
 

 

  

 
 

 

ขาวหนังสือพิมพและสื่อออนไลนประจําวันศุกรท่ี 23 ตุลาคม 2563 

   ----------------------- 
1.ผูจัดการ - ไทย-รัสเซียตั้งเปาเพ่ิมการคาดันมูลคาเปน 3 แสนลานใน 3 ป 

2.ไทยโพสต - พาณิชยมั่นใจสงออกฟน 

3.กรุงเทพธุรกิจ - “เกษตร” บวกรอบ 3 เดือนหนุนสงออกไตรมาส3 

4.เดลินิวส - จุรินทรถกขายสินคาเกษตร 

5.แนวหนา - พาณิชยรางประกาศสกัดการนําเขารถจักรยานยนตเกาลดปญหามลพิษ 

6.เดลินิวส - ส่ังหามนําเขามอไซคเกา 

7.กรุงเทพธุรกิจ - “สงออก” สงสัญญาณฟนตัว 

8.แนวหนา - สงออก “ก.ย.” เริ่มโงหัวประเทศคูคาเริ่มฟนหลังซมพิษโควิด 

9.สยามรัฐ - สนค.หวั่นโควิดรอบ 2 ฉุดสงออก 

10.ขาวสด - พาณิชยแจงสงออก ก.ย.ติดลบแค 3.8%  

11.สยามรัฐ - สงออกเริ่มย้ิมไดคูคาฟนตัว 

12.ผูจัดการ - สงออก ก.ย.ลบแค 3.86% ฟนตัวดีขึ้น 3 เดือนติดตอกัน 

13.มติชน - 7 แบงกรัฐ // สงออกลบต่ําลง ก.ย.เหลือ 3.8% 

14.ไทยรัฐ - ขาวส้ันเศรษฐกิจ // สงออก 

15.ไทยรัฐ - ภาพขาว // ออนไลน 

16.กรุงเทพธุรกิจ - บอรดแขงขันเรงเคาะ “ซีพี-เทสโก” อนุฯ ชงคุมใชอํานาจเหนือตลาด 

17.BANGKOK  POST - Shipment contraction thins again 

18.ฐานเศรษฐกิจออนไลน - "พาณิชย"เจรจารัสเซยี ตั้งเปาเพ่ิมมูลคาการคา 3 แสนลาน ใน 3 ป 

19.มติชนออนไลน  - ไทย-รัสเซีย ขันนอต8ประเด็น มุงเพ่ิมคา2ฝายแตะ3แสนลานบาท 

20.ผูจัดการออนไลน - ไทย-รัสเซียตั้งเปาเพ่ิมการคา ดันมูลคาเปน 3 แสนลานใน 3 ป 

21.ไทยรัฐออนไลน - "จุรินทร" ถก "รัสเซีย" เพ่ิมเปามูลคาการคา ปละ 1 แสนลาน 

22.แนวหนาออนไลน - 'จุรินทร'ลุยถกรัสเซีย 8 ประเด็น เพ่ิมเปามูลคาการคาปละ 100,000 ลานบาท 

23.Commercenewsagency - “จุรินทร”ถกรัสเซีย เห็นพองเพ่ิมการคา 3 แสนลานใน 3 ป พรอมขอใหนําเขา 

  ขาว ไก กุง 

24.INNNEWS - “จุรินทร”เจรจารัสเซียเพ่ิมมูลคาการคา 

25.Thailandplus - ‘จุรินทร’ ถกหมีขาว กระตุนความรวมมือ ดันการคามูลคาหมื่นลานเหรยีญสหรัฐ 

26.ThaiQoute - “จุรินทร” คุยรัสเซีย 8 ประเด็น กระตุนการคา 2 ประเทศ 10,000 ลานเหรียญฯ 

27.Today.line.me - “จุรินทร”ถกหมีขาวดันมูลคาการคา1หมื่นลานดอลลารใน 3ป 

สํานักงานรัฐมนตร ี
กระทรวงพาณิชย 
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28.กรุงเทพธุรกิจออนไลน - 'จุรินทร' จับมือภาคเอกชน ลุยคลายปมปญหาสงออก 

29.ไทยโพสตออนไลน - กรอ.พาณิชยสรุป15ประเด็นเรงดวนตองรีบแกไขชวยการสงออก 

30.ไทยรัฐออนไลน - “จุรินทร ลักษณวิศิษฏ” จ้ีแกปมสงออก ตองเรงแกไขและผลักดันทันที 

31.Thaigov - ชวยสงออก! จุรินทร จับมือภาคเอกชน ลุยคลายปมปญหาสงออก เดินหนา 

 ดันตัวเลขการสงออก นําเงินเขาประเทศใหมากท่ีสุดในชวงวิกฤติของประเทศและ 

 โลกในปจจุบัน 

32.กรุงเทพธุรกิจออนไลน - "พาณิชย' คาดป64 ตลาดรถยนตอาเซียนเปดเสรีอยางแทจริง 

33.Thebangkokinsight - “แกปมสงออก” วางยุทธศาสตร ดันขาว รถยนต คาชายแดน เรงเอฟทีเอ 

34.Thainews - กรอ.พาณิชยหารือ15 ประเด็น อํานวยความสะดวกสงออก 

35.ไทยโพสตออนไลน - 'จุรินทร' นําเจรจารัสเซีย ดันเพ่ิมรายไดเขาประเทศ เนนขายสินคาเกษตรเพ่ิมอีก 

36.เดลินิวสออนไลน - "จุรินทร"ถกขายสินคาเกษตร 

37.Commercenewsagency - “พาณิชย”รางประกาศหามนําเขารถจักรยานยนตใชแลวใหม ดูแลส่ิงแวดลอม 

  ปกปองคนใช 

38.ประชาชาติธุรกิจออนไลน - ยกรางประกาศหามนําเขา จยย.-จยย.ไฟฟา-จยย.ไฟฟา ใชแลว 

39.ผูจัดการออนไลน - “พาณิชย” ยกรางประกาศหามนําเขารถจักรยานยนตใชแลวฉบับใหม 

40.เดลินิวสออนไลน - พาณิชยหามนําเขารถมอเตอรไซคมือสองเขาไทย  

41.Ryt9.com - พาณิชย เล็งหามนําเขารถจักรยานยนตใชแลวปองกันมลพิษและความปลอดภัย 

42.INNNEWS - พาณิชยยกรางประกาศหามนําเขาจยย.ใชแลว 

43.Thebangkokinsight - พาณิชยจอประกาศ “หามนําเขามอเตอรไซคใชแลว” 

44.Infoquest - พาณิชย เล็งหามนําเขารถจักรยานยนตใชแลวปองกันมลพิษและความปลอดภัย 

45.บานเมืองออนไลน - DITP ปรับรุก สนับสนุนผูประกอบการ SMEs Pro-active เขางานแสดงสินคา 

  เสมือนจริง สอดรับวิถีนิวนอรมอล 

46.Commercenewsagency - “พาณิชย”ปรับหลักเกณฑโครงการ SMEs Pro-active เพ่ิมกิจกรรมรวมงานแฟร 

  เสมือนจริง 

47.Thailandplus - DITP ปรับรุก สนับสนุนผูประกอบการ SMEs Pro-active เขางานแสดงสินคา 

  เสมือนจริง สอดรับวิถีนิวนอรมอล 

48.ฐานเศรษฐกิจออนไลน - พาณิชยใจชื้น ศก.คูคาเริ่มฟน สงออกไทยทั้งปคาดติดลบแค 7-8% 

49.ประชาชาติธุรกิจออนไลน - สงออกไทยเริ่มฟน ติดลบนอยลงมั่นใจทั้งปติดลบไมถึงเลข 2 หลัก 

50.ขาวสดออนไลน - สงออกก.ย.ลบนอยลง! พาณิชยใจชื้นคูคาฟนตัว ลุนทั้งปคาดหดตัวเพียง 6-7% - 

  ชี้การเมืองไมกระทบ 

51.Commercenewsagency - สงออกก.ย.ติดลบแค 3.86% ฟนตัว 3 เดือนติด คาดท้ังปลบ 7% ไมหนักถึง 2 หลัก 

52.มตชินออนไลน - สงออกก.ย.ลบ3.86% พณ.เผยดีข้ึนรอบ3เดือน ชี้เกิดโควิดรอบ2กระทบแนตนปหนา 

53.ผูจัดการออนไลน - สงออก ก.ย.ลบแค 3.86% ฟนตัวดีขึ้น 3 เดือนติดตอกัน 

54.INNNEWS - คูคาฟนดันสงออกก.ย.ลบนอยลงแตะ3.86% 

55.INNNEWS - ม็อบอาจกระทบผลิตสินคาสงออกในอนาคต 



 3 

56.ฐานเศรษฐกิจออนไลน - สงออก 9 เดือนยังติดลบ 7.3% 

57.กรุงเทพธุรกิจออนไลน - สงออก ก.ย.ติดลบ 3.86% 'พาณิชย' ชี้สัญญาณฟนตัว 

58.เดลินิวสออนไลน - สงออกกระเตื้องเหลือติดลบ3% คาดท้ังปลบไมเยอะถึง2หลัก 

59.Infoquest - พาณิชย เผย ก.ย.63 สงออก -3.86% นําเขา -9.08% เกินดุลฯ 2,230 ลานเหรียญฯ 

60.Today.line.me - พาณิชย เผย ก.ย.63 สงออก -3.86% นําเขา -9.08% เกินดุลฯ 2,230 ลานเหรียญฯ 

61.Ryt9.com - (เพ่ิมเติม) พาณิชย เผย ก.ย.63 สงออก -3.86% นําเขา -9.08% เกินดุลฯ 2,230 

  ลานเหรียญฯ 

62.INNNEWS - ราคาผักชี180บ./กก.,ตนหอม100บ. 

63.เดลินิวสออนไลน - ตั้งบริษัทบริหารสินทรัพยรถไฟฯหวังโกยรายได"มูลคาที่ดิน"หลักหมื่นลาน 
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ปีที่: 40 ฉบับที่: 2097
วันที่: ศุกร์ 23 - พฤหัสบดี 29 ตุลาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 6(ล่างขวา)

ภาพข่าว: รวมสุดยอดแฟรนไชส์แห่งปี

รหัสข่าว: C-201023031062 หน้า: 1/1

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Col.Inch: 11.34 Ad Value: 5,443.20 PRValue : 16,329.60 คลิป: สี่สี(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 11:45
หัวข้อข่าว: พาณิชย์ หนุนใช้ "ฟู้ดทรัค” แก้ปัญหาว่างงาน

รหัสข่าว: I-I201023002528 หน้า: 1/6

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

https://thejournalistclub.com/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89-%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1/
https://thejournalistclub.com
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