
 

 

  
 
 

 

ข่าวหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลนป์ระจ าวันเสารท์ี ่26 กันยายน 2563  
     ----------------------- 

1.กรุงเทพธุรกิจ - “จุรินทร”์ ชี้ประกันรายได้ปี 2 พยุง “ภาคเกษตร” พ้นวิกฤติ 
2.ไทยโพสต์ - ประกันรายได้ “ท าได้ไวท าได้จริง” “จุรินทร”์ เดินหน้าเพื่อเกษตรกร 
3.มติชน - “จุรินทร”์ เดินหน้าประกันรายได้ปี 2 
4.มติชน - พณ.เดินเครื่องประกันรายได้ เตรียม 7.5 หมื่นล้าน พยุง 5 พืช 
5.ไทยรัฐ - พณ.ทุ่ม 7.5 หมื่นล้าน ลุยอุ้ม 5 พืชเศรษฐกิจรองรับ “ประกันราคา”  
6.เดลินิวส ์ - เดินหน้าประกันรายได้เกษตรกรปี 2 
7.แนวหน้า - คุยพืชผลเกษตรราคาดี “จุรินทร”์ ลุย “ประกันรายได้” ปี 2 
8.ฐานเศรษฐกิจ - จุรินทร์ ชูการค้ายุคดิจิทัล ปลุกคนรุ่นใหม่เป็นเถ้าแก่ 
9.เดลินิวส ์ - ภาพข่าว // ช่วยเกษตรกร 
10.ไทยรัฐ - ภาพข่าว // ประกันราคาพืช 
11.แนวหน้า - ภาพข่าว // ประกันรายได้ปี 2 
12.มติชน - ภาพข่าว // ประกันรายได้ 
13.ฐานเศรษฐกิจ - เกษตร - พาณิชย์ แข่งโชว์ผลงาน 12 นโยบายเร่งด่วน 
14.มติชน - ฝร่ังเศสเพิ่มเกณฑ์คุมผลิต วัสดุสัมผัสอาหารจากยาง 
15.ฐานเศรษฐกิจ - รายงาน // ได้เวลา ชาเชียงรายตลุยโลก 
16.มติชน - ย่อยข่าวเศรษฐกิจ // ดันกาแฟไทยใช้เอฟทีเอ 
17.ประชาชาติธุรกิจ - ฟ้ืน FTA ไทย - อียู กู้เศรษฐกิจหลังโควิด 
18.มติชน - คิดเห็น Share // X- ray ส่งออกประเทศไทย เริ่มเห็นแสงสว่างปลายทาง 
19.ฐานเศรษฐกิจ - อคส.เตรียมจับมือการบินไทย ผลิต “อาหารว่าง” สร้างรายได้ใหม ่
20.ฐานเศรษฐกิจ - อยู่บนภู // ถุงมือยางแสนล้าน อคส. ต้องไม่ลูบหน้าปะจมูก 
21.ฐานเศรษฐกิจ - อย่างไร... เป็นการค้าท่ีไม่เป็นธรรม 
22.ประชาชาติธุรกิจ - หวั่น “ข้าวขาวพื้นนุ่ม” ปลอมปนหอมมะลิ 
23. matichon.co.th  - เกษตรกรนับพัน รอฟัง ‘จุรินทร’์ แจงประกันรายได้ 5 พืชศก. ยันอัดแน่นงบ

จ่าย-มาตรการดูดซับผลผลิต 
24. matichonweekly.com - เกษตรกรนับพัน รอฟัง ‘จุรินทร’์ แจงประกันรายได้ 5 พืชศก. ยันอัดแน่นงบ

จ่าย-มาตรการดูดซับผลผลิต 
 
25. commercenewsagency.com - “จุรินทร์”ประกาศลุยประกันรายได้ปีท่ี 2 ครอบคลุมเกษตรกร 7.67 

ล้านราย งบ 7.5 หมื่นล้าน 
26. thansettakij.com - “จุรินทร”์เดินหน้าประกันรายได้ปี 2 เงินถึงมือรากหญ้า 7.5 หมื่นล้าน 

ส านักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงพาณิชย์ 
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27. prachachat.net  - ประกันรายได้ปี 2 วงเงินกว่า 75,000 ล้าน ครอบคลุมเกษตรกร 7.76 ล้าน
ราย 

28. bangkokbiznews.com -  พาณิชย์ เดินหน้าโครงการประกันรายได้ปี 2 
29. naewna.com  - 'จุรินทร'์เปิดสัมมนาโครงการประกันรายได้ปีท่ี 2 ฝากเกษตรกรเป็น'ทัพหน้า' 
30. tna.mcot.net  - ประกันรายได้สินค้าเกษตร 5 ชนิดปี 2 
31. mgronline.com  - “จุรินทร์” ลุยประกันรายได้ปี 2 ยันเกษตรกร 7.67 ล้านรายได้ประโยชน์ 

เคาะงบ 7.5 หมื่นล้าน 
32. dailynews.co.th - “จุรินทร”์ อ้อนเกษตรกรตีปี๊บประกันรายได้ปี 2 
33. today.line.me - “จุรินทร”์ลุยประกันรายได้ปี 2 ยันเกษตรกร 7 67 ล้านรายได้ประโยชน์เคาะ

งบ 75 หมื่นล้าน 
34. matichon.co.th  -‘จุรินทร์’เดินหน้าประกันรายได้ปี2 ฝากเกษตรกรเป็นทัพหน้า แจ้งนโยบาย

ถึงเพื่อนเกษตรกร 
35. dailynews.co.th - กดปุ่ม “ประกันรายได้” ปีสอง 7.5 หมื่นล้าน ช่วยเกษตรกร 7.6 ล้าน

ครัวเรือน 
36. siamrath.co.th  - "จุรินทร์" สั่งพาณิชย์ร่วมติดอาวุธ SE เปิดเวทีความคิด สนับสนุนวิสาหกิจ

เพื่อสังคม 
37. khaosod.co.th - จุรินทร์ ลุยประกันรายได้เกษตรกรปี 2 วงเงิน 7.5 หมื่นล้านบาท โวราคา

สินค้าดีขึ้น 
38. news.trueid.net - "พาณิชย์"เดินหน้าประกันรายได้ปีท่ี 2 
39. nationtv.tv - พาณิชย์เดินหน้าประกันรายได้เกษตรกรปลูกยาง ข้าว มันส าปะหลัง ปาล์ม

น้ ามัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
40. banmuang.co.th - "จุรินทร์ น า กรมการค้าภายใน ลุย "พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน" 
41. thainews.prd.co.th  - รมว.กระทรวงพาณิชย์ ติดตามประกันรายได้เกษตรกร น าทีมปลุกเศรษฐกิจ

ภาคใต้ด้วยระบบคุ้มครอง GI ตั้งเป้าเสริมแกร่งเกษตรกร พร้อมลุยตลาด
ต่างประเทศ 

42. innnews.co.th - “จุรินทร”์ย้ าจุดยืนพรรคประชาธิปัตย์หนุนแก้รธน. 
43. tna.mcot.net  - จุรินทรย์้ า ปชป.หนุนแก้รัฐธรรมนูญ 
44. siamrath.co.th - 'จุรินทร์' ย้ าจุดยืนปชป.หนุนแก้ รธน. แต่เมื่อแพ้โหวตตั้งคณะกรรมาธิการ

ก่อนรับหลักการ จ าเป็นต้องส่งตัวแทนเพื่อผลักดันให้ส าเร็จ 
45. thaipost.net - 'โรม'เปิด737รายชื่อลงมติญัตติตั้งกมธ.ชี้สส.ควบรมต.ร่วมโหวตอาจขัดรธน. 
46. ryt9.com -  “วีรศักดิ์” น าทัพลุยลงพื้นท่ี จ.สุราษฎร์ธานี พบเงาะ กล้วยหอม และกุ้ง มี

ศักยภาพส่งออก สั่งใช้เอฟทีเอช่วยดันเต็มที่ 
47. thainews.prd.co.th  - สภาธุรกิจไทย-ลาว และภาคีเครือข่าย ติดปีก SMEs ฟื้นค้าชายแดนไทย-ลาว 

สู้ภัยโควิด 19 
48. thaipost.net - “จุรินทร”์ มอบสรรเสริญน าทีมพาณิชย์ร่วมติดอาวุธให้ SE  เปิดเวทีความคิด  

สนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
49. dailynews.co.th - ดันตลาดสินค้าเฉพาะ สร้างแกร่งเศรษฐกิจไทย 
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50. thairath.co.th - กรมการค้าภายใน ชวนช็อปงาน "ตลาดเฉพาะสินค้า" อุดหนุนสินค้า
เกษตรกร 

51. matichon.co.th - ‘ฝร่ังเศส’ ออกระเบียบคุมการผลิตวัสดุสัมผัสอาหารท่ีท าจากยาง 
52. hooninside.com - กรมการค้าต่างประเทศเผย ฝรั่งเศส ออกระเบียบเพิ่มเติมควบคุมการผลิต

วัสดุสัมผัสอาหารท่ีท าจากยาง 
53. thailandplus.tv  - DITP จัดโซนพิเศษ “Mom and Kids” เปิดเจรจาการค้า รองรับเทรนด์

สินค้าแม่และเด็ก มาแรงในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2020 “The 
Hybrid Edition” 

54. newsdatatoday.com  - DITP จัดโซนพิเศษ ‘Mom and Kids’ เปิดเจรจาการค้า รองรับเทรนด์สินค้า
แม่และเด็ก มาแรงในงาน THAIFEX - ANUGA ASIA 2020 ‘The Hybrid 
Edition’ 

55. thailandplus.tv  - DITP ติวเข้มความรู้ส่งออกและพัฒนาสินค้า แก่ 29 ผู้ประกอบการ SMEs 
และ New Faces สินค้าไลฟ์สไตล์ไทย 

56. ryt9.com  - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดงานแสดงสินค้าเสมือนจริง หนุน
ผู้ประกอบการ กระตุ้นอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มไทยให้ฟื้นตัว 

57. ryt9.com  - ‘กรมเจรจาฯ’ ชวนฟังสัมมนา “โอกาสขยายตลาดใหม่ ผ่าน FTA อาเซียน – 
แคนาดา” เตรียมชี้โอกาสเกิด FTA ของสองฝ่าย มีหรือไม่! 

58. thailandplus.tv  - ‘กรมเจรจาฯ’ ดันกาแฟไทยใช้เอฟทีเอเพิ่มแต้มต่อส่งออก ชูจุดขาย
เอกลักษณ์เฉพาะเจาะตลาดออนไลน์ 

59. prachachat.net  - “ฉุยฟง” ใช้ FTA ชาบุกออสซี่-ญี่ปุ่น ต่อยอดชาเขียว-ชาด า GI เชียงราย 
60. naewna.com  - ธุรกิจขนส่ง-รับท าความสะอาดมาแรง 
61. prachachat.net - บอร์ด อคส.ประชุมเครียด 6 ชั่วโมง สั่งระงับซื้อถุงมือยาง 1.12 แสนล้าน

บาท 
62. bangkokbiznews.com  - บอร์ด อคส.สั่งระงับซื้อขาย 'ถุงมือยาง' แสนล้าน 
63. thansettakij.com  - บอร์ด อคส. สั่งระงับ ดีลถุงมือยางแสนล้าน 
64. thansettakij.com  - CPF เร่งส่งออก 21 ล้านฟอง หนุนรัฐแก้ปัญหาไข่ราคาตก 
65.thainews.prd.co.th  - บรรยากาศตลาดพลอยเมืองจันท์ ไม่คึกคักเหมือนเดิม เมื่อพ่อค้าพลอยราย

ใหญ่ท่ีเป็นคนจีน ยังเดินทางเข้าประเทศมาค้าขายไม่ได้ 
 

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













































































































































































































































































































































ปีที่: 26 ฉบับที่: 1801
วันที่: เสาร์ 26 กันยายน - ศุกร์ 2 ตุลาคม 2563
Section: ประกัน/หน้าแรก

หน้า: 13(ล่างซ้าย)

ภาพข่าว: จัตุรัสประกันภัย: คว้าดีเด่น

รหัสข่าว: C-200926024024 หน้า: 1/1

Siam Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,160

Col.Inch: 11.77 Ad Value: 13,653.20 PRValue : 40,959.60 คลิป: สี่สี(x3)

Nutnareej
Line



ปีที่: 26 ฉบับที่: 1801
วันที่: เสาร์ 26 กันยายน - ศุกร์ 2 ตุลาคม 2563
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(ล่างขวา)

ภาพข่าว: สังคม: แฟรนไชส์มาตรฐาน

รหัสข่าว: C-200926024039 หน้า: 1/1

Siam Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,160

Col.Inch: 18.15 Ad Value: 21,054 PRValue : 63,162 คลิป: สี่สี(x3)

Nutnareej
Line



ปีที่: 30 ฉบับที่: 10895
วันที่: เสาร์ 26 กันยายน 2563
Section: First Section/เศรษฐกิจ/การตลาด

หน้า: 5(บนขวา)

คอลัมน์: ย่อข่าวเศรษฐกิจ: ช้อปของดีวิถีไทย

รหัสข่าว: C-200926037087 หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 6.96 Ad Value: 7,656 PRValue : 22,968 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

Nutnareej
Line

Nutnareej
Line



ปีที่: 71 ฉบับที่: 22894
วันที่: เสาร์ 26 กันยายน 2563
Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ

หน้า: 8(ซ้าย)

คอลัมน์: ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: บริษัทตั้งใหม่ลดลง

รหัสข่าว: C-200926039047 หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 7.77 Ad Value: 8,547 PRValue : 25,641 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

Nutnareej
Line

Nutnareej
Line



ปีที่: 26 ฉบับที่: 1801
วันที่: เสาร์ 26 กันยายน - ศุกร์ 2 ตุลาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 7(กลาง)

หัวข้อข่าว: 'พาณิชย์'การันตีใช้ต้นไม้ค้ำประกันเงินกู้ได้จริง

รหัสข่าว: C-200926024079 หน้า: 1/1

Siam Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 17.17 Ad Value: 16,311.50 PRValue : 48,934.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

Nutnareej
Line



ปีที่: 24 ฉบับที่: 8720
วันที่: เสาร์ 26 กันยายน 2563
Section: X-CITE/-

หน้า: 4(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: กวินฯ เขย่า เศรษฐกิจลุยจัด 3 งานแสดงใหญ่สวนโควิด

รหัสข่าว: C-200926008008 หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 50.62 Ad Value: 37,965 PRValue : 113,895 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

Nutnareej
Line



บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 25 กันยายน 2563 เวลา 15:06
หัวข้อข่าว: "สมาคมการค้า นวัตกรรมการพิมพ์ไทย (TINPA)” ขึ้นรับมอบรางวัล "สมาคมการค้าดีเด่น
ด้านคุณภาพการให้บริการ...

รหัสข่าว: I-I200925003725 หน้า: 1/2

 varietyetc.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

https://www.varietyetc.com/2020/09/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2-2/
https://www.varietyetc.com/2020/09/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2-2/
https://www.varietyetc.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 25 กันยายน 2563 เวลา 15:06
หัวข้อข่าว: "สมาคมการค้า นวัตกรรมการพิมพ์ไทย (TINPA)” ขึ้นรับมอบรางวัล "สมาคมการค้าดีเด่น
ด้านคุณภาพการให้บริการ...

รหัสข่าว: I-I200925003725 หน้า: 2/2

 varietyetc.com Rating:
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