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 สารจากนายกสมาคม ถึง  สมาชิกสมาคมทาฟ่า ที�รักและเคารพทกุท่าน  
            ขอต้อนรับสมาชิกเข้าสู่ Newsletter ฉบับที� 9 ประจําเดอืนกนัยายน 2560 เดือนนี �สนามบินสวุรรณภมิูจะมีอายคุรบรอบ 
11 ปี กระผมในนาม นายกสมาคมทาฟ่า ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี �ด้วยครับ ผ่านไปได้ด้วยดีสาํหรับงาน TILOG – LOGISTIX 
2017 ทางสมาคมฯ ต้องขอขอบพระคณุทกุท่านมา ณ โอกาสนี �ด้วยครับ ที;ได้สละเวลาเข้าร่วมทํากิจกรรมในบธูของสมาคมทาฟ่าและ
เข้าร่วมรับฟังสมัมนา เรื;อง “EEC มีบทบาทกับการขนส่งสินค้าทางอากาศอย่างไรในอนาคต ”  ที;ทางสมาคมฯ ได้จัดขึ �นครั �งนี �ครับ 
ความคืบหน้าโครงการ TAFA Consortium ขณะนี �ทีมวิจัยอยู่ในระหว่างเก็บข้อมลูสาํคญัจากสมาชิกฯและผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียในเขต
ปลอดอากร เพื;อให้การวิจยัครอบคลมุในทกุมิติ ซึ;งจะช่วยให้การตดัสินใจของกลุม่เป็นไปโดยมีหลกัฐานสนบัสนนุที;ถกูต้อง และ ความ
คืบหน้าเรื;องโครงการนําร่อง Free Zone โดยสํานักแผนและนโยบายขนส่งและจราจร (สนข) ทีมวิจัยได้เข้าพบคณะกรรมการของ
สมาคมฯ ในเดือนสงิหาคมที;ผ่านมา ได้รับข้อมลูสาํคญัมากมาย และกําลงัอยูใ่นระหว่างการเข้าสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิในภาคเอกชน 
และหน่วยงานราชการที;เกี;ยวข้อง เพื;อนําเสนอแผนที;ทกุฝ่ายสามารถนําแผนฯนี � ไปปฏิบัติและได้ผลสมัฤทธิ_อย่างมีนัยสําคัญ ผม
จะแจ้งความคืบหน้าของโครงการทั �งสองอย่างต่อเนื;องให้สมาชิกฯ ได้รับทราบในระยะต่อไปครับ 
            
          ตวัเลขการส่งออก เดือนกรกฎาคม 2560 มีมลูค่าการสง่ออก 18,852 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตวั 10.5% จากช่วงเดยีวกนั
ของปี 2559 ซึ;งขยายตัวต่อเนื;องเป็นเดือนที; 5 โดยปัจจัยสนับสนุนที;สําคัญเกิดจากกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมโดยเฉพาะยานยนต์      
และชิ �นสว่นประกอบรวมไปถึงสนิค้าเกษตร ทั �งนี �ด้านตลาด CLMV ก็ยงัขยายตวัได้ดี ซึ;งทําให้สง่ผลดตี่อเศรษฐกิจในบ้านเราครับ 
           
          วิธีปฏิบัติสําหรับการทําบัตร/ต่อบัตรอนุญาตถาวร ตามที;มีปัญหาร้องเรียนเรื;องการทําบัตร / ต่อบัตร อนญุาตถาวร     
เพื;อเข้าพื �นที;ควบคมุ ทั �งบคุคล และ รถ ในเขตพื �นที;ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ คณะอนกุรรมการสมาคมฯ ได้มีการเข้าพบหารือกบัทาง    
คณะทํางานของ บมจ. ท่าอากาศยานไทย เพื;อหาแนวทางวิธีแก้ไขเรื;องดงักล่าว เมื;อวันที; 1 กันยายน 2560 และได้ข้อสรุปมาแจ้งให้
สมาชิกทราบแล้ว (รายละเอียดข่าวหน้าที; 8) หากมีความคืบหน้าอย่างไรอีกทางสมาคมฯ จะรีบแจ้งให้สมาชิกทราบในเวลาต่อไปครับ  
 
       แจ้งข่าวประชาสัมพนัธ์  - งานสมัมนาและจบัคู่ธุรกิจ "Cross-Border e-Commerce Solutions & Business Matching 
                                              -  โครงการคณะผู้แทนการค้าธุรกิจบริการโลจิสติกส์เจรจาการค้าและขยายเครือข่าย ณ ประเทศ  
                                                 มาเลเซีย จดัโดย กรมส่งเสริมการค้าระหวา่งประเทศ ในระหวา่งวนัที; 3-8 ตลุาคม 2560                                            
                                              -  บริษัท วี. คาร์โก จํากดั  คว้ารางวลั ELMA 2017 ในสาขาผู้ให้บริการขนสง่สนิค้า 

สดุท้ายนี � ขอให้สมาชกิทกุท่านอ่านข่าวสารความคบืหน้าของอตุสาหกรรมเราและเผยแพร่ให้กบัพนกังานในบริษัทสมาชิกต่อไปครับ 

  ชยัยงค์   เทยีนวฒุชิยั     
      นายกสมาคม 
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A Word from the Chairman    

Fellow TAFA members    

Welcome to TAFA e-Newsletter vol.9, this month marks the 11th anniversary of Suvarnabhumi 

Airport since its inauguration in 2006.  On behalf of TAFA committee and members, I would like to 

congratulate AOT on their excellent operation and services provided to all stakeholders.  TAFA would 

like to thank our members who have participated in TILOG-LOGISTIX 2017 event at TAFA booth and 

also would like to extend our gratitude to government officials, business professionals, and general 

public for attending “How EEC would contribute to airfreight industry in the future?” seminar.  Thank 

you all for your interest and participation.  Update from TAFA Consortium project, the researcher team 

is collecting information from TAFA members and stakeholders to examine every factor involved and 

ensure that whatever decision we make will have sufficient and accurate supporting factors.  Another 

update on Free Zone project approved by OTP (Sor Nor Kor), researcher team obtained information 

from TAFA committee early August, and has since interviewed a numbers of government officials and 

professionals, to propose a plan that can be successfully implemented and yield significant results.  I 

will keep you up-to-date on these 2 projects in the next Newsletter.  July 2017 export number is at 

18.852 billion dollars showing an increase of 10.5% growth compared to same period of last year, 

continuously growing for the fifth month in a row.  Factors contributing to positive numbers are 

automotive parts and components, agricultural products, and CLMV market continues to expand, 

which is great for our economy. 

Regarding AOT process to apply for permanent and temporary passes for both personnel and 

vehicles entering to restricted areas in the airport, TAFA Sub-committee group held a discussion with 

AOT officers to outline solution for this issue.  You can find more details on page 8 of this newsletter. 

PR News: - “Cross-Border e-Commerce Solutions” seminar & business matching by DITP

   - Logistics Services Trade Representatives and Networking event in Malaysia                 

                             organized by DITP during 3-8 October 2017    

   - V. Cargo Co., Ltd. the recipient of ELMA 2017 for excellence in transportation 

Please stay tuned for the next update of our industry and help distribute the news to your teams. 

 

Chaiyong Theinvutichai 

Chairman 
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     กระทรวงพาณิชย์เผยยอดส่งออก ก.ค.เตบิโต 10.5% 
ดัน 7เดือนแรก ยอดส่งออกทําสถิติสูงสุดในรอบ 6 ปี 
ขยบัเป้าส่งออกทั Aงปี 2560 โตร้อยละ 6 ถงึ 6.5%       
       รายงานตวัเลขการสง่ออกของไทย เดอืนกรกฎาคม 2560 

มีมลูค่า 18,852 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว 10.5% จาก
ช่วงเดียวกันของปี 2559 ซึ;งขยายตัวต่อเนื;องเป็นเดือนที; 5 
ตามการฟื�นตัวของประเทศคู่ค้าสําคญั โดยเฉพาะตลาดจีน 
ส่งออกขยายตวัถึงร้อยละ 29.2 ต่อเนื;องเป็นเดือนที; 9 รวมทั �ง
ตลาดหลักอย่างสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี;ปุ่ น 
ขยายตวัดีทกุตลาด  
      นอกจากนี � สินค้าส่งออกในทุกกลุ่มสินค้าขยายตัวได้ดี 
โดยเฉพาะข้าว ขยายตวัถึงร้อยละ 98.8 เนื;องจากรัฐบาลเร่ง
ระบายข้าวในสต๊อกเหลอืไม่ถึง 1ล้านตนั ช่วยคลี;คลายปัจจยั
กดทับตลาดค้าข้าว ขณะที;สินค้าอุตสาหกรรมขยายตัว
ต่อเนื;องเป็นเดือนที; 5ทั �งสินค้ารถยนต์ อุปกรณ์และชิ �นส่วน 
และเครื;องจักรกล เป็นต้น ทําให้ในช่วง 7 เดือนแรกปีนี � การ

ส่งออกของไทย มีมูลค่ารวม 132,399 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  
ขยายตวัถึงร้อยละ 8.2 ถือเป็นอตัราสงูสดุในรอบ 6 ปี  
         นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้ อํานวยการสํานกังาน
นโยบายและยทุธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์  มั;นใจว่า  
การสง่ออกทั �งปี 2560  จะขยายตวัได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ 5 
ทําให้สํานกังานฯ ปรับคาดการณ์ตวัเลขสง่ออกเป็นร้อยละ 6 -
6.5 หรือมีมลูคา่ 2.28 - 2.29 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ   

 

หลงัจากเห็นแนวโน้มการนําเข้าและการค้าของโลกขยายตวั
สูงขึ �น ร้อยละ 8-9 โดยเฉพาะเอเชีย มีแนวโน้มที;สินค้า
อตุสาหกรรมจะกลบัมาขยายตวัได้ในระดบัสงู ทั �งกลุ่มสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ยาง รวมถึงการ
ส่งออกสินค้าเกษตรที;จะขยายตัวได้ต่อเนื;อง อาทิ  ข้าว 
ยางพารา นํ �าตาล                  

       ส่วนการนําเข้า เดือนกรกฎาคม มีมูลค่า 19,040 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 18.5 ส่งผลให้ไทยขาด
ดุลการค้า 188 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นครั �งแรกในรอบ 27 
เดือนนบัจากเดือนเมษายน 2558 ขณะที; 7เดือนแรกปีนี � การ

นําเข้ามีมลูค่า 125,616 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  เพิ;มขึ �นร้อยละ 

15.5 โดยยงัเกินดลุการค้า 6,783 ล้านดอลลาร์สหรัฐกระทรวง
พาณิชย์ พร้อมเร่งผลกัดนัการส่งออกอย่างเต็มที;เพื;อให้ได้ตาม
เป้าหมาย 

      ทั �งนี � กระทรวงพาณิชย์ คาดว่า หากการส่งออกปีนี � จะ
ขยายตัวร้อยละ 6-6.5 ได้นั �น จะต้องมีมลูค่าส่งออกเฉลี;ยต่อ
เดือนหลังจากนี � เกิน 19,182 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และราคา
นํ �ามนัตลาดโลก เฉลี;ยอยู่ที; 45-55 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล  
ราคาพืชผลเกษตรสูงขึ �น ร้อยละ 4-5  เงินบาทอยู่ในกรอบ   
34-36 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ    
        อย่างไรก็ตามยงัมีปัจจยัเสี;ยงที;ต้องติดตาม คือ ความผนั
ผวนของค่าเงิน รวมทั �งความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และ
เกาหลใีต้ ซึ;งอาจไม่นา่จะมีผลกระทบต่อการสง่ออกของไทย 
 
 

 

 

 

 

 

ตวัเลขการสง่ออก เดือน กรกฎาคม 2560 

แหลง่ที;มา news.voicetv.co.th 
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สถติิปริมาณสนิค้าผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภมูปิระจาํปี 2560 (มกราคม-กรกฎาคม) 
 

Bangkok Airport Air Cargo Statistics                                          

 

      สมาคมการค้าธุรกิจการบินขนสง่สินค้า (ACBA) รายงานตวัเลขสถิติปริมาณสนิค้าผ่านท่าอากาศยานสวุรรณภมิู 

ประจําเดือน มกราคม – กรกฎาคม 2560  ดงันี �  
 
      ปริมาณสนิค้าโดยรวม 7 เดอืน ทั �งสนิค้า ขาเข้า ขาออก และถ่ายลาํ มีปริมาณรวมทั �งสิ �น 783,004 ตนั เพิ;มขึ �นจาก 712,693 ตนั  
ของชว่งเดยีวกนัในปีที;ผ่าน เพิ;มขึ �น 70,311 ตนั โดยมีรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี � 

  Inbound 

  ปริมาณสนิค้าขาเข้ารวมอยูท่ี; 226,195 ตนั เพิ;มขึ �นจาก 217,544 ตนั ของช่วงเดียวกนัในปีที;ผ่านมา หรือเพิ;มขึ �นจํานวน 8,651 ตนั 
  Outbound    
  ปริมาณสนิค้าขาออกรวมอยู่ที; 290,366 ตนั เพิ;มขึ �นจาก 268,842 ตนั ของช่วงเดยีวกนัในปีที;ผ่านมา หรือเพิ;มขึ �นจํานวน 21,524 ตนั       

  Transit (Inbound) 
   สนิค้าถ่ายลาํขาเข้า มีปริมาณอยู่ที; 130,068 ตนั เพิ;มขึ �นจากช่วงเดยีวกนัในปีที;ผ่านมา มปีริมาณอยู่ที; 110,766 ตนั หรือเพิ;มขึ �นเป็น    
   จํานวน 19,302 ตนั     

  Transit (Outbound) 
   สนิค้าถ่ายลาํขาออก มปีริมาณอยูที่; 136,375 ตนั เพิ;มขึ �นจากช่วงเดยีวกนัในปีที;ผ่านมา มปีริมาณอยู่ที; 115,541 ตนั หรือเพิ;มขึ �นเป็น   
   จํานวน 20,834 ตนั 

 Total Inbound   Total Transit (Inbound)  Total Transit (Outbound)  Total Outbound  

2016 2017 Vs. P/Y 2016 2017 Vs. P/Y 2016 2017 Vs. P/Y 2016 2017 Vs. P/Y 

Jan 29,861 31,518 105.55 16,814 18,322 108.97 17,256 19,585 113.50 34,209 36,110 105.56 

Feb 29,220 30,110 103.04 13,290 16,340 122.95 15,042 16,853 112.04 34,037 39,107 114.90 

Mar 35,391 35,798 101.15 17,051 21,600 126.68 17,588 22,438 127.57 40,360 44,595 110.49 

Apr 29,607 30,396 102.66 16,257 18,291 112.51 16,311 19,280 118.20 38,655 42,436 109.78 

May 29,389 31,553 107.36 15,452 17,740 114.81 16,330 18,790 115.06 43,443 45,213 104.07 

J un 31,742 32,299 101.75 15,432 17,846 115.64 15,983 18,589 116.30 40,708 43,021 105.68 

J ul 32,333 34,521 106.77 16,470 19,928 121.00 17,029 20,838 122.37 37,429 39,884 106.56 

Total 217,544 226,195 103.98 110,766 130,068 117.43 115,541 136,375 118.03 268,842 290,366 108.01 

 

 

รายงานปริมาณสินคา้ผา่นสนามบินสวุรรณภมิู 
 

หน่วย : ตนั 
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ปัจจุบันมี 22 สายการบินที;อยู่ในกระบวนการออกใบรับรอง
ผู้ดาํเนนิการเดินอากาศใหม่หรือ (AOC Re-certification) จาก
สํานกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือ กพท. ซึ;งการ
ประ เมินลา่สดุคาดว่าจะมีอีก 2 สายการบินเท่านั �นที;จะได้รับ
มอบ AOC ใหม่ คือ สายการบินนิวเจนแอร์ ซึ;งจะรับมอบวนัที; 
21 สิงหาคมนี � ส่วนเอ็มเจ็ท ปัจจุบันอยู่ในขั �นตอนการตรวจที; 
4.1 สายการบินกําลงัเร่งแก้ไขข้อบกพร่องเพื;อให้เข้าสู่ขั �นตอน 
4.2 ซึ;งคาดว่าจะทนัสิ �นเดอืนนี �  

    สว่น 12 สายการบินเป็นที;แนน่อนแล้วว่าจะไม่สามารถผ่าน
การตรวจสอบได้ทนัในเดอืนกนัยายนนี �ตามที;กพท. กําหนดไว้ 
และสายการบินเหลา่นี �ต้องหยดุทาํการบินเส้นทางบนิระหว่าง
ประเทศ ซึ;งได้แก่ 1.โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ส 2.เค-ไมล์ แอร์  
3. สยามแลนด์ ฟลายอิ �ง 4.บริษัท เอช เอส เอวิเอชั;น จํากัด   
5.สายการบินเจ็ท เอเชีย 6.บริษัท เอซี เอวิเอชั;น จํากัด 7.แอ๊ด
วานซ์ เอวิเอชั;น 8.สกายวิว แอร์เวย์ส 9. เอเชีย แอตแลนติก 
แอร์ไลน์ส 10. วีอี เจ็ทส์ 11.สยามแอร์ ทรานสปอร์ต และ     
12. สายการบินไทยเวียดเจ็ท ซึ;งขณะนี �มีบางสายการบิน  อาท ิ
โอเรียนท์ไทย แอร์ไลน์ส และไทยเวียดเจ็ท ได้เสนอขอเพิ;ม
เที;ยวบินในประเทศเข้ามาแล้ว ในระหว่างที;ต้องหยุดทําการ
บินเส้นทางบนิระหวา่งประเทศ 

     นายจุฬา สุขมานพ ผู้ อํานวยการ กพท. เปิดเผย ว่าการ
ออกใบรับรอง AOC ใหม ่ถือเป็นพื �นฐานสาํคญัในกระบวนการ
ขอปลดธงแดง จากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 

หรือ ICAO ซึ;งล่าสุด กพท.คาดว่าจนถึงสิ �นเดือนสิงหาคมนี �  
จะสามารถออก AOC ให้สายการบินของไทยได้รวมทั �งหมด 
10 สายการบิน ส่วนอีก 12 สายการบินที;เหลือ นับจากเดือน
กันยายนนี �เป็นต้นไป ผู้ประกอบการรายใดที;ยังไม่ได้ AOC 
ใหม่ กพท.จะสั;งให้หยดุทําการบินเส้นทางบินระหว่างประเทศ
ไว้ ก่อน เพื;อรอการปลดธงแดงและจนกว่าจะผ่านการ
ตรวจสอบ 
   เนื;องจากคาดวา่ในเดอืนกนัยายนนี � ทาง ICAO น่าจะเข้ามา
ต รว จ สอบICVM (ICAO Coordinated Validation Mission) 
เพื;อปลดธงแดง ตามที; กพท. ได้ยื;นขอไปแล้วตั �งแต่วันที; 30 
มิถนุายนที;ผ่านมา ซึ;งก่อนหน้านี � กพท.ได้ออก AOC ใหม่ให้
สายการบินไปแล้ว 8 สายการบิน ได้แก่ บางกอก แอร์เวย์ส,
ไทยแอร์เอเชีย,การบิน ไทย,นกสกู๊ ต,ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์,    
นกแอร์,ไทยสมายล ์และไทยไลอ้อน แอร์ และมี 2 สายการบิน
ที;อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ที;คาดว่าน่าจะออก AOC ใหม่ได้
ภายในเดือนสงิหาคม คอืสายการบินนวิเจนแอร์ และ เอ็ม เจ็ท 
 
 
 
 
 
 

    “ที; ผ่านมา กพท.ได้แจ้งให้สายการบินต่างๆได้รับทราบ
ล่วงหน้าแล้วว่า หากสายการบินใดยงัไม่ได้ AOC ใหม่ภายใน
เดือนกันยายนนี � เราจะไม่ให้ทําการบินในเส้นทางบินหรือเพิ;ม
เที;ยวบนิในเส้นทางบินระหว่างประเทศ ดงันั �นหากสายการบิน
ที;ไม่ผ่านการตรวจสอบภายในช่วงเวลาดังกล่าว มีการขาย
บตัรโดยสารหรือทําโปรโมชนัออกไป เมื;อถึงเวลาแล้ว บินไม่ได้ 
สายการบินเหล่านั �นต้องบริหารจัดการและรับผิดชอบกับ
ผู้ โดยสารที;ขายตั�วลว่งหน้าออกไป” 

 12 แอร์ไลน์ ไม่ผ่านเกณฑ์ สั�งหยุดบนิระหว่างประเทศ หลัง ก.ย.นี A 

แหลง่ที;มาข่าว http://www.thansettakij.com/ 
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           ตามที;มีปัญหาร้องเรียนเรื;องการทาํบตัร / ต่อบตัร อนญุาต ถาวร เพื;อเข้าพื �นที;ควบคมุ ทั �งบคุคล และ รถ ในเขตพื �นที; ทสภ. 
          คณะอนกุรรมการสมาคมฯ โดยการนาํของ คณุสวุิชา บญุเต็ม ประธานอนกุรรมการสมาคมฯ ได้มีการเข้าพบหารือกบัทาง 

               คณะทํางานของ บมจ. ท่าอากาศยานไทย เพื;อหาแนวทางวิธีแก้ไขเรื;องดงักลา่ว เมื;อวนัที; 1 กนัยายน 2560 ได้ข้อสรุปดงันี � 

• การ ต่อ อาย ุบตัร บคุคล และ รถยนต์ ทางการท่า ได้ยดึหลกั คําสั;งของ กรมการบนิพลเรือน ที;ได้มีการปรับเปลี;ยน            
ในปี 2560 เรื;องหลกัการ ขอมีบตัรถาวร รายปี สาํหรับ บคุคล และ รถยนต์  ดงันั �น 

o การตอ่บตัรในแต่ละครั �ง จาํเป็นต้องมีเอกสารที;กําหนด ทกุครั �งในการทําการตอ่อาย ุ

o การตรวจสอบข้อมลูบคุคล จากทางหน่วยงานที;เกี;ยวข้อง  ได้ถกูกําหนด ให้มีการตรวจสอบ ทกุปี  มิใช่ 3 ปี ครั �ง 
ตามที;เคยแจ้ง 

o การตรวจสอบข้อมลูบคุคลหากพบวา่มีประวตัคิด ีต้องมีหลกัฐานการยตุคิด ีจากทางตาํรวจ และ ศาล มาประกอบ
ในการขอต่ออาย ุหรือขอมีบตัร 

o คดทีี;เกี;ยวข้องสามารถดรูายละเอยีดได้ตามเอกสานแนบ 

• กรณีรถยนต์บคุคลที;มาขอสมาชิก ต้องแสดงหลกัฐานการเป็นผู้ครอบครอง ให้เห็นชดั ซึ;งหลกัเกณฑ์ดงักลา่วทางห้องบตัร
จะแจ้งให้ทราบโดยประกาศให้เดน่ชดัต่อไป 

  

ทาง คณะทาํงานของ บมจ. ทา่อากาศยานไทย จะดาํเนนิการอธิบายเจ้าหน้าที;หน้างานให้มีข้อมลูที;ชดัเจนและเพียงพอต่อ
การอธิบาย ไม่ให้เหมอืนที;ผ่านมาและอาจต้องมกีารประชมุร่วมกนัอีกครั �ง 
 

• อาจมีการยื;นหนงัสอื ถึง บมจ. ทา่อากาศยานไทย อีกครั �ง เพื;อความชดัเจน และเพื;อให้มีมาตรฐานในการทํางานในทิศทาง
เดียวกนั อาจมีการกลา่วถงึ ในความไม่สะดวกที;เกดิขึ �น เพื;อให้ บมจ. ทา่อากาศยานไทย รับไปพจิารณาหาทางแก้ไขอีกทาง
หนึ;งด้วย 

 

  

ดาวน์โหลด วิธีการปฏิบติัสาํหรับฝ่ายบริหารการขนส่งในการออกบตัรอนุญาตสาํหรับรถยนต ์

และรถจกัรยานยนต ์ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ไดที้+ http://www.tafathai.org/upload_images/file/AOT.pdf

วิธีปฏบิัติสําหรับการทาํบัตร / ต่อบตัรอนุญาตถาวร    
เพื�อเข้าพื�นที�ควบคุมทั�งบุคคลและรถ ในเขตพื�นที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ    
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            ท่านจะได้รับรู้ถงึโอกาสการทําการตลาดช่องทางใหมผ่่านการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดนพร้อมทั �งรับฟังกลยทุธ์การเจาะตลาด
และข้อมลูแนวโน้มสินค้าที;เป็นประโยชน์ อีกทั �ง ภายในงานท่านจะได้เจรจาจบัคูธุ่รกิจกบั e-Marketplace ชั �นนําระดบัโลก ที;จะมา
เลือกสรรสินค้าคณุภาพจากทา่น เพื;อสง่ต่อไปยงัตลาดเป้าหมายผ่านช่องทางออนไลน์ แพลตฟอร์มอคีอมเมร์ิซ ครบทกุเรื;อง Cross 

Border e- Commerce สนใจสมัครเข้าร่วมกจิกรรม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที� http://bit.ly/2eH0KZ7 
สอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิ 02 507 7858, 02 507 7855 
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ขอเชิญเข้าร่วมโครงการคณะผู้แทนการค้าธุรกิจบริการโลจิสติกส์เจรจาการค้าและขยายเครือข่าย 
ในงาน FIATA ณ ประเทศมาเลเซีย เพื;อสร้างโอกาสในการจดั Business Matching  

และแสดงความพร้อมของภาคธรุกิจโลจิสติกส์ไทย 
ระหว่างวันที� 3-8 ตุลาคม 2560 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
จะเป็นโอกาสอนัดีของผู้ประกอบธรุกิจบริการโลจิสติกส์ไทยที;ต้องการขยายการให้บริการโลจิสตกิส์ 

ในประเทศมาเลเซีย และ/หรือสร้างเครือขา่ยพนัธมิตรธรุกิจบริการโลจิสติกส์ในภมูิภาคอาเซียน 
สร้างโอกาสในการจดั Business Matching ผ่านการเข้าร่วมงาน FIATA World Congress 2017 

        
สามารถสมคัรได้ตั �งแต่วนันี �ถึงวนัที; 22 กันยายน 2560  

หรือสอบถามรายละเอียดได้ที; นางสาวทณัฑิมา รัตนสมบรูณ์, นางสาวศานตมล แก้วเงิน 
โทร.0-2507 8426, 8423 โทรสาร :0-2547 4241 E-mail : tradelogistics@ditp.go.th  

สํานักส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์ กรมสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ  Website : www.ditp.go.th 
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เมื;อวนัที; 16 สิงหาคม 2560 
นายชยัยงค์ เทียนวฒุิชยั นายกสมาคม 

พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารสมาคม 
เข้าร่วมประชมุสร้างเครือขา่ยการค้า 

กบั เจ้าหน้าที;ระดบัสงูจาก Pyeongtaek Port 
และ เจ้าหน้าที;ภาครัฐจาก Gyeonggi city 

ที;ได้เดินทางมาจากประเทศเกาหลี 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เมื+อวนัที+ 17 สิงหาคม 2560 คุณนิธิธร สุขมนสั อปุนายกสมาคม พร้อมดว้ย 
คุณณรงค ์ศภุนคร เลขาธิการสมาคม และ คุณกฤชภาส์ นาฑีสุวรรณ ผูจ้ดัการสมาคม เขา้ร่วมหารือ  

กบัสมาคมโลจิสติกส์ มณฑลกวางตุง้ และ บริษทั Bravia Capital Company Limited ในหวัขอ้         
การสร้างระเบียงโลจิติกส์นานาชาติจากมณฑลกุย้โจว สาธารณประชาธิปไตยประชาชนจีนสู่ไทย     

ถึงมาเลยเ์ซีย และ ความเป็นไปดา้นการลงทุนและหุน้ส่วนเชิงกลยทุธ์ ณ หอ้งประชุม Amber 4      
ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา 

 

นายชยัยงค์ เทยีนวฒุิชยั นายกสมาคม

พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคม 

เข้าร่วมพธีิเปิดงานแสดงสนิค้า 

“TILOG-LOGISTIX 2017"  จดัขึ �น    

ในระหวา่งวนัที; 16-18 สงิหาคม 2560 

ที;ฮอลล์ 98 ณ ไบเทค บางนา             

โดยมจีดุประสงค์ในการยกระดบัและ

เปลี;ยนแปลงขั �นตอนการดาํเนนิงาน

ด้านโลจิสตกิส์ให้ทนัสมยัมากยิ;งขึ �น 

พร้อมสร้างเสริมความสมัพนัธ์ระยะยาว

เพื;อการเตบิโตของธรุกิจอย่างยั;งยืน 
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เมื;อวนัที; 16 สงิหาคม 2560 สมาคมทาฟ่า ได้จดัสมัมนา ในหวัข้อเรื;อง “EEC       
มีบทบาทกบัการขนสง่สนิค้าทางอากาศอยา่งไรในอนาคต ” โดยมีวตัถปุระสงค์

เพื;อให้ทกุภาคสว่นที;เกี;ยวข้องรับทราบถึงแผนการพฒันาแนวทางนโยบายของรัฐ  
ที;จะดําเนินการในท่าอากาศยานอู่ตะเภา และบทบาทของการพฒันาการขนสง่

สนิค้าทางอากาศในเขตเศรษฐกิจพเิศษ ภาคตะวนัออกให้เป็นจดุศนูย์กลาง   
การกระจายสนิค้าต่อเนื;องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) 

 โดยมีท่าน พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อํานวยการทา่อากาศยานอู่ตะเภา  
ให้เกียรตมิาเป็นวิทยากรบรรยายในครั �งนี �  

เมื;อวนัพธุที; 23 สงิหาคม 2560 คณุนธิิธร สขุมนสั,คณุกลัศิริ อินทรภวูศกัดิ_

คณุวรวฒุิ ภกัดสีตัยพงศ์ อปุนายกสมาคม พร้อมด้วย คณุชิดชยั ฉํ;าพึ;ง 
เลขาธิการสมาคม และ คณุสวุชิา บญุเต็ม ประธานอนกุรรมการสมาคม 

เข้าร่วมการสมัมนาครั �งที; 1 เพื;อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
โครงการศกึษาจดัทําแผนแมบ่ทการขนสง่ ทางอากาศของประเทศไทย        

                                                                  

 

 
                                                                                    

                                                                                      
 

นายชยัยงค์ เทียนวฒุิชยั นายกสมาคม เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายและ
พฒันาศกัยภาพสมาคม ในระหวา่งวนัที; 31 สงิหาคม – 1 กนัยายน 2560     
จดัโดย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกบักรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ เพื;อสง่เสริมให้สมาคมการค้าเป็นตวัแทนที;เข้มแข็งและมี
ศกัยภาพ ในการพฒันากลุม่ธรุกจิสามารถเชื;อมโยงและต่อยอดธุรกิจของ
สมาคมการค้า ณ จงัหวดัชลบรีุ 
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     กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์โดยสาํนกั
ส่งเสริมธรุกิจสร้างสรรค์มอบ “รางวลัผู้ประกอบการที;มีความเป็นเลศิ
ด้านการบริหารจดัการโลจิสติกส์ ประจําปี 2560” หรือ ELMA 2017 
ให้แก ่บริษัท ว.ี คาร์โก จํากดั ในสาขาผู้ให้บริการขนสง่สินค้า พร้อม   
จดันิทรรศการแสดงผลงานของผู้คว้ารางวลั ELMA และการสมัมนา  
เพื;อเผยแพร่แนวทางการบริหารจดัการโลจิสตกิส์ที;มปีระสิทธิภาพ     
จากผู้ได้รับรางวลั ELMA 2017 ในงาน TILOG – LOGISTIX 2017 
      การจดัประกวดรางวลั ELMA ในปีนี �มีผู้ประกอบการสนใจสมคัร
เข้าร่วมประกวดรางวลัทั �ง 4 สาขารางวลั ได้แก่ (1) สาขาผู้ให้บริการ
ขนสง่สนิค้าระหว่างประเทศ (Transportation Services) (2) สาขาผู้

ให้บริการคลงัสนิค้า (Warehousing Services) (3) สาขาผู้ให้บริการตวัแทนในการจดัการขนสง่สนิค้าระหวา่งประเทศ หรือตวัแทน
ออกของ (International Freight Forwarding or Customs Brokerage Services) และ (4) สาขาผู้ให้บริการโลจิสตกิส์แบบครบวงจร 
(Third Party Logistics Services: 3PL) ซึ;งมกีารตรวจประเมนิอยา่งเข้มข้นจากผู้ เชี;ยวชาญด้านโลจิสติกส์จากทั �งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ภายใต้กรอบประเมินด้านธุรกิจและการจดัการโลจิสติกสที์;ได้รับการยอมรับแพร่หลายในระดบัสากลและเอกชน ผล
ปรากฏว่าผู้ประกอบการที;ได้รับรางวลั ELMA 2017  ได้แก่ บริษัท ว.ี คาร์โก จํากดั ซึ;งได้รับรางวลัในสาขาผู้ให้บริการขนสง่สนิค้า 
(Transportation Services) เนื;องจากจดุเด่นในด้านการบริหารงานภายใต้วิสยัทศัน์และความมุ่งมั;นของผู้บริหารที;จะพฒันาบริการ
โดยนาํเทคโนโลยีและนวตักรรมเข้ามาเพิ;มประสทิธิภาพ 
 

  

 

 

นายอดุม ศรีสงคราม กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท วี. คาร์โก จํากดั เปิดเผยถงึความภมิูใจที;สามารถคว้ารางวลั ELMA 2017 ได้สาํเร็จ  

ว่า “การได้รับรางวลั ELMA เป็นกําลงัใจให้กบั ว.ี คาร์โก ทกุคน เพราะรางวลั ELMA เป็นบทพสิจูน์ในศกัยภาพธุรกิจของ ว.ี คาร์โก   

ว่าทาํได้ถึงมาตรฐานระดบัโลกแล้วจริงๆ ทําให้เรามั;นใจ วา่ก้าวต่อไปของ วี. คาร์โก จะมั;นคงและฉบัไวขึ �น เกณฑ์มาตรฐานของ ELMA 

ทําให้ผมเข้าใจว่าการทําธุรกิจจะมองในแง่ผลประกอบการด้านเดยีวไม่พอ เราต้องมองการพฒันาองค์กร และองค์กรความรู้ควบคูก่นั 

ถึงเติบโตอย่างยั;งยนื ดงันั �นการได้รางวลั ELMA มาจงึเป็นกําลงัใจให้ ว.ี คาร์โก ผลกัดนัตวัเองให้ก้าวไปข้างหน้าอยูเ่สมอ ไมใ่ช่เพื;อ

ความสาํเร็จของ วี. คาร์โก เท่านั �น แต่เพื;อรักษามาตรฐานของรางวลั ELMA ให้ทรงคณุคา่ตลอดไป 
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