
ปีที่: 16 ฉบับที่: 5761
วันที่: พฤหัสบดี 15 พฤศจิกายน 2561
Section: ธุรกิจตลาด/เอสเอ็มอี

หน้า: B11(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: แนะปลูกไม้ยืนต้นสร้างมูลค่าชุมชน

รหัสข่าว: C-181115006129 หน้า: 1/1

Post Today
Circulation: 320,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 14.67 Ad Value: 13,203 PRValue : 39,609 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

DBD
Line

DBD
Line



ปีที่: 69 ฉบับที่: 22213
วันที่: พฤหัสบดี 15 พฤศจิกายน 2561
Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ

หน้า: 8(กลาง)

หัวข้อข่าว: ดันมูลค่าเศรษฐกิจพุ่ง1ล้านล้าน

รหัสข่าว: C-181115009092 หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 31.33 Ad Value: 50,128 PRValue : 150,384 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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ข่าวหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ประจ าวนัพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561             
------------------------------------- 

1.กรุงเทพธุรกิจ - “ไทย”รุกตลาดยูเรเซียยกระดับการค้า 
2.สยามรัฐ - เดินหน้าสานต่อความสัมพันธ์ไทย-บาห์เรน 
3.มติชน - ภาพข่าว // พบปะ 
4.กรุงเทพธุรกิจ - รายเดียวยื่น8สิทธิบัตรกัญชา สนช.เรียกพาณิชย์แจง 20 พ.ย. 
5.มติชน - สนช.ดึงปลดล็อก“กัญชา”บี้อธิบดีถอนฮุบสิทธิฯทันที  
6.ผู้จัดการ - สนช.เชิญกรมทรัพย์สินฯ เคลียร์ปม“สิทธิบัตรกัญชา” 
7.เดลินิวส์ - ไล่จี้กรมทรัพย์สินฯ แจงสิทธิบัตรกัญชา 
8.ไทยโพสต์ - สนช.เลื่อนถกกม.ปลดล็อกกัญชารอสางสิทธิบัตร 
9.ไทยรัฐ - กัญชาเดือดจี้กรมทรัพย์สินถอนจดสิทธิ 
10.สยามรัฐ - สังคมสยามรัฐ // จดทะเบียนสิทธิบัตร 
11.แนวหน้า - ภาพข่าว // ชวนกินกุ้งไทย 
12.มติชน - แก้ยาง // เครือข่ายมะพร้าวขู่บุกกทม. 
13.โพสต์ทูเดย์ - พณ.กล่อมพ่อค้าข้าวฮ่องกง ดันออร์เดอร์เพิ่มพยุงส่งออก 
14.โพสต์ทูเดย์ - ภาพข่าว // เยี่ยมชม  
15.โพสต์ทูเดย์ - ฟิลิปปินส์มาแรง ขยับอันดับดึงลงทุน 
16.โพสต์ทูเดย์ - AEC Blueprint // จับกระแส e-Commerce ในภูมิภาคอาเซียน 
17.โพสต์ทูเดย์ - แนะน้้าตาลไทยลุย Re-export 
18.โพสต์ทูเดย์ - ส่งอัญมณีไทยขายออนไลน์ ช่องอาลีบาบา 
19.ผู้จัดการ - อาลีบาบาไฟเขียว เครื่องประดับไทย ขายบนเว็บไซต์ “AliExpress” 
20.ไทยโพสต ์ - เฮ!อาลีบาบาดึงอัญมณีไทยขายผ่านเว็บ AliExpress 
21.ไทยรัฐ - ข่าวสั้นเศรษฐกิจ // รอซื้อ 
22.ไทยรัฐ - กระจก 8 หน้า // BWC : ซื้อด้วยความมั่นใจ 
23.มติชน - หอมมะลิราคาพุ่งฝันค้างของชาวนา 
24.BANGKOK POST - Pact with Eurasia imminent 
25.commercenewsagency.com - “พาณิชย์”เตรียมลงนาม MOU กับยูเรเชีย ยกระดับความสัมพันธ์     

  เปิดประตูการค้า การลงทุนสู่ตลาดใหม่ 
26.bangkokbiznews.com - ไทยรุกตลาดใหม่ ยกระดับความสัมพันธ์กับยูเรเชีย สู่หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ   
27.thaigov.go.th - ไทยรุกตลาดใหม่ ยกระดับความสัมพันธ์กับยูเรเชียสู่หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ 
28.commercenewsagency.com  - อาเซียนลงนามความตกลงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับแรกแล้ว มั่นใจ 

  ผลักดันค้าขายออนไลน์โต 
29.mgronline.com  - อาเซียนลงนามความตกลงอีคอมเมิร์ซ คาดช่วยผลักดันค้าขายออนไลน์โต 

ส านักงานรัฐมนตร ี
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30.ryt9.com - ที่ประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) ประกาศ
ความส้าเร็จการท้างานของเสาเศรษฐกิจเป็นไปตามเป้าหมาย 

31.ryt9.com - พาณิชย์เผยอาเซียนบรรลุผลการจัดท้าความตกลง 3 ฉบับ หวังขยายฐาน
การค้า การลงทุนทุกช่องทาง ขับเคลื่อนภูมิภาคไปสู่การเติบโตอย่างทั่วถึง 

32.tnamcot.com - นายกฯ เชิญชวนเอกชนรัสเวียลงทุนใน EEC 
33.tnamcot.com - ไทย-นิวซีแลนด์พร้อมเป็นหุ้นส่วนด้านการค้าการลงทุน 
34.innnews.co.th - นายกฯทวิภาคีนิวซีแลนด์เน้นด้านการค้า-การลงทุน 
35.thairath.co.th - “บิ๊กตู”่ สั่งกลาง ครม.เคลียร์ปัญหาด่วน 
36.workpointnews.com - ครม.อนุมัต ิ4 มาตรการช่วยราคาปาล์ม คาดแตะ 3.10 บาท/กก.โดยเร็ว-เร่ง

แก้ราคายางใน 7 วัน 
37.posttoday.com - ครม.อนุมัต4ิมาตรการแก้ปัญหาราคาปาล์มในประเทศตกต่้า   
38.commercenewsagency.com - "พาณิชย์"ถก"สาธารณสุข"อีกครั้ง ก้าหนดรายชื่อยา-ค่ารักษาพยาบาล

  โรงพยาบาลเอกชน ก่อนน้าใส่ในเว็บไซต์ให้เช็กราคา 
39.thaipost.net - "พาณิชย์"ถก"สาธารณสุข" อีกรอบ จี้ร.พ.เอาราคายาและค่ารักษา ขึ้นเว็บไซต์

ให้ตรวจสอบก่อนใช้บริการ 
40.mgronline.com - “พาณิชย์” ถก สธ.น้าลิสต์ค่ายา-ค่ารักษาขึ้นเว็บไซต์ ให้คนตรวจก่อนใช้บริการ 

เริ่ม เม.ย. 62   
41.innnews.co.th - ราคาผักชีลดเหลือ100-110บ./กก. 
42.thairath.co.th - ใช้สิทธิเอฟทีเอส่งออกเข้าเป้า ยอดทะลุ 5.5 หมื่นล้านเหรียญ   
43.naewna.com - ผู้ส่งออกแห่ใช้สิทธิ์ FTA- GSP 9เดือนทะลุ5.5หมื่นล้านดอลลาร์ 
44.ryt9.com - พาณิชย์ แนะผู้ผลิต-ผู้ส่งออกไทยเร่งบุกตลาดน้้าตาล หลังรัฐบาลเมียนมา

กลับมาอนุญาต Re-export อีกครั้ง 
45.siamrath.co.th - สนช.เชิญกรมทรัพย์สินฯแจงสิทธิบัตรกัญชา 20 พย.นี้ 
46.naewna.com - วิปสนช.จ่อเชิญกรมทรัพย์สินฯ แจงสิทธบัตรกัญชา หวั่นต่างชาติชิงตัดหน้า

ไทย 
47.thairath.co.th - สนช.จ่อเรียกกรมทรัพย์สินทางปัญญา แจงปล่อยต่างชาติจดสิทธิบัตรกัญชา -  
48.dailynews.co.th - สนช.จ่อเชิญกรมทรัพย์สินฯแจงสิทธิบัตรกัญชา 
49.tnamcot.com - วิป สนช.เตรียมเชิญกรมทรัพย์สินฯ แจงปัญหาสิทธบัตรกัญชา 
50.prachachat.net - สนช.เลื่อนพิจารณากม.กัญชาหวั่นสิทธิบัตร 
51.thaiquote.org - สนช.ชี้ ถอนสิทธิบัตรกัญชาต่างชาติก่อน กม.ยังไม่เปิดช่อง 
52.naewna.com - ‘ไพศาล’ปลุกไทยตื่น! แนะอบจ.เหนือ-อีสาน ยื่นจดสิทธิบัตร ขอรัฐปลูก

‘กัญชา’ 
53.prachachat.net  - สภาเกษตรฯ เล็งตั้งองค์กรดันกัญชาเป็นยารักษาโรค หวั่นเฉพาะคนรวย-             
    นายทุน เข้าถึงกัญชาได้ 
54.innnews.co.th  - สธ.แจงจดสิทธิบัตรกัญชาไม่ได้ปัดเปิดเสรีมีคนคุม 
55.workpointnews.com - องค์กรเภสัชกรรมเรียกร้องกรมทรัพย์สินทางปัญญาชี้แจงการจดสิทธิบัตรสาร
    สกัดกัญชา 11 ค้าขอ หวั่นกระทบการผลิตกัญชาทางการแพทย์ในอนาคต 
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56.nationtv.tv  - ภาคประชาสังคมจับโกหกกรมทรัพย์สินฯ ปล่อยผีค้าขอสิทธิบัตรกัญชา 
57.today.line.me  - เอ็นจีโอปฏิรูปกรมทรัพย์สินฯ ปล่อยต่างชาติขอจดสิทธิบัตรสารสกัดกัญชา 
58.newtv.co.th  - เอ็นจีโออัดกรมทรัพย์สินฯปล่อยผีค้าขอสิทธิบัตรกัญชา 
59.commercenewsagency.com - อาลีบาบาเปิดทางอัญมณีและเครื่องประดับไทยเข้าไปจ้าหน่ายใน 
     เว็บไซตA์liExpress.com 
60.mgronline.com  - อาลีบาบาไฟเขียวเครื่องประดับไทย วางจ้าหน่ายบนเว็บไซต์AliExpress 
61.matichon.co.th  - อาลีบาบา เปิดทางอัญมณีไทย ขายบนเว็บไซต์ AliExpress “จีไอที”เป็นแม่  
    งานน้าร่อง 50 ราย 

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