ทำเนียบสมำคม/ชมรม
ผูป้ ระกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก (03/12/2562)

สมำคม/ชมรม

ผู้ติดต่อ

1.สหพันธ์กำรขนส่งทำงบกแห่งประเทศไทย คุณอภิชำติ ไพรรุ่งเรือง
The Land Transport Federation of Thailand (ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบก
แห่งประเทศไทย)

ที่อยู่

อาคารสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า
ชัน้ ที่ 5(ห้อง516-517) เลขที่ 14
ถ.ไอซีดี แขวงคลองสามประเวศ
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
โทร.02-1728216-9
แฟกซ์. 02-1728220
e-mail : ltft.official@gmail.com

2.สมำคมขนส่งทำงบกแห่งประเทศไทย คุณพีระพัชร์ จิระวัฒนเอก 45/4 หมู่ 7 ถนนนครสวรรค์The Land Transportation Association (นายก)
พยุหะคีรี ต.ยางตาล อ.โกรกพระ
of Thailand
จ.นครสวรรค์ 60170
โทร. 089-858-4609 (เบอร์กลาง)
แฟกซ์. 056-247-229
e-mail :
siblor_nw@hotmail.com

สมำคม/ชมรม

ผู้ติดต่อ

ที่อยู่

3.สมำคมขนส่งสินค้ำและโลจิสติกส์
ไทย
Thai Transportation and Logistics
Association

คุณชุมพล สำยเชือ้ (นายก)

4.สมำคมขนส่งสินค้ำเพือ่ กำรนำเข้ำ
และส่งออก
Imports-Export Transport Association

คุณสมควร กล่ำแสง (นายก) 1519/71-72 ซ.ลาดพร้าว 41/1
ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร. 02-2494445-6
แฟกซ์. 02-2496239
e-mail:
imex.ta2016@gmail.com
pim_pts@yahoo.com

56/2D อาคารชุดเดอะรอยัลนาวิน
ทาวเวอร์ ถ.เชือ้ เพลิง แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-671-3620-1
แฟกซ์. 02-671-3621
e-mail: uniontrans50@ttla.or.th

สมำคม/ชมรม

5.สมำคมขนส่งภำคตะวันออก
Eastern Transportation Association

ผู้ติดต่อ

คุณโยธิน ตระหง่ำนศรี
(นายก)

6.สมำคมผู้ประกอบกำรขนส่งแหลมฉบัง คุณสุนีย ์ ภูตวิ ณิชย์ (นายก)
ชลบุรี
Laemchabang-chonburi Transportation
Association

ที่อยู่

201(มายองโอท๊อป) หมู่ 7
ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36
ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
e-mail :eastern.ta2009@gmail.com

62/221 หมู่ 9 ต.ทุง่ สุขลา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230
โทร. 094-4457872
แฟกซ์. 038-493467
e-mail: eta.eastern@gmail.com

สมำคม/ชมรม

ผู้ติดต่อ

ที่อยู่

7.สมำคมรถบรรทุกภำคตะวันตก
The Western Truck Association of
Thailand

พันโท.ดร.สินธพ แก้วพิจิตร 151/120 หลังโรงแรมเวล ถ.ราชวิถี
ต.พระปฐมเจดีย ์ อ.เมือง จ.นครปฐม
73000
โทร,แฟกซ์. 034-259563
e-mail: wtath2014@gmail.com

8.สมำคมขนส่งสินค้ำภำคอีสำน
Northeastern Transport Association

คุณพีระพล บุญชินวงศ์
(นายก)

226/5-6 ม.10 ถ.ราชสีมา-จักราช
ต.หัวทะเล อ.เมือง นครราชสีมา
30000
โทร.,แฟกซ์. 044-264238
โทร. 081-9551035 คุณกัญญพัฒน์
e-mail:
truckesan_nta@hotmail.com
http://www.nta-thailand.com

สมำคม/ชมรม

ผู้ติดต่อ

ที่อยู่

9.สมำคมโลจิสติกส์และขนส่งภำคใต้ (ASLT) คุณกิตติชัย ธรรมศิริพงษ์ 85/12 หมู่ 5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่
Association of Southern Logistics and (นายก)
จ.สงขลา 90110
Transportation
โทร,แฟกซ์. 074-800807
e-mail: aslt@hotmail.co.th

10.สมำคมผู้ประกอบกำรรถบรรทุก
นำ้ มันแห่งประเทศไทย
Petroleum Truck Hailier Association
of Thailand

คุณพชร มั่นถำวรวงศ์

11.สมำคมขนส่งสินค้ำจังหวัดตำก

คุณสุรชัย วีระสมเกียรติ

(นายก)

(นายก)

124/2 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.กลางแดด
อ. เมือง นครสวรรค์ 60000
โทร. 056-802-612-4 /
086-802-6124
แฟกซ์. 056-802-611
e-mail: ysk_tran@yahoo.com
8/23 ถ.สายเอเชีย ต.เม่สอด
อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทร. 055-547437
แฟกซ์. 055-547437

สมำคม/ชมรม

12.ชมรมรถบรรทุกจังหวัดลำปำง

13.สมำคมผู้ประกอบกำรขนส่ง
เกษตรกรรมและอุตสำหกรรม****
Association Transport Agriculture and
Industry

14.สมำคมผู้ประกอบกำรรถเครน
Professional Crane Association

ผู้ติดต่อ

ที่อยู่

คุณอภิชำติ เทอดเทียนวงศ์ 320/10 ม.11 ต.ชมพู่ อ.เมือง
(ประธานชมรม)
จ.ลาปาง 52100
โทร. 054-218900
แฟกซ์. 054-218900
คุณวรภพ ฉิมพันธ์ (นายก) โรงสีรตั นกูล 35 ม.5 ต.นาเฉลียง
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220
โทรศัพท์./ แฟกซ์. 056-565300

คุณสุทธิชัย ปิ ยรัตนวรสกุล 65/9 ม.6 ซ.เพชรเกษม126
(นายก)
ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.
กระทุม่ แบน จ.สมุทรสาคร
74130
60/2 หมู่ 8 ต.หนองปลาไหล
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
แฟกซ์. 038-703172
e-mail: pca@pcacrane.org
aecrane_thai@yahoo.com

สมำคม/ชมรม

ผู้ติดต่อ

ที่อยู่

15.สมำคมไทยโลจิสติกส์และกำรผลิต
(TLAP)
Thai Logistics And Production Society

คุณเกียรติพงษ์ สันตะบุตร อาคาร MIDI ชัน้ 2 เลขที่ 86/6 ซ.ตรีมิตร
(นายก)
ถ.พระราม4 แขวงพระโขนง เขต
คลองเตย กทม. 10110
โทร.02-7135283 /
089-6622553
แฟกซ์.02-7122976
e-mail: info@tlaps.or.th

16.สมำคมผู้รับจัดกำรขนส่งสินค้ำ
ระหว่ำงประเทศ(TIFFA)
Thai International Freight Forwarders
Association

คุณเกตติวทิ ย์ สุทธิสุนทรวงศ์ 19 ชัน้ 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนา
(นายก)
เขตบางนา กทม. 10260
)
โทร.02-0182828 ต่อ 88028805
แฟกซ์.02-0182830
e-mail: secretary@tiffathai.org /
tiffa@anet.th /
center@tiffathai.org

สมำคม/ชมรม

ผู้ติดต่อ

ที่อยู่

17.สมำคมผู้ประกอบกำรธุรกิจวัตถุ
คุณมหำบีร์ โกเดอร์ (นายก) 86/6 อาคารสานักพัฒนา
อันตรำย (HASLA)
อุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร
Hazardous Substances Logistics Association
ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์. 02-712-4226
แฟกซ์. 02-712-4227
e-mail: hasla@hasla.or.th
18.สมำพันธ์โลจิสติกส์ไทย
Thai Federation on logistics

นำงสำววัลภำ สถิรชวำล
(ประธานกิตติมศักดิ)์

99/126 หมู่ 16 ต.บางแก้ว
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
10540
โทรศัพท์. 0-20747901
แฟกซ์. 0-20747902
โทร,แฟกซ์. 02-7588795
e-mail: mail@thailog.org

สมำคม/ชมรม

19.สมำพันธ์ผู้ให้บริกำรโลจิสติกส์ไทย

ผู้ติดต่อ

คุณวิสำร ฉันท์เศรษฐ์
(ประธาน)

20.สมำคมโลจิสติกส์และขนส่งไทย

คุณสุริยำ คำสุวรรณ
(นายก)

ที่อยู่

19 ชัน้ 4 อาคารโปรเฟรท กรุ๊ป
ถ.ศรีนครินร์ แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260
02-6614005-8#21
e-mail: tlsps.tlsp@gmail.com
125/1 หมู1่ 4 ซ.กิ่งแก้ว 37
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540

E-mail:
suriya@v-servegroup.com
thongchai@ v-servegroup.com
transport2@ v-servegroup.com

21. สภำผู้ส่งสินค้ำทำงเรือแห่งประเทศ
ไทย
Thai National Shippers’ Council

คุณกัณญภัค
ตันติพพ
ิ ัฒน์พงศ์ (ประธาน)

1168/97อาคารลุมพีนีทาวเวอร์
ชัน้ 32 โซน C ถ.พระราม4
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร
กทม. 10120
โทรศัพท์. 02-6797555#200
แฟกซ์. 02-6797500-2
e-mail:
tnsc_secretariat@tnsc.com

สมำคม/ชมรม

22.สมำคมกำรค้ำโลจิสติกส์ไทยแห่ง
อนุภำคลุ่มแม่นำ้ โขง
Thai Logistics for Greater Mekong
Subregion Trade Association

ผู้ติดต่อ

คุณวีระชัย ศรีประเสริฐ
(นายก)

23. ชมรมขนส่งสินค้ำท่ำเรือแหลมฉบัง คุณนรำ อยู่สุข (ประธาน)

ที่อยู่

67/12 หมู่ 13 ถ.มิตรภาพ
ต.ท่าพระอ.เมือง จ.ขอนแก่น
40260
โทรศัพท์. 043-346681-3
แฟกซ์. 043-346300
e-mail: thaigmsa@gmail.com
sriprasert2011@hotmail.com
62/121 หมู่ 10 ต.ทุง่ สุขลา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail:
bnlogistics_nara@hotmail.com

24. สหพันธ์กำรขนส่งทำงรถบรรทุก
แห่งอำเซียน (ATF)
ASEAN trucking Federation

คุณสัญญวิทย์ เศรษฐโภคิน
(ประธาน)

14/84-85 ถ.พระราม 6
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน
กทม. 10330
โทรศัพท์.
แฟกซ์.02-2142850
e-mail: Praew.ltft@gmail.com

สมำคม/ชมรม

25. องค์กรควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศ (GIZ)
German International Cooperation

ผู้ติดต่อ

Mr.Tim Mahler
(Country Director GIZ
Thailand / Malays)

ที่อยู่

193/63 Lake Rajada Office
Complex,16 th Fl,
New Ratchadapisek Rd,
Klongtoey Bangkok 10110
T.02-6619273 F.02-6619281
Wilasinee.poonuchaphai@giz.de
charurin.pholhinkong@giz.de

26. หอกำรค้ำไทยและสภำหอกำรค้ำ
แห่งประเทศไทย

คุณกลินท์ สำรสิน
(ประธานกรรมการ)

150 ถ.ราชบพิตร แขวงวัดราชบพิตร
เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์.02-018-6888 #3970
แฟกซ์.02-6221879,
02-2253372
E-mail:
tcc@thaichamber.org
bot@thaichamber.org

สมำคม/ชมรม

ผู้ติดต่อ

ที่อยู่

27. สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

คุณเจน นำชัยศิริ (ประธาน)

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
โซน C ชัน้ 4 เลขที่ 60
ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กทม. 10110
โทรศัพท์.0-2345-1000
แฟกซ์.0-2345-1296-99
information@off.fti.or.th
98 อำคำรอรรถกระวี ชั้น 4
ซอยสุขุมวิท 26 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์.0-2661-4005-8
แฟกซ์.0-2661-4009
www.tacba.or.th

26. สมำคมตัวแทนออกของรับอนุญำต คุณเลิศชำย พงษ์โสภณ
(นายกสมาคม)
ไทย
Thai Authorized Customs Brokers
Association

