
 

 เรียน คณุลกูค้า / Dear Customers, 

บริษัท ไทยอินเตอร์เนชัน่แนล เรนท์ อะ คาร์ จํากดั (Avis Rent A Car Thailand) มีความยินดีและขอขอบพระคณุเป็นอย่างยิ่งที่

ท่านมีความสนใจสมคัรเปิดเครดิตกบัทางบริษัท / Thai International Rent A Car Co Ltd(Avis Rent A Car Thailand) thank you for 

your interested in opening credits with us. 

ทัง้นี ้กรุณากรอกใบสมคัร ตามฟอร์มเอกสารแนบ และเตรียมสําเนาเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง

โดยกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม เอกสารที่นําสง่มีดงันี ้/ Please complete the application form, the details of which attached hereto, 

and also prepared supporting documents with authorized person signature as follows 

    หนงัสอืรับรองบริษัท (อพัเดทลา่สดุไมเ่กิน 6 เดือน) / Certificate Affidavit (update not over 6 months) 

    ภพ.20 / Por. Por. 20 (Certificate of VAT Registration or VAT20) 

    สาํเนาบตัรประชาชนผู้มีอํานาจในการอนมุตัิการเช่า / Copy of authorized person’s ID card 

    งบดลุและงบกําไรขาดทนุ ย้อนหลงั 3 ปี / Balance Sheet and Income statement (Dating back 3 years) 

    เอกสารข้อมลูเครดิตบรูโร / Credit Bureau (download form at https://www.ncb.co.th/) 

    ใบสมคัร / Application Form 

และสง่เอกสารดงักลา่วข้างต้นทางไปรษณีย์มาที่บริษัท ทางบริษัทจะดําเนินการขออนมุตัิและจะแจ้งผลกลบัให้ทราบหลงัจากท่านได้รับ

การอนมุตัิเครดิตแล้ว / Please send the documents to the company by post. We will process and inform you back after 

finishing approval processes. 

กรุณาตรวจสอบเอกสารข้างต้นให้ครบถ้วนก่อนจดัส่ง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ดําเนินการพิจารณาอนุมตัิเครดิตหากเอกสารไม่

ครบถ้วน / Please check the required documents above. Company reserves the right not to process if the documents 

incomplete 

หากท่านมีข้อสงสยั หรือต้องการสอบถามข้อมลูเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ 02-251131 / If you have any inquiry, please feel 

free to contact us at 02-251131 

 

 ขอแสดงความนบัถือ / Best Regards, 

บริษัท ไทยอินเตอร์เนชัน่แนล เรนท์ อะ คาร์ จํากดั 

Thai International Rent A Car Co., Ltd 

https://www.ncb.co.th/
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 (บริษัทผูเ้ช่า / Company Renter)   

           ใบสมคัรขอเปิดเครคติ / เง่ือนไขและวธิีปฏบิัติ 
Credit Term Application / Terms & Conditions 

Corporate Billing 

 

 

ช่ือบริษทั / Company Name              : ___________________________________________________________ 

หมายเลขสมาชิก / Avis Corporate No. : _________________________________________________________ 

 

ข้อมูลทั่วไปของบริษทัผู้เช่า / Company Renter Details: 

ช่ือจดทะเบียนของบริษทั (ภาษาไทย) / Company Registered Name (In Thai):  

________________________________________________________________________________ 

ช่ือจดทะเบียนของบริษทั (ภาษาองักฤษ) / Company Registered Name (In English):  

________________________________________________________________________________ 

ท่ีอยูบ่ริษทั / Company Address: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

โทรศพัท ์/ Telephone No.: ____________________________ โทรสาร / Fax No.: ___________________________ 

ประเภทของธุรกิจ / Type of Business: ____________________________________________________________ 

ผูติ้ดต่อ / Contact Person – ช่ือและนามสกุล / Name and Surname: _____________________________________________ 

ต าแหน่ง / Position: _______________________________อีเมล / Email: _______________________________ 

โทรศพัท ์/ Telephone No.: ___________________________ โทรสาร / Fax No.: ____________________________ 

อีเมลหลกัส าหรับส่งยนืยนัการจอง / Official email for booking confirmation: _______________________________________ 

ผูมี้อ  านาจในการอนุมติัให้เช่ารถ กระท าการแทนบริษทั / Name of Authorized Person (who are eligible to approve car rental) 

 1) ______________________________________      

 2) ______________________________________ 

 3) ______________________________________ 

 4) ______________________________________ 
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 (บริษัทผูเ้ช่า / Company Renter) 

 

ข้อมูลทางบัญชี / Account Information: 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี / Tax ID No.: _______________________ เลขท่ีจดทะเบียน / Registration No.: __________________ 

ช่ือผูติ้ดต่อในแผนกบญัชี / Contact Person Name in Account Department: _________________________________________ 

ต าแหน่ง / Position: ______________________________ อีเมล / Email: _______________________________ 

โทรศพัท ์/ Telephone No.: __________________________ โทรสาร / Fax No.: _____________________________ 

โทรศพัทมื์อถือ / Mobile Phone No.: ____________________________________________________________ 

 
เง่ือนไขและวธิีปฏิบัติ / Terms and Conditions: 

1) ใบสัง่ซ้ือ / Purchasing Order (PO) – บริษทัผูเ้ช่าตอ้งออกใบสัง่ซ้ือพร้อมกบัใบจองรถยนตแ์ละส่งมายงัแผนกรับจองของเอวิสทุกคร้ังท่ีจะท าการจอง

ใชร้ถยนต ์หากเอวิสไม่ไดรั้บใบสัง่ซ้ือและใบจองรถยนตจ์ากบริษทัผูเ้ช่า ทางเอวิสขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการจองรถยนตใ์ห้กบับริษทัผูเ้ช่า หาก

เอวิสได้รับใบจองรถยนต์เพียงอย่างเดียว จะถือว่าใบจองนั้นเป็นใบสั่งซ้ือท่ีสามารถเรียกเก็บค่าบริการได้โดยสมบูรณ์ กรณีลูกคา้ตอ้งการใช้รถ

ระยะเวลามากกวา่ท่ีแจง้ในใบสัง่ซ้ือ บริษทัผูเ้ช่าจะตอ้งออกใบสัง่ซ้ือเพ่ิมเติมส่งมาให้แผนกรับจองของเอวิส  

Company Renter must send Purchasing Order and Reservation Form to Avis at Call Center every time of placing a car reservation.  If Avis does 

not receive Purchasing Order and Reservation Form, Avis reserves the right to reject such reservation from the Company Renter. If Avis receive 

only Reservation Form, it will be recognized as PO and you will be charge for your reservation. If the renter wants to extend the rental period as 

stated in the PO, the Company Renter must send the additional PO to Avis at Call Center. 

2) เม่ือเอวิสอนุมติัเครดิตเทอมน้ีให้แก่บริษทัผูเ้ช่าแลว้ ผูเ้ช่าตอ้งมีการใช้บริการรถเช่าอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ โดยเอวิสจะท าการตรวจสอบยอดการใช้

บริการรถเช่า หากบริษทัผูเ้ช่าไม่ไดมี้การใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ืองเอวิสมีสิทธ์ิยกเลิกการให้เครดิตแก่บริษทัผูเ้ช่าทนัทีโดยไม่ตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้ 

Credit Term – Company Renter must uses Avis service regularly and continually of which Avis will check the rental record of the Company 

Renter thru our system. If the Company Renter does not use Avis service regularly and continually, Avis reserves the right to cancel credit term of 

the Company Renter without prior notice.  

3) เอวิสขอสงวนสิทธ์ิในการระงบัหรือยกเลิกการให้เครดิตแก่บริษทัผูเ้ช่า หากบริษทัผูเ้ช่าไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขและวิธีปฏิบติัตามท่ีตกลงกนั รวมทั้งไม่

ช าระหรือช าระค่าเช่าไม่ตรงตามเวลาท่ีตอ้งช าระค่าเช่ารถยนตร์วมทั้งค่าประกนัภยัและค่าบริการจ่ายต่างๆ และ/หรือค่าเสียหายต่างๆ ตามท่ีเอวิส ได้

วางบิลเรียกเก็บโดยไม่ตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้ 

Avis reserves the right to suspend or terminate credit term granted to the Company Renter without prior notice if the Company Renter does not 

follow terms and conditions of rental as agreed, including in the case that the Company Renter does not make a payment or payment over the due 

date of payment date, insurance and other optional fees, and/or charge on car damage which the Company Renter receives the invoice from Avis.  

4) การช าระเงิน / Payment – เอวิสเป็นผูก้  าหนดวิธีการและวนัท่ีส าหรับการส่งใบเรียกเก็บเงินให้แก่บริษทัผูเ้ช่า บริษทัผูเ้ช่าไม่สามารถปฏิเสธวิธีการ

และวนัท่ีส าหรับการส่งใบเรียกเก็บเงิน บริษทัผูเ้ช่าตอ้งด าเนินการช าระเงินโดยการโอนเงินเขา้บญัชีของเอวิสหรือวิธีการอ่ืนตามท่ีตกลง ภายใน

ก าหนด 30 วนั นบัตั้งแต่วนัส้ินสุดสญัญาของการเช่ารถคร้ังนั้นๆ กรณีบริษทัผูเ้ช่า ใช้บริการมากกว่าจ านวนวนัท่ีท าจอง บริษทัผูเ้ช่าตกลงท่ีจะช าระ

ค่าบริการตามใบสัง่จองและยอดค่าบริการเพ่ิมเติมให้ครบถว้น กรณีบริษทัผูเ้ช่าใชบ้ริการต ่ากวา่จ านวนวนัท่ีท าจอง บริษทัผูเ้ช่าจะช าระตามยอดท่ีท า

จองมา โดยเอวิสจะท าการคืนเงินค่าส่วนต่างเขา้บญัชีบริษทัผูเ้ช่า ตามระยะเวลาท่ีก าหนด โดยสามารถโอนเงินไดต้ามรายละเอียดท่ีปรากฏดา้นล่าง  
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Avis will set the method and date to send the invoice to the Company Renter and the Company Renter have to pay the rental within 30 days from 

the end of the rental agreement of each rental. If the Company Renter extend the rental longer than the booking period, the Company Renter 

agrees to pay all the full amount including additional rental amount. If the Company Renter return the car earlier than the booking period, the 

Company Renter have to pay the full amount then the different rental amount will refund to your account.   

Company Renter must transfer payment to Avis bank account details as follow: 

ธนาคาร   : ไทยพาณิชย ์มหาชน จ ากดั (สาขาชิดลม) 

Bank Name   : Siam Commercial Bank Public Company Ltd. (Chidlom Branch) 

ช่ือบญัชี / Account Name                   : ไทย อินเตอร์เนชัน่แนล เรนท ์อะคาร์ จ  ากดั / Thai International Rent A Car Co., Ltd. 

เลขท่ีบญัชี / Account No.                   : 001-3-16128-5 (กระแสรายวนั / Current Account) 

บริษทัผูเ้ช่าเป็นผูรั้บผิดชอบค่าโอนและค่าด าเนินการต่างๆส าหรับการโอน ซ่ึงเอวิสตอ้งไดรั้บเงินครบตามจ านวนท่ีเรียกเก็บไป 

The Company Renter shall be responsible for the bank charges including fees and other expenses arising in connection therewith. Avis must be 

received the full amount as charges on invoice. 

5) กรณีผูเ้ช่าใชร้ถผิดกฎจราจร บริษทัผูเ้ช่าจะตอ้งรับผิดชอบช าระค่าปรับและค่าด าเนินการให้แก่เอวิส ดว้ยวิธีการเดียวกนักบัการช าระค่าเช่า 

In case the renter breaks the traffic law, the Company Renter must pay the traffic fines and administration fee to Avis by must transfer payment to 

Avis bank account same method as the rental payment. 

บริษทัผูเ้ช่าตอ้งช าระเงินให้แก่เอวิสเม่ือไดรั้บใบเรียกเก็บเงินแลว้ในระยะเวลาไม่เกินตามจ านวนวนัท่ีเอวิสอนุมติัให้ส าหรับวางบิลแต่ละคร้ังการให้

เครดิตเทอมกบับริษทัผูเ้ช่าไดส้ิ้นสุดลงทนัทีตามท่ีเอวิสเห็นสมควร 

Company Renter must make payment to Avis upon receiving invoice from Avis within the period of credit term agreed with Avis for each service 

rendering. If the Company Renter fails to pay for each service rendering within the period specified above and not following the terms & 

conditions of Credit term, Avis will cancel the credit term that approved for Company Renter suddenly. 

6)    กรณีท่ีผูเ้ช่าช าระเงินค่าเช่า ค่าปรับค่าด าเนินการ ค่าเสียหาย ล่าชา้เกินก าหนดระยะเวลาท่ีเอวิสให้เครดิตกบัท่าน บริษทัผูเ้ช่ายนิยอมช าระดอกเบ้ียใน

อตัราร้อยละ 15 ต่อปี ของยอดเงินท่ีคา้งช าระ พร้อมทั้งค่าใชจ่้ายและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีเอวิสเรียกเก็บตั้งแต่วนัท่ีผิดนดั จนถึงวนัท่ีผูเ้ช่าไดช้ าระหน้ี

ตามใบแจง้หน้ีครบถว้น ทั้งน้ีกรณีท่ีเอวิสตอ้งให้ส านกังานกฎหมายออกหนงัสือทวงถามให้ช าระหน้ี หรือให้พนกังานไปตรวจสอบสถานท่ีเพ่ือ

ติดตามหน้ีท่ีคา้งช าระ บริษทัผูเ้ช่าตกลงยนิยอมช าระค่าติดตามทวงถาม, ค่าทนายความ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆอนัเกิดจาการติดตามหน้ี เป็นรายคร้ัง ใน

อตัราคร้ังละ 1,000 บาท ให้แก่เอวิส 

  In case where the Company Renter fails to make the payment on the due date, the Company Renter agrees to pay for an interest fee 15% per year 

of the full outstanding amount from the overdue date until all outstading balance is paid in full. If Avis have to issue a collection letter from a law 

firm or send the staff to visit for collect the debt, the Company Renter is obliged to pay 1,000 Bath fee for lawyer fee and other fees each time Avis 

has to ask for payment. 

7)   การจอง / Booking – บริษทัผูเ้ช่าจะตอ้งท าการจองผ่านทางแผนกรับจอง หรือ ช่องทางการจองออนไลน์ท่ีเอวิสก าหนด ดว้ยช่ือผูใ้ช้และรหัสทีไดรั้บ

หลงัจากการอนุมติัเครดิต ซ่ึงจะถือว่าการสั่งจองนั้นเป็นการสั่งจองท่ีถูกตอ้ง และบริษทัผูเ้ช่า หรือ ผูเ้ช่า จะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจองคร้ัง

นั้น โดยบริษทัผูเ้ช่าและเอวิสเห็นพอ้งตรงกนัว่าการจองทางช่องทางออนไลน์ ด้วยการล็อกอินตามท่ีก าหนด ถือเป็นการจองของบริษทัผูเ้ช่า และ

บริษทัผูเ้ช่าตอ้งส่งใบจองรถยนตพ์ร้อมลายเซ็นตผ์ูมี้อ  านาจท าจองมายงัแผนกรับจองของเอวิส 
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Company Renter must make a reservation via Avis call center or online channel with user and password which given by Avis after credit term 

approve and it will be recognized as complete reservation. The Company Renter or The renter must responsible for all prices of this reservation. The 

Company Renter and Avis agree that login online booking system with given user and password considered as the booking of Company Renter. 

Also the Company Renter must sent the Reservation Form with signature of authorized person to Avis at call center. 

8)    กรณีเอวิสเปล่ียนแปลงเง่ือนไข หรือขอ้ตกลงอ่ืนเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวกบัการให้เครดิตเทอม จะแจง้ให้บริษทัผูเ้ช่าทราบล่วงหนา้และมีผลภายใน 30 วนั หาก     

ไม่มีการทกัทว้งใดๆ หากไม่สามารถตกลงกนัได ้เอวิสมีสิทธิยกเลิกเครดิตเทอมไดต้ามสมควร 

If Avis change or have additional terms and conditions relevant to credit term, will inform Company Renter in advance. The amendment will be 

effective within 30 days upon notification if there is no objection. If cannot agree on terms and conditions, Avis reserves the right to cancel credit 

term of the Company Renter. 

 ขา้พเจา้ขอยืนยนัว่าขา้พเจา้เป็นผูมี้อ  านาจของบริษทัในการลงนามในเอกสารฉบบัน้ีแทนบริษทั ขา้พเจา้ได้อ่านและยินยอมท่ีจะปฏิบติัตาม

เง่ือนไขและวิธีปฏิบติัของการใชบ้ริการในฐานะบริษทัท่ีไดรั้บเครดิตเทอมจากเอวิส และจะปฏิบติัตามเง่ือนไขของสญัญาเช่าของเอวิส  

 I hereby certify that I am the authorized person to complete and sign this application on behalf of the Company Renter. I have read and 

agreed to follow terms and conditions as a Company which has credit term with Avis and I will follow terms and conditions of Avis Rental 

Agreement completely.  

 

ลายเซ็นตผ์ูมี้อ  านาจ / Authorized Person Signature: ______________________________________________ 

ช่ือและนามสกุล / Name and Surname: ______________________________________________ 

ต าแหน่ง / Position: ______________________________________________ 

 

 

 

ตราประทบับริษทั / Company Seal:  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการขอเปิดเครดติเทอม พร้อมทั้งให้ผู้มีอ านาจของบริษทัลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า พร้อมตราประทับทุกหน้า

Document require for Credit Term with Authorized Person certified copy and Company Stamp on every page. 

1) หนงัสือรับรองบริษทั (อพัเดทล่าสุดไม่เกิน 6 เดือน)/ Certificate Affidavit (update not over 6 months) 

2) ภพ.20 / Por. Por. 20 (Certificate of VAT Registration or VAT20) 

3) ส าเนาบตัรประชาชนผูมี้อ  านาจในการอนุมติัการเช่า/ Copy of authorized person’s ID card 

4) งบดุลและงบก าไรขาดทุน ยอ้นหลงั 3 ปี / Balance Sheet and Income statement (Dating back 3 years) 

5) เอกสารขอ้มูลเครดิตบรูโร / Credit Bureau  (download form at https://www.ncb.co.th/) 

6) ใบสมคัร/ Application Form 

https://www.ncb.co.th/


 กรณุ
าจดัสง่เอกสารมาที ่ 

 บรษิทั ไทยอนิเตอรเ์นชัน่แนลเรนท ์อะ คาร ์จ ากดั ( สว่นงานเปิดเครดติ ) 

1041/29 ซอยนายเลศิ ถนนเพลนิจติ   

แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กทม. 10330 

 


