
 
 
 
                                                  การประกันภัยพืชผลกล้วยและมะละกอในฮาวาย 

กล้วยและมะละกอสดจะได้รับการประกันถ้าปลกู ส าหรับการบริโภค ของมนุษย์ สวนผลไม้ 

จะต้องได้รับ การตรวจสอบโดย RMA และจะต้องได้รับการพิจารณา ว่าได้คณุภาพดีเป็นที่ยอมรับ 

ต้นกล้วย จะต้องเพาะปลูกก่อน วันที ่1 มิถุนาย ของ ปีการเพาะปลูก 

ผลมะละกอสดสามารถท าประกันภัยได ้ถ้าต้นมะละกอ มี อาย ุไม่น้อยกว่า 12 เดือน แต่ไม่เกิน 4 

ปีก่อนวันที ่31 พฤษภาคม ของ ปีการเพาะปลูก. 

อายุต้นกล้วยและมะละกอจะถูกก าหนด ณ วันที ่31 พฤษภาคม ดังนี:้ 

             ปี                       เดือนหลังจาก ที่ก าหนดไว ้

1 ≤ 12 

2 13-24 

3 25-36 

4 37+ 

กล้วยและ มะละกอจะได้รบัการประกันใน เขตเกาะฮาวาย,โควาย, โฮโนลูลู, เมาอ.ี  

ผู้ขอรับประกันภัยอาจ มีสิทธิ์ได้รับเงินประกันถ้ามี การสูญเสียของ ผลผลิต (การผลิต) 

อันเนื่องมาจาก สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้: 



 
 
 

1) สภาพอากาศเลวร้าย - ซึ่งอาจรวมถึง น้ าค้างแข็ง ลม ภัยแล้ง หรือ ฝนตก มากเกินไป 

2) การท าลายต้นไม ้– ในกรณีที่ผู้ขอรับประกันภัย ได้รับอนุญาตจาก 

ผู้ให้บริการประกันภัยเพ่ือที่จะ หยุดการแพร่กระจาย ของโรค 

3) โรค - ถ้าผู้ขอรับประกันภยั ไม่ไดใ้ช้ มาตรการ ควบคุมที่เหมาะสม 

4) แผ่นดินไหว    

5)  อัคคีภัย - ถ้าผู้ขอรับประกันภัย ยังไม่ได ้มีการควบคุมวัชพืช และพุ่มไม้ ใน สวนผลไม้ 

6) แมลง – ถ้าผู้ขอรับประกันภัย ไม่ไดใ้ช้ มาตรการ ควบคุมที่เหมาะสม 

7)  สึนามิ 

8) ภูเขาไฟปะทุ 

9) สัตว์ป่า – 

ยกเว้นกรณีที่ผู้ขอรับประกันภัยได้ปฏบิัติตามแนะน ามาตรการควบคุมผู้ขอรับประกันภัยต้อ

ง ลงทะเบียน ขอรับประกนัภัย ก่อนวันที ่31 พฤษภาคม และรายงาน พ้ืนที่เพาะปลูก 

ของคุณ ก่อนวันที ่15 กรกฎาคม 

ส าหรับผู้ขอประกันภัย ทีข่อต่อประกันภัยใหม่ของวันที่ 1 มิถุนายน 

และส าหรับประกันภัยของผู้เข้าขอรับประกันภัยครั้งแรกจะเริ่มมีผลต้ังแต่ 30 



 
 
 

วันหลังจากที่เราได้รับใบสมัครของคุณตามนโยบายใหม่ แต่ไม่เร็วกว่า 1 มิถุนายน 

และระยะเวลาประกันจะส้ินสุดลงต่อเมื่อ เง่ือนไขดังน้ี 

1)  ในวันที่ 31 พฤษภาคมของปีเพาะปลูก 

2) RMAได้มีค านวณความเสียหายทั้งหมดของพืชผลทางการเกษตรที่ได้ท าการประกันภัยไ

ว้ 

ราคาที่ใช้ในการค านวณเบี้ยประกันและค่าสินไหมทดแทนของผู้ขอรับประกนัภัยส าหรับปีการเก็บเ

กี่ยวพืชผล 2015 มีดังนี ้(ราคาเหล่า นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจ าทุกปี) 

                     กล้วย คาเวนดิช ..................... 0.439 $ ต่อปอนด์ 

      กล้วย บราซิล ........................ 0.629 $ ต่อปอนด์ 

      มะละกอ .................................0.414 $ ต่อปอนด์ 

CAT รับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย100% โดย ที่ ผู้รับประกันภัยไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเพ่ิมเติม  

อย่างไรก็ตามผู้ขอรับประกันภัย จะต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการเองจ านวน  300 

ดอลลาร์สหรัฐต่อจ านวนผลผลิตต่อพ้ืนที่เพาะปลูกต่อเขตโดยไม่ค านึงถึงพ้ืนที่เพาะปลูก 

ระดับความคุ้มครองที่สูงขึน้มีค่าด าเนินการ 30 

ดอลลาร์สหรัฐและการไดร้ับการอุดหนุนตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้ 



 
 
 

ตัวอย่างเช่นถ้าคุณเลือกระดับความคุ้มครองที ่65% ส่วนแบ่งเบี้ยประกันของคุณจะอยู่ที ่41% 

ของเบี้ยประกันภัย: 

ความคุ้มครอง            

CL  CAT 50% 55% 60% 65% 70% 75% 

เงินอุดหนุน 100% 67% 64% 64% 59% 59% 55%   

ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยกรณุาติดต่อตัวแทนการป

ระกันภัยพืชผลรายชื่อของตัวแทนประกันภัยพืชผลที่มีอยู่ในทุกศูนย์บรกิารของ USDA 

และในเว็บไซต์ที่ RMA www3.rma.usda.gov/apps/agents/ 

นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อหน่วยงานบริหารความเส่ียง ถ้า มี ค าถามหรือข้อสงสัยดังต่อไปนี:้    

                                   USDA / หน่วยงานบริหารความเส่ียง 

เดวิสส านักงานภูมิภาค 

430 G Street, # 4168 

เดวิส, CA 95616 

โทร ศัพท์: (530) 792-5870 



 
 
 

 โทรสาร: (530) 792-5893 

E-mail: rsoca@rma.usda.gov 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) 

ห้ามการเลือกปฏิบัติในทุกโปรแกรมและกิจกรรมบนพ้ืนฐานของเช้ือชาติสีผิวชาติก าเนิด

อายุความพิการและสถานที่ที่ใช้บังคับเพศสถานภาพสมรสถานะครอบครัวสถานะของผู้ป

กครองศาสนารสนิยมทางเพศ ข้อมูลทางพันธุกรรมความเช่ือทางการเมือง, 

การแก้แค้นหรือเพราะทั้งหมดหรือบางส่วนของรายได้ของแต่ละบุคคลทีไ่ด้มาจากโครงก

ารให้ความช่วยเหลือประชาชนใด ๆ (ไม่ทุกฐานห้ามน าไปใช้กบัโปรแกรมทั้งหมด.) 

บุคคลที่มีความพิการที่ต้องการทางเลือกส าหรับการส่ือสารข้อมูลของโปรแกรม 

(อักษรเบรลล์พิมพ์ขนาดใหญ่, เครื่องบันทึกเสียง ฯลฯ ) ควรติดต่อศูนย์เป้าหมายของ 

USDA ที ่202-720-2600 (เสียงและ TDD) . 

ต้องการยื่นเรื่องร้องเรียนของการเลอืกปฏิบัติครบถว้นและส่งสัญญาณโปรแกรมแบบฟอ

ร์มการร้องเรียนการเลอืกปฏิบัติ (ที่มีอยู่ในสถานที่ใด ๆ ส านักงาน USDA 

หรือทางออนไลน์ที ่www.ascr.usda.gov) ไปที:่ สหรัฐอเมริกากรมวิชาการเกษตร 

ส านักงานผู้ช่วยเลขานุการสิทธิพลเมือง; 1400 อิสรภาพ Ave. , SW; วอชิงตันดีซี 

mailto:rsoca@rma.usda.gov


 
 
 

20250-9410 หรือโทรฟรีที่ (866) 632-9992 (เสียง) 

ที่จะได้รับขอ้มูลเพ่ิมเติมส านักงานที่เหมาะสมหรือขอเอกสาร 

บุคคลที่มีพิการหูหนวกหูตึงหรือเป็นใบ้สามารถติดต่อ USDA 

ผ่านบริการการถา่ยทอดของรัฐที่ (800) 877-8339 หรือ (800) 845-6136 

 


