
 

  

รายงานการประชุมคณะกรรมการครัง้ท่ี 6-9/2559 ประจาํเดือนกันยายน 2559  

วันพุธท่ี 14 กันยายน 2559 

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

คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

 

 

1. คณุชยัยงค์ เทียนวฒิุชยั 2. คณุกลัศิริ อินทรภวูศกัดิ ์

3.   คณุณรงค์  ศภุนคร   4.    คณุชิดชยั ฉ่ําพึ่ง  

5.   คณุเรืองศรี สงัข์วาลนชุ                                                                              6.    คณุสมบตัิ ประสารศิลป์ชยั                                        

7.   คณุพจน์ เทียมตะวนั  สมสขุ ภิญโญเจริญย่ิง                                                                                  8.     คณุอศัวิน ปัน้ศิริ                                         

                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                     

คณะอนุกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

                           

 

   

เจ้าหน้าท่ีสมาคมฯผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  คณุชชัวาล พยคัฆ์เจริญสขุ         2. คณุจารุวรรณ จนัทร์ด ี

                                         

    

คณะกรรมการสมาคมฯ ตดิภารกิจ 

       1. คณุนิธิธร สขุมนสั  (ลาป่วย) 

       3. คณุวรวฒิุ ภกัดีสตัยพงศ ์(ครัง้ท่ี 3)  

       5. คณุธีระโชติ รัตนไตรภพ  (ครัง้ท่ี 1)       

       7. คณุกญัจน์ จิระเกียรติวฒันา (ครัง้ท่ี 1)                                                                                                                                                                                                        

2. คณุศริิพรรณ  จนัทรสมบรูณ์ (ลาป่วย)           

4.  คณุสมสขุ ภิญโญเจริญย่ิง (ลาป่วย)                                                                            

6.   คณุธนัว์ ชยัชนะวงศ ์(ครัง้ท่ี 4)                                                                                                                                                                                               

         

คณะอนุกรรมการสมาคมฯ ตดิภารกิจ                     

1.  คณุสวิุชา  บญุเตม็    (ครัง้ท่ี 1)                           

 

 

 

 

 

 



 

  

ประธานท่ีประชุม คุณชัยยงค์ เทียนวุฒชัิย 

เปิดประชุมเวลา 14:00 นาฬิกา 

 

วาระท่ี 1 : เร่ืองประธานแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

-ไมมี่- 

     วาระท่ี 2 : เร่ืองรับรองรายงานการประชุมประจาํเดือนครัง้ท่ี 5-8 /2559 

- คณะกรรมการอา่นสรุปรายงานการประชมุ หน้า 1-8 และไมมี่ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

มตท่ีิประชุม  รับรอง  

 

วาระท่ี 3 : เร่ืองสืบเน่ืองและความคืบหน้า   

      3.1 การเงนิสมาคมฯ ประจาํเดือนสิงหาคม 2559 

- คุณกัลศิริ อุปนายกสมาคมฯ ทําหน้าท่ีแทนคุณศิริพรรณ เหรัญญิกสมาคมฯ แจ้งรายงานการเงิน   

สมาคมฯ ประจําเดือนสิงหาคม 2559 

 

     รวมรายรับ    เดือน ม.ค-ส.ค. 59    846,890.22 

                รวมรายจ่าย  เดือน ม.ค-ส.ค. 59                         986,003.34 

                รายจ่ายสงูกวา่รายรับ     139,113.12 

            

             ยอดรวมเงนิฝากสมาคมฯ ณ 31 สิงหาคม รวมทัง้สิน้ 7,747,237.25 บาท    

     มติท่ีประชุม รับรองการเงินสมาคมฯเดือนสิงหาคม 2559  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

       3.2 สรุปการประชุมหน่วยงานภายนอกของคณะกรรมการสมาคมฯ  

               ประจาํเดือนสิงหาคม 2559 

การประชุมคณะกรรมการทาฟ่าร่วมกับหน่วยงานภายนอก ระหว่างวันท่ี 1- 31 สิงหาคม 2559 

ลาํดับที่ วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน หัวข้อประชุม    ผู้เข้าร่วมประชุม 

    1. 

 

อ.2 สิงหาคม 2559 กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ ประชุมสรุปและประกาศผลผูช้นะการ
ประกวดรางวลั โครงการประกวดรางวลั 
Excellent Logistics Management Award 
(ELMA) 2016 

คุณชยัยงค,์ 

คุณธนัว ์                                    

คุณธีระโชติ 

    2. อ.2 สิงหาคม 2559 กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ เขา้พบท่านอธิบดีกรมการคา้ต่างประเทศ 

เร่ือง FORM A 

คุณชยัยงค ์ คุณกลัศิริ              

คุณพจน์     คุณวรวุฒิ    

คุณสมบติั  คุณธีระโชติ          

คุณธนัว ์    คุณสุวิชา                    

คุณอาร์ม 

     3. พ.3 สิงหาคม 2559 กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ 

 

ประชุม EXHIBITOR เพ่ือรับฟังราย 

ละเอียดการเขา้ร่วมงานและขอ้มลูต่างๆท่ี

เป็นประโยชน ์

คุณจารุวรรณ 

      4. อ.9 สิงหาคม 2559 สาํนกังานการบินพลเรือน     

แห่งประเทศไทย 

ประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือรับฟังความ

คิดเห็นเก่ียวกบัการจดัทาํแผนแม่บทการ

จดัตั้งสนามบินพาณิชยข์องประเทศ 

คุณสมบติั 

      5. พ.10 สิงหาคม 2559 กรมศุลกากร ประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทาง

ปฏิบติัการยืน่บญัชีสินคา้สาํหรับเรือและ

พิธีการศุลกากรว่าดว้ยการถ่ายลาํ 

คุณสุวิชา 

       6. พ.10 สิงหาคม 2559 สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ประชุมวาระพิเศษคณะกรรมการสมาคม

การคา้กลุ่มฯ คร้ังท่ี 3-2/2559 เร่ือง “แนว

ทางการแกไ้ขกฎและระเบียบท่ีเป็น

คุณชยัยงค ์

 

 



 

  

การประชุมคณะกรรมการทาฟ่าร่วมกับหน่วยงานภายนอก ระหว่างวันท่ี 1- 31 สิงหาคม 2559 

ลาํดับที่ วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน หัวข้อประชุม    ผู้เข้าร่วมประชุม 

อุปสรรคต่อการพฒันาระบบโลจิสติกส์ 

และเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ” 

  7. พฤ.11สิงหาคม 2559 สาํนกังานศุลกากรตรวจสินคา้ท่า

อากาศยานสุวรรณภูมิ 

ร่วมทาํบุญตกับาตรเน่ืองในโอกาสวนั

เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้

พระบรมราชินีนาถ 

คุณสุวิชา 

คุณจารุวรรณ 

  8. อ.16 สิงหาคม 2559 สาํนกังานศุลกากรตรวจสินคา้ท่า

อากาศยานสุวรรณภูมิ 

เขา้พบ นายสรศกัด์ิ มีนะโตรี 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานศุลกากรตรวจ

สินคา้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพ่ือ

แนะนาํตวั นายกสมาคมและ

คณะอนุกรรมการของสมาคมทาฟ่า 

คุณชยัยงค ์ 

คุณสุวิชา 

คณะอนุกรรมการ 

     9. พ.17 สิงหาคม 2559  สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ประชุมคณะกรรมการพฒันาระบบ      

โลจิสติกส์ คร้ังท่ี 8-4/2259 

คุณชชัวาล 

  10. พฤ.18 สิงหาคม 2559 กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ ประชุมหารือ (Focus group Discussion) 

ในประเด็น “การจดัทาํเกณฑใ์นการจดั

หมวดหมู่บริการ และแนวทางเพ่ือการ

ประเมินสถานภาพและประสิทธิ ภาพ

ดา้นการใหบ้ริการ โลจิสติกส์ ของ

อุตสาหกรรมบริการ โลจิสติกส์ระหว่าง

ประเทศของไทย”  

คุณชชัวาล 

  11. ศ.19 สิงหาคม 2559 กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ ประชุมโครงการ ประกวดรางวลั 

Excellent Logistics Management Award 

คุณชยัยงค ์

คุณธีระโชติ 

 

 



 

  

การประชุมคณะกรรมการทาฟ่าร่วมกับหน่วยงานภายนอก ระหว่างวันท่ี 1- 31 สิงหาคม 2559 

ลาํดับที่ วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน หัวข้อประชุม    ผู้เข้าร่วมประชุม 

(ELMA) 2016 คร้ังท่ี 5 

 12. 

 

อ.23 สิงหาคม 2559 วิทยาลยัอาชีวศึกษานครสวรรค ์  ประชุมขบัเคล่ือนนโยบายของสาํนกังาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน 

เพ่ือพฒันากาํลงัคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) 

กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ คร้ังท่ี 5/2559 

คุณชชัวาล 

13. พฤ.25 สิงหาคม 2559 กรมศุลกากร ประชุมช้ีแจงโครงการระบบการปล่อย

สินคา้ล่วงหนา้ (Pre-Arrival Processing 

System) และรับฟังความคิดเห็นจากภาค

ส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

คุณสุวิชา 
 คุณสมบูรณ์        
 คุณชยัพล 
 คุณฐาปนะ 

14. จ.29 สิงหาคม 2559 สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลง

การคา้ระหว่างประเทศ : ดา้นการคา้

สินคา้ คร้ังท่ี 5/2559 

คุณจารุวรรณ 

15. จ.29 สิงหาคม 2559 กรมศุลกากร ประชุมเพ่ือแสดงความคิดเห็น กรณีการ

วางประกนัของผา่นแดนเป็นรายเท่ียว

ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

เศรษฐกิจ การเงิน และการคลงั สภานิติ

บญัญติั แห่งชาติ  

คุณสุวิชา  

คุณอาร์ม 

16. จ.29 สิงหาคม 2559 สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย งานสมัมนาสมาคมการคา้ ประจาํปี

2559 ภายใตช่ื้องาน “Together is Power 

2016 : Enhancing Connectivity” 

คุณชยัยงค ์ 

คุณสมบติั 

 

 



 

  

การประชุมคณะกรรมการทาฟ่าร่วมกับหน่วยงานภายนอก ระหว่างวันท่ี 1- 31 สิงหาคม 2559 

ลาํดับที่ วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน หัวข้อประชุม    ผู้เข้าร่วมประชุม 

17. อ.30 สิงหาคม 2559 บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั 

(มหาชน) 

ประชุมคณะกรรมการอาํนวยความ

สะดวก ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

(FAL) คร้ังท่ี  8/2559 

คุณสุวิชา  

คุณฐาปนะ 

18. อ.30 สิงหาคม 2559 กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ เขา้ร่วมโครงการสร้างเครือข่ายและจบัคู่

ธุรกิจผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ คร้ังท่ี 2 

ประจาํปี 2559 

คุณชชัวาล  

คุณชยัยงค ์

ท่ีประชุม รับทราบ และให้ผู้จดัการสมาคมฯ คดัเลือกเนือ้หาท่ีน่าสนใจลงใน TAFA Newsletter 

 
3.3 ปรับปรุงพัฒนาเวบไซต์ 

      -  ให้เข้าประชมุในครัง้หน้า 

      ท่ีประชุม รับทราบ 
 
     3.4 ความคืบหน้าการตกแต่งสํานักงาน  

            - ค่าใชจ่้ายเบ้ืองตนั 300,000 บาท บริษทั ไทยสตาร์ชวัร์ต้ี สนับสนุน 100,000 บาท และดาํเนินการโดยให้

เจา้หนา้ท่ีสมาคมฯ คุณกรภทัรเป็นผูป้ระสานงานกบัผูรั้บเหม่า  

ท่ีประชุม รับทราบ 

 

      3.5 ความคืบหน้าบูธ TAFA ในงาน TILOG Fair 2016 และประชุม Mini FAPAA  

       1. อนมุตัิตัง้เบิก คา่ใช้จ่ายในงาน 14,000 บาท  

            - คา่เจ้าหน้าท่ีถ่ายรูปวนัละ 2,000 บาท 

 - คา่เบีย้เลีย้งพนกังานวนัละ 400 บาท 

 - คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ        

      

       

        2. ผู้สนบัสนนุ คา่ใช้จ่ายในการจดัทําบธู จํานวน 8 รายๆละ 5,000 บาท 

           (โดยประชาสมัพนัธ์โลโก้ด้านหลงัฉากรูปถ่ายรูป) 

 

 



 

  

             1. Agility Co.,Ltd. 

  2. Cargo-partner Logistics Ltd. 

  3. Excel Transport Int'l Co.,Ltd. 

  4. Dynamic Air Cargo Co.,Ltd. 

  5. Heritage Trans International Co.,Ltd 

  6. Mass Transport Express Co.,Ltd. 

  7. Multi Air Services Co.,Ltd. 

  8. Pear Logistics Co.,Ltd. 

 

 3.   อตัราคา่โฆษณา TAFA Year Book 2016 สงวนสิทธ์ิ  

กระดาษมนัส่ีสี 

ปกหลงัดา้นนอก (ราคาเร่ิมต้น)                                          50,000    บาท                              

ปกหนา้ดา้นใน ซา้ย,ขวา                                                    30,000    บาท 

ปกหลงัดา้นใน ซา้ย,ขวา                                                     20,000    บาท       

สําหรับสมาชกิเท่านัน้ 

 

กระดาษส่ีสี 

ในเล่ม(กระดาษมนั)                        10,000    บาท    

ในเล่ม (กระดาษขาว)                         8,000    บาท  

ในเล่ม(กระดาษขาว) คร่ึงหนา้                        5,000    บาท 

ในกรณพีมิพ์ขาวดํา ลด20 %        

(ขายในงาน TILOG) 

 โดยตั้งทีมขายโฆษณาโดยมีเป้าการขายโฆษณา 300,000 บาท ในงาน TILOG 

 กรรมการรับผดิชอบคุณกลัศิริคุณเรืองศรี,เจา้หนา้สมาคมฯคุณจารุวรรณ 

             และใหช้วนเชิญพนกังานกรรมการร่วมทีมขาย 

 

4. ของชาํร่วย TAG ติดกระเป๋าเดินทางเป็นรูปเคร่ืองบิน จาํนวน 600 ช้ินๆละ 40 บาท 

 

 



 

  

5. เคร่ืองพร้ินรูป (ใหห้าขอ้มลูราคาและแจง้กรรมการทางอีเมล)์ เพ่ือพิจารณาจดัซ้ือ  

6. ลาํดบัวนัเปิดงาน TILOG  

  1. กรรมการเจอกนัเวลา 9.30 น. Hall 103 รับบตัรท่ีคุณจารุวรรณ  

  2. เวลา 9.30 น. กรรมการประจาํบูธ เพ่ือเตรียมความเรียบร้อย 

  3. เร่ิมพิธีเปิดงาน เวลา 10.10 น. บริเวณ Hall 103 กรรมการพร้อมกนั  

                               โดย รมช. กระทรวงพาณิชย ์คุณสุวิทย ์เป็นประธานพิธีเปิดงาน 

  4. ประชุมร่วมกบั FAPAA เวลา 11.00-12.00 น. หอ้ง MR220 

  5. รับประทานกลางวนัร่วมกนั เวลา 12.00-12.45 น. ท่ี Fahrenheit Restaurant  

6. เวลา 13.00 น. ร่วมรับฟังสมัมนาเร่ือง Airport Logistics Park คุณอมฤทธ์ิ เป็นวิยากร 

7. เวลา 18.30 – 21.00 น. ร่วมงาน Gala Night ฉลองครบรอม 10 

   Excellent Logistics   Management Award (ELMA) ณ หอ้งเกรทรูม โรงแรมดบัเบ้ิลย ู 

 

หน้าที่รับผดิชอบ 

1. งานขายโฆษณา TAFA Year Book 2016  

     กรรมการท่ีรับผิดชอบ คณุกลัศิริคณุเรืองศรี,เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบคณุจารุวรรณ  

2. ร่วมพิธีเปิดงาน กรรมการท่ีรับผิดชอบคณุเรืองศรี, เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบคณุจารุวรรณ 

    (รับบตัร VIP สําหรับร่วมงาน) 

 

3. ประจาํบูธ  

 3.1 กรรมการประจาํบูธ และตอ้นรับ FAPAA  

                   (โดยมีสมาชิกพลดัเปล่ียนมาประจาํบูธ) 

     3.2 ถ่ายรูป คุณฉวีวรรณและผูติ้ดตาม (ในบูธและพิธีเปิด) โดยมีกรอบเพ่ือพร้ินรูป  

 3.3 พร้ินรูป คุณกรภทัร,คุณอุไรรัตน์ 

 3.4 แจกของชาํร่วยโดยใหก้รอกแบบสอบถาม (คุณอุไรรัตน์ คุณกรภทัร) 

 3.5 คณะกรรมการใหน้าํนามบตัรใส่ใน TAG ติดกระเป๋า เพ่ือแจกแขกและแลก  

                    Line@ สมาคมฯ เฉพาะแขกท่ีสาํคญั 

 3.6 สาํหรับนกัศกัษาแจกเฉพาะรูปถ่าย  

 

4. สมัมนา Airport Logistics Park  

 4.1 คุณอมฤทธ์ิท่ีท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิเป็นวิทยากร 

 

 



 

  

 4.2 คุณชยัยงคน์ายกสมาคมฯ เป็นผูก้ล่าวเปิดงาน 

 4.3 คุณอศัวินเป็นพิธีกรดาํเนินการสมัมนา 

 4.4 คุณอุไรรัตน์ รับลงทะเบียนแจกแบบสอบถามและAbout Air Cargo  

 4.5 คุณกรภทัร ติดดอกไมแ้ขก VIP และแจกของชาํร่วย(โดยนาํแบบสอบถามมา 

                    แลก)  

   4.6 คุณอุไรรัตน์(เจา้หนา้ท่ีสมาคมฯ) เป็นผูรั้บผดิชอบสเตม้ท่ีจอดรถใหก้บักรรมการ 

 

5. ประชุมร่วมกบั FAPPA  

 5.1 นายกและคณะกรรมการ 

 5.2 คุณจารุวรรณ ดูแลความเรียบร้อยหอ้งประชุมและจดัหาของว่างในท่ีประชุม  

  

6. ร่วมงาน Gala Night ฉลองครบรอม 10 Excellent  Logistics   Management Award  

    (ELMA) ณ หอ้งเกรทรูม โรงแรมดบัเบ้ิลย ู 

  6.1 อดีตนาย 4 ท่าน คุณคีรี ชยัชนะวงศ ์คุณอมฤทธ์ิ ป้ันศิริ คุณโกวิท ธญัญรัตตกุล  

                    คุณเกษม จริยวฒัน์วงศ ์

 6.2 นายกสมาคมฯ เลขาธิการสมาคม, อุปนายกสมาคมฯ และกรรมการ 

 6.3 สมาชิกท่ีสนใจ 

 (โดยสมาคมฯ มีบตัร 12 ใบ) 

7. ประชุมร่วมกบัสมาคมฯ ต่างประเทศในวนัท่ี 22 ก.ย. (โดยคณะกรรมการ)  

    จะแจง้โปรแกรมใหท้ราบภายหลงั  

        

3.6 ความคืบหน้าประกวดสมาคมการค้าดีเดน่ 

               - ในช่วงเตรียมรวบรวมข้อมลู 

               ทีประชุม รับทราบ 

 

      วาระท่ี 4 : เร่ืองเสนอพจิารณา 

4.1 พจิารณาสมาชกิสมัครใหม่ Veritrans International Co.,Ltd. 
    ท่ีประชุม อนมุตัิรับเป็นสมาชิกสมทบ 

  

4.2 พจิารณาค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลพนักงานสมาคมฯ (คุณชุติกาญจน์ ญาติ) 

     ท่ีประชุม อนมุตัิ โดยเงิน 20,000 บาท และคืนเงินเดือนละ 1,000 บาท 

 

 



 

  

 

4.3 พจิารณาสนับสนุนการแข่งขันกอลฟ์ สมาคม ACBA 

      ท่ีประชุม อนมุตัิ สนบัสนนุ 1 ก้วน 15,000 บาท  

 

4.4 พจิาณาการส่งตัวแทนสมาคมฯ ไปเข้าฝึกอบรม DG Instructor for Train The Trainer Course ท่ี 

IATA Training Center ท่ีประเทศสิงคโปร์ ในโครงการ Building TAFA Owned DGR Instructor  

       ท่ีประชุม ให้รวบรวมข้อมลูวิทยากร(คณุธนาทร)มานําเสนอในการประชมุครัง้ตอ่ไป  

 

4.5 พจิารณาปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการเป็นรายแผนกของคลังสินค้า BFS  

      ท่ีประชุม ทางสมาคมทาฟ่าทําจดหมายถึง BFS ให้เล่ือนไปหลงัจากได้รับจมร้องเรียนจากสมาคมผู้สง่ออก 

                                  กล้วยไม้ โดยสําเนา AOT และ ACBA 

 

วาระท่ี 5: เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

    5.1 Eximnet แบ่งรายได้เข้าสมาคมฯ เดือนสิงหาคม 2559 

         ท่ีประชุม รับทราบ  

   5.2 สรุปรายรับ บริษัท Trade Siam เดือนสิงหาคม 2559 

 

วาระท่ี 6 : เร่ืองอ่ืนๆ  

 6.1 Heritage (คุณพจน์ )อุปนายกสมาคมฯ สนับสนุนการแข่งขันทาฟ่ากอลฟ์ 2016 

                  เป็นจํานวนเงิน 50,000 บาท 

                  ท่ีประชุมรับทราบ 

 6.2 กรรมการเข้าร่วมประชุม กับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ (สรท.) 

                  ท่ีประชุม เสนอคณุเรืองศรี เป็นผู้แทนสมาคมฯ  

          6.3 การคาํนวณ Step Approach Model   

                ท่ีประชุม มีมติให้คณุกลัศิริไปหาสตูรคํานวณท่ีเหมาะสม 

 
 

 



 

  

 
ประธานกล่าวปิดประชุมเวลา 17:20 นาฬิกา 

 

บันทกึและจัดทาํรายงานการประชุมโดย 

คุณจารุวรรณ จันทร์ดี 

ผู้ช่วยผู้จัดการสมาคมฯ 

 

 


