ระเบียบและข้อปฏิบตั ิการสมัครเข้าเป็ นสมาชิกของ
สมาคมผูร้ บั จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
1. ชื่อและสถานที่ต้งั ของสมาคมฯ
สมาคมผูร้ บั จัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
Thai International Freight Forwarders Association

19 ชั้น 4 ถ. ศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนื อ เขตบางนา กรุงเทพ 10260 ประเทศไทย
โทร: 66-2-018-2828 โทรสาร: 66-2-018-2830
อีเมล: center@tiffathai.org เวปไซต์: www.tiffathai.org

2.วัตปุ ระสงค์ของสมาคมฯ
วัตถุประสงค์ของสมาคมผูร้ บั จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ มีดงั นี้
1.
2.

ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
สนับสนุ นและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทาความตกลงกับบุคคลภายนอก
เพื่อเป็ นประโยชน์ ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิกให้สอดคล้องและติดตามความเคลื่อนไหว
ของตลาดการค้าเกี่ยวกับ ธุ รกิจการรับจัดการขนส่งสินค้า ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่ออานวย
ประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจการค้าอุตสาหกรรม การเงิน หรือเศรษฐกิจ
3. ประสานความสามัค คี และ แลกเปลี่ ยนความรูค้ วามคิ ด เห็ น ซึ่ งกัน และกัน ในทางวิช าการ ข่าวสาร
การค้า ตลอดจนการวิจยั เกี่ยวกับการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
4. ขอสถิติหรือเอกสาร หรือขอทราบข้อความใดๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการดาเนิ นการรับจัดการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ด้วยความยินยอมของสมาชิก
5. ส่งเสริมกิจการการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศให้ได้มาตรฐานสากล
6. ร่วมมือกับรัฐบาล หรือหน่ วยงานราชการ ในการส่งเสริมธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ให้
อยูใ่ นมาตรฐานที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของทางราชการ
7. ทาความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิ บตั ิ หรืองดเว้นการปฎิบัติ เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจของ
สมาชิกดาเนิ นการไปด้วยความเรียบร้อย
8. ส่งเสริมพลานามัย การกีฬา และจัดงานบันเทิงเป็ นครั้งคราว
9. ประนี ประนอม ข้อพิพาทระหว่างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก ในการประกอบวิสาหกิจ
10. ให้ค วามอนุ เคราะห์แก่ ส มาชิ ก ในด้านงานสวัส ดิ ก ารเท่ าที่ ไม่ เป็ นการต้องห้ามตามมาตรา 22 แห่ ง
พระราชบัญญัติการค้า พ.ศ. 2509 (มอบส่วนลดในการจัดสัมมนาของสมาคมฯ)
11. ไม่ดาเนิ นการในทางการค้าหรือการเมืองอย่างใดทั้งสิ้ น
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3. คุณสมบัตขิ องสมาชิกและระเบียบการรับสมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคม
สมาชิกของสมาคมแบ่งสมาชิกออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่:ก. สมาชิกสามัญ จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1. เป็ นนิ ติบุคคลซึ่งประกอบวิสาหกิจ เป็ นผูร้ ับจัดการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบี ยนถูกต้องตาม
กฎหมาย
2. มีทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วเต็มจานวน 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
3. ต้องประกอบธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. กรรมการของนิ ติบุคคลต้องเป็ นคนไทยอย่างน้อย 1 ท่าน และจะต้องเป็ นผูม้ ีอานาจผูกพันบริษัท
 ในกรณี ที่คณะกรรมการของนิ ติบุคคลมีกรรมการต่างชาติร่วมด้วย การลงนามเพื่อทานิ ติกรรมใดๆของ
กรรมการ ต้องมีกรรมการคนไทยร่วมลงนามด้วย
 โดยกรรมการของนิ ติบุคคลต้องเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ในภาคธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ไม่ต ่ากว่า 3 ปี
5. สมาชิกสามัญ ต้องร่วมทาประกันภัยกลุ่มกับสมาคมฯ เป็ นประจาทุกๆปี
ข. สมาชิกสมทบ ได้แก่ บุคคลธรรมดา หรือนิ ติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจในทางการค้าอุตสาหกรรม หรือการเงิน อัน
เกี่ยวเนื่ องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
ค. สมาชิกกิตติมาศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อผูท้ ี่คณะกรรมการเห็นว่าเป็ นผูท้ ี่ได้ทาประโยชน์ หรืออาจทา
ประโยชน์ให้แก่สมาคมผูร้ บั จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และรับเป็ นสมาชิกตามคาเชิญของคณะกรรมการแล้ว

ค่าลงทะเบียนเข้าเป็ นสมาชิก และ ค่าบารุงสมาคม
1. สมาชิกสามัญ ต้องชาระค่าลงทะเบียน 25,000.00 (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และค่าบารุงรายปี ๆละ 15,000.00 บาท
(หนึ่ งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
2. สมาชิกสามัญ ต้องร่วมทา Group Liability Insurance กับสมาคมฯทุกๆปี (ค่าเบี้ ยประกันภัยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
3. สมาชิ ก สมทบ ต้อ งช าระค่ า ลงทะเบี ย น 5,000.00 บาท (ห้า พัน บาทถ้ว น) และช าระค่ า บ ารุ งสมาคมรายปี ๆละ
10,000.00 บาท (หนึ่ งหมื่นบาทถ้วน)
4. ค่ากิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ 3,000.00 (สามพันบาทถ้วน) และค่ากิจกรรมประชาสัมพันธ์ 2,500.00 บาท (สองพันห้า
ร้อยบาทถ้วน) ทั้งสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ
(Baht twenty five thousand baht only)
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5. สมาชิกกิตติมาศักดิ์ ไม่ตอ้ งชาระค่าลงทะเบียน หรือค่าบารุงอย่างใดทั้งสิ้ น
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายตามข้อ 1,2,3 และ 4 นั้น ให้ชาระพร้อมกันครั้งเดียวในช่วงต้นปี
หมายเหตุ:
1. ในกรณีได้รบั การพิจารณาเข้ามาเป็ นสมาชิกระหว่างปี สมาคมฯ จะเรียกเก็บค่าบารุงฯ นับจากวันที่ผ่านการ
พิจารณา จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปี นั้นๆ
2. ในกรณีขอเปลี่ยนแปลงสถานะภาพจากสมาชิกสมทบเป็ นสมาชิกสามัญ จะเก็บค่าลงทะเบียนจากผลต่างของ
ยอดค่าลงทะเบียน คือ 20,000.00 บาท (25,000 – 5,000) แต่ท้งั นี้ ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมและได้รับ
การพิจารณาจากคณะกรรมการแล้ว

การสมัครเข้าเป็ นสมาชิก
 ผูท้ ี่ประสงค์จะเข้าเป็ นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกสมทบของสมาคมฯ จะต้องยื่นความจานงต่อสมาคมฯ ตาม
แบบฟอร์มที่กาหนดไว้
 ผูส้ มัครสมาชิกสามัญ จะต้องมีหนังสือรับรองจากสมาชิกสามัญของสมาคมฯ อย่างน้อย 3 บริษทั พร้อมแนบ
เอกสารที่ได้มีการดาเนิ นธุรกรรมทางด้านการขนส่งทางทะเลร่วมกัน
 สมาคมฯ จะส่งผูแ้ ทนไปเยี่ยมชมกิจการของผูส้ มัครสมาชิกสามัญ เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุ มคณะกรรมการฯ
ต่อไป
การพิจารณาคาขอสมัครเข้าเป็ นสมาชิก
ให้เลขาธิการสมาคม หรือกรรมการทาหน้าที่แทนเลขาธิการ นาใบสมัครเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการใน
คราวต่อไป ครั้งแรกหลังจากที่ได้รบั ใบสมัคร เมื่อคณะกรรมการมีมติให้รบั หรือไม่รบั ผูใ้ ดเข้าเป็ นสมาชิก ให้เลขาธิการมี
หนั งสื อ แจ้งให้ผู้ส มัค รทราบผลภายใน 7 วัน นั บ ตั้งแต่ วัน ลงมติ ส มาชิ ก ภาพได้ จะต้อ งได้รับ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการ จานวนเสียงสามในสี่ จากจานวนคณะกรรมการบริหารทั้งหมด
ในกรณี สมาชิกสามัญ จะต้องรอการพิจารณา จากคณะกรรมการบริหารเป็ นเวลา 1 เดือน หากไม่มีผูใ้ ด
คัดค้านจึงจะรับเป็ นสมาชิก
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วันเริ่มสมาชิกภาพ
สมาชิกภาพจะเริ่มตั้งแต่วนั ที่ผูส้ มัครได้ชาระค่าลงทะเบียนเป็ นสมาชิก และค่าบารุงประจาปี ของสมาคมฯ
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะหลังจากที่คณะกรรมการมีมติรบั เข้าเป็ นสมาชิกแล้ว สมาคมฯ จะส่งหนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายดังกล่าว
เอกสารประกอบการสมัคร
1.
2.
3.
4.
5.

ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทจากัด
ใบทะเบียนการค้ากรมสรรพากร (ภพ. 20)
หนังสือรับรองการจัดตั้งบริษัทจากัด ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน + วัตถุประสงค์ (หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย)
บัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ และจานวนหุน้ (บอจ. 5)
หนังสือรับรองจากสมาชิกสามัญของสมาคมฯ จานวน 3 บริษทั (ที่ลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทสมาชิก)
พร้อมแนบเอกสารที่แสดงว่าเคยดาเนิ นธุรกรรมขนส่งประเภท NVOCC & MTO ทางด้าน Sea Freight กับ
บริษัท นั้นๆ เช่น House B/L โดยจะต้องมีชื่อในฐานะผูข้ นส่ง เป็ นต้น (กรณีสมัครสมาชิกสามัญ)
*** สามารถตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสามัญของสมาคมฯ ได้ที่ www.tiffathai.org ***
6. เอกสารรับรองการประกอบธุรกรรมทางด้าน Freight Forwarding ติดต่อมานานเกิน 1 ปี เช่น House B/L,
ชื่อบริษัทคู่คา้ ต่างประเทศ เป็ นต้น (กรณีสมัครสมาชิกสามัญ)
Note:
1. เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก จะต้องให้ผมู้ ีอานาจลงนามพร้อมประทับตราสาคัญ ของบริษทั ทุก
หน้า พร้อมยืน่ เอกสารการสมัครทั้งหมด ได้ที่ทาการสมาคมฯ เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ. ศรีนครินทร์ แขวงบาง
นา เขตบางนา กรุงเทพ 10260 โทร. 02-018-2828
2. ในกรณีสมัครสมาชิกสมทบ จะไม่ออกหนังสือรับรองสมาชิกภาพ และไม่สามารถนาโลโก้ของสมาคมไป
ใช้งานได้
3. เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณา กรุณาตรวจสอบเอกสาร ให้ครบถ้วนก่อนจัดส่งให้สมาคมฯ
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