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รายงานการประชุมคณะกรรมการครัง้ท่ี 11-2/2560 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2560  
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 

       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
        คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

 

 

1. คณุชยัยงค์ เทียนวฒุิชยั 2. คณุกลัศริิ อินทรภวูศกัดิ์ 
3.   คณุณรงค์  ศภุนคร   4.    คณุศริิพรรณ  จนัทรสมบรูณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

5.   คณุธีระโชต ิรัตนไตรภพ 6.    คณุสมบตั ิประสารศลิป์ชยั 

7.   คณุสมสขุ ภิญโญเจริญยิ่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    8.    คณุอศัวิน ปัน้ศริิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
      9.   คณุธนัว์ ชยัชนะวงศ์    

 

  

        
 
      คณะอนุกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
             1. คณุสวุิชา บญุเต็ม                                                       2. คณุวิศว์กรณ์ ศรีสกลุ 

   

 
        เจ้าหน้าท่ีสมาคมฯผู้เข้าร่วมประชุม 
         1.  คณุกฤชภาส์ นาฑีสวุรรณ              2. คณุจารุวรรณ จนัทร์ดี 

            
            
 
        คณะกรรมการสมาคมฯ ตดิภารกิจ 
          1.  คณุชิดชยั ฉ ่าพึง่ (ครัง้ท่ี 3) ลาป่วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2.    คณุนิธิธร สขุมนสั  (ครัง้ท่ี 4)  
          3.  คณุวรวฒุิ ภกัดีสตัยพงศ์  (ครัง้ท่ี 5) 
          5.  คณุเรืองศรี สงัข์วาลนชุ  (ครัง้ท่ี 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

4.   คณุพจน์ เทียมตะวนั (ครัง้ท่ี 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
6.   คณุกญัจน์ จิระเกียรติวฒันา (ครัง้ท่ี 5) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
           คณะอนุกรรมการสมาคมฯ ตดิภารกิจ   
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           ประธานที่ประชุม คุณชัยยงค์ เทียนวุฒชัิย 

         เปิดประชุมเวลา 14:30 นาฬิกา 

    วาระที  การด าเนินการ/สรุปผล ผู้ รับผิดชอบ ก าหนดเสร็จ 

 วาระที 1  เร่ืองประธานแจ้งท่ีประชมุเพ่ือทราบ 

1. แจ้งความคืบหน้า โครงการ ALP  โดยคณุสวุิชา 
      (ประธานอนกุรรมการ) 
      ด้วยการบนิไทย เชิญสมาคมฯ ประชมุร่วมการ กบั 
      กรมสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ,การท่าฯ, BOI, สตท.   
      -  แนวทางการทา่ฯ ยดึหลกัตามประกาศท่ี 79  
          (ด าเนินการแบบ MTO) และท า TOR 
      -  ศลุกากร ยงัยดึกฎระเบียบปฏิบตัเิดมิ 
      -  กรมสง่เสริมฯ ยงัคงฟังความคดิเห็นสมาคมฯ 
      -  การบนิไทย ยงัคงเป็นพนัธมิตรกบัทางสมาคมฯ  
       - ทางสมาคมฯ จะขอนดัคยุกบัทางการบนิไทย 
         การท่าฯ และกรมสง่เสริม ถึงแนวทางการด าเนินการ  
         ALP  
2. แจ้งความคืบหน้า BFS เก็บคา่บริการ FHL FWB 
      -  ทางสมาคมฯ ได้ติดตอ่ ตอ่รองราคากบัผู้ให้บริการ 
          3 รายโดยคณุนิธิธร(อปุนายก)  เพ่ือเป็นประโยชน์ 
          ตอ่สมาชิก 

  

 วาระที 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชมุประจ าเดือน  

ครัง้ท่ี 11-2 /2560 

ที่ประชุม มีมตรัิบรอง  
 

เลขาธิการ 
เป็นผู้ รับผิดชอบ 

ผู้ชว่ยผู้จดัการ 
เป็นผู้จดัท า 

 

วาระที 3  เร่ืองสืบเน่ืองและความคืบหน้า   
 
 

 

วาระท่ี 3.1  การเงนิสมาคมฯ ประจ าเดือนมกราคม 2560 เหรัญญิก   
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- คณุศริิพรรณ เหรัญญิกสมาคมฯ แจ้งรายงาน
การเงิน   สมาคมฯ ประจ าเดือนมกราคม 2560 

รวมรายรับ เดือน ม.ค 60      2,485,138.41 

รวมรายจา่ย  เดือน ม.ค 60         918,750.15 

รายรับสูงกว่ารายจ่าย     1,566,388.26 

ยอดรวมเงนิฝากสมาคมฯ ณ 31 มกราคม รวมทัง้สิน้ 
8,645,638.22 บาท  
มตทิี่ประชุมรับรองการเงินสมาคมฯเดือนมกราคม 2560    

         

เป็นผู้ รับผิดชอบ 

ผู้ชว่ยผู้จดัการ 
เป็นผู้จดัท า 
 
 

วาระท่ี 3.2  สรุปการประชุมหน่วยงานภายนอกของคณะกรรมการ
สมาคมฯ ประจ าเดือนมกราคม 

 
 

 

         
การประชุมคณะกรรมการทาฟ่าร่วมกับหน่วยงานภายนอกระหว่างวันที่1-31มกราคม 2560 

ล าดับ   
ที่ 

วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน หัวข้อประชุม ผู้เข้าร่วม
ประชุม 

1. พฤ.5 ม.ค. 2560 กรมพฒันาธุรกิจการคา้
กระทรวงพาณิชย ์

กิจกรรมพฒันาศกัยภาพสมาคมการคา้ 
รุ่นท่ี 1 คร้ังท่ี 8 กรณีศึกษาสมาคมการคา้
ตน้แบบและธุรกิจ Startup  

คุณฉววีรรณ 

2. จ.9 ม.ค. 2560 กรมส่งเสริมการคา้
ระหวา่งประเทศ 

เขา้ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการ
จดัประกวดรางวลั Excellent Logistics 
Management Award (ELMA) ประจ าปี 
2560 

คุณกฤชภาส์ 
คุณวศิวก์รณ์ 

3. อ.10 ม.ค. 2560 มหาวทิยาลยัราชภฏั       
สวนสุนนัทา 

ขอเขา้พบหารือเร่ืองความร่วมมือทาง
วชิาการโครงการของหลกัสูตรการขนส่ง
สินคา้ 

คุณวศิวก์รณ์  
คุณกฤชภาส์ 

4. พ. 11 ม.ค. 2560 หอการคา้นานาชาติ    
แห่งประเทศไทย  

ประชุม Focus Group เพื่อใหค้วามเห็น
เก่ียวกบัปัญหาการใชง้านของ Incoterms 
2010  

คุณกฤชภาส์ 
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5. จ.5 ม.ค. 2560 กรมศุลกากร ท่านกุลิศ อธิบดีกรมศุลการกร ขอเขา้พบ
เพื่อหารือปัญหาต่างๆ กบันายกสมาคมฯ 
และคณะกรรมการ 

คณะกรรมการ  
และคุณสุวชิา 

6. พ. 18 ม.ค. 2560 TIFFA EDI TIFFA EDI เขา้มา present และไดรั้บ 
ทราบ requirement และรายละเอียดจาก 
TAFA 

คุณนิธิธร      
คุณณรงค ์     
คุณกฤชภาส์ 

7. พ. 18 ม.ค. 2560 บริษทั ท่าอากาศยานไทย 
จ ากดั (มหาชน) 

ประชุมพฒันาสมรรถนะช่องทางเขา้ออก
ประเทศ ทสภ. 

คุณฐาปนะ    
คุณเดชาวุฒิ 

8. พ. 18 ม.ค. 2560 กรมส่งเสริมการคา้
ระหวา่งประเทศ 

เขา้พบสวสัดีปีใหม่ คุณมาลี โชคล ้าเลิศ 
อธิบดีกรมส่งเสริมการคา้ระหวา่ง
ประเทศ  

คุณชยัยงค ์   
คุณนิธิธร      
คุณวรวุฒิ     
คุณกฤชภาส์ 

9. พฤ. 19 ม.ค. 2560 กรมส่งเสริมการคา้
ระหวา่งประเทศ 

เขา้พบสวสัดีปีใหม่ คุณกิตติวฒัน ์ปัจฉิมนนัท ์ 
ผอ.ส านกัธุรกิจบริการและโลจิสติกส์ การคา้ 
กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ 

คุณชยัยงค ์  
คุณนิธิธร     
คุณกฤชภาส์ 

10. พฤ. 19 ม.ค. 2560 กรมพฒันาธุรกิจการคา้     
กระทรวงพาณิชย ์

กิจกรรมพฒันาศกัยภาพสมาคมการคา้ 
รุ่นท่ี1 คร้ังท่ี 9 การส่ือสารแบบบูรณาการ 

คุณฉววีรรณ 

11. พ. 25 ม.ค. 2560 สภาผูส่้งสินคา้ทางเรือ
แห่งประเทศไทย  

เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ  Logistics 
System และ  Trade Facilitation วาระปี 
2558-2560 คร้ังท่ี 1/2560  

คุณกฤชภาส์ 

12. พฤ. 26 ม.ค. 2560 สภานิติบญัญติัแห่งชาติ ขอเชิญเขา้ร่วมประชุมกบั 
คณะอนุกรรมาธิการศึกษาดา้นโลจิสติกส์ 

คุณนิธิธร     
คุณฉววีรรณ 

13. จ. 30 ม.ค. 2560 ส านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

ปรึกษาหารือเร่ือง ใบอนุญาตท่ีอยากให้
ยกเวน้ และมีขอ้กฎหมายอะไรบา้งท่ี
ติดขดัใน ALP 

คุณชยัยงค ์   
คุณณรงค ์    
คุณนิธิธร      
คุณกฤชภาส์ 

14. จ. 30 ม.ค. 2560 บริษทั ท่าอากาศยานไทย 
จ ากดั (มหาชน) 

ประชุมคณะกรรมการอ านวยความ
สะดวก ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(FAL) คร้ังท่ี  1/2560 

 คุณฐาปนะ 
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15. จ. 30 ม.ค. 2560 กรมศุลกากร ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง
ประกาศกรมศุลกากร เร่ือง การผา่นพิธี
การศุลกากร ทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
การถ่ายล าหรือการผา่นแดนทางเรือและ
ทางอากาศยาน 

คุณสุวชิา 

         
        ที่ประชุม รับทราบ 
 
 

วาระที 3.3  เร่ืองหนงัสือรับรองการไมเ่ปล่ียนแปลงสภาพสินค้า 
 (Non-Manipulation Certificate) 

- ทางกรมการค้าตา่งประเทศ มีหนงัสือชีแ้จ้งสมาคม 
ดงัรายละเอียด 

     1. หนังสือรับรองการไม่เปล่ียนแปลงสภาพ
สินค้า คือหนงัสือท่ีออกโดยศลุกากรหรือหนว่ย 
งานท่ีได้รับมอบอ านาจจากศลุกากรของประเทศท่ี
สินค้ามีการผ่านแดนหรือถ่ายล า โดยมีวัตถุประ
ส่งค์เพ่ือรับรองว่าสินค้าท่ีจะไปใช้สิทธิประโยชน์
ทางการค้าไม่มีการเปล่ียนแปลงสภาพหรือผ่าน
กระบวนการใดๆ ขณะท่ีผ่านประเทศนอกภาคี
ความตกลงด้านการค้า เช่น กรอบความตกลง 
FTAs/GSP 
     2. ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-จีน 
(ASEAN-China Free Trade Area: ACFTA) กรณี
สินค้าท่ีได้ถ่ินก าเนิดส่งออกจากประเทศภาคีหนึ่ง 
(เช่น กมัภูชา) และมีการขนสง่ผา่นประเทศภาคีอ่ืน 
(เช่น ไทย) แล้วส่งออกไปจีน ให้ถ้อว่าเป็นการส่ง
ตรง ตามกฎข้อ 8 ของข้อบทกฎถ่ินก าเนิดสินค้า
ภายใต้ ACFTA ดงันัน้ การขนสินค้าผ่านประเทศ

ผู้จดัการสมาคมฯ 
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ไทยซึ่งเป็นภาคีความตกลงฯ จึงถือว่าเป็นการส่ง
ตรง และสามารถใช้สิทธิพิเศษลดหรือยกเว้นภาษี
น าเข้าประเทศจีนได้ โดยไม่ต้องแสดงหนังสือ
รับรองการไม่เปล่ียนแปลงสภาพสินค้าตอ่ศลุกากร
จีนอย่างไรก็ตาม กรณีสินค้าส่งผ่านประเทศนอก
ภาคี (Non-Party) ศลุกากรประเทศภาคีผู้น าเข้ามี
สิทธิเรียกให้ผู้น าเข้าแสดงเอกสารประกอบเพิ่มเติม
เพ่ือพิสจูน์วา่สินค้าไมมี่การเปล่ียนแปลงสภาพหรือ
ผ่านกระบวนการใดๆ ขณะท่ีผ่านประเทศนอกภาคี
นัน้ ตามกฎข้อ 21 ในระเบียบปฎิบตัิเก่ียวกับการ
รับรองถ่ินก าเนิดสินค้า (Operational Certification 
Procedures : OCP)  

ท่ีประชมุ รับทราบ 

 

วาระที 3.4 ความคืบหน้า การประกวดสมาคมการค้าดีเดน่ 
- เจ้าหน้าของสมาคมฯ ผา่นการอบรม 

 ครบตามท่ีกรมฯ ก าหนด  
ที่ประชุม รับทราบ 

ผู้จดัการสมาคมฯ 

 

 

วาระที 4  เร่ืองเสนอพิจารณา  
 

 

วาระที 4.1  Knowledge Exchange Management  
ที่ประชุม 1.  ให้ด าเนินแผนการเปิดอบรม DGR  
                  และ Basic Cargo ก่อน 

                2.   ขอให้น าเสนอแผนการอบรม 

                      มาน าเสนอในครัง้ตอ่ไป  
 

คณุวิศว์กรณ์ 
 

 

วาระที 4.2 พิจารณา งบการเงินประจ าปี 2559 
ที่ประชุม รับรอง 

เหรัญญิก  
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วาระที 4.3 พิจารณา ขอมตปิระชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2559 วนั
21 มีนาคม 2560 แก้ไขกฎระเบียบการรับสมคัรสมาชิก
สมทบ 
ที่ประชุม รับรอง 

เลขาฯ  

วาระที 5  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
 

 
 

 

วาระที 5.1  Eximnet แบง่รายได้เข้าสมาคมฯ เดือนมกราคม 2560 
ที่ประชุม รับทราบ 
 

 
 

 

วาระที 5.2  สรุปรายรับ บริษัท Trade Siam เดือนมกราคม 2560 
ที่ประชุม รับทราบ 
 

 
 

 

วาระที 6  เร่ืองอ่ืนๆ -   

วาระที  6.1   ประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2559  
  วนัท่ี 21 มีนาคม 2560 
 1.  รูปแบบการออกจดหมายเชิญประชมุ 
      ให้นา่สนใจมากขึน้ 
  2. เชิญวิทยากร   
       1.  ผู้อ านวยการส านกัธุรกิจบริการและโลจิสตกิส์  
           การค้า กรมสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ 

        2. IATA   
 3. อาหารและของวา่ง  

- อาหารกลางวนั แบนโต๊ะ  
ขอสนบัสนนุจาก Reed Tradex  

- ของวา่ง ขอความสนบัสนนุจากการบนิไทย 
 

4.  สถานท่ีประชมุ 
       - ห้องประชมุอาคารทีพีไอ ชัน้ 30  
         สนบัสนนุจาก ไทยสตาร์  
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5. กรรมการท่ีรับผิดชอบรายงานในท่ีประชมุ 
        1. นายกฯ                  กลา่วเปิด – ปิด ประชมุ  
        2. เลขา                     ด าเนินการประชมุ 
        3. เหรัญญิก              งบการเงิน 
        4. นายทะเบียน         แก้ไขข้อบงัคบัสมาคมฯ  
        5.  ผู้จดัการสมาคมฯ   MC  
 

วาระที  6.2  Business plan 

- ตัง้เปา้ท่ีจดุคุ้มทนุ 
ที่ประชุม รับทราบ 

ผู้จดัการสมาคม   

 

          ปิดประชมุเวลา 17.30 น. 

             ประชมุครัง้ตอ่ไป วนัท่ี 21 มีนาคม 2560 

             ห้องประชมุสมาคมทาฟ่า ชัน้ 20 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์  

 

          บันทกึและจัดท ารายงานการประชุมโดย 
          คุณจารุวรรณ จันทร์ดี 
          ผู้ช่วยผู้จัดการสมาคมฯ 
 


