
 สรุปขาวประจําในวันท่ี  18 ส.ค. 65 
สื่อส่ิงพิมพ  
- ไทยเจาภาพครั้งแรกดานปาไมเพิ่มพื้นที่ - ปองกันการลักลอบตัด  (ไทยรัฐ  18 ส.ค. 65  หนา 7) 

- คอลัมนทองถ่ินชวนรู..ปาชุมชน  (ขาวสด 19 ส.ค. 65  หนา 2) 

- ชัยวัฒนไมหวั่นโอกาสดีพิสูจนความจริง  (เดลินิวส  18 ส.ค. 65  หนา 1,7)  

  
สื่อออนไลน 
- พาณิชย จับมือ ธ.ก.ส. และกรมปาไม ลงพ้ืนที่ จ.อุบลราชธานีใหความรูพรอมเชิญชวนสมาชิกวิสาหกิจชุมชน

และเกษตรกรนําไมยืนตนมาเปนหลักประกันทางธุรกิจ  (หุนอินไซต  17 ส.ค. 65)  

https://www.hooninside.com/news-feed/268264/view/ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23585
วันที่: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(ขวา)

หัวข้อข่าว: ไทยเจ้าภาพครั้งแรกด้านป่าไม้ เพิ่มพื้นที่-ป้องกันการลักลอบตัด

รหัสข่าว: C-220818009041(18 ส.ค. 65/06:09) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 15.37 Ad Value: 15,370 PRValue : 46,110 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11587
วันที่: ศุกร์ 19 สิงหาคม 2565
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ล่างซ้าย)

คอลัมน์: ท้องถิ่นชวนรู้: ป่าชุมชน

รหัสข่าว: C-220819037010(18 ส.ค. 65/08:02) หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 11.83 Ad Value: 14,196 PRValue : 42,588 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26607
วันที่: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 7

หัวข้อข่าว: ชัยวัฒน์ไม่หวั่น โอกาสดี พิสูจน์ความจริง

รหัสข่าว: C-220818035067(17 ส.ค. 65/08:20) หน้า: 1/2

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 64.99 Ad Value: 116,982 PRValue : 350,946 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26607
วันที่: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 7

หัวข้อข่าว: ชัยวัฒน์ไม่หวั่น โอกาสดี พิสูจน์ความจริง

รหัสข่าว: C-220818035067(17 ส.ค. 65/08:20) หน้า: 2/2

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 64.99 Ad Value: 116,982 PRValue : 350,946 คลิป: สี่สี(x3)



 
กระทรวงพาณิชย ์โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือ ธ.ก.ส. และกรมป่าไม้ ลงพนืท ีจ.อุบลราชธานี 

ให้ความรู้พร้อมเชิญชวนเกษตรกรและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนนาํไม้ยนืต้นมาเป็นหลักประกันทาง

ธุรกิจ เตรียมพัฒนาพนืทใีห้เป็น 'ชุมชนไม้มีค่า' ต่อยอดสร้างรายได้ให้ชุมชน เพอืสร้างความอยู่ดกีินดี

ให้ครอบครัว ชุมชน และท้องถิน 

        นางรวีพรรณ ชา้งเย็นฉาํ รองอธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เปิดเผยภายหลงัเป็นประธาน

เปิดโครงการสมัมนาไมยื้นตน้หลกัประกนัทางธุรกิจ ณ ชมุชนบา้นบวัเทิง หมู่ที 4 ตาํบลทา่ชา้ง อาํเภอสวา่งวีระ

วงศ ์จงัหวดัอุบลราชธานี วนัพธุที 17 สิงหาคม 2565 ว่า "วนันี กระทรวงพาณิชย ์โดย กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

รว่มกบัสาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัอบุลราชธานี ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธ.ก.ส.) และกรมป่า

ไม ้ลงพืนทีชมุชนบา้นบนัเทิง จงัหวดัอบุลราชธานี เพือใหค้วามรูพ้รอ้มเชิญชวนสมาชิกวิสาหกิจชมุชนและ

เกษตรกรในพืนทีนาํไมยื้นตน้ทีปลกูบนทีดินกรรมสิทธิมาเป็นหลกัประกนัทางธุรกิจ ซงึการดาํเนินงานดงักล่าวเป็น

นโยบายของรองนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์(นายจรุนิทร ์ลกัษณวิศิษฏ)์ และ รฐัมนตรี

ชว่ยว่าการกระทรวงพาณิชย ์(นายสินิตย ์เลิศไกร) ทีตอ้งการผลกัดนัใหก้ฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจสามารถ

ชว่ยแกปั้ญหาดา้นการเงิน/แหลง่เงินทนุใหแ้ก่เกษตรกร สมาชิกวิสาหกิจชมุชน ผูป้ระกอบการเอสเอ็มอี และไมโคร

เอสเอม็อี โดยใชไ้มยื้นตน้ทีปลกูบนทีดินกรรมสิทธิมาเป็นหลกัประกนัทางธุรกิจในการขอสินเชือจากสถาบนั

การเงิน 

        เปา้หมายสาํคญัของการลงพนืที คือ ทาํอย่างไรใหเ้กษตรกรและสมาชิกวิสาหกิจชมุชนเขา้ถึงและใช้

ประโยชนจ์ากกฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจใหไ้ดม้ากทีสดุ พรอ้มสรา้งแรงจงูใจใหป้ระชาชน 'ปลกูไมมี้คา่' ตาม

นโยบายของรฐับาล นอกจากนี ยงัสง่เสรมิใหส้รา้งมลูคา่เพิมจากทีดินทาํกิน พฒันาชมุชนใหเ้ป็น 'ชมุชนไมมี้

คา่' เพือสรา้งรายไดที้ยงัยืนแก่ครอบครวั และชมุชน ชว่ยลดปัญหาความยากจน/ความเหลือมลาํทางสงัคม และใช้

ประโยชนจ์ากไมยื้นตน้ทีปลูกอยา่งเต็มที เชือว่า การดาํเนินการดงักล่าวเป็นการลงทนุทีคุม้คา่ เพราะทา้ยทีสดุผูที้

จะไดร้บัผลประโยชนโ์ดยตรงก็คือคนในชมุชนนนัเอง 

นอกจากนี ยงัไดมี้การใหค้วามรูด้า้นตา่งๆ ทีเกียวขอ้งกบักฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจ ภายใตโ้ครงการ

สมัมนา 'ไมยื้นตน้ หลกัประกันทางธุรกิจ' ซงึมีเกษตรกรและสมาชกิวิสาหกิจชมุชนในพืนทีเขา้รว่มงานกว่า 70 

ราย รวมทงั เสรมิสรา้งองคค์วามรูใ้หก้บัเกษตรกรในการทาํปุ๋ ยเกษตรอนิทรีย ์เพือลดตน้ทนุการผลิต เกิดประโยชน์

สงูสดุแก่เกษตรกรและประชาชน ทงันี พบวา่ ผูเ้ขา้รว่มสมัมนาฯ มีความตืนตวัและตอ้งการทราบรายละเอียดการ

นาํไมยื้นตน้ทีปลกูบนทีดินกรรมสิทธิมาเป็นหลกัประกนัทางธุรกิจเพือขอสินเชือจากสถาบนัการเงิน ซงึตรงตาม

เจตนารมณแ์ละวตัถปุระสงคข์องการลงพืนทีในครงันี   



ปัจจบุนั มีทรพัยส์ินหลายประเภททีสามารถนาํมาเป็นหลกัประกนัทางธุรกิจได ้เชน่ กิจการ สิทธิเรียกรอ้ง 

สงัหารมิทรพัยที์ใชใ้นการประกอบธุรกิจ (เชน่ สินคา้ คงคลงั และวตัถดุบิ) ฯลฯ และไดมี้การประกาศในราชกิจจา

นเุบกษา เมือวนัที 5 พฤศจิกายน 2561 กาํหนดให ้'ไมยื้นตน้' เป็นทรพัยส์ินทีใชเ้ป็นหลกัประกนัได ้ส่งผลดีทงัตอ่

สถาบนัการเงิน ภาคธุรกิจ เกษตรกร และประชาชนทีตอ้งการใชไ้มยื้นตน้เป็นหลกัทรพัยค์าํประกนัในการขอสินเชือ

โดยมีกฎหมายรองรบัอยา่งชดัเจน 

ขอ้มลู ณ วนัที 16 สิงหาคม 2565 มีการนาํไมยื้นตน้มาเป็นหลกัประกนัทางธุรกิจแลว้ จาํนวน 146,282 ตน้ มลูคา่

รวมทงัสิน 137 ลา้นบาท แบ่งเป็น ธ.กรุงไทย จาํนวน 23,000 ตน้ มลูคา่ 128 ลา้นบาท ธ.ก.ส. 

จาํนวน 318 ตน้ มลูคา่ 3 ลา้นบาท สถาบนัการเงินรายย่อย (พิโกไฟแนนซ)์ จาํนวน 122,964 ตน้ มลูคา่ 6 ลา้น

บาท รองอธิบดีฯ กล่าวทิงทา้ย 

สอบถามรายละเอียดเพมิเติมไดที้ กองทะเบียนหลกัประกนัทางธุรกิจ กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์โทร. 0 2547 4944 e-Mail : Stro@dbd.go.th สายดว่น 1570 www.dbd.go.th  

 


