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  _____________________________________________________________________________________________ 

Newsletter No. 10                      Content
 - Air Transportation Master Plan by OTP
 - e Form D ASW by DFT 
 - TAFA Golf and Bowling Activities 

______________________________________________________________________________________________ 

สารจากนายกสมาคม ถงึ  สมาชิกสมาคมทาฟ่า ที่รักและเคารพทุกท่าน 

     ขอต้อนรับสมาชิกเข้าสู่  Newsletter ฉบับที่  10 ประจ าเดือน ตลุาคม 2561 ในต้นปีหน้าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลชดุใหม ่ทาง
สมาคมฯ จึงได้เล็งเห็นความส าคญัของแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ ซึ่ง ได้มีการจัดท าแผนฯ โดยส านกังานโยบายและ
แผนการขนสง่และจราจร (สนข.) และได้บรรจุเป็นโครงการเร่งดว่นในการศกึษาแผนพฒันาเขตปลอดอากร (Free Zone) ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ 
ซึ่งจะมุ่งเน้นการพฒันาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ซึ่งเราคงเห็นได้ชดัเจนจาก พรบ.ศลุกากร 2560 ที่มีการยกเลิกใบอนุญาตน าเข้าส าหรับสนิค้า
ผ่านแดน ท าให้เกิดกิจกรรมเพิ่มขึน้ในเขตปลอดอากร (Free Zone) ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิมากกวา่เท่าตวั ทัง้นีท้างสมาคมฯ จึงได้เข้าร่วมเป็น
คณะท างานฯ กบัคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบญัญตัิแหง่ชาติ (สนช.) เพราะเป็นหนว่ยงานท่ีอนมุตัแิผน โดยผมและนายนิธิธรได้เข้าไปมี
สว่นร่วมในการวางแผนยทุธศาสตร์การพฒันาดงักลา่ว และมีผลสรุปคร่าวๆ ก่อนจบแผนวา่ บริษัท การท่าอากาศยาน จ ากดั (มหาชน) จะเร่ิมน า
ระบบ Free Zone Data Management System (FDMS) มาใช้ในการเช่ือมโยงข้อมูล แทนระบบ ACCS และหากสามารถเช่ือมโยงข้อมูลในเขต
ปลอดอากรทัง้ 3 โซน เป็นหนึง่เดียวกนัได้ ก็จะลดขัน้ตอนในการด าเนินพิธีการศลุกากรได้มากขึน้ ก่อให้เกิดการคลอ่งตวัและง่ายตอ่การท ากิจกรรม
ตา่งๆ ซึง่คาดวา่จะด าเนินการได้ตัง้แตไ่ตรมาสแรกของปีหน้า และภายในระยะเวลา 3 ปี จะพฒันาระบบ FDMS ให้สมบรูณ์ทัง้ระบบเพื่อให้เกิดการ
ใช้สิทธิประโยชน์ได้อยา่งเต็มที่ อีกประเด็นท่ีส าคญัในการจดัท าแนวทางการพฒันา Airport Logistics Park ซึ่งสมาคมฯ คงต้องร่วมมือกบัสมาคม 
ACBA เพื่อเป็นสื่อกลางในการรวบรวมประเด็นปัญหาที่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นสมาชิกได้ประสบอยู่ โดยเฉพาะประเด็นกฎหมายที่ยงัเป็นอปุสรรค
และต้องการให้ภาครัฐแก้ไขปัญหานัน้ ซึ่งผมจะน าไปเสนอต่อคณะท างานฯ สนช. หากมีความคืบหน้าอย่างไร ผมจะแจ้งผ่านทาง e-Newsletter 
และ สือ่ Social Media ทัง้หมดของสมาคมเป็นระยะๆ โปรดติดตามความคืบหน้านะครับ 

       สมาคมฯ ขอขอบคณุ คณุกฤชภาส์ นาฑีสวุรรณ อดีตผู้จดัการสมาคมฯ และ คณุจารุวรรณ จนัทร์ดี อดีตผู้ช่วยผู้จดัการสมาคมฯ ที่ได้ช่วย
บริหารจดัการพฒันาสมาคมฯ ให้โดดเดน่ และมีโครงสร้างที่แข็งแกร่งในวนันี ้ตามนโยบายของคณะกรรมการที่มุง่หวงัไว้ ขออวยพรให้ทัง้สองทา่น
ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงานใหมด้่วยครับ และในเดือนนีม้ีขา่วสารอะไรบ้างที่นา่สนใจ เราลองมาดกูันครับ  

        - ตัวเลขการส่งออก: ในเดือนสิงหาคม มีมลูค่า 22,794 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตวั 6.7% เนื่องจากการสง่ออกสินค้าส าคญัยงัขยายตวั
ได้ดี ทัง้สินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมที่ขยายตัวร้อยละ 5.8 และสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่ขยายตวัร้อยละ 4.1 ขณะที่การน าเข้าเดือน
สิงหาคมมีมลูคา่ 23,383 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ขาดดลุการค้า 558 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ สง่ผลให้ 8 เดือนแรกของปี 2561 การสง่ออกมี
มลูคา่ 169,030 ล้านเหรียญ ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึน้ร้อยละ 10 การน าเข้ามีมลูคา่ 166,679 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐครับ 

      - การให้บริการระบบ e-Form D ASW กรมการค้าต่างประเทศ ประกาศวา่โดยตัง้แต่วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป กรมฯ จะปิด
ระบบ EDI ส าหรับการยื่นขอ Form D (ATIGA) และเร่ิมใช้งานระบบ Form D ASW และ Form D ASW Attached Sheet โดยยื่นขอ Form D 
2 ประเภทดงักล่าวส าหรับส่งออกไปอาเซียน 9 ประเทศ ด้วยระบบ Digital Signature (DS) เท่านัน้ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการ
ดงักลา่วฯ ทางสมาคมฯ จึงได้จดัท าสรุปข้อมลูมาแจ้งให้สมาชิกทราบครับ 

          - แจ้งข่าว กิจกรรมกอล์ฟและโบว์ลิ่ง จากการส ารวจแบบสอบถามความพึงพอใจในการจดักิจกรรมของสมาคมฯ มีผลสรุปว่าสมาชิก
เห็นด้วยให้จดักิจกรรมกอล์ฟ,โบว์ลิ่ง และงานเลีย้งสงัสรรค์สลบักนั 1 ปีเว้น 1ปี คณะกรรมการทาฟ่าจึงได้ก าหนดจดัการแข่ง  “TAFA Friendship 
Golf Tournament 2018 ในวนัที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และการแข่งขนั TAFA Friendship Bowling 2018 ในวนัที่ 24 พฤศจิกายน 2561 นีค้รับ 
โดยสมาคมฯ จะสง่รายละเอียดให้สมาชิกทราบทางอีเมล์เพื่อยืนยนัการเข้าร่วมในเร็ววนันีค้รับ 

สดุท้ายนี ้ขอให้สมาชิกทกุทา่นอา่นขา่วสารความคืบหน้าของอตุสาหกรรมเราและเผยแพร่ให้กับพนกังานในบริษัทสมาชิกตอ่ไปครับ 
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  A Message from the Chairman 

Fellow TAFA members 

   Welcome to TAFA e-Newsletter October edition. Regardless of what next year elected cabinet bring in, Thailand’s 

first Strategic Master Plan for Air Transportation and Free Zone Pilot Project initiated by Office of Transport and Traffic 

Policy and Planning (OTP) will continue. After TAFA tireless effort to unlock Free Zone has gained positive progress 

evidently in Customs Law 2560 by cancellation of Import Permit for transshipments, number of activities at FZ has 

doubled in its size this year. TAFA has also pushed for more support of this master plan. Khun Nitithorn, TAFA First Vice 

Chairman, and I were appointed members of working committee under Sub-committee of Logistics Development within 

the National Legislative Assembly (NLA), whose responsibility is to oversee and approve this budget plan. Also joining 

this working group are ACBA, AOT, and related parties, where AOT has planned to implement Free Zone Data 

Management System (FDMS) in order to streamline all data interchanging process among 3 Zones within FZ, which if 

successfully implemented, would reduce time and costs of customs clearance process, increase efficiency, productivity, 

and effectiveness tremendously. Timeline for phase 1 implement is planned to be in the 1st quarter of next year and 

within 3 years the FDMS would be fully developed. As for Airport Logistics Park development plan, ACBA will also help 

gathering issues about regulations and obstacles caused by related laws and submit to NLA for further action.  I will 

share more progress with you through TAFA’s e-channels, i.e. Newsletter, and all social media regularly. Please stay in 

touch.   

TAFA would like to thank Khun Krichapa Nathisuwan – former TAFA manager, and Khun Charuwan Chandee – 

former Assistant manager for their roles in developing solid foundation for TAFA to thrive in the future as planned by 

TAFA committee. We wish them all the success in their new career. 

August 2018 Export worth 22,794 Million Dollars, a 6.7% increase due to both industry products and agriculture and 

agricultural products expand 5.8% and 4.1% respectively while this month import reach 23,383 Million Dollars causing 

558 Million Dollars trade deficit.  In conclusion of the first 8 months of the year, export value accounts for 169,030 

Million Dollars, 10% increase, and 166,679 Million Dollars on the import side. 

  e-Form D ASW service, Department of Foreign Trade (DFT) announces that as of 5 November 2018, DFT will retire 

the EDI system that generate form D (ATIGA) and will start running the Form D ASW and Form D ASW Attached Sheet 

system that will only work with Digital Signature (DS) for shipments going to 9 ASEAN nations.  To all of you, please 

prepare for this change and scroll down to see more information. 

   PR News: TAFA always encourage collaboration and strengthen members relationships as described in the policy. 

This year we will organize TAFA Friendship Golf Tournament 2018 on 21st November and TAFA Friendship Bowling 2018 

on 24th November.  TAFA will soon send details and invitations of both events via e-mail so that you can confirm your 

participation in timely manner. 

Please stay tuned for further updates and kindly disseminate this newsletter to all your staff. 

  Chaiyong Theinvutichai 

  TAFA Chairman 

http://www.tafathai.org/
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พาณิชย์ เผยยอดส่งออกเดือนสิงหาคม 2561 มีมูลค่า 22,794 ล้าน
เหรียญดอลลาร์สหรัฐ พุ่งสูงสุดเป็นประวัตกิารณ์ คาดการณ์ส่งออก
ปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 9  
 เมื่อวนัท่ี 21 ก.ย.61 นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อ านวยการส านกังานนโยบาย

และยทุธศาสตร์การค้า หรือ สนค. เปิดเผยว่า ตวัเลขการสง่ออกเดือนสิงหาคม 2561 
มีมลูค่าสงูที่สดุในประวตัิการณ์นบัตัง้แตท่ี่ไทยมีการสง่ออกสินค้าไปตา่งประเทศ โดย
มีมูลค่าอยู่ที่ 22,794 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ขยายตวัร้อยละ 6.7 เนื่องจากการ
สง่ออกสินค้าส าคญัยงัขยายตวัได้ดี ทัง้สินค้ากลุม่อตุสาหกรรมที่ขยายตวัร้อยละ 5.8 
และสนิค้าเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตรที่ขยายตวัร้อยละ 4.1  

 ขณะที่การน าเข้าเดือนสิงหาคมมีมลูค่า 23,383 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ขาด
ดุลการค้า 558 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ 8 เดือนแรกของปี 2561 การ

ส่งออกมีมูลค่า 169,030 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึน้ร้อยละ 10การน าเข้ามีมลูค่า 166,679 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และการค้าเกินดลุ 
2,300 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

        กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์สง่ออกปี 2561 จะขยายตวัได้ร้อยละ 9 โดยมีมลูคา่ 257,932 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ส าหรับปัจจยัเสีย่งที่ต้อง
เฝ้าติดตามในช่วงที่เหลือของปี ได้แก่ เสถียรภาพของเศรษฐกิจโลก อตัราเเลกเปลี่ยนที่ยงัผนัผวน รวมถึงค่าเงินบาทที่แข็งค่า ซึ่งอาจจ ะสง่ผลต่อ
สินค้าเกษตร แต่มัน่ใจว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยจะดแูลให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม พร้อมแนะผู้ประกอบการให้ซือ้ขายสินค้าในสกุลเงินอื่นแทน
สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ เพื่อลดความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ 
        ส าหรับผลกระทบจากสงครามการค้าของสหรัฐและจีน ยอมรับสง่ผลกระทบตอ่การสง่ออกสนิค้าไทยบางรายการ โดยเฉพาะเหลก็ อะลมูิเนียม
และแผงโซลาเซลล์ รวมถึงสนิค้ากลุม่อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีสง่ออกไปจีนลดลง 
        ซึ่งในการประชุมส านกังานสง่เสริมการค้าในตา่งประเทศ (ทตูพาณิชย์) เดือนตลุาคมนี ้จะมีการหารือเพื่อหาตลาดใหม่ทดแทนการสง่ออกไป
ตลาดเดิม โดยเฉพาะตลาดเอเชียและอาเซียน ซึ่งเป็นตลาดที่มีแนวโน้มขยายตวั 

 
 
 
          

 
 
 
                                                                   

แหลง่ที่มา https://workpointnews.com

ตวัเลขการส่งออกเดือน สิงหาคม 2561 

สาเหตทุี่การสง่ออกเดือนสิงหาคมขยายตวัเป็นบวกเป็น
ผลจากการสง่ออกสินค้าเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร
ขยายตวั 4.1% ได้แก่ ผกั ผลไม้สดแช่แข็ง กระป๋องและ
แปรรูป ข้าว ส าหรับการสง่ออกสินค้าเกษตรที่หดตวั เช่น 
ยางพารา น า้ตาลทราย ขณะที่การส่งออกสินค้า
อตุสาหกรรมขยายตวั 5.8% ตอ่เนื่องเป็นเดือนท่ี 18 จาก
สิน ค้า เ ก่ียว เนื่ อ งกับน า้มัน  รถยนต์  อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมที่ หดตัว เช่น 
ทองค า เนื่องจากราคาลดมีผลตอ่การน าเข้าสงูขึน้

http://www.tafathai.org/
https://workpointnews.com/
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หลังจากที่มีการแต่งตัง้คณะท างานพิจารณาศึกษาแนวทางการ
พฒันาระบบโลจิสติกส์ทางอากาศ ในคณะอนกุรรมาธิการศกึษาด้าน โล
จิสติกส์ คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบญัญตัิแหง่ชาติแล้ว ทาง
คณะท างานฯ ได้มีก าหนดการให้จดัประชมุขึน้ในทกุวนัพธุของเดือนและ
มีก าหนดการด าเนินงานให้แล้วเสร็จ ภายในวนัที่  14 พฤศจิกายน 2561 
ทัง้นี ้ในการประชุมคณะท างานฯ เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ได้มีการ
เชิญผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน 
มาแสดงความคิดเห็นในประเด็นส าคญัเร่ืองต่างๆ อาทิเช่น การพฒันา
เขตปลอดอากรในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้มีโอกาสเป็น Airport 
Logistics Park ซึ่ง การพฒันาเขตปลอดอากรในท่าอากาศยานสวุรรณ 
ภูมิ ให้เป็น Airport Logistics Park นัน้นอกเหนือจากกรมศุลกากรแล้ว 
ยงัมีหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องหลายหน่วยงานดงันัน้ การพิจารณา
ประเด็นข้อกฎหมาย ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา Airport Logistics 
Park จึงต้องพิจารณาประเด็นข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ของหน่วยงาน
เหล่านัน้ร่วมด้วยทัง้หมด และการพิจารณาศึกษาจัดท าแนวทางการ    
พัฒนา Airport Logistics Park ต้องเร่ิมต้นจากการทราบปัญหาที่เป็น
อุปสรรคส าคัญก่อน โดยภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ ประกอบการและเป็น
สมาชิกของสมาคมตวัแทนขนสง่สนิค้าทางอากาศจะเป็นผู้ที่ทราบปัญหา
ดีที่สดุ ดงันัน้ จึงเห็นควรให้สมาคมตวัแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย 
และสมาคมการค้าธุรกิจการบินขนส่งสินค้า ท าการรวบรวมประเด็น
ปัญหาที่ผู้ประกอบการซึง่เป็นสมาชิกได้ประสบอยู ่โดยเฉพาะในประเด็น
ข้อกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน ที่ยังเป็นอุปสรรคต่อผู้ ประกอบการ
หรือไม่เอือ้อ านวยให้เกิดความสะดวก และผู้ประกอบการต้องการให้
ภาครัฐแก้ไขปัญหานัน้ โดยขอให้ระบสุภาพของปัญหา สาเหต ุผลเสียที่
เกิดขึน้ต่อประเทศชาติ และข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาต่อไป โดย
ยุทธศาสตร์ระยะสัน้ ควรมุ่งเน้นในเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพของเขต
ปลอดอากรในท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ เพื่อให้เกิดการใช้พืน้ที่ได้อย่าง
เต็มตามศกัยภาพ และเมื่อท่าอากาศยานสามารถรองรับปริมาณการ
ขนสง่สนิค้าได้เพิ่มมากขึน้ ก็เปรียบเสมือนประเทศมีประตสููป่ระเทศอื่นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชมุคณะท างานพิจารณาศกึษาแนวทางการพฒันาระบบโลจิสติกส์ทางอากาศไทย

ที่เปิดกว้างขึน้ ทัง้หมดนอกจากจะเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการด้าน 
โลจิสติกส์แล้ว ยงัรวมไปถึงผู้ผลิตและผู้สง่ออก ที่จะได้รับประโยชน์ด้วย 
เมื่อมลูค่าการสง่ออกขยายตวั เศรษฐกิจในภาพรวมย่อมจะดีขึน้ตามไป
ด้วย ส่วนในระยะยาว ต้องใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เต็มตาม
ประสิทธิภาพ ที่ได้รับการออกแบบไว้ โดยใช้ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ
เป็น Hub ในการขนส่งสินค้าทางอากาศของประเทศ และเป็นศูนย์
กระจายสินค้าต่อไปยงัท่าอากาศยานอื่น เช่น ท่าอากาศยานดอนเมือง 
ท่าอากาศยานอู่ตะเภา ทัง้นี  ้โดยใช้ความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ของ
ประเทศ และความสามารถในการมีท่าอากาศยานหลายแห่ง มาเป็น
ปัจจัยขบัเคลื่อนให้ประเทศไทยมีความสามารถทางการแข่งขนัในเร่ือง
การขนสง่สนิค้าทางอากาศ ที่เหนือกวา่ประเทศใกล้เคียง

    สาเหตุประการหนึ่งที่ท าให้กฎหมาย กฎระเบียบในเร่ืองการขนส่ง
สินค้าทางอากาศของประเทศไทยเป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการและไม่
ก่อให้เกิดการอ านวยความสะดวก อาจเนื่องมาจากหนว่ยงานภาครัฐมกั
มองเ ร่ืองการลดขัน้ตอนและการอ านวยความสะดวกว่าจะท า ให้
กระบวนการตรวจสอบ เกิดความหละหลวมหรือเป็นช่องทางให้เกิดการ
ทุจริต ซึ่งในเร่ืองนีต้่างประเทศสามารถด าเนินการให้ขัน้ตอนเกิดความ
รวดเร็วแต่ยงัคงมีกระบวนการตรวจสอบที่รัดกุมได้ ดงันัน้ จึงควรศึกษา
แนวทางที่ประเทศอื่นท าได้ เช่น อาจอ านวยความสะดวกโดยสง่เจ้าหน้าที่
ไปตรวจสอบสินค้าตัง้แต่ต้นทาง คือ ณ คลงัสินค้าของผู้ ผลิต และน า
ระบบตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการควบคุมสินค้าตัง้แต่ต้น
ทาง แทนการที่ต้องน าสินค้า มาตรวจสอบภายในท่าอากาศยานที่ท าให้
เกิดปัญหาความแออดัในทา่อากาศยาน
ที่ส าคัญท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีความสามารถรองรับปริมาณ

สินค้าได้ 3 ล้านตนัตอ่ปี ดงันัน้ การสนบัสนนุให้ใช้ท่าอากาศยานสวุรรณ

ภมูิเป็นศนูย์กระจายสนิค้าทางอากาศและการถ่ายล าผา่นแดนสนิค้าเพื่อ

ส่งสินค้าต่อไปยังท่าอากาศยานต่างๆ ภายในประเทศ เป็นการดึง

ศกัยภาพของทา่อากาศยานสวุรรณภมูิมาใช้ให้เต็มประสทิธิภาพอีกด้วย 
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เมื่อวนัท่ี 13 กนัยายน 2561 สมาคมตวัแทนขนสง่สนิค้าทางอากาศไทย โดย นายนิธิธร สขุมนสั และ 
นายสมบัติ ประสานศิลป์ชัย อุปนายกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการก ากับการศึกษา
โครงการศกึษาจดัท าแผนแมบ่ทการขนสง่ทางอากาศของประเทศไทย ครัง้ที่ 3/2561 (ครัง้ที่ 8) โดยมี
นายชยัวฒัน์ ทองค าคณู ผู้อ านวยการส านกังานโยบายและแผนการขนสง่และจราจร เป็นประธาน
ในการประชุมครัง้นี ้พร้อมด้วยนางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อ านวยการส านกังานโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนข. และผู้แทนจากกองทพัอากาศ กองทพัเรือ 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม ส านกังบประมาณ ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ สมาคมธุรกิจสายการบิน บริษัท วิทยกุารบิน
แห่งประเทศไทย จ ากัด บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด 
(มหาชน) โดยการประชุมเป็นการพิจารณาร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์ (Draft Final Report) และร่าง
แผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่าง
รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Draft Final Report) (ฉบบัปรับปรุง) และแผนแมบ่ทการขนสง่ทางอากาศของ
ประเทศไทย (ฉบบัปรับปรุง) และมอบหมายให้ที่ปรึกษาฯ น าประเด็นข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการ และฝ่ายเลขานกุารก ากบัการศึกษาฯ ไปพิจารณาปรับปรุง แก้ไข ไว้ในรายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report) และแผนแม่บทการ
ขนสง่ทางอากาศฯ ให้มีความครบถ้วนสมบรูณ์ตอ่ไป ณ ห้องประชมุ 201 ชัน้ 2 อาคาร สนข.  

ในการประชมุดงักลา่ว ทางสมาคมฯ ได้น าเสนอข้อคิดเห็นในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้
1.โครงการน าร่อง Airport Logistics Park มีข้อกังวลว่าข้อมูลส่วนใหญ่ล้าสมัยแล้ว เช่น พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 ได้

แก้ปัญหาที่ติดขดัไปหลายสว่นแล้ว เหลอืเพียงบางปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม เชน่ กรมศลุกากร ติดขดักฎระเบียบข้อไหนอยา่งไร ก็ขอให้
ระบเุจาะจงให้ชดัเจนถึงประเด็นปัญหาเพื่อทางกรมศลุกากรจะได้ด าเนินการแก้ไขตอ่ไป 

2.ทางเลือกในการพฒันา Airport Logistics Park ที่ทางที่ปรึกษาได้เสนอมาทัง้ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1)การแก้ไขกฎหมายจะใช้ระยะเวลา
แก้ไข 3 ปี ขอให้ที่ปรึกษาระบแุนวทางการแก้ไขกฎหมายและระเบียบให้ชดัเจนเพื่อสามารถน ามาด าเนินการได้ทนัที 2) การใช้กฎหมายพิเศษใน
ลกัษณะเดียวกับพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก พ.ศ.2561 (EEC) ที่ใช้ระยะเวลาแก้ไขเพียง 1 ปี ขอให้ทางที่ปรึกษาระบุ
รายละเอียดที่เป็นแนวทางปฏิบตัิที่ชดัเจน เพื่อน าไปปฏิบตัิได้ทนัทีและด าเนินการได้ในระยะเวลาสัน้ 

 โดยที่ปรึกษาได้รับทราบและได้น าประเด็นข้อเสนอแนะเข้าหารือกบัทางสมาคมฯ หลงัจากวนัประชุมดงักลา่ว และได้ขอความร่วมมือ
สมาคมฯ โดยการให้สมาชิกทาฟ่า ที่เป็นผู้ประกอบการในเขต Free Zone แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อปัญหาอปุสรรคในการปฏิบตัิ
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของทา่นหลงัจากที่มีการ ประกาศใช้ พรบ.ศลุกากร 2560 ท่ีผา่นมา เพื่อรวบรวมน าไปปรับปรุงเนือ้หา 
โครงการจดัท าแนวทางและขัน้ตอนการพฒันา Airport Logistics Park ให้สามารถน าไปปฏิบตัิได้จริง และมีผลสมัฤทธ์ิตามวตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้ 
คือ การท าให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางการบินและการขนสง่ระดบัอาเซียนตอ่ไป 

การประชมุคณะท างานพิจารณาศกึษาแนวทางการพฒันาระบบโลจิสติกส์ทางอากาศไทย
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(แจง้ขา่ว) การใหบ้รกิารระบบ e-Form D ASW 

แนวทางการปฏิบัตสิ าหรับผู้ประกอบการ 

วนัศุกร์ที ่2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น. ปิดการใช้งานระบบออก Form D (ATIGA) หากมีการยื่นขอรับ Form D     
ผ่านระบบ EDI หรือ DS จะต้องมารับฟอร์มให้แล้วเสร็จ ภายในวนัเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ก่อนเวลา 15.00 น. 

 

วนัอาทติย์ที ่4 พฤศจิกายน 2561 ผู้ประกอบการจะต้องเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ให้พร้อม 

ใช้งานระบบ Digital Signature ให้แล้วเสร็จ ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมให้เข้าที่ 
http://edi.dft.go.th/LinkClick.aspx?fileticket=IKJ3kjLrmCI%3d&tabid=37 

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. เร่ิมใช้งานระบบ e-form D ASW ผู้ประกอบการ         
จะไม่สามารถคัดลอก (Copy) Form D ที่เคยยื่นในระบบเดมิมาใช้กับ ระบบ e-Form D ASW ได้ 

ผู้ท่ีย่ืนขอ Form D ในรูปแบบ XML File สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Schema Form D ASW ได้ทางเว็บไซต์
กรมการค้าต่างประเทศ https://edi.dft.go.th/        ข้อมูลดาวน์โหลด       Schema CO 

(มีข้อสงสัยเก่ียวกับไฟล์  Schema ขอค าปรึกษาได้ที่ คุณณัฐพงษ์ Email : Natthapong@nti.co.th) 

http://www.tafathai.org/
http://edi.dft.go.th/LinkClick.aspx?fileticket=IKJ3kjLrmCI%3d&tabid=37
https://edi.dft.go.th/
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TAFA ACTIVITIES 

เมื่อวนัท่ี 5 กนัยายน 2561 นายชยัยงค์ เทียนวฒุิชยั นายกสมาคมตวัแทนขนสง่สนิค้าทางอากาศไทย ได้เข้าร่วมประชมุคณะท างาน 
พิจารณาศกึษาแนวทางการพฒันาระบบโลจิสติกส์ทางอากาศ ในคณะอนกุรรมาธิการศกึษาด้านโลจิสติกส์ครัง้ที่ 4-2561 

ณ ห้องประชมุ 103 ชัน้ 1 อาคารรัฐสภา 2 

เมื่อวนัพธุที่ 5 กนัยายน 2561 คณุชยัยงค์ เทียนวฒุชิยั นายกสมาคมฯ 
ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี ในงานฉลองครบรอบ 20 ปี สมาคมตวัแทน
ออกของรับอนญุาตไทย(TACBA) ณ ห้องมฆัวานรังสรรค์  ชัน้ 3 สโมสร
ทหารบก ถนนวิภาวดีรังสติ

เมื่อวนัท่ี 11 กนัยายน 2561 สมาคมตวัแทนขนสง่สนิค้าทางอากาศไทย 
ได้จดัประชมุคณะกรรมการประจ าเดือนกนัยายน 2561 ครัง้ที่ 6-9-2561 
เพื่อรับรองรายงานการประชมุครัง้ที่ 5-8/2561 และท าการประเมนิผล 
การจดังานประชมุ FAPAA รวมถึงการเข้าร่วม ออกบธูในงาน TILOG-

LOGISTIX 2018 ที่ผา่นมา

http://www.tafathai.org/
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เมื่อวนัพุธที่ 12 กันยายน 2561 สมาคมตวัแทนขนส่งสินค้า

ทางอากาศไทย โดย นายชยัยงค์ เทียนวฒุิชยั นายกสมาคมฯ 

ได้เข้าร่วมงานเลีย้ง TCC & BoT ANNUAL GET TOGETHER 

PARTY 2018 จัดโดย หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่ง

ประเทศไทย โดยมี คณุกลินท์ สารสิน ประธานหอการค้าและ

สภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย เป็นประธานกลา่วเปิดงาน ณ 

สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนอโศกมนตรี  

กรุงเทพฯ 

TAFA ACTIVITIES 

เมื่อวนัที่ 12 กันยายน 2561 นายชัยยงค์ เทียนวุฒิชัย นายกสมาคม
ทาฟ่า ได้เข้าร่วมประชุมคณะท างานพิจารณาศึกษาแนวทางการ
พฒันาระบบโลจิสติกส์ทางอากาศ ครัง้ที่ 5-2561 โดยในการประชุม
ครัง้นี ้ทางคณะท างานฯ ได้เชิญผู้แทนจาก IATA นายหลยุส์ มอเซอร์ 
ผู้แทนจากสายการบิน Emirates Sky Cargo นายทศวรชาติ ฤกษ์บาง
พลดั และ ผู้แทนจากสายการบิน Cargolux Airlines International 

นางสาวชาลินี นนัท์โคนนท์ มาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ
พฒันาระบบโลจิสติกส์ทางอากาศ และร่วมกนัวางแผนหาโอกาสที่จะ
ผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็น Hub ในด้านการขนสง่ทางอากาศต่อไปใน
อนาคต การประชุมครัง้นีจ้ัดขึน้ที่ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการเลขที่ 
301 ชัน้ 3 อาคารรัฐสภา 2 

เมื่อวันที่  13 กันยายน 2561 สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทาง
อากาศไทย โดยนายสวุิชา บญุเต็ม ประธานอนกุรรมการสมาคมฯ 
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพฒันานโยบายและก ากับดูแล
ระบบ National Single Window (NSW) ครัง้ที่ 4-2/2561 โดย
มี นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในการ
ประชมุครัง้นี ้จดัขึน้ ณ ห้องประชมุภาศกรวงศ์ ชัน้ 2 อาคาร 1 กรม
ศลุกากร 

http://www.tafathai.org/
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วนัจนัทร์ที่ 17 กนัยายน 2561 สมาคมตวัแทนขนสง่สินค้าทางอากาศไทย โดย นายชยัยงค์ เทียนวฒุิชยั นายกสมาคมฯ ได้เข้าร่วม
ประชุมคณะอนกุรรมการมาตรฐานอาชีพและคณุวฒุิวิชาชีพ สาขาโลจิสติกส์ ครัง้ที่ 10/2561 เพื่อหารือแนวทางการขบัเคลื่อนการ
พฒันาก าลงัคนด้านโลจิสติกส์และก าหนดแนวทางในการติดตาม ทบทวนเก่ียวกับการจดัท ามาตรฐานอาชีพและคณุวฒุิวิชาชีพ  
กลุม่สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ให้เป็นท่ียอมรับในทกุภาคสว่น ณ ห้องบอร์ดรูม ชัน้ 17 สถาบนัคณุวฒุิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  

 
 ระหว่างวันที่ 13 -14 กันยายน 2561 นายชัยยงค์ เทียนวุฒิชัย 

นายกสมาคมฯ ได้ เ ข้า ร่วมโครงการสร้างความร่วมมือการ
ด าเนินงานในเขตปลอดอากรและคลงัสนิค้า Cargo Network ครัง้
ที่ 1/2561 จัดโดย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) มี
วตัถปุระสงค์ เพื่อแลกเปลีย่นข้อมลูขา่วสารด้านการขนสง่สนิค้าทาง
อากาศและช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน จัดขึน้ที่ โรงแรม 
สยาม เบย์ชอร์ รีสอร์ท พทัยา ชลบรีุ 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัเสาร์ที่ 22 กนัยายน 2561 สมาคมตวัแทนขนสง่สนิค้าทางอากาศ
ไทย โดยนายชัยยงค์ เทียนวุฒิชัย นายกสมาคมทาฟ่า , นายสวุิชา 
บุญเต็ม ประธานอนุกรรมการฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการ , 

คณะอนกุรรมการ, เจ้าหน้าที่สมาคมฯ และบริษัทสมาชิกทาฟ่า ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมการแข่งขนัฟุตบอลประเพณี THAI Cargo Sport Day 

2018 ณ สนามฟตุบอล. "SOCCER WORLD CLASS" 

TAFA ACTIVITIES 

http://www.tafathai.org/
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TAFA ACTIVITIES 

วนัท่ี 26 กนัยายน 2561 นายชยัยงค์ เทียนวฒุิชยั นายกสมาคมทาฟ่า พร้อมด้วย นายสวุิชา บญุเต็ม ประธานอนกุรรมการสมาคมฯ ได้เข้าร่วม
ประชุมคณะท างานพิจารณาศึกษาแนวทางการพฒันาระบบโลจิสติกส์ทางอากาศ ครัง้ที่ 6-2561 โดยการประชุมครัง้นีจ้ดัขึน้ ณ ห้องประชุม
คณะกรรมาธิการเลขท่ี 301 ชัน้ 3 อาคารรัฐสภา 2 สภานิติบญัญตัิแหง่ชาติ

วันที่  28 กันยายน 2561 สมาคมตัวแทนขนส่ง

สนิค้าทางอากาศไทย โดย นายชยัยงค์ เทียนวฒุชิยั 

นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย นายสมบัติ ประสาน

ศิลป์ชยั อปุนายกสมาคมฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติและ

แสดงความยินดีกับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย 

จ ากดั (มหาชน) ในงานครบรอบการด าเนินงาน 12

ปี ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์

ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ ชัน้ 6

http://www.tafathai.org/
www.siamkargo.com
www.scanwell.com%E2%80%8B
http://www.th.nissin-asia.com/jp/
www.seabra.co.th
www.siamanglotrans.com
www.speedmark.com%20%E2%80%8B
www.sankyu.co.jp
www.sunexpress.co.th
www.shipco.com%20%E2%80%8B
www.ilogi.co.jp
www.th.kompass.com



