
 

  

รายงานการประชุมคณะกรรมการครัง้ท่ี 5-8/2559 ประจาํเดือนสิงหาคม 2559  

วันอังคารท่ี 16 สิงหาคม 2559 

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

คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

 

 

1. คณุชยัยงค์ เทียนวฒิุชยั 2. คณุกลัศิริ อินทรภวูศกัดิ ์

3.   คณุณรงค์  ศภุนคร   4.    คณุชิดชยั ฉ่ําพึ่ง  

5.   คณุเรืองศรี สงัข์วาลนชุ                                                                              6.    คณุสมบตัิ ประสารศิลป์ชยั                                        

7.   สมสขุ ภิญโญเจริญย่ิง                                                                                  8.     คณุกญัจน์ จิระเกียรติวฒันา                                       

                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                     

                                   

   

คณะอนกุรรมการผู้ เข้าร่วมประชมุ 

      1.  คณุสวิุชา  บญุเตม็                               

                              

 

   

เจ้าหน้าท่ีสมาคมฯผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  คณุชชัวาล พยคัฆ์เจริญสขุ         2. คณุจารุวรรณ จนัทร์ด ี

                                         

    

คณะกรรมการสมาคมฯ ตดิภารกิจ 

       1. คณุนิธิธร สขุมนสั  (ลาป่วย) 

       3. คณุวรวฒิุ ภกัดีสตัยพงศ ์(ครัง้ท่ี 2)  

       5. คณุธีระโชติ รัตนไตรภพ  (ครัง้ท่ี 1)       

       7. คณุอศัวิน ปัน้ศิริ  (ครัง้ท่ี 2)                                                                                                                                                                                      

2. คณุศริิพรรณ  จนัทรสมบรูณ์ (ลาป่วย)           

4.  คณุพจน์ เทียมตะวนั  (ครัง้ท่ี 1) 

6.   คณุธนัว์ ชยัชนะวงศ ์(ครัง้ท่ี 3)                                                                                                                                                                                               

         

                                   

 

 

 

 

 



 

  

ประธานท่ีประชุม คุณชัยยงค์ เทียนวุฒชัิย 

เปิดประชุมเวลา 15:30 นาฬิกา 

วาระท่ี 1 : เร่ืองประธานแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

คณุชยัยงค(์นายกสมาคม) แจ้งท่ีประชมุทราบ 

1.    แจ้งให้ทราบถึงประโยชน์ท่ีทางสมาคมฯ ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตดัสินรางวลั ELMA: 

(Excellent Logistics Management Award.) และในวนัที 19 สิงหาคม ได้เชิญคณุวิสาร ฉนัท์เศรษฐ์ 

ประธานสมาพนัธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยคณุยรรยง ตัง้จิตต์กลุ นายกสมาคมชิปปิง้แห่งประเทศไทย 

            และคณุเลิศชาย  พงษ์โสภณ นายกสมาคมตวัแทนออกของรับอนญุาตไทย (สตท.) เพ่ือแนะนําให้ทางกรมฯ  

           ได้รู้จกัและเพ่ิมรางวลัเพ่ิมขึน้อีกหนึ่งสาขา  

2.    สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้เชิญร่วมประชุมคณะกรรมการโลจิสติกส์ คณุชัยยงค์ได้

ผลกัดนัเก่ียวกบัโครงการ Airport Logistics Park และในวนัท่ี 29 สิงหาคม สภาหอการค้าฯ ร่วมกบั กรม

พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดงานสัมมนาสมาคมการค้า ประจําปี 2559 ภายใต้ช่ืองาน 

Together is Power 2016 : Enhancing Connectivity ณ ห้องนภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี ทาง

สมาคมฯ โดยคณุชัยยงค์ ร่วมกับสภาพนัธ์ผู้ ให้บริการโลจิสติสติกส์ จะให้ขา่วเก่ียวกับการผลกัดนัให้เกิด 

Airport Logistics Park 

3.    การจดังาน TILOG-LOGISTIX 2016 ระหวา่งวนัท่ี 21-23 กนัยายน 2559 ท่ี ไบเทค บางนา 

โดยครัง้นีจ้ะผลกัดนัการจดัตัง้โครงการ Airport Logistics Park  และนําข้อความดงักลา่วไว้ท่ีบธูของทาง

สมาพนัธ์ผู้ให้บริการโลจิสตกิส์ไทยด้วย  

- เชิญแขกผู้ใหญ่เข้าร่วมงาน เช่น กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม,สมาคมตา่งๆภายใต้ 

  สมาพนัธ์,การท่าอากาศยาน,การบินไทย เชิญประธาน FAPAA เข้าร่วมงานด้วยโดยทางกรม 

  สง่เสริมฯ ออกคา่ใช้จ่ายทัง้หมด โดย FAPAA อาจจะขอร่วมประชมุกบัคณะกรรมการทาฟ่า   

- ช่วงเย็นทางกรมสง่เสริมฯ จะจดังานเลีย้งภายใต้โครงการ ELMA ท่ีได้จดัขึน้   

    - เชิญกรรมการเข้าร่วมงาน 

 - เชิญบริษัท สมาชิกทาฟ่าท่ีเป็นบริษัทคนไทย โดยทางกรมฯ เป็นผู้ออกหนงัสือเชิญ 

    โดยตรง 

 - เชิญคณุอมฤทธ์ิ เป็นวิทยากรเร่ืองโครงการ Airport Logistics Park       

 

 



 

  

     วาระท่ี 2 : เร่ืองรับรองรายงานการประชุมประจาํเดือนครัง้ท่ี 4-7 /2559 

- คณะกรรมการอา่นสรุปรายงานการประชมุ หน้า 1-7 และไมมี่ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

มตท่ีิประชุม  รับรอง  

 

วาระท่ี 3 : เร่ืองสืบเน่ืองและความคืบหน้า   

      3.1 การเงนิสมาคมฯ ประจาํเดือนกรกฎาคม 2559 

- คุณกัลศิริ อุปนายกสมาคมฯ ทําหน้าท่ีแทนคุณศิริพรรณ เหรัญญิกสมาคมฯ แจ้งรายงานการเงิน   

สมาคมฯ ประจําเดือนกรกฎาคม 2559 

 

     รวมรายรับ    เดือน ม.ค-ก.ค. 59    684,407.05 

                รวมรายจ่าย  เดือน ม.ค-ก.ค. 59                         869,893.14 

                รายจ่ายสงูกวา่รายรับ     185,486.09 
            

             ยอดรวมเงนิฝากสมาคมฯ ณ 31 กรกฎาคม รวมทัง้สิน้ 7,889,204.35 บาท    

     มติท่ีประชุม รับรองการเงินสมาคมฯเดือนกรกฎาคม 2559  

 

       3.2 สรุปการประชุมหน่วยงานภายนอกของคณะกรรมการสมาคมฯ  

               ประจาํเดือนกรกฎาคม 2559 

 

การประชุมคณะกรรมการทาฟ่าร่วมกับหน่วยงานภายนอก ระหว่างวันท่ี 1- 31 กรกฎาคม 2559 

ลาํดับ

ที่ 

วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน หัวข้อประชุม    ผู้เข้าร่วมประชุม 

    1. 

 

จ.4 กรกฎาคม 2559 กรมศุลกากร ร่วมเป็นเกียรติ เน่ืองในวนัคลา้ยวนั

สถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 142 ปี 

คุณชยัยงค ์คุณนิธิธร  

 คุณจารุวรรณ 

    

2. 

จ.4 กรกฎาคม 2559 กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ ประชุมพิจารณาการประกวดรางวลั  

Excellent Logistics Management Award 

(ELMA) ประจาํปี 2559  คร้ังท่ี 2/2559 

คุณชยัยงค ์

 คุณชชัวาล 

 

 



 

  

การประชุมคณะกรรมการทาฟ่าร่วมกับหน่วยงานภายนอก ระหว่างวันท่ี 1- 31 กรกฎาคม 2559 

ลาํดับ

ที่ 

วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน หัวข้อประชุม    ผู้เข้าร่วมประชุม 

     3. อ.5 กรกฎาคม 2559 กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ ประชุมพิจารณาการประกวดรางวลั  

Excellent Logistics Management Award 

(ELMA) ประจาํปี 2559  คร้ังท่ี 2/2559 

คุณชยัยงค ์

 คุณชชัวาล 

      4.  อ.5 กรกฎาคม 2559 TAFA & ACBA TAFA & ACBA MEETING คณะกรรมการทาฟ่า 

      5. พ. 6 กรกฎาคม 2559 บริษทั มนัช ์คอมมนิูเคชัน่        

(ไทยแลนด)์ จาํกดั 

เขา้ร่วมพิธีเปิดงาน Asia Cold Chain & 

Warehousing show 2016 

คุณพจน์  

คุณชชัวาล     

คุณกรภทัร 

คุณอไุรรัตน ์

       

6. 

พฤ.7 กรกฎาคม 

2559 

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  ประชุมคณะอนุกรรมการฯ สาขาการขนส่ง

และสถานท่ีเก็บสินคา้ทางอากาศ  

คร้ังท่ี 1/2559 

คุณนิธิธร 

  7. ศ.8 กรกฎาคม 2559 บริษทั มนัช ์คอมมนิูเคชัน่        

(ไทยแลนด)์ จาํกดั   

เขา้ร่วมงาน Asia Cold Chain & 

Warehousing show 2016 

คุณจารุวรรณ     

คุณฉววีรรณ 

  8. อ.10 กรกฎาคม - พ.

13 กรกฎาคม 2559 

FAPAA FAPAA EXECUTIVE COUNCIL 

MEETING REGISTRATION FORM 43  

คุณชยัยงค ์คุณชชัวาล 

     9. อ.12 กรกฎาคม 2559 สมาคมตวัแทนออกของรับอนุญาต

ไทย (TACBA) 

งานเสวนา coffee Smiles Logistics คุณสุวชิา  

  10. ศ.22 กรกฎาคม 2559 กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ  เขา้เยีย่มชมบริษทั ท่ีผา่นเขา้รอบ On-Site 

Assessment ELMA 2016 

คุณชยัยงค ์

 

 



 

  

การประชุมคณะกรรมการทาฟ่าร่วมกับหน่วยงานภายนอก ระหว่างวันท่ี 1- 31 กรกฎาคม 2559 

ลาํดับ

ที่ 

วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน หัวข้อประชุม    ผู้เข้าร่วมประชุม 

       

11. 

ศ.22 กรกฎาคม 2559 บริษทั ท่าอากาศยานไทย 

จาํกดั (มหาชน)  

ประชุมคณะกรรมการอาํนวยความสะดวก 

ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (FAL) คร้ังท่ี 7 

คุณฐาปนะ 

12. 

 

จ.25 กรกฎาคม 2559 สภาผูส่้งสินคา้ทางเรือแห่งประเทศ

ไทย  

ประชุมกลุ่มยอ่ย (Focus Group) โครงการ

ศึกษาประเมินผลการดาํเนินการพฒันา

ระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย              

คร้ังท่ี 1/2559  

คุณสมสุข 

13. อ.26 กรกฎาคม 2559 กรมศุลกากร ประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อ

ร่างประกาศกรมศุลกากร เร่ืองมาตรการ

ทางศุลกากรสาํหรับตวัแทนออกของท่ี

กระทาํการ หรือมีส่วนร่วมในการฉอ้ฉล

ทางศุลกากร และ/หรือมีส่วนร่วมในการ

ทุจริตคอร์รัปชัน่  

คุณสมบูรณ์ 

14. อ.26 กรกฎาคม 2559 กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ  ประชุมคณะกรรมการอาํนวยการจดังาน

แสดงสินคา้ TILOG – LOGISTIX 2016 

คร้ังท่ี 3/2559  

คุณกลัศิริ  

คุณเรืองศรี 

15. พ. 27 กรกฎาคม 2559 กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ  ขอเขา้พบนายกสมาคมฯ หารือ เร่ือง

แนวทางในการสร้างตวัช้ีวดัสถานภาพและ

ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการโลจิสติกส์

ระหว่างประเทศของไทย 

คุณชยัยงค ์

16. พ. 27 กรกฎาคม 2559 สมาคมผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้

ระหว่างประเทศ (TIFFA) 

TIFFA เขา้เยีย่มสมาคมฯ TAFA คณะกรรมการทาฟ่า 

 

 



 

  

การประชุมคณะกรรมการทาฟ่าร่วมกับหน่วยงานภายนอก ระหว่างวันท่ี 1- 31 กรกฎาคม 2559 

ลาํดับ

ที่ 

วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน หัวข้อประชุม    ผู้เข้าร่วมประชุม 

17. พฤ.28กรกฎาคม 2559 สมาพนัธผ์ูใ้หบ้ริการ โลจิสติกส์ไทย กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศขอเชิญ

เขา้ร่วมพิจารณาการจดัสรรคูหาของผูเ้ขา้ 

ร่วมงานท่ีสมคัรผา่นหน่วยงานของท่าน 

คุณจารุวรรณ  

18. พฤ.28กรกฎาคม 2559 กรมอุตุนิยมวิทยา  ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ 

สมัมนาเร่ือง อุตุนิยมวิทยาการบินสู่ดิจิทลั คุณฐาปนะ คุณอาร์ม      

คุณเดชาวฒิุ 

ท่ีประชุม รับทราบ และให้ผู้จดัการสมาคมฯ คดัเลือกเนือ้หาท่ีน่าสนใจลงใน TAFA Newsletter 

 
3.3 ปรับปรุงพัฒนาเวบไซต์ 
      - สร้างรูปแบบและให้เสนอราคา คาดวา่จะแล้วเสร็จภายในวนัท่ี 27 สิงหาเพ่ือให้ได้ใบเสนอราคา  

      ท่ีประชุม รับทราบ 
 
     3.4 ความคืบหน้าการตกแต่งสํานักงาน  
            - ตัง้งบประมาณไว้ 300,000 บาท ทางไทยสตาร์ สนับสนุน 100,000 บาท และดําเนินการต่อโดยจะแจ้ง
ความคืบหน้าในการประชุมในครัง้ต่อไป,และในระหว่างปรับปรุงสมาคมฯ ต้องรบกวนห้องประชุมคณะกรรมการให้
การประชมุคณะกรรมการ และให้ท่านนายกฯและมฑันากรเป็นผู้ลงรายละเอียดตอ่ไป 

ท่ีประชุม รับทราบ 

     

      วาระท่ี 4 : เร่ืองเสนอพจิารณา 

4.1 พจิารณาค่าใช้จ่ายจัดทาํบูธ TAFA ในงานงาน TILOG 2016 
ท่ีประชุม 

 1. ข้อความ ผลกัดนั Airport Logistics Park  

      “TAFA consortium พร้อมแล้วท่ีจะผลกัดนัในเกิดโครงการนําร่อง FREE ZONE ท่ีแท้จริง 

        เพ่ือก่อตัง้ Airport Logistics Park ตอ่ไป จะได้เสริมศกัยภาพของผู้ประกอบการไทย 

        โดยแยก ข้อความด้านลา่งง่ายๆ สองข้าง วา่ มีประโยชน์ อย่างไร และทําอยา่งไร ให้เกิดขึน้ได้จริง”       

 2. เคร่ืองบินสําหรับถ่ายรูป 

 3. ของชําร่วย เป็น TAG รูปเคร่ืองบิน จํานวน 500 ชิน้(ให้ทําใบเสนอราคาสง่ให้กรรมการเพ่ือพิจารณา) 

 

 



 

  

 

 4. คา่จดัทําบธู ราคา37,500 บาท (ยงัไมร่วม VAT 7 %) 

 5. จดัทํา About Air Cargo ท่ีมีรูปกรรมการและคณะอนกุรรมการ ไปแจกในงาน 

 6. ทําแผน่โฆษณา เพ่ือไปขอให้ผู้ ท่ีออกบธูในงาน TILOG ให้สนบัสนนุลงโฆษณา TAFA Year Book 

                 

              อตัราค่าลงโฆษณา : -   

กระดาษมันส่ีสี 

ปกหลงัด้านนอก                                                    50,000   บาท                                     

ปกหน้าด้านใน ซ้าย,ขวา                                                    30,000    บาท 

ปกหลงัด้านใน ซ้าย,ขวา                                           20,000    บาท 

กระดาษส่ีสี 

ในเลม่(กระดาษมนั)                         10,000    บาท    

ในเลม่ (กระดาษขาว)                         8,000    บาท  

ในเลม่(กระดาษขาว) คร่ึงหน้า                         5,000    บาท 

ในกรณีพมิพ์ขาวดาํ ลด20 % (ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7 %)     

  7. ให้สมาชิกประชาสมัพนัธ์โลโก้ของบริษัทสมาชิก ท่ีบธูสมาคมฯท่ีงาน TILOG โดย โลโก้จะอยู่ด้านหลงัรูป

เคร่ืองบินท่ีใช้ถ่ายรูป และกําหนดอตัราคา่ประชาสมัพนัธ์ 5,000 บาท/ตอ่โลโก้ อนึ่ง ให้ถามกรรมการเพ่ือสนบัสนนุ     

วาระท่ี 5: เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

    5.1 Eximnet แบ่งรายได้เข้าสมาคมฯ เดือนกรกฎาคม 2559 

         ท่ีประชุม รับทราบ  

   5.2 สรุปรายรับ บริษัท Trade Siam เดือนกรกฎาคม 2559 

วาระท่ี 6 : เร่ืองอ่ืนๆ  

 6.1  เสนอพิจารณารับบริษัทสมาชิกเป็นอนกุรรมการ ท่ีไมไ่ด้มาจากบริษัทท่ีเป็นกรรมการสมาคมฯ 

                   ในชดุปัจจบุนั 

 

 



 

  

 

 

 
ประธานกล่าวปิดประชุมเวลา 17:20 นาฬิกา 

 

บันทกึและจัดทาํรายงานการประชุมโดย 

คุณจารุวรรณ จันทร์ดี 

ผู้ช่วยผู้จัดการสมาคมฯ 

 

 


