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ลาํดบั สิทธิประโยชน์
 สิทธิประโยชน์เฉพาะสมาชิกสามญั

1 สามารถขอหนังสือรับรองสมาชิกภาพได ้(ทาํหนงัสือแจง้วตัถุประสงคใ์นการขอแต่ละครั! ง)

2 มีสิทธิใช้ตราสัญลกัษณ์ (Logo) ของสมาคมฯ เพื)อเผยแพร่ในสื)อสิ)งพิมพข์องบริษทัได้

3 มีสิทธิใช้ Liability Insurance  ประจาํปี และเขา้ร่วมสมัมนาชี!แจงวธีิการใชปี้ละ 1 ครั! ง  

4 มีสิทธิออกเอกสาร MT  FIATA B/L (คุม้ครองโดย Liability Insurance Group) 

5 มีสิทธิลงคะแนนเสียงในการ VOTE เรื)องตา่งๆ ของสมาคมฯ  1 เสียง/ 1 สมาชิก

6 มีสิทธิสมคัรเพื)อเขา้รับการเลือกตั!งเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 
 สิทธิประโยชน์ในการรับข้อมูลข่าวสาร

7 ได้รับข่าวสารข้อมูลตา่งๆ ที)เป็นประโยชน์จากสมาคมฯ เช่น หนงัสือเวยีนแจง้กฎระเบียบตา่งๆ หรือ
จากหน่วยงานที)เกี)ยวขอ้ง เช่น กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงการคลงั ฯลฯ 

8 ไดรั้บ TIFFA Handbook (ปีเวน้ปี) ซึ)งรวบรวมขา่วสารขอ้มูลที)เป็นประโยชน์ในภาคธุรกิจนี!  (ภาษาองักฤษ)

9 ไดรั้บ TIFFA Newsletter เป็นประจาํ ซึ)งจะรวบรวมขา่วสารขอ้มูลที)เป็นประโยชน์ในภาคธุรกิจนี!  (ภาษาไทย)

 สิทธิประโยชน์ในร่วมแสดงความคดิเห็น

10 มีสิทธิเสนอความคดิเห็นหรือใหค้าํแนะนาํตอ่สมาคมฯ หรือคณะกรรมการของสมาคมฯ ในเรื)องใดๆ 
อนัอยูใ่นวตัถุประสงคข์องสมาคมฯ เพื)อนาํมาซึ)งความเจริญรุ่งเรืองของสมาคมฯ และสมาชิก

 สิทธิประโยชน์ในการประชาสัมพนัธ์ชืNอบริษทัสมาชิก (ทางการตลาด)

11 สามารถเขา้ร่วมงานประเภท TRADE SHOW และ ROAD SHOW  เพื)อทาํ B2B ทั!งในประเทศและ     
นานาชาติ จดัโดยหน่วยงานที)เกี)ยวขอ้ง เช่น กรมการคา้ระหวา่งประเทศ / สภาหอการคา้ฯ เป็นตน้ 

12 ไดรั้บสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกจิกรรมของหน่วยงานระหวา่งประเทศ ที)สมาคมฯ เป็นสมาชิก 
เช่น FIATA / AFFA ตามที)สมาคมฯ ประกาศ

13 นํารายชืNอบริษัทท่านเผยแพร่ใน TIFFA Handbook และ TIFFA Website (www.tiffathai.org) ซึ)งจะมี
ผูเ้ยี)ยมชมเพื)อหาผูใ้หบ้ริการ รวมถึงเผยแพร่กบัหน่วยงานที)เกี)ยวขอ้งทั!งในและนอกประเทศ

 สิทธิประโยชน์การเข้าร่วมกจิกรรม/พฒันาองค์ความรู้/เชืNอมความสัมพนัธ์

14 ไดรั้บเชิญใหเ้ข้าร่วมประชุมใหญ่สามญัประจาํทุกๆ ปี  2 ท่าน / 1 สมาชิก  (โดยไม่มค่ีาใช้จ่าย) 

15 มีสิทธิเขา้ร่วมอบรม สัมมนา หวัขอ้ตา่งๆ ที)สมาคมฯ  หรือหน่วยงานอื)นๆ ที)เกี)ยวขอ้งจดัขึ!น
ซึ)งมีทั!งไม่เสียคา่ใชจ่้าย และเสียคา่ใชจ่้าย

16 ไดรั้บอตัราพเิศษในการเขา้ร่วมอบรม สมัมนาในหวัขอ้ที)สมาคมฯ จดัขึ!น ตามที)สมาคมฯ ประกาศ

17 สามารถเข้าร่วมกจิกรรมสันทนาการที)สมาคมฯ จดัขึ!น เช่น โบวลิ์)ง/กอลฟ์ เป็นตน้

 สิทธิประโยชน์อืNนๆ
18 สามารถขอนักศึกษาทีNผ่านการอบรมจากสถาบนั ITBS เพื)อไปทาํงาน หรือฝึกงานกบัทางบริษทัได ้

19 สามารถยืNนจดทะเบียนเป็นผูข้นส่งตอ่เนื)องหลายรูปแบบ (MTO)  ผา่นทางสมาคมฯ ได้

20 ไดรั้บโล่ห์แสดงความเป็นสมาชิกของสมาคมฯ  1 อนั / 1 สมาชิก (มอบในการประชุมใหญ่ประจาํปี)

21 ประนีประนอมกรณีพพิาท ระหวา่งสมาชิกดว้ยกนั
22 ได้รับความช่วยเหลอืในเรื)องที)เกี)ยวขอ้งกบักิจการอนัอยูใ่นวตัถุประสงคข์องสมาคมฯ จากสมาคมฯ 

เท่าที)จะอาํนวยไดต้ามความเหมาะสม
23 สิทธิประโยชน์อืNนๆ ตามความเหมาะสม และอยูใ่นวตัถุประสงคข์องสมาคมฯ (หากมี)



ลําดับ สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์ในลกัษณะทัNวไป

1  ไดรั้บข่าวสารข้อมูลตา่งๆ ที)เป็นประโยชน์จากสมาคมฯ เช่น หนงัสือเวยีนแจง้กฎระเบียบตา่งๆ หรือ
  จากหน่วยงานที)เกี)ยวขอ้ง เช่น กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงการคลงั ฯลฯ 

2   ไดรั้บ TIFFA Handbook (ปีเวน้ปี) รวบรวมขา่วสารขอ้มูลที)เป็นประโยชน์ในภาคธุรกิจนี!  (ภาษาองักฤษ)
3  ไดรั้บ TIFFA Newsletter เป็นประจาํ รวบรวมขา่วสารขอ้มูลความรู้ที)เกี)ยวขอ้ง (ภาษาไทย)
4  นาํรายชื)อของบริษทัท่านลงใน TIFFA Website (www.tiffathai.org) 
5  สามารถขอนักศึกษาที)ผา่นการอบรมจากสถาบนั ITBS เพื)อไปทาํงาน หรือฝึกงานกบัทางบริษทัได ้

สิทธิประโยชน์ในลกัษณะทีNเป็นทางการ (ลาํดบัทีN 6  - 11 สงวนสิทธิเฉพาะสมาชิกสามญัเท่านั^น)
* 6  สามารถขอหนังสือรับรองสมาชิกภาพได ้(ทาํหนงัสือแจง้วตัถุประสงคใ์นการขอแต่ละครั! ง)
* 7  มีสิทธิใช้ตราสัญลกัษณ์ (Logo) ของสมาคมฯ เพื)อเผยแพร่ในสื)อสิ)งพิมพข์องบริษทัได้

* 8  มีสิทธิใช ้Liability Insurance ประจาํปี และเขา้ร่วมสมัมนาชี!แจงวธีิการใชปี้ละ 1 ครั! ง  
* 9  มีสิทธิออกเอกสาร MT  FIATA B/L (คุม้ครองโดย Liability Insurance Group) 
* 10  มีสิทธิลงคะแนนเสียงในการ VOTE เรื)องตา่งๆ ของสมาคมฯ  1 เสียง/ 1 สมาชิก

* 11  มีสิทธิสมคัรเพื)อเขา้รับการเลอืกตั^งเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 

12  มีสิทธิเสนอความคดิเห็น หรือใหค้าํแนะนาํตอ่สมาคมฯ หรือคณะกรรมการของสมาคมฯ ในเรื)องใดๆ 

 อนัอยูใ่นวตัถุประสงคข์องสมาคมฯ เพื)อนาํมาซึ)งความเจริญรุ่งเรืองของสมาคมฯ และสมาชิก

13  ไดรั้บเชิญใหเ้ขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจาํทุกๆ ปี  2 ท่าน / 1 สมาชิก  (โดยไม่มค่ีาใช้จ่าย) 

14  ไดรั้บโล่ห์แสดงความเป็นสมาชิกของสมาคมฯ  1 อนั / 1 สมาชิก (มอบในการประชุมใหญ่ประจาํปี)

15  ไดรั้บความช่วยเหลอืในเรื)องที)เกี)ยวขอ้งกบักิจการอนัอยูใ่นวตัถุประสงคข์องสมาคมฯ จากสมาคมฯ 
  เท่าที)จะอาํนวยไดต้ามความเหมาะสม

16   ประนีประนอม กรณีพพิาทระหวา่งสมาชิกดว้ยกนั
17   สามารถยืNนจดทะเบียนเป็นผูข้นส่งตอ่เนื)องหลายรูปแบบ (MTO)  ผา่นทางสมาคมฯ ได้

 สิทธิประโยชน์ทางการประชาสัมพนัธ์ชืNอของบริษทัสมาชิก
18  สามารถเขา้ร่วมงานประเภท TRADE SHOW และ ROAD SHOW เพื)อทาํ  B2B ทั!งในประเทศและ     

 นานาชาติ ซึ)งจดัโดยหน่วยงานที)เกี)ยวขอ้ง เช่น กรมการคา้ระหวา่งประเทศ / สภาหอการคา้ฯ เป็นตน้ 

19  ไดรั้บสิทธิพิเศษในการเขา้ร่วมกจิกรรมของหน่วยงานระหว่างประเทศ ที)สมาคมฯ เป็นสมาชิก 
 เช่น FIATA / AFFA ตามที)สมาคมฯ ประกาศ

20  นาํรายชื)อบริษทัท่านลงใน TIFFA Handbook และ TIFFA Website (www.tiffathai.org)  ซึ)งจะมีผูเ้ยี)ยมชม
 เพื)อหาผูใ้หบ้ริการ เผยแพร่ใหก้บัหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที)เกี)ยวขอ้งทั!งในและนอกประเทศ

  สิทธิประโยชน์ทางการฝึกอบรม/พฒันาองค์ความรู้/เชืNอมความสัมพนัธ์
21  มีสิทธิเขา้ร่วมอบรม สัมมนา หวัขอ้ตา่งๆ ที)สมาคมฯ  หรือหน่วยงานอื)นๆ ที)เกี)ยวขอ้งจดัขึ!น

 ซึ)งมีทั!งไม่เสียคา่ใชจ่้าย และเสียคา่ใชจ่้าย
22  ไดรั้บอตัราพเิศษในการเขา้ร่วมอบรม สมัมนาในหวัขอ้ที)สมาคมฯ จดัขึ!น ตามที)สมาคมฯ ประกาศ
23  สามารถเขา้ร่วมกจิกรรมสันทนาการที)สมาคมฯ จดัขึ!น เช่น โบวลิ์)ง/กอลฟ์ เป็นตน้
24  สิทธิประโยชน์อนืๆ ตามความเหมาะสม และอยูใ่นวตัถุประสงคข์องสมาคมฯ (หากม)ี



ลาํดับ สิทธิประโยชน์

1 ไดรั้บข่าวสารข้อมูลต่างๆ ที)เป็นประโยชนจ์ากสมาคมฯ เช่น หนงัสือเวียนแจง้กฎระเบียบต่างๆ หรือ
จากหน่วยงานที)เกี)ยวขอ้ง เช่น กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงการคลงั ฯลฯ 

* 2 สามารถขอหนังสือรับรองสมาชิกภาพได ้(ทาํหนงัสือแจง้วตัถุประสงคใ์นการขอแต่ละครั! ง)
* 3 มีสิทธิใช้ตราสัญลกัษณ์ (Logo) ของสมาคมฯ เพื)อเผยแพร่ในสื)อสิ)งพิมพข์องบริษทัได้
* 4 มีสิทธิใช ้Liability Insurance ประจาํปี และเขา้ร่วมสมัมนาชี!แจงวิธีการใชปี้ละ 1 ครั! ง  
* 5 มีสิทธิออกเอกสาร MT  FIATA B/L (คุม้ครองโดย Liability Insurance Group) 
* 6 มีสิทธิลงคะแนนเสียงในการ VOTE  เรื)องต่างๆ ของสมาคมฯ  1 เสียง/ 1 สมาชิก
* 7 มีสิทธิสมคัรเพื)อเขา้รับการเลือกตั!งเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 

8 มีสิทธิเสนอความคิดเห็นหรือใหค้าํแนะนาํต่อสมาคมฯ หรือคณะกรรมการของสมาคมฯ ในเรื)องใดๆ 
อนัอยูใ่นวตัถุประสงคข์องสมาคมฯ เพื)อนาํมาซึ)งความเจริญรุ่งเรืองของสมาคมฯ และสมาชิก

9 ไดรั้บเชิญใหเ้ขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจาํทุกๆ ปี  2 ท่าน / 1 สมาชิก  (โดยไม่มีค่าใชจ่้าย) 
10 ไดรั้บโล่ห์แสดงความเป็นสมาชิกของสมาคมฯ  1 อนั / 1 สมาชิก (มอบในการประชุมใหญ่ประจาํปี)
11 ไดรั้บความช่วยเหลอืในเรื)องที)เกี)ยวขอ้งกบักิจการอนัอยูใ่นวตัถุประสงคข์องสมาคมฯ จากสมาคมฯ 

เท่าที)จะอาํนวยไดต้ามความเหมาะสม
12 ประนีประนอม กรณีพพิาทระหวา่งสมาชิกดว้ยกนั
13 สามารถยื)นจดทะเบียนเป็นผูข้นส่งต่อเนื)องหลายรูปแบบ (MTO)  ผา่นทางสมาคมฯ ได้

14
สามารถเขา้ร่วมงานประเภท TRADE SHOW และ ROAD SHOW  เพื)อทาํ B2B ทั!งในประเทศและ
นานาชาติ ซึ) งจดัโดยหน่วยงานที)เกี)ยวขอ้ง เช่น กรมการคา้ระหวา่งประเทศ / สภาหอการคา้ฯ เป็นตน้ 

15 มีสิทธิเข้าร่วมอบรม สัมมนา หวัขอ้ต่างๆ ที)สมาคมฯ  หรือหน่วยงานอื)นๆ ที)เกี)ยวขอ้งจดัขึ!น
ซึ)งมีทั!งไม่เสียค่าใชจ่้าย และเสียค่าใชจ่้าย

16 ไดรั้บอตัราพเิศษในการเขา้ร่วมอบรม สมัมนาในหวัขอ้ที)สมาคมฯ จดัขึ!น ตามที)ประกาศแจง้
17 ไดรั้บสิทธิพิเศษในการเขา้ร่วมกจิกรรมของหน่วยงานระหว่างประเทศ ที)สมาคมฯ เป็นสมาชิก 

เช่น  FIATA / AFFA  ตามที)สมาคมฯ ประกาศ
18 สามารถขอนักศึกษาที)ผา่นการอบรมจากสถาบนั ITBS เพื)อไปทาํงาน หรือฝึกงานกบับริษทัได ้
19 ไดรั้บ TIFFA Handbook ซึ) งรวบรวมข่าวสารขอ้มลูที)เป็นประโยชนใ์นภาคธุรกิจนี!  (ภาษาองักฤษ)

และนาํชื)อของบริษท่ัานลงใน Member List เพื)อเผยแพร่กบัหน่วยงานที)เกี)ยวขอ้ง ทั!งในและต่างประเทศ
20 ไดรั้บ TIFFA Newsletter เป็นประจาํ รวบรวมข่าวสารขอ้มลูที)เกี)ยวขอ้ง (ภาษาไทย)

21
นาํรายชื)อของบริษทัท่านลงใน TIFFA Website (www.tiffathai.org) ซึ) งจะมีผูเ้ขา้เยี)ยมชมและคน้หาผูใ้ห้
บริการ LSPs

22 สามารถเขา้ร่วมกจิกรรมสันทนาการตามที)สมาคมฯ จดัขึ!น เช่น โบวลิ์)ง/กอลฟ์ เป็นตน้

    23 สิทธิประโยชนอื์นๆ ตามความเหมาะสม และอยูใ่นวตัถุประสงคข์องสมาคมฯ (หากมี)


