
 

 

  
 
  

 
 

 

ข่าวหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ประจ าวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563             
------------------------------------- 

1.ข่าวสด - หนุน “ชาไทย” เจาะตลาดโลก “พาณิชย์” กระตุ้นใช้ “เอฟทีเอ” 
2.ไทยโพสต์ออนไลน์ - 'จุรินทร'์ ชู 'อาหาร' เป็นทิศทางสินค้าไทย ก้าวไกลในตลาดโลก  

  เน้นเกษตรกรรมเป็นจุดแข็งของประเทศในภาวะวิกฤติ 
3.เดลินิวส์ออนไลน์ - "จุรินทร์"ชูอาหารเป็นทิศทางสินค้าไทยตีตลาดโลก 
4.เดลินิวส์ออนไลน ์ - "จุรินทร์" ดันไทยขึ้นศูนย์กลางอาหารคุณภาพโลก 
5.เดลินิวส์ออนไลน ์ - พาณิชย์ระดมความเห็นหนุนวิสากิจเพื่อสังคม 
6.Innnews - สภท.จัดประชุมใหญ่สามัญ63มอบรางวัลบุคคล-องค์กรดีเด่น 
7.pumiparkpost.com - สภท.ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 ครบรอบ 55 ปี 
8.today.line.me - “จุรินทร์”เผย ปชป. โหวตไม่เห็นด้วยตั้ง กมธ.ศึกษาก่อนรับหลักการร่างแก้ไข รธน. 
9.ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ - “วีรศักดิ์” ลงพื้นท่ีอุบลฯ แนะเกษตรกรโคเนื้อ-เกษตรอินทรีย์ ใช้ FTA  

  ดันส่งออก 
10.corehoononline.com - วีรศักดิ์ ลงพ้ืนที่อุบลฯ ชี้ช่องเกษตรกรโคเนื้อ-เกษตรอินทรีย์ใช้เอฟทีเอขยายตลาด 
11.news.ch7.com - กรมการค้าภายในดันสินค้าท้องถิ่นกระตุ้นท่องเท่ียว 
12.ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ - พาณิชย์ ทบทวน fast track ผลไม้ไปจีน 
13.ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ - เตรียมน าทีมกูรูชี้ช่องผู้ประกอบการเจาะตลาดจีน 
14.ryt9.com - พาณิชย์ขนทีมกูรูตลาดจีนชี้ช่องโอกาสทางการค้าการลงทุน-ใช้ประโยชน์ FTA 

  อาเซียน-จีน 
15.infoquest - พาณิชย์ขนทีมกูรูตลาดจีนชี้ช่องโอกาสทางการค้าการลงทุน-ใช้ประโยชน์ FTA 

  อาเซียน-จีน 
16.corehoononline.com - FTA ไทย-อียู เผยผลศึกษาท า ดันเศรษฐกิจไทยเพ่ิม 1.28% มูลค่า 2.05 แสนล้าน 
17.ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ - ได้เวลา"ชาเชียงราย"ตะลุยโลก 
18.opt-news.com - THAIGROOVE เปิดตัวทักทาย สู่สายตาชาวโลกอย่างเป็นทางการแล้ว! 
19.กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ - กรมวิทย์ฯ ปรับปรุงต ารามาตรฐานยาสมุนไพรเพิ่ม 9 ชนิด 
20.ไทยโพสต์ออนไลน ์ - ปรับปรุงต ารามาตรฐานสมุนไพรไทย9 ชนิด 
21.Commercenewsagency - บอร์ด อคส. สั่งระงับสัญญาซื้อถุงมือยางฉาว ไม่หวั่นถูกเอกชนฟ้อง ชี้เป็น 

  โมฆะตั้งแต่แรก 
22.newsdatatoday.com - บอร์ด อคส. สั่งระงับสัญญาซื้อถุงมือยางฉาว ไม่หวั่นถูกเอกชนฟ้อง ชี้เป็น 

  โมฆะตั้งแต่แรก 
23.today.line.me - บอร์ด อคส. สั่งเลิกสัญญาซื้อถุงมือยางฉาวแสนล้าน กับผู้ขายและผู้ซื้อ 8 ราย 
24.คมชัดลึกออนไลน์ - "เถ้าแก่น้อย" ขึ้นแท่นสุดยอดแบรนด์ ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งเป้า 

  แบรนด์มูลค่านับหมื่นล้าน 

ส านักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงพาณิชย์ 
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25.thainews.prd.go.th - พาณิชย์จังหวัดสงขลา เชิญชวนผู้ท่ีสนใจร่วมอุดหนุนหอมหัวใหญ่ เพื่อบรรเทา 
  ความเดือดร้อนเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ รวมถึงชุมนุมสหกรณ์ ให้สามารถ 
  ระบายจ าหน่ายผลผลิตท่ีคงค้างในสต็อกกว่า 500 ตัน 

26.hatyaitoday.com - พาณิชย์จังหวัดสงขลา เชิญชวนผู้ท่ีสนใจร่วมอุดหนุนหอมหัวใหญ่ช่วยเกษตกร 
  ระบายในสต็อกกว่า 500 ตัน 

27.todayupdatenews - มหาวิทยาลัยศิลปากร รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน การประกวดออกแบบจาก 
  โครงการ ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen โดย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ  
  (SACICT) 

…………………………………………………………………………………. 



















































































































































บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 27 กันยายน 2563 เวลา 12:58
หัวข้อข่าว: [Facebook - Corehoon-Power Time] งาน "Together is Power 2020” จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ...

รหัสข่าว: I-I200927000997 หน้า: 1/1

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

https://www.facebook.com/1013053228752931/posts/3626033470788214
https://www.facebook.com
Nutnareej
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 27 กันยายน 2563 เวลา 12:42
หัวข้อข่าว: ดร.สมศักดิ์ ชลาชล รับโล่ธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยม

รหัสข่าว: I-I200927000993 หน้า: 1/4

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

http://www.zupziponline.com/hotnews/2388/%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://www.zupziponline.com
Nutnareej
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 27 กันยายน 2563 เวลา 12:42
หัวข้อข่าว: ดร.สมศักดิ์ ชลาชล รับโล่ธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยม
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 27 กันยายน 2563 เวลา 12:59
หัวข้อข่าว: [Facebook - Corehoon-Power Time] บริษัทตั้งใหม่ส.ค. 5,538 ราย จับตาธุรกิจขนส่ง ทำความสะอาดโต...

รหัสข่าว: I-I200927000998 หน้า: 1/2

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

https://www.facebook.com/1013053228752931/posts/3626089077449320
https://www.facebook.com
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 27 กันยายน 2563 เวลา 13:08
หัวข้อข่าว: เทคโนโลยีหนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลโต

รหัสข่าว: I-I200927001010 หน้า: 1/3

 today.line.me Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)

https://today.line.me/th/v2/article/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%95-wmX7Nr
https://today.line.me
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