สิทธิประโยชน์ จากการเป็ นสมาชิกสมาคมผู้รับจัดการขนส่ งสินค้ าระหว่ างประเทศ
ลําดับ

สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์ เฉพาะสมาชิกสามัญ
1 สามารถขอหนังสื อรับรองสมาชิกภาพได้ (ทําหนังสื อแจ้งวัตถุประสงค์ในการขอแต่ละครั!ง)
มีสิทธิใช้ ตราสัญลักษณ์ (Logo) ของสมาคมฯ เพื)อเผยแพร่ ในสื) อสิ) งพิมพ์ของบริ ษทั ได้
3 มีสิทธิ ใช้ Liability Insurance ประจําปี และเข้าร่ วมสัมมนาชี!แจงวิธีการใช้ปีละ 1 ครั!ง
4 มีสิทธิ ออกเอกสาร MT FIATA B/L (คุม้ ครองโดย Liability Insurance Group)
5 มีสิทธิลงคะแนนเสี ยงในการ VOTE เรื) องต่างๆ ของสมาคมฯ 1 เสี ยง/ 1 สมาชิก
6 มีสิทธิสมัครเพื)อเข้ารับการเลือกตั!งเป็ นคณะกรรมการบริ หารสมาคมฯ
สิทธิประโยชน์ ในการรับข้ อมูลข่ าวสาร
7 ได้ รับข่ าวสารข้ อมูลต่างๆ ที)เป็ นประโยชน์จากสมาคมฯ เช่น หนังสื อเวียนแจ้งกฎระเบียบต่างๆ หรื อ
จากหน่วยงานที)เกี)ยวข้อง เช่น กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิ ชย์ กระทรวงการคลัง ฯลฯ
8 ได้รับ TIFFA Handbook (ปี เว้นปี ) ซึ) งรวบรวมข่าวสารข้อมูลที)เป็ นประโยชน์ในภาคธุรกิจนี! (ภาษาอังกฤษ)
9 ได้รับ TIFFA Newsletter เป็ นประจํา ซึ) งจะรวบรวมข่าวสารข้อมูลที)เป็ นประโยชน์ในภาคธุรกิจนี! (ภาษาไทย)
สิทธิประโยชน์ ในร่ วมแสดงความคิดเห็น
10 มีสิทธิ เสนอความคิดเห็นหรื อให้คาํ แนะนําต่อสมาคมฯ หรื อคณะกรรมการของสมาคมฯ ในเรื) องใดๆ
อันอยูใ่ นวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ เพื)อนํามาซึ)งความเจริ ญรุ่ งเรื องของสมาคมฯ และสมาชิก
สิทธิประโยชน์ ในการประชาสัมพันธ์ ชืNอบริษทั สมาชิก (ทางการตลาด)
11 สามารถเข้าร่ วมงานประเภท TRADE SHOW และ ROAD SHOW เพื)อทํา B2B ทั!งในประเทศและ
นานาชาติ จัดโดยหน่วยงานที)เกี)ยวข้อง เช่น กรมการค้าระหว่างประเทศ / สภาหอการค้าฯ เป็ นต้น
12 ได้รับสิ ทธิ พิเศษในการเข้ าร่ วมกิจกรรมของหน่วยงานระหว่างประเทศ ที)สมาคมฯ เป็ นสมาชิก
เช่น FIATA / AFFA ตามที)สมาคมฯ ประกาศ
13 นํารายชืNอบริษัทท่ านเผยแพร่ ใน TIFFA Handbook และ TIFFA Website (www.tiffathai.org) ซึ) งจะมี
ผูเ้ ยีย) มชมเพื)อหาผูใ้ ห้บริ การ รวมถึงเผยแพร่ กบั หน่วยงานที)เกี)ยวข้องทั!งในและนอกประเทศ
2

สิทธิประโยชน์ การเข้ าร่ วมกิจกรรม/พัฒนาองค์ ความรู้ /เชืNอมความสัมพันธ์
ี ่ าใช้ จ่าย)
14 ได้รับเชิญให้เข้ าร่ วมประชุมใหญ่ สามัญประจําทุกๆ ปี 2 ท่าน / 1 สมาชิก (โดยไม่ มค
15 มีสิทธิ เข้าร่ วมอบรม สั มมนา หัวข้อต่างๆ ที)สมาคมฯ หรื อหน่วยงานอื)นๆ ที)เกี)ยวข้องจัดขึ!น
ซึ)งมีท! งั ไม่เสี ยค่าใช้จ่าย และเสี ยค่าใช้จ่าย
16 ได้รับอัตราพิเศษในการเข้าร่ วมอบรม สัมมนาในหัวข้อที)สมาคมฯ จัดขึ!น ตามที)สมาคมฯ ประกาศ
17 สามารถเข้ าร่ วมกิจกรรมสั นทนาการที)สมาคมฯ จัดขึ!น เช่น โบว์ลิ)ง/กอล์ฟ เป็ นต้น
สิทธิประโยชน์ อนืN ๆ
N ่านการอบรมจากสถาบัน ITBS เพื)อไปทํางาน หรื อฝึ กงานกับทางบริ ษทั ได้
18 สามารถขอนักศึกษาทีผ
N จดทะเบียนเป็ นผูข้ นส่งต่อเนื)องหลายรู ปแบบ (MTO) ผ่านทางสมาคมฯ ได้
19 สามารถยืน
20 ได้รับโล่ ห์แสดงความเป็ นสมาชิกของสมาคมฯ 1 อัน / 1 สมาชิก (มอบในการประชุมใหญ่ประจําปี )
ิ าท ระหว่างสมาชิกด้วยกัน
21 ประนีประนอมกรณีพพ
22 ได้ รับความช่ วยเหลือในเรื) องที)เกี)ยวข้องกับกิจการอันอยูใ่ นวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ จากสมาคมฯ
เท่าที)จะอํานวยได้ตามความเหมาะสม
ืN ๆ ตามความเหมาะสม และอยูใ่ นวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ (หากมี)
23 สิ ทธิประโยชน์ อน

สมาคมฯ
ได้ รับรางวัล
สมาคมฯ
ดีเด่ นในปี
2549

ลําดับ

สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์ ในลักษณะทัวN ไป
1 ได้รับข่ าวสารข้ อมูลต่างๆ ที)เป็ นประโยชน์จากสมาคมฯ เช่น หนังสื อเวียนแจ้งกฎระเบียบต่างๆ หรื อ
จากหน่วยงานที)เกี)ยวข้อง เช่น กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิ ชย์ กระทรวงการคลัง ฯลฯ
2 ได้รับ TIFFA Handbook (ปี เว้นปี ) รวบรวมข่าวสารข้อมูลที)เป็ นประโยชน์ในภาคธุรกิจนี! (ภาษาอังกฤษ)
3 ได้รับ TIFFA Newsletter เป็ นประจํา รวบรวมข่าวสารข้อมูลความรู ้ที)เกี)ยวข้อง (ภาษาไทย)
4 นํารายชื)อของบริ ษทั ท่านลงใน TIFFA Website (www.tiffathai.org)
5 สามารถขอนักศึกษาที)ผา่ นการอบรมจากสถาบัน ITBS เพื)อไปทํางาน หรื อฝึ กงานกับทางบริ ษทั ได้
สิทธิประโยชน์ ในลักษณะทีเN ป็ นทางการ (ลําดับทีN 6 - 11 สงวนสิทธิเฉพาะสมาชิกสามัญเท่ านั^น)
* 6 สามารถขอหนังสือรับรองสมาชิกภาพได้ (ทําหนังสื อแจ้งวัตถุประสงค์ในการขอแต่ละครั!ง)
* 7 มีสิทธิใช้ ตราสัญลักษณ์ (Logo) ของสมาคมฯ เพื)อเผยแพร่ ในสื) อสิ) งพิมพ์ของบริ ษทั ได้
* 8 มีสิทธิใช้ Liability Insurance ประจําปี และเข้าร่ วมสัมมนาชี!แจงวิธีการใช้ปีละ 1 ครั!ง
* 9 มีสิทธิออกเอกสาร MT FIATA B/L (คุม้ ครองโดย Liability Insurance Group)
* 10 มีสิทธิลงคะแนนเสียงในการ VOTE เรื) องต่างๆ ของสมาคมฯ 1 เสี ยง/ 1 สมาชิก
* 11 มีสิทธิสมัครเพื)อเข้ารับการเลือกตั^งเป็ นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
12 มีสิทธิเสนอความคิดเห็น หรื อให้คาํ แนะนําต่อสมาคมฯ หรื อคณะกรรมการของสมาคมฯ ในเรื) องใดๆ
อันอยูใ่ นวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ เพื)อนํามาซึ)งความเจริ ญรุ่ งเรื องของสมาคมฯ และสมาชิก
13 ได้รับเชิญให้เข้าร่ วมประชุมใหญ่ สามัญประจําทุกๆ ปี 2 ท่าน / 1 สมาชิก (โดยไม่ มคี ่ าใช้ จ่าย)
14 ได้รับโล่ ห์แสดงความเป็ นสมาชิกของสมาคมฯ 1 อัน / 1 สมาชิก (มอบในการประชุมใหญ่ประจําปี )
15 ได้รับความช่ วยเหลือในเรื) องที)เกี)ยวข้องกับกิจการอันอยูใ่ นวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ จากสมาคมฯ
เท่าที)จะอํานวยได้ตามความเหมาะสม
16 ประนีประนอม กรณีพพิ าทระหว่างสมาชิกด้วยกัน
17 สามารถยืนN จดทะเบียนเป็ นผูข้ นส่งต่อเนื)องหลายรู ปแบบ (MTO) ผ่านทางสมาคมฯ ได้
สิทธิประโยชน์ ทางการประชาสัมพันธ์ ชืNอของบริษทั สมาชิก
18 สามารถเข้าร่ วมงานประเภท TRADE SHOW และ ROAD SHOW เพื)อทํา B2B ทั!งในประเทศและ
นานาชาติ ซึ)งจัดโดยหน่วยงานที)เกี)ยวข้อง เช่น กรมการค้าระหว่างประเทศ / สภาหอการค้าฯ เป็ นต้น
19 ได้รับสิ ทธิพิเศษในการเข้าร่ วมกิจกรรมของหน่ วยงานระหว่ างประเทศ ที)สมาคมฯ เป็ นสมาชิก
เช่น FIATA / AFFA ตามที)สมาคมฯ ประกาศ
20 นํารายชื)อบริ ษทั ท่านลงใน TIFFA Handbook และ TIFFA Website (www.tiffathai.org) ซึ)งจะมีผเู ้ ยีย) มชม
เพื)อหาผูใ้ ห้บริ การ เผยแพร่ ให้กบั หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที)เกี)ยวข้องทั!งในและนอกประเทศ
สิทธิประโยชน์ ทางการฝึ กอบรม/พัฒนาองค์ ความรู้ /เชืNอมความสัมพันธ์
21 มีสิทธิเข้าร่ วมอบรม สัมมนา หัวข้อต่างๆ ที)สมาคมฯ หรื อหน่วยงานอื)นๆ ที)เกี)ยวข้องจัดขึ!น
ซึ)งมีท! งั ไม่เสี ยค่าใช้จ่าย และเสี ยค่าใช้จ่าย
22 ได้รับอัตราพิเศษในการเข้าร่ วมอบรม สัมมนาในหัวข้อที)สมาคมฯ จัดขึ!น ตามที)สมาคมฯ ประกาศ
23 สามารถเข้าร่ วมกิจกรรมสันทนาการที)สมาคมฯ จัดขึ!น เช่น โบว์ลิ)ง/กอล์ฟ เป็ นต้น
24 สิทธิประโยชน์ อนื ๆ ตามความเหมาะสม และอยูใ่ นวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ (หากมี)

ลําดับ

สิทธิประโยชน์

1

ได้รับข่ าวสารข้ อมูลต่างๆ ที)เป็ นประโยชน์จากสมาคมฯ เช่น หนังสื อเวียนแจ้งกฎระเบียบต่างๆ หรื อ
จากหน่วยงานที)เกี)ยวข้อง เช่น กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิ ชย์ กระทรวงการคลัง ฯลฯ
สามารถขอหนังสื อรับรองสมาชิกภาพได้ (ทําหนังสื อแจ้งวัตถุประสงค์ในการขอแต่ละครั!ง)
มีสิทธิ ใช้ ตราสั ญลักษณ์ (Logo) ของสมาคมฯ เพื)อเผยแพร่ ในสื) อสิ) งพิมพ์ของบริ ษทั ได้
มีสิทธิ ใช้ Liability Insurance ประจําปี และเข้าร่ วมสัมมนาชี!แจงวิธีการใช้ปีละ 1 ครั!ง
มีสิทธิ ออกเอกสาร MT FIATA B/L (คุม้ ครองโดย Liability Insurance Group)
มีสิทธิ ลงคะแนนเสี ยงในการ VOTE เรื) องต่างๆ ของสมาคมฯ 1 เสี ยง/ 1 สมาชิก
มีสิทธิ สมัครเพื)อเข้ารับการเลือกตั!งเป็ นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
มีสิทธิ เสนอความคิดเห็นหรื อให้คาํ แนะนําต่อสมาคมฯ หรื อคณะกรรมการของสมาคมฯ ในเรื) องใดๆ
อันอยูใ่ นวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ เพื)อนํามาซึ) งความเจริ ญรุ่ งเรื องของสมาคมฯ และสมาชิก
ได้รับเชิญให้เข้าร่ วมประชุมใหญ่ สามัญประจําทุกๆ ปี 2 ท่าน / 1 สมาชิก (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)
ได้รับโล่ ห์แสดงความเป็ นสมาชิกของสมาคมฯ 1 อัน / 1 สมาชิก (มอบในการประชุมใหญ่ประจําปี )
ได้รับความช่ วยเหลือในเรื) องที)เกี)ยวข้องกับกิจการอันอยูใ่ นวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ จากสมาคมฯ
เท่าที)จะอํานวยได้ตามความเหมาะสม
ประนีประนอม กรณีพพิ าทระหว่างสมาชิกด้วยกัน
สามารถยื)นจดทะเบียนเป็ นผูข้ นส่ งต่อเนื)องหลายรู ปแบบ (MTO) ผ่านทางสมาคมฯ ได้
สามารถเข้าร่ วมงานประเภท TRADE SHOW และ ROAD SHOW เพื)อทํา B2B ทั!งในประเทศและ
นานาชาติ ซึ) งจัดโดยหน่วยงานที)เกี)ยวข้อง เช่น กรมการค้าระหว่างประเทศ / สภาหอการค้าฯ เป็ นต้น
มีสิทธิ เข้ าร่ วมอบรม สั มมนา หัวข้อต่างๆ ที)สมาคมฯ หรื อหน่วยงานอื)นๆ ที)เกี)ยวข้องจัดขึ!น
ซึ) งมีท! งั ไม่เสี ยค่าใช้จ่าย และเสี ยค่าใช้จ่าย
ได้รับอัตราพิเศษในการเข้าร่ วมอบรม สัมมนาในหัวข้อที)สมาคมฯ จัดขึ!น ตามที)ประกาศแจ้ง
ได้รับสิ ทธิ พิเศษในการเข้าร่ วมกิจกรรมของหน่ วยงานระหว่ างประเทศ ที)สมาคมฯ เป็ นสมาชิก
เช่น FIATA / AFFA ตามที)สมาคมฯ ประกาศ
สามารถขอนักศึกษาที)ผา่ นการอบรมจากสถาบัน ITBS เพื)อไปทํางาน หรื อฝึ กงานกับบริ ษทั ได้
ได้รับ TIFFA Handbook ซึ) งรวบรวมข่าวสารข้อมูลที)เป็ นประโยชน์ในภาคธุรกิจนี! (ภาษาอังกฤษ)
และนําชื)อของบริ ษทั ่านลงใน Member List เพื)อเผยแพร่ กบั หน่วยงานที)เกี)ยวข้อง ทั!งในและต่างประเทศ
ได้รับ TIFFA Newsletter เป็ นประจํา รวบรวมข่าวสารข้อมูลที)เกี)ยวข้อง (ภาษาไทย)
นํารายชื)อของบริ ษทั ท่านลงใน TIFFA Website (www.tiffathai.org) ซึ) งจะมีผเู ้ ข้าเยี)ยมชมและค้นหาผูใ้ ห้
บริ การ LSPs
สามารถเข้าร่ วมกิจกรรมสั นทนาการตามที)สมาคมฯ จัดขึ!น เช่น โบว์ลิ)ง/กอล์ฟ เป็ นต้น
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23 สิ ทธิ ประโยชน์อืนๆ ตามความเหมาะสม และอยูใ่ นวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ (หากมี)

