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                     รายงานการประชุมคณะกรรมการครัง้ท่ี 16-7/2560 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2560  
วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 

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

 

 

1. คณุชยัยงค์ เทียนวฒุิชยั 2. คณุกลัศริิ อินทรภวูศกัดิ ์
3.   คณุพจน์ เทียมตะวนั 4.    คณุนิธิธร สขุมนสั 

5.   คณุวรวฒุิ ภกัดีสตัยพงศ์ 6     คณุณรงค์  ศภุนคร  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
7.  คณุชิดชยั ฉ ่ำพึง่       8.    คณุศริิพรรณ  จนัทรสมบรูณ์                                               

      9.   คณุสมสขุ ภิญโญเจริญยิ่ง                                               
11. คณุกญัจน์ จิระเกียรตวิฒันำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

      10. คณุสมบตั ิประสำรศิลป์ชยั 
      12. คณุธีระโชต ิรัตนไตรภพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

          

        
      คณะอนุกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
          1. คณุสวุิชำ บญุเตม็                                                        

   

        เจ้าหน้าท่ีสมาคมฯผู้เข้าร่วมประชุม 
         1.  คณุกฤชภำส์ นำฑีสวุรรณ              2. คณุจำรุวรรณ จนัทร์ดี 

           3.  คณุกรภทัร หงษ์สิงห์ทอง    4. คณุอไุรรัตน์ สดช่ืน 
           5. คณุฉวีวรรณ บรรดำศกัดิ ์
 
        คณะกรรมการสมาคมฯ ตดิภารกิจ 
           1.  คณุเรืองศรี สงัข์วำลนชุ (ครัง้ท่ี 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. คณุอศัวิน ปัน้ศริิ (ครัง้ท่ี 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
           3.  คณุธนัว์ ชยัชนะวงศ์ (ครัง้ท่ี 8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                  

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
           คณะอนุกรรมการสมาคมฯ ตดิภารกิจ   
 
             ประธานที่ประชุม คุณชัยยงค์ เทียนวุฒชัิย 
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         เปิดประชุมเวลา 14:00 นาฬิกา 

    วำระที  กำรด ำเนินกำร/สรุปผล ผู้ รับผิดชอบ ก ำหนดเสร็จ 

 วำระที 1  เร่ืองประธำนแจ้งท่ีประชมุเพ่ือทรำบ 
  

  

 วำระที 2  เร่ืองรับรองรำยงำนกำรประชมุประจ ำเดือน มิถนุำยน 2560 

ครัง้ท่ี 15-6 /2560 หน้ำ 1-6 

ที่ประชุม มีมตรัิบรอง  
 

เลขำธิกำร 
เป็นผู้ รับผิดชอบ 

ผู้ชว่ยผู้จดักำร 
เป็นผู้จดัท ำ 

 

วำระที 3  เร่ืองสืบเน่ืองและความคืบหน้า  
 

 
 
 

 

 
วำระท่ี 3.1  

 
การเงนิสมาคมฯ ประจ าเดือนมิถุนายน 2560 

- คณุกลัศริิ อปุนำยก ท ำหน้ำท่ีแทนคณุศริิพรรณ 
เหรัญญิกสมำคมฯ แจ้งรำยงำนกำรเงิน สมำคมฯ 
ประจ ำเดือนมิถนุำยน 2560 

รวมรำยรับ เดือน ม.ิย. 60          1,743,196.24 

รวมรำยจำ่ย  เดือน มิ.ย. 60             921,056.64 

รายรับสูงกว่ารายจ่าย           822,139.60 

ยอดรวมเงนิฝากสมาคมฯ ณ 30 มิถุนายน รวมทัง้สิน้ 
8,488,518.50 บาท  
มตทิี่ประชุมรับรองกำรเงินสมำคมฯ เดือนมิถนุำยน 2560      

 
เหรัญญิก  
เป็นผู้ รับผิดชอบ 

ผู้ชว่ยผู้จดักำร 
เป็นผู้จดัท ำ 
 
 

 

วำระท่ี 3.2  สรุปการประชุมหน่วยงานภายนอกของคณะกรรมการ
สมาคมฯ ประจ าเดือนมิถุนายน 2560 
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การประชุมคณะกรรมการทาฟ่าร่วมกับหน่วยงานภายนอกระหว่างวันที่1-30 มิถุนายน 2560 

ล าดับ   
ที่ 

วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน หัวข้อประชุม ผู้เข้าร่วม
ประชุม 

1. พฤ. 1 มิ.ย. 2560 กรมสง่เสริมกำรค้ำ 

ระหวำ่งประเทศ 
ประชมุคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจดังำนแสดง
สนิค้ำโลจิสติกส์ ( TILOG – LOGISTIX 2017) 

ครัง้ที่ 2/2560  

คณุวิศว์กรณ์               
คณุกฤชภำส ์

2. พฤ.1 มิ.ย. 2560 มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย  เข้ำร่วมเสวนำกำรปฏิรูปประเทศ “ก้ำวใหมไ่ทย
แลนด์ 4.0 ภำยใต้พระรำช บญัญตัิยทุธศำสตร์
ชำติ และกำรปฏิรูปประเทศ”   

คณุกฤชภำส ์

3. พฤ.1 มิ.ย. 2560 กระทรวงคมนำคม ประชมุคณะกรรมกำรผู้แทนรัฐบำลฯ ครัง้ที่ 
1/2560  

คณุจำรุวรรณ 

4. อ. 6 มิ.ย. 2560 วิทยำลยัอำชีวศกึษำ
นครสวรรค์   

เข้ำร่วมประชมุขบัเคลือ่นนโยบำยของส ำนกังำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศกึษำ สนบัสนนุกำร
ท ำงำนคณะกรรมกำรร่วมภำครัฐและเอกชน 
เพื่อพฒันำก ำลงัคนอำชีวศกึษำ (อ.กรอ.อศ.) 
กลุม่อำชีพโลจิสตกิส์ 

คณุกฤชภำส์               

5. พ.7 มิ.ย. 2560 กรมศลุกำกร เข้ำร่วมงำนมอบใบรับรองสมำชิกพนัธมิตร
ศลุกำกร  

คณุกลัศิริ  

6. พฤ.15 มิ.ย. 2560 
ศ.16 มิ.ย. 2560 

กรมสง่เสริมกำรค้ำ 
ระหวำ่งประเทศ 

ประชมุกำรพิจำรณำประกวดรำงวลั Excellent 
Logistics Management Award (ELMA) 
ประจ ำปี 2560 ครัง้ที่ 3 และครัง้ที่ 4 

คณุชยัยงค์                      
คณุวิศว์กรณ์            
คณุกฤชภำส ์

7. อ. 20 มิ.ย. 2560 สภำหอกำรค้ำแหง่ประเทศ
ไทย 

ประชมุคณะกรรมกำร Logistics & Supply 

Chain ครัง้ที่ 1-1/2560  
คณุชยัยงค์ 

8. พฤ.22 มิ.ย. 2560 กรมสง่เสริมกำรค้ำ 

ระหวำ่งประเทศ  
เข้ำร่วมพิจำรณำกำรจดัสรรคหูำของผู้ เข้ำร่วม
งำนท่ีสมคัรผำ่นหนว่ยงำนของสมำคม 

คณุจำรุวรรณ 

9. 
 

จ. 26 มิ.ย. 2560 ส ำนกัควบคมุพืชและวสัดุ
กำรเกษตร  

ประชมุหำรือกำรด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรสง่ออก
สนิค้ำพืชผกั ผลไม้ไปตำ่งประเทศ 

คณุพจน์ 
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10. จ. 26 มิ.ย. 2560 สภำหอกำรค้ำแหง่ประเทศ
ไทย 

เข้ำร่วมประชมุรับฟังควำมคิดเหน็ ครัง้ที่ 1 
โครงกำรพฒันำพืน้ท่ีคลงัสนิค้ำธนบรีุให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ 

คณุกรภทัร  
คณุอไุรรัตน์ 

11. จ. 26 มิ.ย. 2560 ส ำนกันโยบำยและแผนกำร
ขนสง่และจรำจร (สนข.) 

สมัมนำฯโครงกำรศกึษำกำรจดัเก็บคำ่ผำ่นทำง
รองรับกำรขนสง่ของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

ผู้แทนคณุกญัจน์     
(คณุสทิธิโชค) 

12. อ. 27 มิ.ย. 2560 กรมศลุกำกร  สมัมนำ เร่ือง ร่ำง พ.ร.บ.ศลุกำกร พ.ศ. ....หวัข้อ
เร่ือง “กฎหมำยศลุกำกรใหม ่เอกชนได้ประโยชน์
อะไร” 

ผู้แทนคณุกลัศิริ       
(คณุอ้อยทิพย์)                  

13. อ. 27 มิ.ย. 2560 กรมสง่เสริมกำรค้ำระหวำ่ง
ประเทศ 

ประชมุกำรพิจำรณำประกวดรำงวลั Excellent 

Logistics Management Award 

(ELMA) ประจ ำปี 2560 ครัง้ที่ 5  

คณุชยัยงค์                      
คณุวิศว์กรณ์                  
คณุกฤชภำส ์

14. พ. 28 มิ.ย. 2560 สภำหอกำรค้ำแหง่ประเทศ
ไทย 

สมัมนำเร่ืองแนวทำงปฏิ บตัิทำงศลุกำกรวำ่ด้วย
กำรผำ่นแดนและถ่ำยล ำของประเทศสงิคโปร์ 
เวียดนำม มำเลเซีย และเกำหลใีต้ เปรียบเทียบ
กบัประเทศไทย  

คณุกญัจน์ 

15. พฤ.29 มิ.ย.2560 กรมศลุกำกร เข้ำร่วมรับฟังค ำชีแ้จงและแสดงควำมคิดเห็นตอ่
ร่ำงประกำศกรมศลุกำกร เร่ือง พธีิกำรศลุกำกร
วำ่ด้วยกำรถำ่ยล ำทำงอเิลก็ทรอนิกส์ และร่ำง
ประกำศกรมศลุกำกร เร่ือง พิธีกำรศลุกำกรวำ่
ด้วยกำรผำ่นแดนทำงอิเลก็ทรอนิกส์  

คณุสวุิชำ  
คณุอำร์ม 

16. พฤ.29 มิ.ย.2560 สภำขบัเคลือ่นกำรปฏิรูป
ประเทศ 

เข้ำร่วมโครงกำรสมัมนำพฒันำศกัยภำพผู้น ำ
กำรปฏิรูป ( Reform Leader) 

คณุกฤชภำส ์

17. ศ. 29 มิ.ย. 2560 บริษัท ทำ่อำกำศยำนไทย 
จ ำกดั (มหำชน) 

สมัมนำชีแ้จงทศิทำงกำรด ำเนินงำนของ บริษัท 
ทำ่อำกำศยำนไทย จ ำกดั (มหำชน) (ทอท.) 
ปีงบประมำณ 2560-2564  

คณุสวุิชำ 

         
        ที่ประชุม รับทรำบ 
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วำระที 3.3  เปิอสถำบนัอบรม DGR (ATS) 
ที่ประชุม ให้จดัอบรมกบั DGM 1 Course 
               ระหวำ่งวนัท่ี 18-22 Sep 17  
 

ผู้จดักำรสมำคมฯ 

 

 

วำระที 4  เร่ืองเสนอพิจำรณำ   

วำระที 4.1  พิจำรณำสรุป บริษัท ประกนั DIP 
ที่ประชุม  

- DIP  
-รำยใหมเ่สนอให้สมำคมฯ 10 % 
(1,230,000.00) 

- ไทยสตำร์ เสนอให้สมำคมฯ 5%  

  (500,500.00) 

ที่ประชุมมีมต ิให้นำยกกลบัไปตอ่รองไทยสตำร์ 
                       ท่ี 8 % (984,000.00)  
                       เพ่ือรักษำน ำ้ใจท่ีมีสำยสมัพนัธ์ท่ีดีกนัมำ 
                       ยำวนำน  
                       ส ำหรับกรมธรรม์ในปี 2018 

นำยกสมำคมฯ 
 

 

วำระที 4.2 พิจำรณำ ทีมท่ีปรึกษำวิจยั TAFA Consortium 
ที่ประชุม  - เลือกทีมมหิดล  
               - ส ำหรับกำรบนิไทยท่ีจะขอร่วมทนุ 
                  ทำงนำยกจะนดัพดูคยุเพ่ือควำมชดัเจน  
                  และน ำมำเสนอท่ีประชมุในครัง้ตอ่ไป 
 

  

วำระที 5  เร่ืองแจ้งเพ่ือทรำบ 
 

 
 

 

วำระที 5.1  Eximnet แบง่รำยได้เข้ำสมำคมฯ เดือนมิถนุำยน 2560 
ที่ประชุม รับทรำบ 
 

 
 

 

วำระที 5.2 สรุปรำยรับ บริษัท Trade Siam เดือนมิถนุำยน 2560 
ที่ประชุม รับทรำบ 

  



 
 
 
 
 
 

P a g e  6 | 6 

 

 
วำระที 6  เร่ืองอ่ืนๆ -   

วำระที 6.1 บริษัท Netbay ขอเข้ำพบเพ่ือ น ำเสนอ ระบบ TG  
e-Import  
ที่ประชุม ให้ทำง Netbay น ำข้อเสนอแนะ 
               จำกสมำคมไปปรับปรุง และน ำมำเสนอ 
              สมำคมฯ ในเวลำตอ่ไป                  

  

 

          

        ปิดประชมุเวลำ 17.00 น. 

             ประชมุครัง้ตอ่ไป วนัท่ี 8 สิงหำคม 2560 

             ห้องประชมุสมำคมทำฟ่ำ ชัน้ 20 อำคำรทีพีไอ ทำวเวอร์  

 

          บันทกึและจัดท ารายงานการประชุมโดย 
          คุณจารุวรรณ จันทร์ดี 
          ผู้ช่วยผู้จัดการสมาคมฯ 


