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ระเบียบและขอ้ปฏิบตัิการสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของ 

สมาคมผูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ 

 
 

สมาคมผูร้บัจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่ง 

Thai International Freight Forwarders Association 

19 ชั้น 4 ถ. ศรีนครินทร ์แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพ 10260 ประเทศไทย 

โทร: 66-2-018-2828  โทรสาร: 66-2-018-2830 

อีเมล: center@tiffathai.org เวปไซต์: www.tiffathai.org 

 

   
วตัถุประสงคข์องสมาคมผูร้บัจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ มีดงัน้ี 

 
1. ส่งเสริมการประกอบวสิาหกิจท่ีเก่ียวกบัการรบัจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ 

2. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแกไ้ขอุปสรรคขดัขอ้งต่างๆ รวมทั้งเจรจาท าความตกลงกบับุคคลภายนอก 

เพ่ือเป็นประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิกใหส้อดคลอ้งและติดตามความเคล่ือนไหว

ของตลาดการคา้เก่ียวกบั ธุรกิจการรบัจดัการขนส่งสินคา้ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพ่ืออ านวย

ประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจการคา้อุตสาหกรรม การเงิน หรือเศรษฐกิจ 

3. ประสานความสามัคคี และ แลกเปล่ียนความรูค้วามคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ในทางวิชาการ  ข่าวสาร 

การคา้ ตลอดจนการวจิยัเก่ียวกบัการรบัจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ 

4. ขอสถิติหรือเอกสาร หรือขอทราบขอ้ความใดๆ จากสมาชิกเก่ียวกบัการด าเนินการรบัจดัการขนส่งสินคา้

ระหวา่งประเทศ ทั้งน้ีดว้ยความยนิยอมของสมาชิก 

5. ส่งเสริมกิจการการจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศใหไ้ดม้าตรฐานสากล 

6. รว่มมือกบัรฐับาล หรือหน่วยงานราชการ ในการส่งเสริมธุรกิจรบัจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ ให้

อยูใ่นมาตรฐานท่ีดี สอดคลอ้งกบันโยบายของทางราชการ 

7. ท าความตกลงหรือวางระเบียบใหส้มาชิกปฏิบติัหรืองดเวน้การปฎิบัติ เพ่ือใหก้ารประกอบวิสาหกิจของ

สมาชิกด าเนินการไปดว้ยความเรียบรอ้ย 

8. ส่งเสริมพลานามยั การกีฬา และจดังานบนัเทิงเป็นครั้งคราว 

9. ประนีประนอม ขอ้พิพาทระหวา่งสมาชิกหรือระหวา่งสมาชิกกบับุคคลภายนอก ในการประกอบวสิาหกิจ 

10. ใหค้วามอนุเคราะห์แก่สมาชิกในด้านงานสวสัดิการเท่าท่ีไม่เป็นการต้องหา้มตามมาตรา 22 แห่ง

พระราชบญัญติัการคา้ พ.ศ. 2509 (มอบส่วนลดในการจดัสมัมนาของสมาคมฯ) 

11. ไม่ด าเนินการในทางการคา้หรือการเมืองอยา่งใดทั้งส้ิน     

 

 

1. ช่ือและสถานที่ตั้งของสมาคมฯ 

2.วตัปุระสงคข์องสมาคมฯ 
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สมาชิกของสมาคมแบ่งสมาชิกออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่:-  
ก.  สมาชิกสามัญ จะต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้  
1. เป็นนิติบุคคลซ่ึงประกอบวิสาหกิจ เป็นผูร้ับจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนถูกตอ้งตาม

กฎหมาย 

2. มีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้เต็มจ านวน 5,000,000.00 บาท (หา้ลา้นบาทถว้น) 

3. ตอ้งประกอบธุรกิจรบัจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

4. กรรมการของนิติบุคคลตอ้งเป็นคนไทยอยา่งน้อย 1 ท่าน และจะตอ้งเป็นผูม้ีอ านาจผกูพนับริษัท  

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการของนิติบุคคลมีกรรมการต่างชาติร่วมดว้ย การลงนามเพื่อท านิติกรรมใดๆของ

กรรมการ ตอ้งมีกรรมการคนไทยร่วมลงนามดว้ย  

 โดยกรรมการของนิติบุคคลตอ้งเป็นผูม้ีประสบการณ์ในภาคธุรกิจรบัจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ      

ไม่ต  า่กว่า 3 ปี 

5. สมาชิกสามญั ตอ้งร่วมท าประกนัภยักลุ่มกบัสมาคมฯ เป็นประจ าทุกๆปี 

 

ข. สมาชิกสมทบ ไดแ้ก่ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลท่ีประกอบวิสาหกิจในทางการคา้อุตสาหกรรม หรือการเงิน อนั

เกี่ยวเน่ืองกบัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมาย 

 

ค. สมาชิกกิตติมาศักดิ์ ไดแ้ก่ บุคคลผูท้รงคุณวุฒิ หรือผูท่ี้คณะกรรมการเห็นว่าเป็นผูท่ี้ไดท้ าประโยชน์ หรืออาจท า

ประโยชน์ใหแ้ก่สมาคมผูร้บัจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ และรบัเป็นสมาชิกตามค าเชิญของคณะกรรมการแลว้ 

 
ค่าลงทะเบียนเขา้เป็นสมาชิก และ ค่าบ ารุงสมาคม  

 
1. สมาชิกสามญั ตอ้งช าระค่าลงทะเบียน 25,000.00 (สองหมื่นหา้พนับาทถว้น) และค่าบ ารุงรายปีๆละ 15,000.00 บาท 

(หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น) 

2. สมาชิกสามญั ตอ้งร่วมท า Group Liability Insurance กบัสมาคมฯทุกๆปี (ค่าเบ้ียประกนัภยัจะแจง้ใหท้ราบอีกครั้ง) 

3. สมาชิกสมทบ  ต้องช าระค่าลงทะเบียน 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และช าระค่าบ ารุงสมาคมรายปีๆละ 

10,000.00 บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถว้น)  

4. ค่ากิจกรรมสมาชิกสมัพนัธ ์3,000.00 (สามพนับาทถว้น) และค่ากิจกรรมประชาสัมพนัธ์ 2,500.00 บาท (สองพนัหา้

รอ้ยบาทถว้น) ทั้งสมาชิกสามญั และสมาชิกสมทบ  

(Baht twenty five thousand baht only) 

 

 

 

3. คุณสมบตัขิองสมาชิกและระเบียบการรบัสมัครเขา้เป็นสมาชิกของสมาคม 
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5. สมาชิกกิตติมาศกัดิ์ ไม่ตอ้งช าระค่าลงทะเบียน หรือค่าบ ารุงอยา่งใดทั้งส้ิน 

 

ทั้งน้ี ค่าใชจ้่ายตามขอ้ 1,2,3 และ 4 น้ัน ใหช้ าระพรอ้มกนัครั้งเดียวในช่วงตน้ปี  

 

หมายเหต:ุ  

1. ในกรณีไดร้บัการพิจารณาเขา้มาเป็นสมาชิกระหว่างปี สมาคมฯ จะเรียกเก็บค่าบ ารุงฯ นับจากวนัท่ีผ่านการ

พิจารณา จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปีน้ันๆ   

2. ในกรณีขอเปล่ียนแปลงสถานะภาพจากสมาชิกสมทบเป็นสมาชิกสามญั จะเก็บค่าลงทะเบียนจากผลต่างของ

ยอดค่าลงทะเบียน คือ 20,000.00 บาท (25,000 – 5,000) แต่ทั้งน้ี ตอ้งยื่นเอกสารเพิ่มเติมและไดร้ับ

การพิจารณาจากคณะกรรมการแลว้ 

 

การสมคัรเขา้เป็นสมาชิก 

 

 ผูท่ี้ประสงคจ์ะเขา้เป็นสมาชิกสามญัหรือสมาชิกสมทบของสมาคมฯ จะตอ้งยื่นความจ านงต่อสมาคมฯ ตาม

แบบฟอรม์ท่ีก าหนดไว ้

 ผูส้มคัรสมาชิกสามญั จะตอ้งมีหนังสือรบัรองจากสมาชิกสามญัของสมาคมฯ อยา่งนอ้ย 3 บริษทั พรอ้มแนบ

เอกสารท่ีไดม้ีการด าเนินธุรกรรมทางดา้นการขนส่งทางทะเลร่วมกนั 

 สมาคมฯ จะส่งผูแ้ทนไปเยี่ยมชมกิจการของผูส้มคัรสมาชิกสามญั เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการฯ

ต่อไป 

 

การพิจารณาค าขอสมคัรเขา้เป็นสมาชิก 

  

ใหเ้ลขาธิการสมาคม หรือกรรมการท าหน้าท่ีแทนเลขาธิการ น าใบสมคัรเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการใน

คราวต่อไป ครั้งแรกหลงัจากท่ีไดร้บัใบสมคัร เมื่อคณะกรรมการมีมติใหร้บัหรือไม่รบัผูใ้ดเขา้เป็นสมาชิก ใหเ้ลขาธิการมี

หนังสือแจง้ให้ผู ้สมัครทราบผลภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันลงมติสมาชิกภาพได้ จะต้องได้รับความเ ห็นชอบจาก

คณะกรรมการ จ านวนเสียงสามในส่ี จากจ านวนคณะกรรมการบริหารทั้งหมด 

ในกรณีสมาชิกสามัญ จะตอ้งรอการพิจารณา จากคณะกรรมการบริหารเป็นเวลา 1 เดือน หากไม่มีผูใ้ด

คดัคา้นจึงจะรบัเป็นสมาชิก 
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วนัเริ่มสมาชิกภาพ 

 

 สมาชิกภาพจะเร่ิมตั้งแต่วนัท่ีผูส้มคัรไดช้ าระค่าลงทะเบียนเป็นสมาชิก และค่าบ ารุงประจ าปีของสมาคมฯ

เรียบรอ้ยแลว้ ซ่ึงจะหลงัจากท่ีคณะกรรมการมีมติรบัเขา้เป็นสมาชิกแลว้ สมาคมฯ จะส่งหนังสือแจง้ค่าใชจ้่ายดงักล่าว 

 

เอกสารประกอบการสมคัร 

 

1. ใบส าคญัแสดงการจดทะเบียนบริษัทจ ากดั 

2. ใบทะเบียนการคา้กรมสรรพากร (ภพ. 20) 

3. หนังสือรบัรองการจดัตั้งบริษัทจ ากดั ออกใหไ้ม่เกิน 3 เดือน + วตัถุประสงค ์(หน้าแรกถึงหน้าสุดทา้ย) 

4. บญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้และจ านวนหุน้ (บอจ. 5) 

5. หนังสือรบัรองจากสมาชิกสามญัของสมาคมฯ จ  านวน 3 บริษทั (ท่ีลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทสมาชิก) 

พรอ้มแนบเอกสารท่ีแสดงว่าเคยด าเนินธุรกรรมขนส่งประเภท NVOCC & MTO ทางดา้น Sea Freight กบั

บริษัท น้ันๆ เช่น House B/L โดยจะตอ้งมีช่ือในฐานะผูข้นส่ง เป็นตน้ (กรณีสมคัรสมาชิกสามญั) 

*** สามารถตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสามญัของสมาคมฯ ไดท่ี้  www.tiffathai.org *** 

6. เอกสารรบัรองการประกอบธุรกรรมทางดา้น Freight Forwarding ติดตอ่มานานเกิน 1 ปี เช่น House B/L, 

ช่ือบริษัทคู่คา้ต่างประเทศ เป็นตน้ (กรณีสมคัรสมาชิกสามญั)  

 

Note:  

1. เอกสารประกอบการสมคัรสมาชิก จะตอ้งใหผู้ม้ีอ านาจลงนามพรอ้มประทบัตราส าคญั ของบริษทัทุก

หนา้ พรอ้มยืน่เอกสารการสมคัรทั้งหมด ไดท่ี้ท าการสมาคมฯ เลขท่ี 19 ชั้น 4 ถ. ศรีนครินทร ์แขวงบาง

นา เขตบางนา กรุงเทพ 10260 โทร. 02-018-2828  

2. ในกรณีสมคัรสมาชิกสมทบ จะไม่ออกหนังสือรบัรองสมาชิกภาพ และไม่สามารถน าโลโกข้องสมาคมไป

ใชง้านได ้

3. เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณา กรุณาตรวจสอบเอกสาร ใหค้รบถว้นก่อนจดัสง่ใหส้มาคมฯ 

 


