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- Air Transportation Master Plan by OTP
- e Form D ASW by DFT
- TAFA Golf and Bowling Activities
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สารจากนายกสมาคม ถึง สมาชิกสมาคมทาฟ่ า ที่รักและเคารพทุกท่ าน
ขอต้ อนรั บสมาชิกเข้ าสู่ Newsletter ฉบับที่ 10 ประจาเดือน ตุลาคม 2561 ในต้ นปี หน้ าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลชุดใหม่ ทาง
สมาคมฯ จึงได้ เล็งเห็นความสาคัญของแผนยุทธศาสตร์ ชาติด้านการขนส่งสินค้ าทางอากาศ ซึ่ง ได้ มีการจัดทาแผนฯ โดยสานักงานโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และได้ บรรจุเป็ นโครงการเร่งด่วนในการศึกษาแผนพัฒนาเขตปลอดอากร (Free Zone) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ซึ่งจะมุ่งเน้ นการพัฒนาให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ซึ่งเราคงเห็นได้ ชดั เจนจาก พรบ.ศุลกากร 2560 ที่มีการยกเลิกใบอนุญาตนาเข้ าสาหรับสินค้ า
ผ่านแดน ทาให้ เกิดกิจกรรมเพิ่มขึ ้นในเขตปลอดอากร (Free Zone) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมากกว่าเท่าตัว ทังนี
้ ท้ างสมาคมฯ จึงได้ เข้ าร่ วมเป็ น
คณะทางานฯ กับคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ (สนช.) เพราะเป็ นหน่วยงานที่อนุมตั แิ ผน โดยผมและนายนิธิธรได้ เข้ าไปมี
ส่วนร่ วมในการวางแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาดังกล่าว และมีผลสรุ ปคร่ าวๆ ก่อนจบแผนว่า บริ ษัท การท่าอากาศยาน จากัด (มหาชน) จะเริ่ มนา
ระบบ Free Zone Data Management System (FDMS) มาใช้ ในการเชื่อมโยงข้ อมูล แทนระบบ ACCS และหากสามารถเชื่อมโยงข้ อมูลในเขต
ปลอดอากรทัง้ 3 โซน เป็ นหนึง่ เดียวกันได้ ก็จะลดขันตอนในการด
้
าเนินพิธีการศุลกากรได้ มากขึ ้น ก่อให้ เกิดการคล่องตัวและง่ายต่อการทากิจกรรม
ต่างๆ ซึง่ คาดว่าจะดาเนินการได้ ตงแต่
ั ้ ไตรมาสแรกของปี หน้ า และภายในระยะเวลา 3 ปี จะพัฒนาระบบ FDMS ให้ สมบูรณ์ทงระบบเพื
ั้
่อให้ เกิดการ
ใช้ สิทธิประโยชน์ได้ อย่างเต็มที่ อีกประเด็นที่สาคัญในการจัดทาแนวทางการพัฒนา Airport Logistics Park ซึ่งสมาคมฯ คงต้ องร่วมมือกับสมาคม
ACBA เพื่อเป็ นสื่อกลางในการรวบรวมประเด็นปั ญหาที่ผ้ ปู ระกอบการซึ่งเป็ นสมาชิกได้ ประสบอยู่ โดยเฉพาะประเด็นกฎหมายที่ยงั เป็ นอุปสรรค
และต้ องการให้ ภาครัฐแก้ ไขปั ญหานัน้ ซึ่งผมจะนาไปเสนอต่อคณะทางานฯ สนช. หากมี ความคืบหน้ าอย่างไร ผมจะแจ้ งผ่านทาง e-Newsletter
และ สือ่ Social Media ทังหมดของสมาคมเป็
้
นระยะๆ โปรดติดตามความคืบหน้ านะครับ
สมาคมฯ ขอขอบคุณ คุณกฤชภาส์ นาฑีสวุ รรณ อดีตผู้จดั การสมาคมฯ และ คุณจารุวรรณ จันทร์ ดี อดีตผู้ช่วยผู้จดั การสมาคมฯ ที่ได้ ช่วย
บริ หารจัดการพัฒนาสมาคมฯ ให้ โดดเด่น และมีโครงสร้ างที่แข็งแกร่งในวันนี ้ ตามนโยบายของคณะกรรมการที่มงุ่ หวังไว้ ขออวยพรให้ ทงสองท่
ั้
าน
ประสบความสาเร็ จในหน้ าที่การงานใหม่ด้วยครับ และในเดือนนี ้มีขา่ วสารอะไรบ้ างที่นา่ สนใจ เราลองมาดูกันครับ
- ตัวเลขการส่ งออก: ในเดือนสิงหาคม มีมลู ค่า 22,794 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ขยายตัว 6.7% เนื่องจากการส่งออกสินค้ าสาคัญยังขยายตัว
ได้ ดี ทัง้ สินค้ ากลุ่มอุตสาหกรรมที่ขยายตัวร้ อยละ 5.8 และสินค้ าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่ขยายตัวร้ อยละ 4.1 ขณะที่การนาเข้ าเดือน
สิงหาคมมีมลู ค่า 23,383 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ ขาดดุลการค้ า 558 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ ส่งผลให้ 8 เดือนแรกของปี 2561 การส่งออกมี
มูลค่า 169,030 ล้ านเหรี ยญ ดอลลาร์ สหรัฐ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10 การนาเข้ ามีมลู ค่า 166,679 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐครับ
- การให้ บริ การระบบ e-Form D ASW กรมการค้ าต่างประเทศ ประกาศว่าโดยตังแต่
้ วนั ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เป็ นต้ นไป กรมฯ จะปิ ด
ระบบ EDI ส าหรั บ การยื่ น ขอ Form D (ATIGA) และเริ่ ม ใช้ ง านระบบ Form D ASW และ Form D ASW Attached Sheet โดยยื่ น ขอ Form D
2 ประเภทดังกล่าวสาหรับส่งออกไปอาเซียน 9 ประเทศ ด้ วยระบบ Digital Signature (DS) เท่านัน้ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมรองรับการให้ บริ การ
ดังกล่าวฯ ทางสมาคมฯ จึงได้ จดั ทาสรุปข้ อมูลมาแจ้ งให้ สมาชิกทราบครับ
- แจ้ งข่ าว กิจกรรมกอล์ ฟและโบว์ ล่ ิง จากการสารวจแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ มีผลสรุ ปว่าสมาชิก
เห็นด้ วยให้ จดั กิจกรรมกอล์ฟ,โบว์ลิ่ง และงานเลี ้ยงสังสรรค์สลับกัน 1 ปี เว้ น 1ปี คณะกรรมการทาฟ่ าจึงได้ กาหนดจัดการแข่ง “TAFA Friendship
Golf Tournament 2018 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และการแข่งขัน TAFA Friendship Bowling 2018 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 นี ้ครับ
โดยสมาคมฯ จะส่งรายละเอียดให้ สมาชิกทราบทางอีเมล์เพื่อยืนยันการเข้ าร่วมในเร็ ววันนี ้ครับ
สุดท้ ายนี ้ ขอให้ สมาชิกทุกท่านอ่านข่าวสารความคืบหน้ าของอุตสาหกรรมเราและเผยแพร่ให้ กับพนักงานในบริ ษัทสมาชิกต่อไปครับ
ชัยยงค์ เทียนวุฒิชยั
นายกสมาคม
สมาคม
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A Message from the Chairman
Fellow TAFA members
Welcome to TAFA e-Newsletter October edition. Regardless of what next year elected cabinet bring in, Thailand’s
first Strategic Master Plan for Air Transportation and Free Zone Pilot Project initiated by Office of Transport and Traffic
Policy and Planning (OTP) will continue. After TAFA tireless effort to unlock Free Zone has gained positive progress
evidently in Customs Law 2560 by cancellation of Import Permit for transshipments, number of activities at FZ has
doubled in its size this year. TAFA has also pushed for more support of this master plan. Khun Nitithorn, TAFA First Vice
Chairman, and I were appointed members of working committee under Sub-committee of Logistics Development within
the National Legislative Assembly (NLA), whose responsibility is to oversee and approve this budget plan. Also joining
this working group are ACBA, AOT, and related parties, where AOT has planned to implement Free Zone Data
Management System (FDMS) in order to streamline all data interchanging process among 3 Zones within FZ, which if
successfully implemented, would reduce time and costs of customs clearance process, increase efficiency, productivity,
and effectiveness tremendously. Timeline for phase 1 implement is planned to be in the 1st quarter of next year and
within 3 years the FDMS would be fully developed. As for Airport Logistics Park development plan, ACBA will also help
gathering issues about regulations and obstacles caused by related laws and submit to NLA for further action. I will
share more progress with you through TAFA’s e-channels, i.e. Newsletter, and all social media regularly. Please stay in
touch.
TAFA would like to thank Khun Krichapa Nathisuwan – former TAFA manager, and Khun Charuwan Chandee –
former Assistant manager for their roles in developing solid foundation for TAFA to thrive in the future as planned by
TAFA committee. We wish them all the success in their new career.
August 2018 Export worth 22,794 Million Dollars, a 6.7% increase due to both industry products and agriculture and
agricultural products expand 5.8% and 4.1% respectively while this month import reach 23,383 Million Dollars causing
558 Million Dollars trade deficit. In conclusion of the first 8 months of the year, export value accounts for 169,030
Million Dollars, 10% increase, and 166,679 Million Dollars on the import side.
e-Form D ASW service, Department of Foreign Trade (DFT) announces that as of 5 November 2018, DFT will retire
the EDI system that generate form D (ATIGA) and will start running the Form D ASW and Form D ASW Attached Sheet
system that will only work with Digital Signature (DS) for shipments going to 9 ASEAN nations. To all of you, please
prepare for this change and scroll down to see more information.
PR News: TAFA always encourage collaboration and strengthen members relationships as described in the policy.
This year we will organize TAFA Friendship Golf Tournament 2018 on 21st November and TAFA Friendship Bowling 2018
on 24th November. TAFA will soon send details and invitations of both events via e-mail so that you can confirm your
participation in timely manner.

Please stay tuned for further updates and kindly disseminate this newsletter to all your staff.

Chaiyong Theinvutichai
TAFA Chairman
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ตัวเลขการส่งออกเดือน สิงหาคม 2561

12 OCTOBER 2018

พาณิชย์ เผยยอดส่ งออกเดือนสิงหาคม 2561 มีมูลค่ า 22,794 ล้ าน
เหรี ยญดอลลาร์ สหรั ฐ พุ่งสูงสุดเป็ นประวัตกิ ารณ์ คาดการณ์ ส่งออก
ปี 2561 ขยายตัวร้ อยละ 9

เมื่อวันที่ 21 ก.ย.61 นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อานวยการสานักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์ การค้ า หรื อ สนค. เปิ ดเผยว่า ตัวเลขการส่งออกเดือนสิงหาคม 2561
มีมลู ค่าสูงที่สดุ ในประวัติการณ์นบั ตังแต่
้ ที่ไทยมีการส่งออกสินค้ าไปต่างประเทศ โดย
มีมูลค่าอยู่ที่ 22,794 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ ขยายตัว ร้ อยละ 6.7 เนื่องจากการ
ส่งออกสินค้ าสาคัญยังขยายตัวได้ ดี ทังสิ
้ นค้ ากลุม่ อุตสาหกรรมที่ขยายตัวร้ อยละ 5.8
และสินค้ าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่ขยายตัวร้ อยละ 4.1
ขณะที่การนาเข้ าเดือนสิงหาคมมีมลู ค่า 23,383 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ ขาด
ดุลการค้ า 558 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรั ฐ ส่งผลให้ 8 เดือนแรกของปี 2561 การ
ส่งออกมีมูลค่า 169,030 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10การนาเข้ ามีมลู ค่า 166,679 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ และการค้ าเกินดุล
2,300 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ

กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์สง่ ออกปี 2561 จะขยายตัวได้ ร้อยละ 9 โดยมีมลู ค่า 257,932 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ สาหรับปั จจัยเสีย่ งที่ต้อง
เฝ้ าติดตามในช่วงที่เหลือของปี ได้ แก่ เสถียรภาพของเศรษฐกิจโลก อัตราเเลกเปลี่ยนที่ยงั ผันผวน รวมถึงค่าเงินบาทที่แข็งค่า ซึ่งอาจจ ะส่งผลต่อ
สินค้ าเกษตร แต่มนั่ ใจว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยจะดูแลให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม พร้ อมแนะผู้ประกอบการให้ ซื ้อขายสินค้ าในสกุลเงินอื่นแทน
สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ เพื่อลดความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้น
สาหรับผลกระทบจากสงครามการค้ าของสหรัฐและจีน ยอมรับส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้ าไทยบางรายการ โดยเฉพาะเหล็ก อะลูมิเนียม
และแผงโซลาเซลล์ รวมถึงสินค้ ากลุม่ อิเล็กทรอนิกส์ที่สง่ ออกไปจีนลดลง
ซึ่งในการประชุมสานักงานส่งเสริ มการค้ าในต่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) เดือนตุลาคมนี ้ จะมีการหารื อเพื่อหาตลาดใหม่ทดแทนการส่งออกไป
ตลาดเดิม โดยเฉพาะตลาดเอเชียและอาเซียน ซึ่งเป็ นตลาดที่มีแนวโน้ มขยายตัว
สาเหตุที่การส่งออกเดือนสิงหาคมขยายตัวเป็ นบวกเป็ น
ผลจากการส่งออกสินค้ าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ขยายตัว 4.1% ได้ แก่ ผัก ผลไม้ สดแช่แข็ง กระป๋ องและ
แปรรู ป ข้ าว สาหรับการส่งออกสินค้ าเกษตรที่หดตัว เช่น
ยางพารา น า้ ตาลทราย ขณะที่ ก ารส่ ง ออกสิ น ค้ า
อุตสาหกรรมขยายตัว 5.8% ต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 18 จาก
สิ น ค้ าเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ น า้ มั น รถยนต์ อุ ป กรณ์ แ ละ
ส่ ว นประกอบ ส่ ว นสิ น ค้ าอุ ต สาหกรรมที่ ห ดตัว เช่ น
ทองคา เนื่องจากราคาลดมีผลต่อการนาเข้ าสูงขึ ้น
แหล่งที่มา https://workpointnews.com
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การประชุมคณะทางานพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทางอากาศไทย

หลัง จากที่ มี ก ารแต่ง ตัง้ คณะท างานพิ จ ารณาศึก ษาแนวทางการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ทางอากาศ ในคณะอนุกรรมาธิการศึกษาด้ าน โล
จิสติกส์ คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติแล้ ว ทาง
คณะทางานฯ ได้ มีกาหนดการให้ จดั ประชุมขึ ้นในทุกวันพุธของเดือนและ
มีกาหนดการดาเนินงานให้ แล้ วเสร็ จ ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
ทังนี
้ ้ ในการประชุม คณะทางานฯ เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ได้ มีการ
เชิญผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชน
มาแสดงความคิดเห็น ในประเด็นสาคัญเรื่ องต่างๆ อาทิเช่น การพัฒนา
เขตปลอดอากรในท่า อากาศยานสุว รรณภูมิ ใ ห้ มี โ อกาสเป็ น Airport
Logistics Park ซึ่ง การพัฒนาเขตปลอดอากรในท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ ให้ เป็ น Airport Logistics Park นันนอกเหนื
้
อจากกรมศุลกากรแล้ ว
ยังมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องหลายหน่วยงานดังนัน้ การพิจารณา
ประเด็ น ข้ อ กฎหมาย ที่ เ ป็ นอุป สรรคต่อ การพัฒ นา Airport Logistics
Park จึงต้ องพิจารณาประเด็นข้ อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ของหน่วยงาน
เหล่า นัน้ ร่ วมด้ วยทัง้ หมด และการพิ จารณาศึกษาจัดทาแนวทางการ
พัฒนา Airport Logistics Park ต้ องเริ่ มต้ นจากการทราบปั ญหาที่เป็ น
อุป สรรคส าคัญ ก่ อ น โดยภาคเอกชนซึ่ ง เป็ นผู้ป ระกอบการและเป็ น
สมาชิกของสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้ าทางอากาศจะเป็ นผู้ที่ทราบปั ญหา
ดีที่สดุ ดังนัน้ จึงเห็นควรให้ สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้ าทางอากาศไทย
และสมาคมการค้ าธุร กิ จการบิ นขนส่งสิน ค้ า ท าการรวบรวมประเด็น
ปั ญหาที่ผ้ ปู ระกอบการซึง่ เป็ นสมาชิกได้ ประสบอยู่ โดยเฉพาะในประเด็น
ข้ อ กฎหมายของแต่ละหน่ว ยงาน ที่ ยัง เป็ นอุป สรรคต่อ ผู้ประกอบการ
หรื อไม่เอือ้ อานวยให้ เกิ ดความสะดวก และผู้ประกอบการต้ องการให้
ภาครัฐแก้ ไขปั ญหานัน้ โดยขอให้ ระบุสภาพของปั ญหา สาเหตุ ผลเสียที่
เกิดขึ ้นต่อประเทศชาติ และข้ อเสนอแนะเพื่อการแก้ ไขปั ญหาต่อไป โดย
ยุทธศาสตร์ ระยะสัน้ ควรมุ่งเน้ นในเรื่ องการเพิ่มประสิทธิ ภาพของเขต
ปลอดอากรในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อให้ เกิดการใช้ พื ้นที่ได้ อย่าง
เต็มตามศักยภาพ และเมื่อท่ าอากาศยานสามารถรองรั บปริ มาณการ
ขนส่งสินค้ าได้ เพิ่มมากขึ ้น ก็เปรี ยบเสมือนประเทศมีประตูสปู่ ระเทศอื่นๆ

ที่เปิ ดกว้ างขึ ้น ทัง้ หมดนอกจากจะเป็ นการส่งเสริ มผู้ประกอบการด้ าน
โลจิสติกส์แล้ ว ยังรวมไปถึงผู้ผลิตและผู้สง่ ออก ที่จะได้ รับประโยชน์ด้วย
เมื่อมูลค่าการส่งออกขยายตัว เศรษฐกิจในภาพรวมย่อมจะดีขึ ้นตามไป
ด้ ว ย ส่ว นในระยะยาว ต้ อ งใช้ ท่ า อากาศยานสุว รรณภูมิ ใ ห้ เ ต็ ม ตาม
ประสิทธิ ภาพ ที่ได้ รับการออกแบบไว้ โดยใช้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ น Hub ในการขนส่ง สิ น ค้ า ทางอากาศของประเทศ และเป็ นศูน ย์
กระจายสินค้ าต่อไปยังท่าอากาศยานอื่น เช่น ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานอู่ตะเภา ทัง้ นี ้ โดยใช้ ความได้ เปรี ยบทางภูมิศาสตร์ ของ
ประเทศ และความสามารถในการมีท่าอากาศยานหลายแห่ง มาเป็ น
ปั จจัยขับเคลื่อนให้ ประเทศไทยมีความสามารถทางการแข่งขันในเรื่ อง
การขนส่งสินค้ าทางอากาศ ที่เหนือกว่าประเทศใกล้ เคียง

สาเหตุประการหนึ่งที่ท าให้ ก ฎหมาย กฎระเบี ยบในเรื่ อ งการขนส่ง
สินค้ าทางอากาศของประเทศไทยเป็ นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการและไม่
ก่อให้ เกิดการอานวยความสะดวก อาจเนื่องมาจากหน่วยงานภาครัฐ มัก
มองเรื่ อ งการลดขัน้ ตอนและการอ านวยความสะดวกว่ า จะท าให้
กระบวนการตรวจสอบ เกิดความหละหลวมหรื อเป็ นช่องทางให้ เกิดการ
ทุจริ ต ซึ่งในเรื่ องนี ้ต่างประเทศสามารถดาเนินการให้ ขนตอนเกิ
ั้
ดความ
รวดเร็ วแต่ยงั คงมีกระบวนการตรวจสอบที่รัดกุมได้ ดังนัน้ จึงควรศึกษา
แนวทางที่ประเทศอื่นทาได้ เช่น อาจอานวยความสะดวกโดยส่งเจ้ าหน้ าที่
ไปตรวจสอบสินค้ าตัง้ แต่ต้นทาง คือ ณ คลังสินค้ าของผู้ผลิต และนา
ระบบตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการควบคุมสิน ค้ าตังแต่
้ ต้น
ทาง แทนการที่ต้องนาสินค้ า มาตรวจสอบภายในท่าอากาศยานที่ทาให้
เกิดปั ญหาความแออัดในท่าอากาศยาน
ที่ สาคัญ ท่า อากาศยานสุว รรณภูมิ มี ค วามสามารถรองรั บ ปริ ม าณ
สินค้ าได้ 3 ล้ านตันต่อปี ดังนัน้ การสนับสนุนให้ ใช้ ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิเป็ นศูนย์กระจายสินค้ าทางอากาศและการถ่ายลาผ่านแดนสินค้ าเพื่อ
ส่ง สิ น ค้ า ต่ อ ไปยัง ท่ า อากาศยานต่ า งๆ ภายในประเทศ เป็ นการดึ ง
ศักยภาพของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมาใช้ ให้ เต็มประสิทธิภาพอีกด้ วย
Page 5 of 14

WWW.TAFATHAI.ORG

12 OCTOBER 2018

การประชุมคณะทางานพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทางอากาศไทย
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้ าทางอากาศไทย โดย นายนิธิธร สุขมนัส และ
นายสมบัติ ประสานศิลป์ชัย อุปนายกสมาคมฯ เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการกากับการศึกษา
โครงการศึกษาจัดทาแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย ครัง้ ที่ 3/2561 (ครัง้ ที่ 8) โดยมี
นายชัยวัฒน์ ทองคาคูณ ผู้อานวยการสานักงานโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็ นประธาน
ในการประชุมครัง้ นี ้ พร้ อมด้ วยนางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อานวยการสานักงานโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร ข้ าราชการ เจ้ าหน้ าที่ สนข. และผู้แทนจากกองทัพอากาศ กองทัพเรื อ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สานักงบประมาณ สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สมาคมธุรกิจสายการบิน บริ ษัท วิทยุการบิน
แห่ง ประเทศไทย จ ากัด บริ ษั ท การบิ น ไทย จ ากัด (มหาชน) บริ ษั ท ท่า อากาศยานไทย จ ากัด
(มหาชน) โดยการประชุมเป็ นการพิจารณาร่ างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) และร่ าง
แผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย (ฉบับปรั บปรุ ง) ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่ าง
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) (ฉบับปรับปรุง) และแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของ
ประเทศไทย (ฉบับปรับปรุง) และมอบหมายให้ ที่ปรึกษาฯ นาประเด็นข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ และฝ่ ายเลขานุการกากับการศึกษาฯ ไปพิจารณาปรับปรุ ง แก้ ไข ไว้ ในรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และแผนแม่บทการ
ขนส่งทางอากาศฯ ให้ มีความครบถ้ วนสมบูรณ์ตอ่ ไป ณ ห้ องประชุม 201 ชัน้ 2 อาคาร สนข.

ในการประชุมดังกล่าว ทางสมาคมฯ ได้ นาเสนอข้ อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
1.โครงการน าร่ อ ง Airport Logistics Park มี ข้ อ กัง วลว่าข้ อมูลส่วนใหญ่ ล้าสมัยแล้ ว เช่น พระราชบัญ ญัติ ศุลกากร พ.ศ.2560 ได้
แก้ ปัญหาที่ติดขัดไปหลายส่วนแล้ ว เหลือเพียงบางปั ญหาที่ต้องได้ รับการแก้ ไขเพิ่มเติม เช่น กรมศุลกากร ติดขัดกฎระเบียบข้ อไหนอย่างไร ก็ขอให้
ระบุเจาะจงให้ ชดั เจนถึงประเด็นปั ญหาเพื่อทางกรมศุลกากรจะได้ ดาเนินการแก้ ไขต่อไป
2.ทางเลือกในการพัฒนา Airport Logistics Park ที่ทางที่ปรึ กษาได้ เสนอมาทัง้ 2 รู ปแบบ ได้ แก่ 1)การแก้ ไขกฎหมายจะใช้ ระยะเวลา
แก้ ไข 3 ปี ขอให้ ที่ปรึ กษาระบุแนวทางการแก้ ไขกฎหมายและระเบียบให้ ชดั เจนเพื่อสามารถนามาดาเนินการได้ ทนั ที 2) การใช้ กฎหมายพิเศษใน
ลักษณะเดียวกับพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 (EEC) ที่ใช้ ระยะเวลาแก้ ไขเพียง 1 ปี ขอให้ ทางที่ปรึ กษาระบุ
รายละเอียดที่เป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ชดั เจน เพื่อนาไปปฏิบตั ิได้ ทนั ทีและดาเนินการได้ ในระยะเวลาสัน้
โดยที่ปรึ กษาได้ รับทราบและได้ นาประเด็นข้ อเสนอแนะเข้ าหารื อกับทางสมาคมฯ หลังจากวันประชุมดังกล่าว และได้ ขอความร่ วมมือ
สมาคมฯ โดยการให้ สมาชิกทาฟ่ า ที่เป็ นผู้ประกอบการในเขต Free Zone แสดงความคิดเห็นและให้ ข้อเสนอแนะต่อปั ญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของท่านหลังจากที่มีการ ประกาศใช้ พรบ.ศุลกากร 2560 ที่ผา่ นมา เพื่อรวบรวมนาไปปรับปรุงเนื อ้ หา
โครงการจัดทาแนวทางและขันตอนการพั
้
ฒนา Airport Logistics Park ให้ สามารถนาไปปฏิบตั ิได้ จริ ง และมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
คือ การทาให้ ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการบินและการขนส่งระดับอาเซียนต่อไป
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(แจ้งข่าว) การให้บริการระบบ e-Form D ASW

แนวทางการปฏิบัตสิ าหรั บผู้ประกอบการ
วันศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น. ปิ ดการใช้ งานระบบออก Form D (ATIGA) หากมีการยื่นขอรับ Form D
ผ่านระบบ EDI หรือ DS จะต้องมารับฟอร์ มให้ แล้วเสร็จ ภายในวันเสาร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ก่อนเวลา 15.00 น.
วันอาทิตย์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ผู้ประกอบการจะต้ องเตรียมความพร้ อมด้ านอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ให้ พร้ อม
ใช้ งานระบบ Digital Signature ให้ แล้วเสร็จ ขั้นตอนการเตรียมความพร้ อมให้ เข้ าที่
http://edi.dft.go.th/LinkClick.aspx?fileticket=IKJ3kjLrmCI%3d&tabid=37
วันจันทร์ ท่ ี 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. เริ่มใช้ งานระบบ e-form D ASW ผู้ประกอบการ
จะไม่ สามารถคัดลอก (Copy) Form D ที่เคยยื่นในระบบเดิมมาใช้ กับ ระบบ e-Form D ASW ได้
ผู้ท่ ยี ่ นื ขอ Form D ในรู ปแบบ XML File สามารถดาวน์ โหลดไฟล์ Schema Form D ASW ได้ ทางเว็บไซต์
กรมการค้ าต่ างประเทศ https://edi.dft.go.th/
ข้ อมูลดาวน์ โหลด
Schema CO
(มีข้อสงสัยเกี่ยวกับไฟล์ Schema ขอคาปรึกษาได้ ท่ ี คุณณัฐพงษ์ Email : Natthapong@nti.co.th)
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ข่ าวประชาสั มพันธ์
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TAFA ACTIVITIES

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 นายชัยยงค์ เทียนวุฒิชยั นายกสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้ าทางอากาศไทย ได้ เข้ าร่วมประชุมคณะทางาน
พิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทางอากาศ ในคณะอนุกรรมาธิการศึกษาด้ านโลจิสติกส์ครัง้ ที่ 4-2561
ณ ห้ องประชุม 103 ชัน้ 1 อาคารรัฐสภา 2

เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 คุณชัยยงค์ เทียนวุฒชิ ยั นายกสมาคมฯ
ได้ เข้ าร่วมแสดงความยินดี ในงานฉลองครบรอบ 20 ปี สมาคมตัวแทน
ออกของรับอนุญาตไทย(TACBA) ณ ห้ องมัฆวานรังสรรค์ ชัน้ 3 สโมสร
ทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้ าทางอากาศไทย
ได้ จดั ประชุมคณะกรรมการประจาเดือนกันยายน 2561 ครัง้ ที่ 6-9-2561
เพื่อรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 5-8/2561 และทาการประเมินผล
การจัดงานประชุม FAPAA รวมถึงการเข้ าร่วม ออกบูธในงาน TILOGLOGISTIX 2018 ที่ผา่ นมา
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เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 นายชัยยงค์ เทียนวุฒิชัย นายกสมาคม
ทาฟ่ า ได้ เ ข้ า ร่ ว มประชุม คณะท างานพิ จ ารณาศึก ษาแนวทางการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ทางอากาศ ครัง้ ที่ 5-2561 โดยในการประชุม
ครัง้ นี ้ ทางคณะทางานฯ ได้ เชิญผู้แทนจาก IATA นายหลุยส์ มอเซอร์
ผู้แทนจากสายการบิน Emirates Sky Cargo นายทศวรชาติ ฤกษ์ บาง
พลัด และ ผู้แทนจากสายการบิน Cargolux Airlines International
นางสาวชาลินี นันท์โคนนท์ มาให้ ข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะในการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ทางอากาศ และร่ วมกันวางแผนหาโอกาสที่จะ
ผลักดันให้ ประเทศไทยเป็ น Hub ในด้ านการขนส่งทางอากาศต่อไปใน
อนาคต การประชุมครัง้ นี ้จัดขึ ้นที่ ห้ องประชุมคณะกรรมาธิ การเลขที่
301 ชัน้ 3 อาคารรัฐสภา 2

เมื่ อ วัน ที่ 13 กั น ยายน 2561 สมาคมตัว แทนขนส่ ง สิ น ค้ า ทาง
อากาศไทย โดยนายสุวิชา บุญเต็ม ประธานอนุกรรมการสมาคมฯ
เข้ าร่ วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและกากับดูแล
ระบบ National Single Window (NSW) ครัง้ ที่ 4-2/2561 โดย
มี นายกุลิศ สมบัติ ศิ ริ อธิ บ ดี ก รมศุลกากร เป็ นประธานในการ
ประชุมครัง้ นี ้ จัดขึ ้น ณ ห้ องประชุมภาศกรวงศ์ ชัน้ 2 อาคาร 1 กรม
ศุลกากร

เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้ า
ทางอากาศไทย โดย นายชัยยงค์ เทียนวุฒิชยั นายกสมาคมฯ
ได้ เข้ าร่วมงานเลี ้ยง TCC & BoT ANNUAL GET TOGETHER
PARTY 2018

จั ด โดย หอการค้ าไทย สภาหอการค้ า แห่ ง

ประเทศไทย โดยมี คุณกลินท์ สารสิน ประธานหอการค้ าและ
สภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย เป็ นประธานกล่าวเปิ ดงาน ณ
สยามสมาคมในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ถนนอโศก มนตรี
กรุงเทพฯ
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วันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561 สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้ าทางอากาศไทย โดย นายชัยยงค์ เทียนวุฒิชยั นายกสมาคมฯ ได้ เข้ าร่วม
ประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาโลจิสติกส์ ครัง้ ที่ 10/2561 เพื่อหารื อแนวทางการขับเคลื่อนการ
พัฒนากาลังคนด้ านโลจิสติกส์และกาหนดแนวทางในการติดตาม ทบทวนเกี่ยวกับการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
กลุม่ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ให้ เป็ นที่ยอมรับในทุกภาคส่วน ณ ห้ องบอร์ ดรูม ชัน้ 17 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ระหว่ า งวัน ที่ 13 -14 กัน ยายน 2561 นายชัย ยงค์ เที ย นวุฒิ ชัย
นายกสมาคมฯ ได้ เข้ าร่ ว มโครงการสร้ างความร่ ว มมื อ การ
ดาเนินงานในเขตปลอดอากรและคลังสินค้ า Cargo Network ครัง้
ที่ 1/2561 จัดโดย บริ ษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) มี
วัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลีย่ นข้ อมูลข่าวสารด้ านการขนส่งสินค้ าทาง
อากาศและช่ ว ยสร้ างความสัม พัน ธ์ อัน ดีต่อ กัน จัด ขึน้ ที่ โรงแรม
สยาม เบย์ชอร์ รี สอร์ ท พัทยา ชลบุรี

วันเสาร์ ที่ 22 กันยายน 2561 สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้ าทางอากาศ
ไทย โดยนายชัยยงค์ เทียนวุฒิชัย นายกสมาคมทาฟ่ า , นายสุวิชา
บุ ญ เต็ ม ประธานอนุ ก รรมการฯ พร้ อมด้ วย คณะกรรมการ ,
คณะอนุกรรมการ, เจ้ าหน้ าที่สมาคมฯ และบริ ษัทสมาชิกทาฟ่ า ได้ เข้ า
ร่ วมกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลประเพณี THAI Cargo Sport Day
2018 ณ สนามฟุตบอล. "SOCCER WORLD CLASS"
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วันที่ 26 กันยายน 2561 นายชัยยงค์ เทียนวุฒิชยั นายกสมาคมทาฟ่ า พร้ อมด้ วย นายสุวิชา บุญเต็ม ประธานอนุกรรมการสมาคมฯ ได้ เข้ าร่วม
ประชุมคณะทางานพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทางอากาศ ครัง้ ที่ 6-2561 โดยการประชุมครัง้ นี ้จัดขึ ้น ณ ห้ องประชุม
คณะกรรมาธิการเลขที่ 301 ชัน้ 3 อาคารรัฐสภา 2 สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ

วั น ที่ 28 กั น ยายน 2561 สมาคมตัว แทนขนส่ ง
สินค้ าทางอากาศไทย โดย นายชัยยงค์ เทียนวุฒชิ ยั
นายกสมาคมฯ พร้ อมด้ ว ย นายสมบัติ ประสาน
ศิลป์ชัย อุปนายกสมาคมฯ เข้ า ร่ วมเป็ นเกียรติและ
แสดงความยิ น ดี กั บ บริ ษั ท ท่ า อากาศยานไทย
จากัด (มหาชน) ในงานครบรอบการดาเนินงาน 12
ปี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 6
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