
 
 
 
 

 
1 / 2 Page 

รายงานการประชุมคณะกรรมการครัง้ท่ี 8-11/2559 ประจาํเดือนพฤศจกิายน 2559  

วันอังคารท่ี 15 พฤศจกิายน 2559 

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

        คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

 

 

1. คณุชยัยงค์ เทียนวฒิุชยั 2. คณุกลัศิริ อินทรภวูศกัดิ ์

3.   คณุณรงค์  ศภุนคร   4.    คณุชิดชยั ฉ่ําพ่ึง  

5.   คณุพจน์ เทียมตะวนั                                                                                                                                                         6.    คณุนิธิธร สขุมนสั                                          

7.   คณุวรวฒิุ ภกัดีสตัยพงศ ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                          8.    คณุศิริพรรณ  จนัทรสมบรูณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

      9.    คณุเรืองศรี สงัข์วาลนชุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       10.   คณุสมสขุ ภิญโญเจริญย่ิง                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

       11.   คณุธนัว์ ชยัชนะวงศ ์                                                  12.  คณุสมบตัิ ประสารศิลป์ชยั           

       13.   คณุธีระโชติ รัตนไตรภพ                                              14. คณุกญัจน์ จิระเกียรติวฒันา 

 

       15.  คณุอศัวิน ปัน้ศิริ     

 

      คณะอนุกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

             1. คณุวิศว์กรณ์ ศรีสกลุ  

   

 

        เจ้าหน้าท่ีสมาคมฯผู้เข้าร่วมประชุม 

         1.  คณุกฤชภาส์ นาฑีสวุรรณ              2. คณุจารุวรรณ จนัทร์ด ี

           3. คณุกรภทัร หงษ์สิงห์ทอง                                                4. คณุฉวีวรรณ บรรดาศกัดิ ์

 

       ผู้ร่วมประชุม(ภายนอก) 

        1. คณุนิพนัธ์ เสมสนัทดั  

 

        คณะกรรมการสมาคมฯ ติดภารกิจ 

  

  

         คณะอนุกรรมการสมาคมฯ ติดภารกิจ   

        1. คณุสวิุชา  บญุเตม็  ครัง้ท่ี 1                              

           ประธานท่ีประชุม คุณชัยยงค์ เทียนวุฒชัิย 

         เปิดประชุมเวลา 13:00 นาฬิกา 
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    วาระที  การดําเนินการ/สรุปผล ผู้ รับผิดชอบ กําหนดเสร็จ 
 วาระที 1  เร่ืองประธานแจ้งท่ีประชมุเพ่ือทราบ 

1.  ขอขอบคณุคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการ 

     ท่ีได้มาร่วมถ่ายรูป ถ่าย VDO ครบรอบ 30 ปี สมาคมฯ  

     ในวนันีโ้ดยพร้อมเพรียงกนั 

2. สมาพนัธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย จะจดทะเบียนเป็น 

    สมาคมสมาพนัธ์ฯ  โดยจะจดท่ีกระทรวงมหาดไทย 

    ยงัสรุปไมไ่ด้จะจดหรือไม ่จะแจ้งให้ทราบภายหลงั 

    ในสว่นของสมาคมฯ มีจดุย่ืนจะเข้าร่วมกต็อ่เม่ือสมาพนัธ์ 

     มีกฏระเบียบให้ชดัเจนในการดําเนินกิจการ  

3. ความคืบหน้าโครงการ ALP ลา่สดุ ทางสมาคมฯ  

    ได้ชีแ้จงตอ่คณุอภิรดี ตนัตราภรณ์  

     รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์ 

     และได้มอบหมายให้คณุมาลี โชคล้าเลิศ  

     อธิบดีกรมสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ และคณะ 

     ร่วมเดินทางไปสิงคโปร์ ในวนัท่ี 7-8 ธ.ค. 59 

   

 - กรมศุลกากรประกอบด้วย:- 

1. คณุสวุฒัน์  ด้วงปัน้  

    ผู้ อํานวยการสํานกัสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 

2. คณุวรรณี   ภูห่อมเจริญ 

    ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านการคนือากร                  

 

 -  การบินไทย ประกอบด้วย:- 

                  1. ดร. คณิศ  แสงสพุรรณ 

                      ประธานกรรมการบริหาร  

                  2. นายจรัมพร  โชติกเสถียร 

                     กรรมการผู้ อํานวยการใหญ่                     

                  3. นางอษุณีย์   แสงสิงแก้ว 

                     รองกรรมการผู้ อํานวยการใหญ่                     
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                 4. นางสวิุมล   บวัเลิศ  

                     ผู้ อํานวยการใหญ่                        

                 5. นายดํารงค์ชยั   แสวงเจริญ   

                    กรรมการผู้จดัการ 

และคณะ 

 

- การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ประกอบด้วย:- 

1. พล. ร.ต. วรพล ทองปรีชา  

    ผู้ อํานวยการ การท่าอากาศยานอูต่ะภา 

2. น.อ. สมนึก แก้วมะเริง ร.น. 

    หวัหน้าฝ่ายอํานวยการ การท่าอากาศยาน 

    อูต่ะเภา  

 

- การท่าอากาศยาน ประกอบด้วย:- 

                 1. นายนิตินยั ศิริสมรรถการ     

                      กรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ 

                 2. นายศิโรตน์ ดวงรัตน์           

                     ผู้ อํานวยการท่าอากาศยานสวุรรณภมิู           

    3.  นายคทา    วีณิน                 

         รองผู้ อํานวยการท่าอากาศยานสวุรรณภมิู 

    

- ตัวแทนจากสมาคมทาฟ่าประกอบด้วย:- 

1. คณุชยัยงค์ เทียนวฒิุชยั     นายกสมาคมฯ 

2.คณุนิธิธร สขุมนสั           อปุนายกสมาคมฯ  

3. คณุเอกรัฐ นาคเกษม        เลขานกุารอนกุรรมการ 

                                             ภาคสนามบิน 

       -  ทางสมาคมฯ ได้นํา VDO  

           ไปนําเสนอในการเดนิทางครัง้นีด้้วย        

 วาระที 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชมุประจําเดือน  

ครัง้ท่ี 7-10 /2559 

เลขาธิการ 
เป็นผู้ รับผิดชอบ 
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ท่ีประชุม มีมติรับรอง  
 

ผู้ช่วยผู้จดัการ 
เป็นผู้จดัทํา 

วาระที 3  เร่ืองสืบเน่ืองและความคืบหน้า   
 
 

 

วาระท่ี 3.1  การเงนิสมาคมฯ ประจาํเดือนตุลาคม 2559 

- คณุศริิพรรณ เหรัญญิกสมาคมฯ แจ้งรายงาน

การเงิน   สมาคมฯ ประจําเดือนตลุาคม 2559 

รวมรายรับ เดือน ม.ค-ต.ค. 59         447,698.37 

รวมรายจ่าย  เดือน ม.ค-ต.ค. 59         960,519.82 

รายจ่ายสูงกว่ารายรับ       482,821.45 

ยอดรวมเงนิฝากสมาคมฯ ณ 30 ตุลาคม รวมทัง้สิน้ 

6,859,754.45 บาท  

มติท่ีประชุม รับรองการเงินสมาคมฯเดือนตลุาคม 2559    
 

เหรัญญิก  
เป็นผู้ รับผิดชอบ 
ผู้ช่วยผู้จดัการ 
เป็นผู้จดัทํา 
 
 

 

วาระท่ี 3.2  สรุปการประชุมหน่วยงานภายนอกของคณะกรรมการ

สมาคมฯ ประจาํเดือนตุลาคม 

 
 

 

 

         

 การประชุมคณะกรรมการทาฟ่าร่วมกับหน่วยงานภายนอก ระหว่างวันที่ 1- 31 ตุลาคม 2559 

ลําดับ   

ท่ี 
วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน หัวข้อประชุม ผู้เข้าร่วม

ประชุม 
1. พ.5 ต.ค 59 บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั 

(มหาชน)  

ประชุมคณะกรรมการอาํนวยความ

สะดวก  ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

(FAL) คร้ังท่ี  9/2559 

คุณฐาปนะ 

2. พ.5 ต.ค 59 กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ ประชุมสมัมนา หวัขอ้ “เกณฑใ์น

การจดัหมวดหมู่บริการและแนว

ทางการประเมินสถานภาพและ

ประสิทธิภาพดา้นการใหบ้ริการ 

โลจิสติกส์ระหว่างประเทศของ

อุตสาหกรรมบริการ โลจิสติกส์

ไทย” 

คุณฉวีวรรณ 
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3. พ.5 ต.ค 59 สมาพนัธผ์ูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ไทย ประชุมคณะกรรมการบริหาร

สมาพนัธฯ์ คร้ังท่ี 2/2559  

คุณชยัยงค ์                 

คุณณรงค ์                

คุณนิธิธร 

4. พ.5 ต.ค 59 สาํนกังานนโยบายและแผนการ

ขนส่งและจราจร 

ประชุมหารือร่วมกบัหน่วยงานท่ี      

เก่ียวขอ้ง เร่ือง การพิจารณาขอบเขต

โดยละเอียดของงานจา้งท่ีปรึกษา 

(TOR) การศึกษาจดัทาํแผนแม่บท

การขนส่งทางอากาศของประเทศ

ไทย  

 

คุณชยัยงค ์               

คุณนิธิธร           

คุณสมบติั 

5. พ.5 ต.ค 59 สาํนกังานการบินพลเรือนแห่ง

ประเทศไทย  

ประชุมคณะกรรมการการักษาความ

ปลอดภยัการบินพลเรือน

แห่งชาติ (NCASC) คร้ังท่ี 1/2559 

คุณชชัวาล 

6. พ.5 ต.ค 59 สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ประชุมคณะกรรมการเจรจาความ

ตกลงการคา้ระหว่างประเทศ  :  

ประเด็นเจรจาอ่ืนๆ คร้ังท่ี 7/2559 

คุณชชัวาล 

7. พ.5 ต.ค 59 สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ประชุมคณะกรรมการพฒันาระบบ      

โลจิสติกส์ คร้ังท่ี 9-5/2559 

คุณชชัวาล 

8. พ.5 ต.ค 59 กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ เสวนาในหว้ขอ้ กรณีศึกษา Hanjin 

Shipping : กฎหมายและการ

ประกนัภยัท่ีน่ารู้สาํหรับผูส่้งออก-

ผูน้าํเขา้ 

คุณสมสุข         

คุณวรวุฒิ             

คุณนิพนัธ ์

9. พ.5 ต.ค 59 บริษทั ท่าอากาศยานไทย  จาํกดั 

(มหาชน)  

ประชุมคณะกรรมการประสานงาน

ความปลอดภยัในพ้ืนท่ี ทสภ.คร้ัง

ท่ี 5/2559  

คุณสุวิชา          

คุณฐาปนะ 

         ท่ีประชุม รับทราบ 
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    วาระที  การดําเนินการ/สรุปผล ผู้ รับผิดชอบ กําหนดเสร็จ 
วาระที 3.3  ความคืบหน้าการสง่ตวัแทนสมาคมฯ ไปเข้าฝึกอบรม 

 DG Instructor for Train The Trainer Course ท่ีIATA 

Training Center ท่ีประเทศสิงคโปร์ ในโครงการ Building 

TAFA Owned DGR Instructor 

- การสง่วิทยากรอบรมท่ี DGM เป็นวนัที 16-21 

ม.ค.2560,ในปีนีส้ง่อบรมไมท่นั หรือจะสง่ไป

อบรมท่ี สิงคโปร์ คา่อบรมไมต่า่งกนัมาก แตมี่

คา่ใช้จ่าย คา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่ท่ีพกั  

ท่ีประชุม ให้ผู้จดัการ ทํารายละเอียดเก่ียวกบัคา่ใช้จ่ายใน

การสง่วิทยการไปอบรมท่ีสิงคโปร์ แล้วนํามาเข้าท่ีประชมุ

ในครัง้ตอ่ไป และ ให้ทางสมคมฯ เตรียมตารางการจดั

อบรมแจ้งให้กบัสมาชิกและบคุคลทัว่ไป ทราบ 
 

ผู้จดัการสมาคมฯ  
 
 

 

วาระที 3.4  ความคืบหน้าจดัทํา TAFA Year Book 2016 

ท่ีประชุม ให้ขอโฆษณา เพ่ิมเติมจาก Air Line  
            และให้คณุเรืองศรีแจ้งความคืบหน้าทางไลท์กรุ๊ป

กรรมการ  

นายทะเบียน 
 
 

27 ธ.ค. 59 

วาระที 4  เร่ืองเสนอพิจารณา  
 

 

วาระที 4.1  พิจารณาแตง่ตัง้คณุวิศว์กรณ์ (คณุธราธร ช่ือเดิม) ศรีสกลุ

เป็นอนกุรรมการด้านการศกึษา 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ 

นายกสมาคมฯ  
 

 

วาระที 4.2  พิจารณาจดัซือ้กระเช้าปีใหมส่มาคมฯ 

ท่ีประชุม  มีมติให้จดัทํากรอบรูปพร้อมรูปถ่ายหน่วยงาน 
             ท่ีร่วมกิจกรรม หากหน่วยงานไหนไมมี่ 
                ภาพถ่ายให้จดัซือ้หนงัสือพอเพียงพร้อม 
                ข้าวไลเบอร์ร่ี  

              และ TAFA Year Book 2016 

โดยแบ่งทีมคณะกรรมการรับผิดชอบ 
1. คณุกลัศริิ คณุศริพรรณ คณุเรืองศรี 

ผู้ช่วยผู้จดัการ

สมาคมฯ   
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2. คณุนิธิธร คณุสมบตัิ คณุสมสขุ 
3. คณุพจน์ คณุสวิุชา คณุธนัว์ 

4. คณุวรวฒิุ คณุอศัวิน คณุกญัจ์ 
5. คณุณรงค์ คณุชิดชยั คณุธีระโชติ คณุเอกรัฐ  
   และนายกสมาคม ร่วมกบัทกุทีม 
     
   ผู้จดัการและผู้ช่วยผู้จดัการสมาคมฯ ประสานงาน 
     กบัหน่วยงานตา่งๆ 
 

วาระที 4.3  พิจารณากรมธรรม์ Liability Insurance   

- เ น่ืองจากพนักงาน ของบริษัท Insurance ย้าย

สงักดั จาก บริษัท  FPG ไป บริษัท ไทยประกนั 

ทางสมาคมฯ จะพิจารณาย้ายบริษัทฯ 

ตามพนกังานท่ีดแูลกรมธรรม์หรือไม ่ 

o เ บื ้อ ง ต้ น เ ง่ื อ น ไ ข ใ น ก ร ม ธ ร ร ม์ ไ ม่    

เปล่ียนแปลง 

ท่ีประชุม ให้ทางสมาคมฯ สอบถามสมาคมทิฟฟ่า  

                มีนโนบายอย่างไร และให้นํามาเสนอกรรมการ 
                ทราบ 

ผู้จดัการสมาคม 
เป็นผู้ตดิตาม 
 

 

วาระที 5  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
 

 
 

 

วาระที 5.1  แนะนําผู้จดัการใหมแ่ก่คณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ 

ท่ีประชุม รับทราบ  
 

 
 

 

วาระที 5.2  Eximnet แบ่งรายได้เข้าสมาคมฯ เดือนตลุาคม 2559 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

 
 

 

วาระที 5.3  สรุปรายรับ บริษัท Trade Siam เดือนตลุาคม 2559

ประชุม รับทราบ 
 

 
 

 

วาระที 6  เร่ืองอ่ืนๆ   
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วาระที 6.1  สมาชิกขอให้สมาคมช่วย เจรจา ขัน้ตอน การนําสินค้า 

ผ่านแดน จากประเทศกัมพูชาไปประเทศจีนกับการบิน

ไทย โดยให้การบินไทยรับรองสถานะสินค้า ว่าปลอดภยั

ไม่ถูก เปล่ียนแปลง ตลอดเวลาท่ี รอเปล่ียนเคร่ืองท่ี

ประเทศไทย 
สมาคมรับไว้ไป ปรึกษาการบินไทยตอ่ไป 

คณุอนวุฒัน์ (CTI) 

เป็นผู้นําเสนอ 
 

 

 

 

 

          ปิดประชมุเวลา 16.00 น. 

             ประชมุครัง้ตอ่ไป วนัที 22 ธนัวาคม 2559 

             ห้องประชมุสมาคมทาฟ่า ชัน้ 20 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์  

 

          บันทกึและจัดทาํรายงานการประชุมโดย 

          คุณจารุวรรณ จันทร์ดี 

          ผู้ช่วยผู้จัดการสมาคมฯ 

 

    


