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รายงานการประชุมคณะกรรมการครัง้ท่ี 10-1/2560 ประจ าเดือนมกราคม 2560  
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 

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

 

 

1. คณุชยัยงค์ เทียนวฒุิชยั 2. คณุกลัศริิ อินทรภวูศกัดิ์ 
3.   คณุณรงค์  ศภุนคร   4.    คณุพจน์ เทียมตะวนั                                                                                                                                                           

5.   คณุนิธิธร สขุมนสั                                          6.    คณุวรวฒุิ ภกัดีสตัยพงศ์   

7.   คณุศริิพรรณ  จนัทรสมบรูณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  8.    คณุเรืองศรี สงัข์วาลนชุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
      9.   คณุสมสขุ ภิญโญเจริญยิ่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         10.   คณุกญัจน์ จิระเกียรตวิฒันา                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

  

        
 
      คณะอนุกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
             1. คณุสวุิชา บญุเต็ม   

   

 
        เจ้าหน้าท่ีสมาคมฯผู้เข้าร่วมประชุม 
         1.  คณุกฤชภาส์ นาฑีสวุรรณ              2. คณุจารุวรรณ จนัทร์ดี 

           3. คณุกรภทัร หงษ์สิงห์ทอง                                                4. คณุฉวีวรรณ บรรดาศกัดิ์ 
           5. คณุอไุรรัตน์ สดช่ืน  
 
        คณะกรรมการสมาคมฯ ตดิภารกิจ 
          1.  คณุสมบตั ิประสารศลิป์ชยั (ครัง้ท่ี 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2.  คณุชิดชยั ฉ ่าพึง่  (ครัง้ท่ี 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
          3. คณุธนัว์ ชยัชนะวงศ์  (ครัง้ท่ี 6) 
          5.  คณุอศัวิน ปัน้ศริิ (ครัง้ท่ี 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4. คณุธีระโชต ิรัตนไตรภพ (ครัง้ท่ี 3) 
                                                                                                                                                                                                                                                                        

          
           คณะอนุกรรมการสมาคมฯ ตดิภารกิจ   
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           ประธานที่ประชุม คุณชัยยงค์ เทียนวุฒชัิย 

         เปิดประชุมเวลา 15:00 นาฬิกา 

    วาระที  การด าเนินการ/สรุปผล ผู้ รับผิดชอบ ก าหนดเสร็จ 

 วาระที 1  เร่ืองประธานแจ้งท่ีประชมุเพ่ือทราบ 

1. กรมศลุกากร เข้าพบสมาคมเพื่อประชาสมัพนัธ์โครงการ 
    NSW (National Single Window)   

2. ให้ผู้จดัการสมาคมฯ ตดิตามงานท่ีน าเสนอกบัหนว่ยงานตา่งๆ  
3. นโยบายของสมาคมฯ ในปีนีต้้องลดขาดทนุให้ได้  
     เนื่องจากคา่ใช้จา่ยที่เพิม่มากขึน้ 

4. การจดัท า TAFA Year Book 2017 และหารายได้เข้าสมาคมฯ  
    เช่นการจดัสมัมนา 

  

 วาระที 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชมุประจ าเดือน  

ครัง้ท่ี 9-12 /2559 

ที่ประชุม มีมตรัิบรอง  
 

เลขาธิการ 
เป็นผู้ รับผิดชอบ 

ผู้ชว่ยผู้จดัการ 
เป็นผู้จดัท า 

 

วาระที 3  เร่ืองสืบเน่ืองและความคืบหน้า   
 
 

 

วาระท่ี 3.1  การเงนิสมาคมฯ ประจ าเดือนธันวาคม 2559 

- คณุศริิพรรณ เหรัญญิกสมาคมฯ แจ้งรายงาน
การเงิน   สมาคมฯ ประจ าเดือนธนัวาคม 2559 

รวมรายรับ เดือน ม.ค-ธ.ค. 59         595,556.31 

รวมรายจา่ย  เดือน ม.ค-ธ.ค. 59     1,213,274.39 

รายจ่ายสูงกว่ารายรับ       617,718.08 

ยอดรวมเงนิฝากสมาคมฯ ณ 31 ธันวาคม รวมทัง้สิน้ 
6,553,431.37 บาท  
มตทิี่ประชุมรับรองการเงินสมาคมฯเดือนธนัวาคม 2559    

         

เหรัญญิก  
เป็นผู้ รับผิดชอบ 

ผู้ชว่ยผู้จดัการ 
เป็นผู้จดัท า 
 
 

 

วาระท่ี 3.2  สรุปการประชุมหน่วยงานภายนอกของคณะกรรมการ
สมาคมฯ ประจ าเดือนธันวาคม 

 
 

 

         
การประชุมคณะกรรมการทาฟ่าร่วมกับหน่วยงานภายนอกระหว่างวันที่1-30 ธันวาคม 2559 
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ล าดับ   
ที่ 

วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน หัวข้อประชุม ผู้เข้าร่วม
ประชุม 

1. 6 ธนัวาคม 2559 บริษทั ท่าอากาศยานไทย 
จ ากดั (มหาชน) 

ประชุมคณะกรรมการอ านวยความ
สะดวก ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(FAL) คร้ังท่ี  11/2559 

คุณฐาปนะ 

2. 7 ธนัวาคม 2559  
8 ธนัวาคม 2559 

สมาคมทาฟ่า ร่วมกบั 
บมจ.การบินไทย และ 
บมจ. ท่าอากาศยานไทย  

เดินทางไปดู Freezone ท่ี Singapore คุณชยัยงค ์     
คุณนิธิธร        
คุณสุวชิา 

3. 14 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริหาร
เครือข่ายร่วมขบัเคล่ือน
การปฏิรูปประเทศ 

ประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังท่ี 17/2559 
และองคก์รเครือข่ายฯ ท่ีไดร่้วมลงนาม
บนัทึกขอ้ตกลงฯ (MOU) 

คุณชยัยงค ์      

4. 14 ธนัวาคม 2559 กรมการคา้ต่างประเทศ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบนัทึก
ขอ้ตกลงความร่วมมือและแลกเปล่ียน
ความรู้ทางวชิาการ 

คุณกฤชภาส์ 
คุณจารุวรรณ 

5. 15 ธนัวาคม 2559 กรมพฒันาธุรกิจการคา้           
กระทรวงพาณิชย ์

กิจกรรมพฒันาศกัยภาพสมาคมการคา้ 
รุ่นท่ี 1 ในหวัขอ้การจดัท ายทุธศาสตร์
เพื่อเป็นผูน้ าภาคธุรกิจ 

คุณกรภทัร 

6. 19 ธนัวาคม 2559 สภาหอการคา้แห่ง
ประเทศไทย  

ประชุมคณะกรรมการพฒันาระบบ      
โลจิสติกส์ คร้ังท่ี 10-6/2559 

คุณกฤชภาส์ 

7. 22 ธนัวาคม 2559 บริษทั ท่าอากาศยานไทย 
จ ากดั (มหาชน) 

สัมมนาประเมินสถานภาพองคก์ร        
และทบทวนแผนวสิาหกิจของ  
บมจ.ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

คุณกฤชภาส์ 

8. 22 ธนัวาคม 2559 กรมพฒันาธุรกิจการคา้           
กระทรวงพาณิชย ์

กิจกรรมพฒันาศกัยภาพสมาคมการคา้ 
รุ่นท่ี 1เทคนิคการประเมินและติดตามผล
การอบรม 

คุณกรภทัร 

9. 22 ธนัวาคม 2559 สภาอุตสาหกรรม                  
แห่งประเทศไทย 

เขา้ร่วมประชุมคณะท างานดา้นการขนส่ง คุณชยัยงค ์   
คุณนิธิธร       
คุณกฤชภาส์ 

10. 23 ธนัวาคม 2559 สภาอุตสาหกรรม                  
แห่งประเทศไทย 

เขา้ร่วมประชุมคณะท างานดา้นการขนส่ง
ทางอากาศ 

คุณชยัยงค ์    
คุณกฤชภาส์ 
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11. 23 ธนัวาคม 2559 สภาผูส่้งสินคา้ทางเรือ                 
แห่งประเทศไทย 

เขา้ร่วมสัมมนาหวัขอ้ “ทิศทางเศรษฐกิจ
โลกและการคา้ระหวา่งประเทศของไทย 
ปี 2560” 

คุณจารุวรรณ 

12. 26 ธนัวาคม 2559 สมาพนัธ์ผูใ้หบ้ริการ      
โลจิสติกไทย 

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพนัธ์ฯ คุณชยัยงค ์    

         ที่ประชุม รับทราบ 
วาระที 3.3  เร่ืองหนงัสือรับรองการไมเ่ปล่ียนแปลงสภาพสินค้า 

 (Non-Manipulation Certificate) 

- ผู้จดัการสมาคมฯ ก าลงัข้อมลูเพิ่มเตมิ และจะ
น ามาเสนอในการประชมุในครัง้ตอ่ไป  

ท่ีประชมุ รับทราบ 

 

ผู้จดัการสมาคมฯ 

 

 

วาระที 3.4 ความคืบหน้า คา่บริการตรวจเช็คบญัชี จาก วนัละ 2,800 
บาท เป็นวนัละ 3,000 บาท 
ท่ีประชมุ ให้หาผู้ตรวจสอบบญัชีมาเตรียมเทียบราคา 

เหรัญญิก 

 

 

วาระที 4  เร่ืองเสนอพิจารณา  
 

 

วาระที 4.1  พิจารณาปรับราคาบริการการอบรม Dangerous 
Goods Regulations (DGR) เน่ืองจากการบินไทย ขอ
ปรับอตัราคา่บริการอบรม จากเดมิคดิคา่บริการแบบ
ขัน้บนัได  
20คน ราคา 7,000 บาท 21-30คน ราคา 6,700 บาท ค
31-35 คน ราคา 6,500 บาท เป็นคนละ 9,000 บาท 
และเพิ่มราคาเรียนจาก 4 วนั เป็น 5 วนั  
ที่ประชุม อนมุตัิ ในขึน้ราคาคา่อบรม DGR  
            ตามสดัสว่น 

เหรัญญิก 
 

 

วาระที 5  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
 

 
 

 

วาระที 5.1  Eximnet แบง่รายได้เข้าสมาคมฯ เดือนธนัวาคม 2559 
ที่ประชุม รับทราบ 
 

 
 

 

วาระที 5.2  สรุปรายรับ บริษัท Trade Siam เดือนธนัวาคม 2559  
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ที่ประชุม รับทราบ 
 

วาระที 5.3 สมาคมฯ ช าระคา่สมาชิกรายปี FAPAA / US1,670 
ที่ประชุม รับทราบ 

  

วาระที 5.4 สมาคมช าระคา่สมาชิกรายปี สภาหอการค้าแหง่ประเทศ
ไทย/ 25,000 บาท 
ที่ประชุม รับทราบ 

  

วาระที 6  เร่ืองอ่ืนๆ -   

วาระที  6.1  BFS ผอ่นผนัระยะเวลาเร่ิมเก็บคา่บริการ FHL, FWB 

ที่ประชุม ให้ทางสมาคมฯ น าเสนอ Provider น าเสนอ
แก่สมาชิกท่ีสนใจสง่ผา่นข้อมลูทางอิเลคโทรนิคส์ กบั
ทาง BFS  

  

วาระที  6.2  การจดัสมัมนาร่วมกบัไทยสตาร์ชวัร์ตีใ้ห้กบัสมาคม ใน
หวัข้อ “อนาคตของไทยในการสง่ออกในปี 2560”  
ที่ประชุม รับทราบ และให้ทางสมาคมฯ หาหวัข้อท่ี 

             นา่สนใจบวกเพิ่มไปด้วย 

  

 

          ปิดประชมุเวลา 17.00 น. 

             ประชมุครัง้ตอ่ไป วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2560 

             ห้องประชมุสมาคมทาฟ่า ชัน้ 20 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์  

 

          บันทกึและจัดท ารายงานการประชุมโดย 
          คุณจารุวรรณ จันทร์ดี 
          ผู้ช่วยผู้จัดการสมาคมฯ 
 


