกิดภัยพิบัติ กองทุนกูยืมนี้สามารถใหเงินกูย ืมไดเฉพาะใช
ชดเชยคาความเสียหายทีเ่ กิดขึ้นจริงกับทรัพยสินที่มีความสําคัญ และ หรือ มีผลตอความสามารถใน
การผลิต ทั้งนี้ เกษตรกร และผูประกอบฟารมปศุสัตวอาจสมัครเขารวมโครงการคาใชจายสมทบ
(cost sharing) ที่รัฐบาลจัดสรรใหสําหรับใชในโครงการชวยเหลือยามฉุกเฉิน อาทิ เพือ่ การกําจัด
ซากสลักหักพังของ ทุงนา ทุงหญาเลี้ยงสัตว การซอมแซมอสังหาริมทรัพย ระบบโครงสรางการกัก
เก็บน้ํา และการกั้นรั้ว สามารถติดตอขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ กองการเกษตรแหง
สหรัฐอเมริกา (USDA Farm Service Agency - FSA).
ความชวยเหลือจากสถาบันการเงิน (Assistance From Financial Institutions): ธนาคารที่เปนสมาชิก ของสถาบัน
คุมครองเงินฝากแหงชาติ (Federal Deposit Insurance Corporation - FDIC) และ ระบบเงินสํารอง ของรัฐบาล กลาง
(Federal Reserve System - FRS) รวมถึงคณกรรมการธนาคาร เพื่อการ กูยืมเพื่อที่อยูอาศัยแหงชาติ (Federal Home
Loan Bank Board - FHLBB) อาจสามารถใหทานถอนเงิน ฝากกอนกําหนด โดยไมเสียคาธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น
ดังนั้นกรุณาติดตอธนาคารของทานเพื่อตรวจสอบสิทธิการยกเวนคาธรรมเนียมดังกลาว ตามที่สถาบันการเงินเบือ้ ง
ตนไดทําการการยกเวนไว
โครงการกองทุนกูยืมสําหรับผูประกอบธุรกิจ (Business Loan Program): กองทุนกูยืมนีเ้ ปนกองทุนเพื่อชวยเหลือผู
ประสบภัยพิบตั ิผานการดําเนินงานของหนวยงานสนับสนุนผูประกอบการคา และธุรกิจขนาดยอม (Small Business
Administration - SBA) ผูประกอบธุรกิจสามารถขอรับเงินกูยืมนี้เพื่อใชในการซอมแซม หรือสรางทดแทนสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับการประกอบธุรกิจสินคาคงคลัง เครื่องจักร หรืออุปกรณการทํางาน ตางๆ ที่ไดรับความเสียหาย
จากภัยพิบัติ จํานวนเงินที่สามารถเงินกูยืมไดสูงสุดคือ $1,500,000 เหรียญสหรัฐ และ หากทานไดรบั ใหเขารวมโครง
การนี้ทางโครงการจะสงชุดใบสมัครทางไปรษณียใ หกับทาน สําหรับขอมูล เพิ่มเติม หรือขอความชวยเหลือในการ
กรอกใบสมัคร ทานสามารถดูขอมูลอางอิงไดจากใบสมัคร SBA หรือ ที่เวบไซต www.sba.gov.
บริการสําหรับผูบริโภค (Consumer Service): ผูบริโภคสามารถขอรับคําแนะนําเกีย่ วกับขอของใจหรือปญหา การ
บริโภค อาทิ ผลิตภัณฑที่ขาดตลาด และบริการตางๆ ที่จําเปนสําหรับการรื้อถอนกอสราง การ คากําไรเกินควร และ
การขาดจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เปนตน.
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การใหคําแนะนําในภาวะวิกฤต (Crisis Counseling): เปนการใหคําปรึกษาเบื้องตน หรือใหคํา
แนะนําเกีย่ วกับบริการตางๆ ที่ผูประสบภัยสามารถขอรับบริการได เชน ปรึกษาปญหาดานสภาพ
จิตใจไมปรกติ ซึ่งเปนผลสืบเนื่องจากภัยพิบัติ
การชวยเหลือผูประสบภัยทีอ่ ยูในสภาวะวางงาน (Disaster Unemployment Assistance): ผู
ประสบภัยที่ตอ งออกจากการทํางานเนื่องจากผลแหงภัยพิบัติ หรือผูที่ทํางานดวยตนเอง รวมถึง
เจาของเรือกสวน ไรนา หรือฟารมปศุสัตว ตลอดจนบุคคลใดๆ ก็ตามทีไ่ มไดรับการคุม ครองในแผน
ประกันสังคม (unemployment insurance program) สามารถขอรับสวัสดิการการใหความชวย
เหลือประเภทรายสัปดาห นีไ้ ด
ความชวยเหลือฉุกเฉิน (Emergency Assistance): ผูประสบภัยทุกคนทีม่ ีความตองการดาน อาหาร เสื้อผาเครื่องนุง
หม สถานที่พัก และยารักษาโรค จะไดรับความชวยเหลือจาก สภากาชาติแหงสหรัฐอเมริกา (American Red Cross ARC) และสมาคมทหารผานศึก (Salvation Army) ตลอดจนกลุมผูเขาโบสถ และองคกรอาสาสมัครตางๆ
การใหคําปรึกษาดานการเงิน (Financial Counseling): ผูประสบภัยทัง้ รายบุคคล หรือเปนผูประกอบธุรกิจ ขนาด
ยอมสามารถขอรับคําแนะนํา และความชวยเหลือดานการเงิน และเศรษฐกิจไดที่ (Hope Coalition
America)โดยไมเสียคาบริการขอคําปรึกษาใดๆ ทั้งสิ้น นอกเหนือจากนี้ยังมอบเอกสารอื่นๆ ที่เปนประโยชน อาทิ
คูมือการจัดสรรระบบการเงินในสภาวะฉุกเฉิน หรือ (Emergency Financial First Aid Kit) และ คูมือการ
เตรียมความพรอมเมื่อเกิดภัยพิบัติ หรือ (Personal Disaster Preparedness Guide) คูมือดังกลาวนี้สามารถ
ดาวโหลดไดโดยไมเสียคาใชจาย จากเวบไซต www.operationhope.org. หรือสามารถติดตอขอขอมูลเพิ่ม
เติมไดที่หมายเลข 1-888-388-4673 (HOPE)
มาตรการบรรเทาความเสียหาย และปองกันการเกิดภัยซ้าํ ซอน (Hazard Mitigation): ทานอาจไดรบั เงินชวย
เหลือเพื่อการขนยายอุปกรณอํานวยความสะดวก และสาธารณูปโภคตางๆ ของทานออกจากที่พกั อาศัย ทั้งนี้
เพื่อปองกันความสูญเสียเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคตกับ อุปกรณอํานวยความสะดวก และสาธารณูปโภคตางๆ
(อาทิ เตาไฟฟา เครื่องทําน้ํารอน และอุปกรณเครื่องใชไฟฟาทุกชนิด)
โครงการกองทุนเงินกูเพื่อที่อยูอาศัย และอาคารสงเคราะห (Home and Personal Property Loan Program):
ผูประสบภัยที่เปนเจาของบาน หรือผูเชาบาน สามารถขอกูยืมงินจากกองทุนเพื่อการกูย ืมสําหรับผูประสบภัย
ได ผานหนวยงานสนับสนุนผูประกอบการคา และธุรกิจขนาดยอม (Small Business Administration, SBA)
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เพื่อใชสําหรับการซอมแซม หรือสรางทดแทน อสังหาริมทรัพย และทรัพยสินที่ไดรับความเสียหายจากภัยพิ
บัติ จํานวนเงินที่สามารถกูยมื ไดสูงสุดสําหรับคาใชจายเพื่อซอมแซม หรือสรางทดแทน อสังหาริมทรัพย คือ
200,000 เหรียญสหรัฐ และจํานวน 40,000 เหรียญสหรัฐ สําหรับการใชเพื่อซอมแซม หรือสรางทดแทน
ทรัพยสินตางๆ จํานวนเงินที่สามารถกูได นี้ถูกจํากัดโดยจํานวนเงินที่ SBA สามารถรองรับความเสี่ยงหาก
ไมมีการใชเงินคืนได หากทานไดรับเชิญเขารวมโครงการนี้ ทานจะไดรับขอมูลเพิ่มเติมเกีย่ วกับความชวย
เหลือเบื้องตนในสวน “Application Summary” ซึ่งจะอยูด านหลังของใบสมัครขอรับความชวยเหลือจาก
ภัยพิบัติ
ขอมูลเกี่ยวกับการประกันภัย (Insurance Information): การชวยเหลือ และ หรือการใหคําปรึกษา
แนะนําเกีย่ วกับขอสงสัย หรือคําถามตางๆ เรื่องการประกันภัย ซึ่งอาจรวมถึงการขอรับสําเนา
นโยบายดานความสูญเสีย การขอรับชดเชยสินไหมทดแทน การเรงรัดเพื่อสรุปขอตกลง และอื่นๆ
หากทานยังไมสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึน้ กับบริษัทประกันภัยของทานได ทานสามารถติตตอไป
ยังกรรมาธิการการประกันภัยแหงรัฐ (State Insurance Commissioner) สําหรับการขอขอมูลเกี่ยว
กับการประกันภัยน้ําทวม กรุณาติดตอ โครงการการประกับภัยน้ําทวมแหงชาติ (National Flood
Insurance Program) หรือ NFIP
ความชวยเหลือดานกฎหมาย (Legal Service): ผูประสบภัยสามารถขอรับคําปรึกษา คําแนะนําทาง
กฎหมายโดยไมเสียคาบริการ หรือเสียคาบริการเพียงเล็กนอย และสําหรับผูประสบภัยที่มีรายไดต่ํา
กวามาตรฐาน และตกเปนเหยื่อแหงภัยพิบตั ินั้น อาจสามารถขอรับบริการทนายความ โดยการแตง
ตั้งบุคคลหนึ่งใหเปนตัวแทนตนในการวาความได
ประกันสังคม (Social Security): กองประกันสังคม (Social Security Administration - SSA) ใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยโดยการเรงรัดกระบวนการที่ลาชาในการสงเช็คอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ
และใหความชวยเหลือในการสมัครรับสวัสดิการประกันสังคมสําหรับผูพิการ และผูรอดชีวิต
ความชวยเหลือดานการจายภาษีรัฐบาลกลาง (Federal Tax Assistance): กฎหมายภาษีสหพันฐรัฐกําหนดใหหนวย
งานจัดเก็บภาษีของสหรัฐ (Internal Revenue Service - IRS) ใหความชวยเหลือ และผอนปรนกับผูชาํ ระภาษีทเี่ ปน
ผูประสบภัย และอาศัยอยูใ นพื้นที่ ที่ประธานาธิบดีได ประกาศใหเปนเขตภัยพิบัติ การผอนปรนนี้รวมไปถึงการเลื่อน
เวลาจายภาษีออกไป โดยไมมีคาธรรมเนียม ไมมีคาใชจายเพิ่มเติมใดๆ หรือคาใชจายที่นอกเหนือไปจากภาษี หรือ
ลดหยอนดอกเบี้ยระหวางเวลาที่อนุมัติใหสามารถเลื่อนการจายภาษีออกไป หรือเลื่อนการยื่นคํารองขอคืนสวนตาง
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ของภาษี ทั้งนี้เนื่องจากทานอาศัยอยูในพื้นที่ที่ประธานาธิบดีประกาศใหเปนเขตภัยพิบัติ.
โดยทั่วไป แลว เงินชวยเหลือผูประสบภัยที่สั่งจายออกไปแลวนั้นไมจาํ เปนตองรวมอยูในรายไดทงั้ หมดหลังหักภาษี
และเงินชวยเหลือดังกลาวจะตองถูกจัดใหเปนรายไดทไี่ ดมาเพื่อการชําระคาใชจายสวนตัวที่จําเปน คาใชจายในครอบ
ครัว คาใชจายเพื่อการครองชีพ หรือคาใชจา ยในการจัดงานศพ ซึ่งเปนผลจากการประกาศโดย ประธานาธิบดีให
พื้นที่นั้นเปนเขตภัยพิบัติ หนวยงานจัดเก็บภาษี (IRS) ของสหรัฐอาจอนุญาติมีการลดหยอนภาษีในกรณี ที่เกิดความเสีย
หายใดๆ กับบาน ทรัพยสิน และ อุปกรณอาํ นวยความสะดวกในบาน หากสิ่งเหลานั้นไมไดรับความคุมครอง
จากการประกันภัย ผู เสียภาษีอาจตองยืน่ คํารองเพื่อแจงถึงเหตุแหงการ ขอลดหยอนภาษีเพื่อขอรับสวนตาง
ของการชําระภาษีคืนภายในเวลาอันรวดเร็ว หากทานตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม ใบสมัคร และหนังสือที่
เกี่ยวของตางๆ ทานสามารถเขาชมเว็บไซตของ IRS ที่ http://www.irs.gov/newsroom/article/0,,id=108362,00.html.
ความชวยเหลืออื่นๆ ดานภาษี (Other Tax Assistance): ผูประเมินการจัดเก็บภาษีประจําเมือง
ตางๆ สามารถใหขอมูล และความชวยเหลือในเรื่องการการลดหยอนภาษีโรงเรือนแกทานได
ความชวยเหลืออื่นๆ ทหารผานศึก (Veteran’s Benefits): สมาคมทหารผานศึก (The Veterans
Administration - VA) จะสามารถชวยเหลือในการใหขอมูลเกี่ยวกับ ผลประโยชน บํานาญ ขอ
ตกลงในการชดเชยสินไหมทดแทน และกองทุนกูยืมเพื่อที่อยูอาศัย
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คําถาม-คําตอบที่พบบอยๆ
1.

เงินสงเคราะหกรณีเกิดภัยพิบัติ :
องคกรเพื่อการบริหารจัดการสถานการณฉุกเฉินแหงรัฐบาลกลาง (Federal Emergency
Management Agency - FEMA)
FEMA คืออะไร FEMA คือสํานักงานจัดการเหตุฉุกเฉินกลาง ซึ่งรับผิดชอบจัดหาและประ
สาน งาน กิจการในเขตที่เกิดเหตุฉุกเฉินตามที่ประธานาธิบดีแหงสหรัฐฯ ประกาศโดย
FEMA จะทํางานรวมกับหนวยงานของรัฐบาลกลาง องคกรรัฐ องคกรทองถิ่น และ องคกร
อิสระตางๆ
เมื่อเกิดภัยพิบตั ิขึ้น มีความชวยเหลือประเภทใดบาง โครงการการชวยเหลือจาก
รัฐบาลกลางเมื่อเกิดภัยพิบัตมิ ี 2 ประเภทคือ
• โครงการชวยเหลือรายบุคคลและรายครอบครัวของ FEMA (FEMA’s
Individuals and Households Program) ซึ่งจัดหาเงินสงเคราะหและ
การชวยเหลือทางตรงตอผูที่ประสบทุกภิขภัยครั้งใหญโดยผูขอรับความ
ชวยเหลือตองมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กาํ หนดไว
• โครงการชวยเหลือธุรกิจขนาดเล็ก (U.S. Small Business
Administration) จัดหาเงินกูดอกเบี้ยต่ําสําหรับความเสียหายตอสถานที่
ที่มี เจาของ ผูเชาธุรกิจและองคกรไมแสวงหากําไรที่ไมไดรับการชดเชย
เต็ม จํานวนจากประกัน
ผูรับเงินสงเคราะหตองจายเงินคืนหรือไม
เงินสงเคราะหที่ไดจากโครงการชวยเหลือรายบุคคลและครอบครัวของ FEMAไมจําเปน
ตองชดใชคืน และเงินกูจากโครงการธุรกิจขนาดเล็ก ตองชดใชคืน
ขาพเจาขอรับความชวยเหลือในกรณีที่รถยนตไดรับความเสียหายไดหรือไม ได
เพียงแสดงหลักฐานความเปนเจาของและขอมูลดานประกัน
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ขาพเจาขอรับความชวยเหลือดานอาหารทีส่ ูญหายระหวางเกิดภัยพิบตั ไิ ดหรือไม ไมได IHP
ไมชวยเหลือดานการสูญเสียอาหาร องคกรการกุศลตางๆ ในเขตที่เกิดภัยพิบัติอาจชวยบรร
เทาความ จําเปนดานอาหารได
มีโครงการอะไรบางที่ชวยจายคาขนยายและคาเชาสถานที่เก็บของ IHP
อาจชวยคาขนยายและคาเชาสถานที่เก็บของ หากคาใชจายนั้นเกี่ยวของโดยตรงกับภัยพิบัติ
กรุณาแนบใบเสร็จเพื่อขอทราบวาจะไดรับการจายคืนหรือไม
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อขอรับความชวยเหลือจาก FEMA ภายในเวลา 10 วันที่ทานไดยื่นใบสมัครกับ
FEMA หากทานไมมีประกัน หรือไมมีประกันทีจ่ ายคาชดเชยอยางเหมาะสม ผูสํารวจความเสียหายจาก
FEMA จะติดตอทานเพื่อนัดหมายวันเวลาประเมินบานและที่ดินทีไ่ ดรับความเสียหายจากภัยพิบัติ
ผูสํารวจจะบันทึกความเสียหายนั้นไวและสงขอมูลตอไปยัง IHP จากนัน้ ภายในเวลาอีก 10 วัน
ทานจะทราบผลการพิจารณาวาจาก IHP วาทานจะไดรับความชวยเหลือจาก IHP หรือไม และ
หากทานไดรบั การประเมินใหสามารถกูเงินจากโครงการชวยเหลือธุรกิจขนาดเล็ก (U.S. Small
Business Administration, SBA) , SBA ทางนั้นจะติดตอและนัดหมายวันเวลากับทาน เพื่อ
ประเมินมูลคาสินทรัพยที่เสียหาย.
จะใชเวลานานเทาไหรกวา FEMA จะใหความชวยเหลือ ถาทานไดรับการอนุมัติ ทานจะได
รับเช็ค จากรัฐหรือวาจดหมายแจงวามีเงินโอนเขาบัญชีภายใน 10 วันหลังจากวันที่ผู ตรวจ
สอบมาดูพื้นทีท่ ี่เสียหายของทาน ความชวยเหลือดานอื่นๆ อาจจะมาทีหลัง
หากขาพเจามีคําถามเกี่ยวกับคํารองทียนื่ ให FEMA หรือวาตองการเปลี่ยนแปลงขอมูล
ขาพเจาควรทําอยางไร โทรไปที่ สายดวน FEMA Disaster Helpline ที่ 1-800-621-3362
(FEMA) (สําหรับผูที่มีปญหาการฟงหรือการพูดเทานัน้ : 1-800-462-7585) หรือเขาเวปไดที่
www.fema.gov
ถาผานไปแลว 12 วันและยังไมไดนับคําตอบจากผูตรวจสอบของ FEMA ขาพเจา
ควรทําอยางไร โทรหา FEMA Disaster Helpline ที่ 1-800-621-3362 (FEMA)
(สําหรับผูที่มีปญหาการฟงหรือการพูดเทานั้น: 1-800-462-7585) หรือเขาเวปไดที่
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www.fema.gov เพื่อตรวจสอบสถานภาพของคํารองของทาน ถามี (Disaster Recovery
Center - DRC) ในพืน่ ที่ของทาน ทานก็สามารถตรวจสอบคํารองไดที่นั่น
หากขาพเจาไมเห็นดวยกับผลที่ไดจากการตรวจสอบหรือจํานวนเงินที่ไดรับจาก FEMA
ขาพเจาควรทําอยางไร ทานสามารถขออุทธรณคํารองได ขั้นตอนในการยื่นอุทธรณอยูใน
หนังสือเลมนี้ (หนา 14) หรือทานสามารถโทรไปที่ FEMA Disaster Helpline ที่
1-800-621-FEMA (3362) (สําหรับผูที่มีปญหาการฟงหรือการพูดเทานัน้ : 1-800-462-7585)
เพื่อสอบ ถามขอมูลในการยืน่ อุทธรณ
เอกสารชนิดไหนที่ใชแสดงความเปนเจาของ ที่ใชในการยื่นคํารอง
เอกสารตอไปนี้เปนเอกสารที่ใชแสดงความเปนเจาของ:
• โฉนดหรือบันทึกของรัฐ
ใชโฉนดของจริงหรือบันทึกของรัฐที่ระบุวา ทานเปนเจาของอยางถูก
ตองตามกฎหมาย
• หมายเลขกํากับ
ซึ่งจะถูกบันทึกไวในสัญญาของทานหรือหมายเลขกํากับในการซื้อ
บาน
• หนังสือการจายคาจํานองบาน หรือเอกสารการจํานองบานอื่นๆ (เชน
เอกสารการจายลาชา เอกสารการแจงการยึดทรัพย)
อาจใชเพื่อเปนการพิสูจนการเปนเจาของเมื่อชื่อของทานอยูกับที่พกั อา
ศัยที่โดนภัยพิบัติ
• ใบประกันที่ดนิ ตองเปนฉบับที่มีชื่อของทานตรงกับที่ดนิ ที่ถูกทําลาย
• ใบเสร็จภาษีหรือใบเสร็จภาษีโรงเรือน
ที่แสดงใหเห็นวาที่พกั อาศัยที่โดนทําลายอยูในชื่อของทาน
เอกสารชนิดไหนที่ใชแสดงการพักอาศัย ที่ใชในการยื่นคํารอง เอกสารตอไปนี้
เปนเอกสารทีใ่ ชแสดงความเปนเจาของ :
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• ใบเสร็จคาสาธารณูปโภค
สําหรับที่พักอาศัยที่โดนทําลายที่มีชื่อของทานอยู
(หรือชื่อของผูที่ยื่นคํารอง)
ใบเสร็จนี้ควรเปนใบเสร็จที่แสดงคาใชจายหลักๆ เชน คาไฟ คาแกส
หรือคาน้ํา
• ใบแจง ที่ถูกสงมาที่พักอาศัยที่โดนทําลายที่มีชื่อของทาน
(หรือชื่อของผูที่ยื่นคํารอง) ใบแจงเหลานีไ้ ดแก
ใบแจงยอดบัตรเครดิต ใบแจงการนําสงของ
หรือจดหมายจาหนาถึงทาน ณ ที่พักอาศัยแหงนี้
• ใบจางงาน ที่ถกู สงมาที่พักอาศัยที่มีชื่อของทาน
(หรือชื่อของผูที่ยื่นคํารอง)
ใบจางงานจะแจงเกีย่ วกับรายไดหรือวาเอกสารอื่นๆ
ที่สงมาจากนายจางสงมาที่อยูนี้
• ใบขับขี่หรือใบประจําตัวประชาชน
ที่มีที่อยูของที่พักอาศัยที่โดนทําลายนี้
ขาพเจาสามารถหาขอมูลเกี่ยวกับการประกันน้ําทวมไดที่ไหน
โทรไปที่สํานักประกันในเมืองหรือโทรไปที่ National Flood Insurance Program ที่
1-800-427-4661
ขาพเจาควรทําความสะอาดบานกอนที่จะมีการตรวจสอบหรือไม
ทานสามารถทําความสะอาดบานได ถาเปนไปไดควรจะถายรูปสิ่งที่เสียหายกอน
การทําความสะอาด
ขาพเจาควรเกับใบเสร็จคาตางๆ ไม
ใช ทานควรเกับใบเสร็จคาตางๆไว
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2. เงินกูเมื่อเกิดภัยพิบัติ : โครงการชวยเหลือธุรกิจขนาดเล็ก (U.S. Small Business
Administration ‐ SBA)

ทําไมขาพเจาจึงไดรับใบสมัครการกูเงินเมื่อเกิดภัยพิบตั จิ าก SBA หลังจากสมัครกับ FEMA SBA
เปนแหลงเงินหลักของรัฐบาลกลางสําหรับการชวยเหลือผูประสบเคราะหกรรมจากภัยพิบัติระยะยาว
สําหรับความเสียหายที่เกิดขึน้ ตอบานและที่ดินที่มีเจาของ ผูเชา ธุรกิจที่ไมเกี่ยวกับธุรกิจการผลิตทาง
การเกษตรทุกขนาด ซึ่งประกันไมรับชดเชยเต็มจํานวน การชวย เหลือพื้นฐานจากรัฐบาลกลางจึง เปน
ไปในรูปของเงินกูดอกเบี้ยต่าํ จาก SBA การใหกูเงินในอัตราดอก เบี้ยทีต่ ่ํา เงินกูจาก SBA สามารถ
ชวยผูประสบเคราะหซอม แซมความเสียหายดวยตนเอง ขณะเดียวกันก็แบงเบาภาระของผูเสีย ภาษี
ขาพเจาจะสามารถขอรับความชวยเหลือดานการกรอกใบสมัครของ SBA ไดจากที่ไหน SBA
มีเจาหนาที่สินเชื่อคอยใหบริการอยูที่สํานักงานบรรเทาภัยพิบัติทองถิ่นของ SBA
เพื่อใหคําปรึกษาเปนสวนตัว ตอผูประสบเคราะหกรรม ทานสามารถแวะไปที่ทที่ ําการ SBA ไดทุกที่
โดยไมจําเปนตองนัดหมายลวงหนา ตัวแทนของ SBA ยินดีตอบคําถามและชวยทานกรอกใบสมัคร
หากตองการทราบวา SBA มีที่ทําการอยูที่ไหน กรุณาโทรติดตอหมายเลขโทรฯฟรีของ SBA ที่ 1800-488-5323 โดยไมเสียคาใชจาย.
หากขาพเจาไดรับเช็คจาก FEMA แลว แตมีจํานวนไมมากพอที่จะชําระคาใชจายในการซอมแซม
ทั้งหมด ขาพเจาจะขอรับการชวยเหลือเพิ่มเติมไดหรือไม ได เงินกูจาก SBA มีไวเพือ่ ชวยคาใชจาย
ที่ไมไดรับการชดใชเต็มจํานวน กรุณากรอกใบสมัครกับ SBA หากตองการเงินซอมแซมเพิ่ม
ขาพเจาคิดวาสามารถชําระเงินคาซอมแซมดวยตนเองได หากเปนเชนนั้น ขาพเจาสมควรสมัครขอ
รับเงินกูหรือ ไม ทานอาจพบวาคาซอมแซมมีจํานวนมากกวาที่วางแผนไว หากทานรับอนุมัติเงินกูจ าก
SBA ทานจะสามารถดําเนินการซอมแซมจนเสร็จสิ้นได ถึงไมมีใครตองการเปนหนี้ แตเงินกูดอกเบี้ย
ต่ํายอมเปนทางออกที่ดีกวาการซอมแซมไมเสร็จ
จะเกิดอะไรขึ้นหากขาพเจาไมไดรับอนุมตั ิใหกูเงินเพื่อซอมแซมบานและที่ดิน หาก SBA
ตัดสินใจ ไมอนุมัติใหทานกูเงิน ทาง SBA จะสงเรื่องกลับไปที่ FEMA
เพื่อขอเพิ่มยอดเงินชวยเหลือ FEMA อาจสามารถจัดหาเงินสงเคราะหในสวนอืน่ ๆ
ที่นอกเหนือไปจากเงินชวยคาบาน แตการชวยเหลือ เพิม่ เติมนี้ไมครอบคลุมธุรกิจ
การชวยเหลือเพิ่มเติมของ FEMA มีขึ้นเพือ่ ชวยบรรเทาคาใชจายที่ จํา
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เปนที่องคกรอืน่ ไมสามารถชวยได รวมไปถึงเงินประกันและเงินกูจาก SBA โปรดจําไววา
หากทาน กรอกใบสมัครขอกูเงินจาก SBA ทาง SBA จะไมสงเรื่องกลับมาที่ FEMA
ยกเวนในกรณีที่ใบสมัครเงินกูถูกสงกลับมายัง SBA และ SBA ตัดสินใจไมอนุมัติใหทานกู
ทานไมจําเปนตองสงใบสมัครกูเงินจาก SBA หากตองการขอรับพิจารณา
การชวยเหลือเรื่องคาเชาบานจาก FEMA
กฏหมายพิทักษสิทธิอันชอบธรรมของพลเมืองหามไมใหมีอคติหรือความลําเอียงในดานใดบาง
รูปแบบการมีอคติหรือความลําเอียงที่ผิดกฎหมายที่สามารถปดโอกาสไมใหคนมีความเสมอภาคตอก
ารขอรับบริการและความชวยเหลือมีหลายประเภท การปฏิบัติงานชวยเหลือของ FEMA ผูขอรับ
ความชวยเหลือ (หนวยงานรัฐในมลรัฐหรือทองถิ่นที่ไดรับเงินชวยภัยพิบัติของรัฐบาลกลางจาก
FEMA) มิอาจถูกปฏิเสธเพราะเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา สัญชาติ เพศ อายุ หรือสถานะทาง
เศรษฐกิจไมวา จะโดยทางตรงหรือทางวิธีการในการทําสัญญา อันไดแก
•

การปฏิเสธการใหบริการ การชวยเหลือ หรือสวัสดิการ

•

ใหการบริการ การชวยเหลือ หรือสวัสดิการที่แตกตางจากที่ใหคนอื่นๆ หรือ

•

การรวมกลุมหรือแบงแยกการใหบริการ ชวยเหลือ หรือใหสวัสดิการ

ขอหามเหลานีม้ ีผลตอ การเปนโครงการปฏิบัติงานของรัฐบาลกลางของ FEMA โดยตรง
จะทําอยางไรหากขาพเจามีเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
หนวยงานของรัฐบาลกลางแตละหนวยงานที่จัดหาความชวยเหลือดานการเงินมีหนาทีร่ ับผิดชอบ
สืบสวนขอรองเรียนเรื่องการมีอคติและความลําเอียงในการแบงสันปนสวนเงินชวย หากทาน
เชื่อวาตัวทานหรือบุคคลอื่นซึ่งไดรับการคุมครองตามกฎหมายพิทกั ษสทิ ธิอันชอบธรรม ไดรับ
การปฏิบัติอยางมีอคติหรือมีความลําเอียงดานการรับความชวยเหลือ ทานสามารถติดตอ เจาหนา
ที่ดูแลความเสมอภาคของ FEMA (Equal Rights Officers หรือ ERO) ผูมีหนาที่ดูแลการกระจาย
ความชวยเหลือใหเปนไปอยางยุติธรรม เจาหนาที่ ERO จะพยายามแกไขปญหาของทาน
โดยทานสามารถติดตอเจาหนาที่ ERO ไดที่ 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 นับตั้งแตวนั เกิดเหตุ
โดยจดหมายรองเรียน ควรครอบคลุมประเด็นตอไปนี:้
•

ชื่อ ที่อยู และเบอรโทรศัพทของทาน ทานตองเซ็นชื่อในจดหมายรอง เรียน
หากทานรองเรียนแทนผูอื่น กรุณาใสชื่อ ที่อยู เบอรโทรศัพท และ
ความสัมพันธระหวางทาน กับบุคคลนั้น (เชน เพื่อน ทนาย พอ แม ฯลฯ)

•

ชื่อและที่อยูของหนวยงาน สถาบัน หรือแผนก มีทานเชือ่ วาปฏิบัติตอ
ทานดวยความมีอคติและความลําเอียง

•

ระบุขอมูลวาเหตุอคติและความลําอียงเกิดขึ้นอยางไร ทําไม และ เมื่อ
กรุณาระบุรายละเอียดใหมากที่สุดเทาที่จะทําได หากทานทราบโปรด
ระบุชื่อของผูที่ทานเชื่อวาปฏิบัติตอทานดวยความมีอคติและความลํา เอียง

•

ชื่อของบุคคลอื่นๆ ที่ FEMA สามารถติดตอเพื่อขอขอมูลเพิ่มเติม
เพื่อสนับสนุนและใหความกระจางเกีย่ วกับขอกลาวหาของทาน

FEMA จะจัดการกับการรองเรียนของขาพเจาอยางไร เมื่อทานทําเรื่องรองเรียน FEMA จะพิจารณา
วามีอํานาจในการสืบสวนขอกลาวหาของทานหรือไม หาก FEMA รับเรื่อง รองเรียน ของทาน ทาง
หนวยงานจะสืบสวนและพยายามแกไขความผิดที่เกิดขึ้น หากไมสามารถเจรจาใหแกไขความผิด
นั้นได เราจะใชมาตรการทางกฎหมาย
จะเกิดอะไรขึ้นหากขาพเจาถูกแกแคนเนื่องมาจากการรองเรียน ทานควรทราบวาเจาหนาที่หรือ
หนวยงานของรัฐไมมีสิทธิ์แกแคนทาน เพราะการที่ทานหรือบุคคลอื่น ตั้งขอหาใหการ หรือทําการ
รองเรียน ภายใตการคุมครองของกฎหมายพิทักษสิทธิอันชอบธรรม หากทานเชื่อวาถูกแกแคน
ทานควรติดตอ Office of Equal Rights ของ FEMA ทันที.
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คําอธิบายและเหตุผลในกรณีที่ไมสามารถรับการชวยเหลือได
1. การตัดสินใจขัน้ ตน
169 B - ไมมีสิทธิ์ – ไมมีลายเซ็น : จากขอมูลของ FEMA ไมปรากฏลายเซ็นในแบบฟอรมใบยืนยัน
สิทธิและใบมอบอํานาจ (Declaration & Release Form - 90-69B) ที่ยื่นไปซึ่งแบบฟอรมนี้จําเปน
ตอการขอความ ชวยเหลือ
IAW – ไมมีสทิ ธิ์ – ที่อยูเดียวกัน : จากขอมูลของ FEMA ในขณะที่เกิดภัยพิบัติผูยื่นคํารองขอรับการ
ชวยเหลืออาศัยอยูบานเดียวกับผูยื่นคํารองอื่นซึ่งไดขอรับความชวยเหลือจาก FEMA ไปแลว FEMA
สามารถใหความชวยเหลือใบสมัครเพียง นึ่งใบตอ หนึ่งที่อยูเทานั้น
IDUPA – ไมมีสิทธิ์ – ใบลงทะเบียนซ้ําซอน : จากขอมูลของ FEMA ใบคํารองนี้ไดรับความชวย
เหลือไปแลว สําหรับภัยพิบตั ิครั้งนี้ FEMA จะพิจารณาคํารองเพียงหนึ่งใบตอผูสมัครหนึ่งคน เทานั้น
IID – ไมมีสิทธิ์ - ความเสียหายไมรุนแรงพอ : จากขอมูลของ FEMA เราไดตัดสินวาความเสียหาย
ที่ผูยื่นคํารองไดรับไมรุนแรงจนเปนอันตรายตอการอยูอาศัยการตัดสินใจครั้งนี้มีพื้นฐานมาจาก
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติครั้งนี้เทานั้น
IIDV – ไมมีสิทธิ์ – ไมผานการตรวจสอบขอมูลยืนยันตัวบุคคล :
กอนการพิจารณาใบคํารองขอรับความชวยเหลือ FEMA จะตรวจสอบขอมูลที่กรอกในใบคํารอง
ในขณะนี้เราพบวาชื่อผูสมัครไมตรงกับหมายเลขประกันสังคม ทําใหไมสามารถยืนยันตัวบุคคลได
IMI – ไมมีสิทธิ์ – ผิดนัดการตรวจความเสียหาย : จากขอมูลของเรา (FEMA)
ผูสมัครไมปรากฏตัวตามที่ได นัดหมายกับผูสํารวจความเสียหาย
ในการพิจารณาการขอรับความชวยเหลือ ผูยื่นคํารอง (FEMA) (หรือสมา ชิก ใน
ครอบครัวคนอื่นผูมีอายุเกิน 18 ป) จะตองไปพบกับผูสํารวจความเสียหายเพื่อประเมินความ
เสียหายของสถานที่ (FEMA) ในขณะนี้ผูสมัครไมมีสิทธิ์ขอรับการพิจารณา
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INCI – ไมมีสิทธิ์ – ไมสามารถติดตอเพื่อสํารวจความเสียหายได : ผูสํารวจความเสียหายของ
FEMA ไมสามารถติดตอผูยื่นคํารองเพื่อนัดหมายวันเวลาประเมินความเสียหายได ในการพิจารณา
การขอรับความชวยเหลือดานที่อยูอาศัยจาก FEMA ผูยื่นคํารอง (หรือสมาชิกในครอบครัวคนอื่น
ผูมีอายุเกิน 18 ป จะตองไป พบกับผูสํารวจความเสียหายเพื่อประเมินความเสียหายตอสถานที่
ในขณะนี้ผูสมัครไมมีสิทธิ์ขอรับการพิจารณาสําหรับความชวยเหลือจาก FEMA
INFI – ไมมีสทิ ธิ์ – ประกันน้ําทวม : จากบันทึกของเราบานที่ผูยื่นคํารองอาศัยอยูในขณะทีเ่ กิดภัย
พิบัติ มีประกันน้ําทวม ในการพิจารณาการขอรับความชวยเหลือในขณะนี้ผูสมัครไมมีสิทธิ์ขอรับ
การพิจารณาเนื่องจากมีประกันน้ําทวม
INI – ไมมีสิทธิ์ – มีประกันภัย (พรอมการสํารวจความเสียหาย): จากบันทึกของเราบานที่ผูยื่นคํารอง
อาศัยอยูในขณะที่เกิดภัยพิบัติ มีประกัน ความเสียหายใดๆ ที่ระบุในการสํารวจความเสียหายโดย เจา
หนาที่จาก FEMA จะไดรับการชดเชยจากประกันของผูส มัครเอง FEMA ไมสามารถใหการชวย
เหลือหากผูสมัครสามารถรับความชวยเหลือจากแหลงอื่น รวมทั้งประกัน ดังนั้นผูย ื่นคํารองจึง มมี
สิทธิ์ ขอรับการชวยเหลือดานการซอมแซมหรือหาบานทดแทนจาก FEMA ผูยื่นคํารองควรยื่นคํา
รองเรียกคาชดเชยจากตัวแทนประกันอยางเร็วที่สุด เพราะ FEMA อาจใหความชวยเหลือในสวนที่
ประกันไมรับจาย
INO – อุทธรณ – ไมมีสิทธิ์ – ประกันจายเงินทดแทนคาใชจาย : จากหลักฐานที่ผูยื่นคํารองแนบมา
ประกันที่ผูยนื่ คํารองทําไวรับจายคาเชาบานชั่วคราวใหผยู ื่นคํารองไดอยูในระหวางการซอมแซมหรื
อสรางใหม เราไมไดรับเอกสารที่แสดงวาผูสมัครไดใชเงินชวยทั้งหมดที่มีเพื่อเชาสถานที่อยูชั่วคราว
หรือการจายเงินประกันเกิดความลาชาเกิน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ผูสมัครยื่นเอกสารขอรับเงินประกัน
ดังนั้นเราจึงขอปฏิเสธคําอุทธรณของผูสมัคร และตัดสินวาผูสมัครไมมีสิทธิ์รับเงินชวยเหลือคาเชา
บานจาก FEMA
INO – ไมมีสทิ ธิ์ – ไมใชผูทไี่ ดรับอนุญาตใหพํานักอยูในสหรัฐอเมริกาตามกฎหมาย :
การจะไดรับการพิจารณาคํารองขอรับการชวยเหลือ ผูสมัครจําเปนตองกรอกแบบฟอรมยืนยันสิทธิ
และใบมอบอํานาจ Declaration and Release Form (90-69B) จากหลักฐานของเรา ผูยื่นคํารองไมได
ระบุวา เปนพลเมืองบุคคลที่มีสถานะเทียบเทาพลเมือง หรือชาวตางดาวที่มีสิทธิอันชอบ ดังนั้นผู
สมัครจึงไมมีสิทธิ์รับความชวยเหลือจาก FEMA

www.fema.gov

31

INO – ไมมีสทิ ธิ์ – ไมสามารถพิสูจนความเปนเจาของได :
หลักฐานของเราแสดงใหเห็นวาผูสมัครยังมิไดพิสูจนวาเปนเจาของบานในขณะที่เกิดภัยพิบัติ
ดังนั้นผูสมัครจึงไมมีสิทธิ์ขอรับการซอมแซมหรือการสรางบานใหมทดแทนจาก FEMA
INONV – ไมมีสิทธิ์ – ไมสามารถยืนยันการพักอาศัย : เมื่อผูสมัครยื่นคํารองขอรับความชวยเหลือผู
สมัครไดแจง FEMA วาไดอยูอาศัยในบานนั้นมานานหลายป แตเมื่อ FEMA ไปสํารวจความเสียหาย
ผูสมัครไมสามารถแสดงหลักฐานประกอบวานั่นเปนบานที่ผูสมัครเคยอยูอาศัยจริง เมื่อไมสามารถ
ยืนยันขอมูลนัน้ ได ผูสมัครจึงไมมีสิทธิ์รับความชวยเหลือเรื่องที่พักอาศัยจาก FEMA
INR – ไมมีสทิ ธิ์ - ไมยอมยายที่ : จากหลักฐานของ FEMA ผูสมัครแจงใหผูสํารวจความเสียหายจาก
FEMA ทราบวาไมตองการยายออกจากบานที่ไดรับความเสียหายในขณะทีก่ ําลังซอมแซม เมื่อผู
สมัครไมยอมยายออก ผูสมัครจึงไมมีสิทธิ์ขอรับความชวยเหลือจาก FEMA ในขณะนี้
INS – ไมมีสิทธิ์ – มีประกัน (ไมไดรับการสํารวจความเสียหาย) : จากหลักฐานที่เรามีบานที่ผูยื่นคํา
รองอาศัยในชวงที่เกิดภัยพิบตั ิมีประกัน ความเสียหายใดๆ ที่ระบุไวใน ใบคํารองขอรับความชวย
เหลือควรไดรบั เงินชดเชยจากประกันของผูสมัครเอง FEMA ไมสามารถใหการชวยเหลือหากผู
สมัคร สามารถรับความชวยเหลือจากแหลงอื่น รวมทั้งประกัน ดังนั้นผูย ื่นคํารองจึงไมมีสิทธิ์ขอรับ
การชวยเหลือดานการซอมแซมหรือสรางบานทดแทนจาก FEMA ผูยนื่ คํารองควรยืน่ คํารองเรียกคา
ชดเชยจากตัวแทนประกันอยางเร็วที่สุด เพราะ FEMA อาจใหความชวยเหลือในสวนที่ประกันไมรับ
จาย
IOVR – ไมมสี ิทธิ์ – ความเสียหายเกินยอดเงินชวยเหลือสูงสุดที่ FEMA รับจาย : จากหลักฐานของ
FEMA ผูยื่นคํารองไดรับยอดเงินชวยเหลือจํานวนสูงสุดจาก FEMA เปนคาที่พักอาศัยและจําเปน
ดานอื่นๆ ดังนัน้ ผูยื่นคํารองจึงไมมีสิทธิ์ขอรับเงินชวยเหลือเพิ่มเติมจาก FEMA
ISC – ไมมีสิทธิ์ – อยูในเขตที่ไมรวมโครงการ SFHA : จากหลักฐาน FEMA บานที่ไดรับความ
เสียหายจากน้ําทวมอยูใ นเขตน้ําทวมที่ไมเขารวมโครงการทําประกันน้ําทวมทั่วประเทศ เนื่องจาก
บานหลังนี้อยูใ นพื้นทีเ่ สี่ยงพิเศษและเขตที่อยูอาศัยของผูยื่นคํารองไมทําประกันรวม FEMA จึงไม
สามารถชวยซอมแซมหรือสรางบานใหไมไดในขณะนี้
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NCOMP – ฝาฝนขอบังคับของประกันน้าํ ทวม : จากหลักฐานของ FEMA ผูสมัครจําเปนตองมี ประ
กันน้ําทวม ในสถานที่อยู เนือ่ งจากบานหลังนี้ไดรับความเสียหายจากน้ําทวม และผูย ื่นคํารองไมมี
ประกันน้าํ ทวมที่ยังมีผลบังคับใชกับโครงการประกันภัยรวมทั่วประเทศ FEMA จึงไมสามารถชวย
ซอมแซมหรือสรางบานทดแทนใหในขณะนี้ อยางไรก็ตาม FEMA อาจสามารถใหความชวย เหลือ
ดานคาเชา หากผูสํารวจความเสียหายตัดสินวาบานหลังนั้นเปนอันตรายและผูย ื่นคํารองจําเปนตอง
ยายที่อยูระหวางการดําเนินการซอมแซม
WVO - ถอน – เพิกถอนคํารองขอรับความชวยเหลือดวยความสมัครใจ : จากหลักฐานของ FEMA
ผูสมัครแจงความจํานงวาไมตองการรับความชวยเหลือจาก FEMA
และขอถอนใบสมัครขอรับความชวยเหลือ
2. การตัดสินใจในขั้นอุทธรณ
A-I69B- อุทธรณ - ไมมีสิทธิ์ – ไมมีลายเซ็น (90‐69B): จากขอมูลของ FEMA
ไมปรากฏวามีแบบฟอรมใบยืนยันสิทธิและใบมอบอํานาจ (Declaration & Release Form (90-69B))
ที่ลงลายมือชื่อของผูสมัครรายนี้อยูใ นแฟม สายดวนสํานักงานฉุกเฉินกลาง (FEMA)
จะใหความชวยเหลือไดก็ตอเมื่อมีการลงลายมือชื่อและลงวันที่ในแบบฟอรม 90‐69B
และมีแบบฟอรมนี้อยูในแฟมเทานั้น
A-IAW- อุทธรณ – ไมมีสิทธิ์ – ที่อยูเดียวกัน : ในจดหมายกอนหนานี้ เราไดอธิบายวาจากขอมูลของ
FEMA ในขณะที่เกิดภัยพิบตั ิผูยื่นคํารองขอรับการชวยเหลืออาศัยอยูบ านเดียวกับผูยื่นคํารองอื่นซึ่ง
ไดขอ รับความชวยเหลือจาก FEMA ไปแลว ทาง FEMA ไดพิจารณาเอกสารเพิ่มเติม แตยังคงไม
สามารถตรวจสอบไดวาผูยนื่ คํารองมีที่อยูตางไปจากบุคคลที่ยื่นใบสมัครไปแลว ดังนั้นทางเราจึงขอ
ปฏิเสธ การอุทธรณ และผูสมัครไมมีสิทธิ์ขอรับความชวยเหลือจาก FEMA
A-IID - อุทธรณ – ไมมีสิทธิ์ - ความเสียหายไมรุนแรงพอ - เจาของ : ในจดหมายฉบับกอนหนานี้
เราไดแจงใหผยู ื่นคํารองทราบวาไมมีสิทธิ์ในการขอรับความชวยเหลือจาก FEMA เพราะระหวางการ
สํารวจความเสียหาย เราไดตัดสินวาความเสียหายที่ผยู ื่นคํารองไดรับไมรุนแรงจนเปนอันตรายตอ
การ อยูอาศัย การตัดสินใจครั้งนี้มีพื้นฐานมาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติครั้งนี้เทานั้น เรา
ไดอธิบายวา แมภัยพิบตั ิครั้งนี้อาจกอใหเกิดความเสียหายเล็กๆ นอยๆ แตสมเหตุสมผล ที่จะคาดหวัง
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ใหผูยื่นคํา รอง หรือเจาของบานดําเนินการซอมแซมดวยตนเองเราไดอธิบายถึงเอกสารที่ สามารถ
แนบมาเพื่อ แสดงวาภัยพิบตั ินั้นเกิดกอใหเกิดอันตรายจนไมสามารถพักอาศัยได เราไดพิจารณาการ
อุทธรณ และตัดสินวาการตัดสินใจครั้งแรกของเราถูกตองแลว บานหลังนั้นไมไดรับความเสียหาย
จาก ภัยพิบัตจิ นทําใหผูสมัครไมสามารถอยูอาศัยได
A-IIDV - อุทธรณ – ไมมีสิทธิ์ – ไมผานการตรวจสอบขอมูลยืนยันตัวบุคคล :
ในจดหมายกอนหนานี้ เราขอขอมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวบุคคล กอนการพิจารณาคํารองขอรับความ
ชวยเหลือ FEMA จะตรวจสอบขอมูลที่กรอกในใบคํารอง ในขณะนี้เราพบวาชื่อผูสมัครไมตรงกับ
หมายเลขประกันสังคม ทําใหไมสามารถยืนยันตัวบุคคลได เราไดอธิบายถึงเอกสารที่สามารถนํา
มาใชประกอบการยืนยันตัวบุคคลได FEMA ไดทบทวนคําอุทธรณและเอกสารเพิ่มเติมแตยังคง
ไมสา มารถยืนยันตัวบุคคลได ดังนัน้ ทางเราจึงขอปฏิเสธการอุทธรณ และไมสามารถพิจารณาคํารอง
ไดในขณะนี้
A-IMI – อุทธรณ - ไมมีสิทธิ์ – ผิดนัดการตรวจความเสียหาย : ในจดหมายกอนหนานี้เราไดอธิบาย
วาในการพิจารณาการขอรับความชวยเหลือจาก FEMA ผูยื่นคํารอง (หรือสมาชิกในครอบครัวคน
อื่น ผูมีอายุเกิน 18 ป จะตองไปพบกับผูสํารวจความเสียหาย เพื่อประเมินความเสียหาย ตอสถานที่
ขอมูลของเราระบุวา ผูสมัครไมปรากฏตัวตามที่ไดนดั หมายกับ ผูสํารวจความเสียหาย ของ FEMA
จากนั้นผูสมัคร จึงไดติดตอสาย ดวนของ FEMA และ นัดวันเวลาใหม แตไมปรากฏตัว ณ วันนัด
อีกครั้ง ดังนั้นเราจึงไมสามารถ ชวยผูสมัคร ได มากกวานี้
A-INCI – อุทธรณ - ไมมีสทิ ธิ์ – ไมสามารถติดตอเพื่อสํารวจความเสียหายได :
ในจดหมายกอนหนานี้ FEMA ไดอธิบายวาในการพิจารณาการขอรับความชวยเหลือจาก FEMA
ผูยื่นคํารอง (หรือ สมาชิกในครอบครัวคนอื่น ผูมีอายุเกิน 18 ป) จะตองไปพบกับผูส ํารวจ ความ
เสียหาย เพื่อประเมิน ความเสียหายตอสถานที่ และ ผูสํารวจความเสียหายของ FEMA ไมสามารถ
ติดตอผูยื่นคํารอง เพื่อนัดหมายวัน เวลา ได จากนั้นผูสมัครจึงไดติดตอสายดวนของ FEMA
ขอใหจัดผู สํารวจความเสียหายคนใหม แตผูสํารวจคน ใหม ก็ยังไมสามารถติดตอผูสมัครได
ดังนั้นเราจึง ไมสามารถชวยผูสมัครไดมากกวานี้
A-INFI – อุทธรณ - ไมมีสทิ ธิ์ – ขาดจดหมายแจงการรับหรือปฏิเสธการจายเงินชดเชยน้ําทวม
จากประกัน:
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จดหมายกอนหนานี้ไดแจงวาผูสมัครไมมีสิทธิ์รับความชวยเหลือดานการซอมซอมและสรางบานทด
แทนจาก FEMA เนื่องจากมีประกันน้าํ ทวม เราไดอธิบายถึงเอกสารที่สามารถนํามาใชประกอบการ
อุทธรณได เราไดทบทวนคําอุทธรณและเอกสารเพิ่มเติมแตยังคงไมสามารถตรวจสอบจํานวนเงิน
ชดเชยที่ไดรีบได ดังนัน้ ทางเราจึงขอปฏิเสธการอุทธรณ และผูสมัครไมมีสิทธิ์ขอรับขอรับความชวย
เหลือ เรื่องที่อยูอาศัย
A-INI- A-INS - อุทธรณ - ไมมีสิทธิ์ –ขาดจดหมายแจงการรับหรือปฏิเสธการจายเงินชดเชย
จากประกัน:
จดหมายกอนหนานี้ไดแจงวาผูสมัครไมมีสิทธิ์รับความชวยเหลือดานการซอมซอมและสรางบานทด
แทนจาก FEMA เนื่องจากมีประกัน เราไดอธิบายถึงเอกสารที่สามารถนํามาใชประกอบการอุทธรณ
ได เราไดทบทวนคําอุทธรณและเอกสารเพิม่ เติมแตยงั คงไมสามารถดําเนินการไดเพราะไมไดรับราย
ละเอียดของจํานวนเงินชดเชยหรือจดหมายปฏิเสธการชดเชยเงินจากประกัน หากผูสมัครมีขอสงสัย
เกี่ยวกับเอกสารเพิ่มเติม กรุณาติดตอสายดวน FEMA
A-INO – อุทธรณ – ไมมีสิทธิ์ – เลยกําหนด 60 วัน : จดหมายกอนหนานี้ไดแจงวา หากผูยื่นคํารอง
ประสงคจะยืน่ อุทธรณตอการตัดสินใจของ FEMA ผูยื่นคํารองจะตองยืน่ เอกสารภายใน 60 วัน นับ
แตทราบผลการตัดสิน ผูสมัครไมไดยื่นเอกสารภายในกําหนด 60 วัน ดังนั้นเราจะไมพิจารณาคําขอ
อุทธรณยกเวนวาผูสมัครประสบเหตุอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ 1) ตองเขาโรงพยาบาลเพราะเจ็บ
ปวย พิการ หรือสมาชิกคนใดคนหนึ่งในครอบครัวเสียชีวิต 2) มีธุระสวนตัวหรือธุรกิจตองเดินทาง
ออกจากพืน้ ทีจ่ นเลยกําหนดเวลา หากผูสมัครตองการให FEMA พิจารณาคํารองขออุทธรณ ผู
สมัครสามารถเขียนจดหมายประกอบเอกสารที่จําเปนตางๆ เพื่ออธิบายสาเหตุที่ไมสามารถยื่น
คํารองตามกําหนดเวลา
A-INO – อุทธรณ - ไมมีสิทธิ์ – ประกันความเสียหายมีมูลคาสูงกวาที่ FEMA ประเมิน : เนื่องจาก
FEMA ไมใชบริษัทประกันสวนบุคคล โครงการซอมแซมที่อยูอาศัยของ FEMA จึงจํากัดเฉพาะการ
ซอมแซมที่จําเปนเทานั้น ดังนั้นจึงถือเปนเรื่องไมปกติหากมูลคาการประกันสูงกวาจํานวนเงินที่
FEMA ชวยออกได เพราะ FEMA ไมสามารถทดแทนความชวยเหลือที่ประกันมีได ดังนั้นจึงตอง
ปฏิเสธคํารองอุทธรณของผูสมัคร
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A-INO – อุทธรณ - ไมมีสทิ ธิ์ – ไมใชผูทไี่ ดรับอนุญาตใหพํานักอยูในสหรัฐอเมริกาตามกฎหมาย :
จดหมายฉบับกอนหนานี้ไดแจงใหทานทราบวา FEMA จะไมพจิ ารณาคํารองขอรับการชวยเหลือ จน
กวาจะไดรับแบบฟอรมยืนยันสิทธิและใบมอบอํานาจ Declaration and Release Form (90-69B) ที่มี
ผูยื่นคํารองหรือสมาชิกในครอบครัวระบุวา เปนพลเมือง บุคคลที่มีสถานะเทียบเทาพลเมืองหรือ ชาว
ตางดาวที่มีสิทธิอนั ชอบ นอกจากนั้นเรายังไดแนะนําใหผูสมัครกรอก และสงใบคํารองอีกอยาง หนึ่ง
เราไดทบทวนคําอุทธรณและเอกสารเพิ่มเติมแตยังไมสามารถตัดสินไดวา ผูยนื่ คํารองหรือสมาชิกใน
ครอบครัวระบุวาเปนพลเมือง บุคคลที่มีสถานะเทียบเทาพลเมืองหรือชาวตางดาวที่มสี ิทธิอันชอบ
ดังนั้นจึงขอปฏิเสธคํารองอุทธรณของผูสมัครและไมรบั พิจารณาคํารองขอรับความชวยเหลือจาก
FEMA
A-INO – อุทธรณ - ไมมีสิทธิ์ – ไมสามารถพิสูจนความเปนเจาของได :
จดหมายฉบับกอนหนานี้แจงใหทราบวาผูส มัครยังมิไดพิสูจนวาเปนเจาของบานในขณะที่เกิดภัยพิบั
ติ เราไดอธิบายถึงเอกสารที่สามารถนํามาใชประกอบการพิสูจนความเปนเจาของ เราไดทบทวนคํา
อุทธรณและเอกสารเพิ่มเติมแตยังคงไมสามารถตรวจสอบวาผูสมัครเปนเจาบานจริง ดังนั้นเราจึงขอ
ปฏิเสธการอุทธรณ และ ผูสมัครไมมีสทิ ธิ์ขอรับการซอมแซมหรือการสรางบานใหมทดแทนจาก
FEMA
A-INO – อุทธรณ – ไมสามารถจายเงินชวยสูงกวาคาเชาที่ไดรับอนุมัตไิ ด : กอนหนานี้ เราไดอธิบาย
วาเงินชวยเหลือคาเชาบานรายเดือนพิจารณาจากจํานวนหองนอนของบานที่ผูสมัครพักอยูเมื่อเกิดภัย
พิบัติ และจํากัดเฉพาะอัตราคาเชาบานที่ FEMA และการเคหะแหงสหรัฐฯ (US. Department of
Housing and Urban Development, HUD) กําหนด เราไดทบทวนคําอุทธรณและ เอกสารเพิ่มเติม
และตัดสินวาจํานวนคาเชารายเดือนทีเ่ ราจายใหเปนอัตราที่เหมาะสม ดังนั้นเราจึงขอปฏิเสธการ
อุทธรณ เราไมสามารถจายคาเชารายเดือนทีส่ ูงกวานี้ได
A-INONV –อุทธรณ - ไมมสี ิทธิ์ – ไมสามารถยืนยันการพักอาศัย : จดหมายกอนหนานี้ไดแจงวา เรา
ไมสามารถตรวจสอบไดวาบานที่ผูสมัครแจงวาไดรับความเสียหายจากภัยพิบัตเิ ปนบานที่ผูสมัครอยู
อาศัยในบานนัน้ มานาน เราไดทบทวนคําอุทธรณและเอกสารเพิ่มเติมแตยังคงไมสามารถ ตรวจสอบ
ไดวาขอมูลนัน้ เปนจริง ดังนั้นเราจึงขอปฏิเสธการอุทธรณ และผูสมัครไมมีสิทธิ์รบั ความชวยเหลือ
เรื่องที่พักอาศัยจาก FEMA
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A-IOVR – อุทธรณ - ไมมสี ิทธิ์ – ความเสียหายเกินยอดเงินชวยเหลือสูงสุดที่ รับจาย :
ในจดหมายกอนหนานี้ เราไดอธิบายวา ผูสมัครจะไมมีสทิ ธิ์รับความชวยเหลือเพิ่มเติมจาก FEMA
เนื่องจาก FEMAไดใหความชวยเหลือคาที่พักอาศัยและจําเปนดานอืน่ ๆ จนเต็มยอดเงินชวยเหลือ
สูงสุด เราไดทบทวนคําอุทธรณและเอกสารเพิ่มเติม แตหลักฐานที่เรามียังระบุวาผูสมัคร ไดรับเงิน
ชวยเหลือเต็มจํานวนแลว ผูย ื่นคํารองจึงไมมีสิทธิ์ขอรับเงินชวยเหลือเพิ่มเติมจาก FEMA
A-ISC – อุทธรณ – ไมมีสิทธิ์ – อยูในเขตที่ไมรวมโครงการ SFHA : จดหมายกอนหนานี้ ไดอธิบาย
ใหผูสมัครทราบวาผูสมัครไมมีสิทธิ์รับความชวยเหลือดานการซอมแซมหรือสรางบานทดแทนจาก
FEMA เนื่องจากบานที่ไดรบั ความเสียหายจากน้ําทวมอยูในเขตน้ําทวมที่ไมเขารวมการทําประกัน
น้ําทวมทัว่ ประเทศ (NFIP) จดหมายฉบับนั้นยังไดอธิบายถึงเอกสารที่สามารถนํามาประกอบการ
อุทธรณ และเราไดทบทวนคํารองขออุทธรณและเอกสารเพิ่มเติม หลักฐานของเราก็ยงั ระบุวา บาน
ของผูสมัครอยูในพื้นทีน่ ้ําทวมและความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากภาวะน้ําทวม ดังนั้นจึงขอปฏิเสธ
คําอุทธรณ ผูยื่นคํารองไมสามารถรับความชวยเหลือจาก FEMA ได
A-NCOMP- อุทธรณ – ฝาฝนขอบังคับของประกันน้ําทวม :
จดหมายกอนหนานี้ไดแจงใหทราบวาผูยนื่ คํารองไมมีสิทธิ์รับความชวยเหลือดานการซอมแซมและ
สรางบานทดแทนจาก FEMA เพราะผูสมัครไมไดปฏิบัติตามขอบังคับดวยการมีประกัน น้ําทวม ใน
พื้นที่ของตน เนื่องจากเราไมไดรับเอกสารใดๆ ที่จะตัดสินวาบานหลังนั้นไมไดรับความเสียหาย
เพราะน้ําทวม และ/หรือ ไมไดรับเอกสารที่แสดงวาผูสมัครมีประกันน้ําทวมที่ยังมีผลบังคับใช
ทางเราจึงขอปฏิเสธคําอุทธรณٛ ถเรถ
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ตัวอยาง – แบบฟอรมยืนยันสิทธิและใบมอบอํานาจ
(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
ชวยเหลือทุกคนและทุกครอบครัวที่ประสบภัยพิบตั ิและมีคุณสมบัติสําหรับการเปนผูข อรับความชวยเหลือค
รบถวน เจาหนาที่รัฐบาลกลาง รัฐ ทองถิ่น หรือเจาหนาทีใ่ ดๆ
ก็ไมอาจมีอคติตอบุคคลใดบุคคลหนึ่งอันเนื่องมาจากเชือ้ ชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ ภูมิลําเนา ความพิการ
หรือสถานะทางเศรษฐกิจ
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