FEDEX SHIP MORE, SAVE MORE PROGRAM

แบบฟอร์มการลงทะเบียนเปิ ดบ ัญช ี FedEx ประเภทบริษ ัท
FedEx Corporate Account Registration Form
่ และประทับตราบริษัทของคุณลงในแบบฟอร์มการลงทะเบียนเปิ ดบัญชีนี้
กรุณากรอกข ้อมูลให ้ครบถ ้วน ลงชือ
ส่งแบบฟอร์มนีพ
้ ร ้อมกับสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจของคุณ* โดยวิธใี ดวิธห
ี นึง่ ด ้านล่างนีภ
้ ายในวันทาการถัดไป:
- อีเมล: thcsr@fedex.com
- แฟกซ์: 02.652.7611
* FedEx ขอสงวนสิทธิใ์ นการระงับบัญชีของคุณทีล
่ งทะเบียนผ่านทางโปรแกรม “FedEx Ship More, Save More” หาก FedEx
ไม่ได ้รับแบบฟอร์มการลงทะเบียนเปิ ดบัญชีประเภทบริษัท และสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจจากคุณภายในวันทาการ
ถัดไป หากบัญชีของคุณถูกระงับ คุณจะไม่สามารถจัดส่งได ้จนกว่า FedEx จะตรวจสอบว่ามีการส่งเอกสารดังกล่าวแล ้วและจะคืน
สถานะบัญชีของคุณ
Sign and Stamp your Company Chop on this Account Registration Form.
Submit this form with your Business Registration Certificate* by any one of the methods below by the following
business day :
- Email: thcsr@fedex.com
- Fax: 02.652.7611
* FedEx reserves the right to suspend your account registered via the FedEx “Ship More, Save More” Program if
FedEx does not receive the completed Corporate Account Registration form and Business Registration Certificate
from you by the following business day of registration. If your account is suspended, you will not be able to ship until
FedEx verifies that the aforementioned documents are submitted, and reinstates your account

สว่ นที่ 1 – ข้อมูลของลูกค้า (Part 1 – Customer Information) *ต ้องกรอกข ้อมูล (Must Fill in)
*เลขประจาตัวผู ้เสียภาษี อากร / เลขทะเบียนธุรกิจ
(Tax ID number / Business Registration
Certificate Number)
*สาหรับผู ้ประกอบการจดทะเบียนภาษี มล
ู ค่าเพิม
่
กรุณาระบุ (For VAT Registration only)

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
[ ] สานักงานใหญ่ (Head Office)
[ ] สาขาที่ branch number |___|___|___|

่ บริษัท ภาษาอังกฤษ
*ชือ
(Company Name – English)
่ บริษัท ภาษาไทย (Company Name – Thai)
*ชือ
*ทีอ
่ ยูใ่ นการออกใบกากับภาษี หรือใบแจ ้งหนี้
ภาษาอังกฤษ (Tax Address - English)
*ทีอ
่ ยูใ่ นการจัดส่งใบกากับภาษี หรือใบแจ ้งหนี้
ภาษาอังกฤษ (Billing Address - English)
่ บุคคลในการจัดส่งใบกากับภาษี หรือใบแจ ้งหนี้
*ชือ
ภาษาอังกฤษ (Contact Person / Full Name)

รหัสไปรษณีย ์ (Postal Code) [

รหัสไปรษณีย ์ (Postal Code) [
]
(Mr. / Mrs. / Ms. /__________) กรุณาระบุ (please specify)

*ตาแหน่ง (Position/Title)

*แผนก (Department)

*หมายเลขโทรศัพท์ (Phone)

ต่อ (Extension)

*หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ (Mobile)
*ประเภทธุรกิจ
(Nature of Business)
*ผู ้ติดต่อสาหรับฝ่ ายขาย FedEx
(Contact Person for FedEx Sales)

]

*อีเมล์ (Email address)
เว็บไซต์บริษัท (หากมี)
Company Website
่ / หมายเลขโทรศัพท์ / อีเมล์ (Name / Tel / Email)
ชือ

FEDEX SHIP MORE, SAVE MORE PROGRAM

่ ผูม
กรุณาอ่านข้อกาหนดและเงือ
่ นไขต่อไปนี้ แล้วลงลายมือชือ
้ อ
ี านาจ และประท ับตราบริษ ัทด้านล่างของใบสม ัครนี้

ผู ้จัดส่งตกลงยอมรับเงือ
่ นไขด ้านล่างนี:้
(The shipper agrees to the conditions below)
1. ยอมรับทีจ
่ ะปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขการจัดส่งของ FedEx Express (ตามทีพ
่ ม
ิ พ์ด ้านหลังของใบตราส่งสินค ้าทางอากาศ (Air Waybill))
Agree to abide by the FedEx Express shipping terms & conditions (printed at the reverse side of the Air Waybill)
่ มโยงกับบัญชี FedEx เมือ
2. เงือ
่ นไขการชาระเงินทีไ่ ด ้รับสาหรับบัญชีการจัดส่ง FedEx ของคุณมีดงั นี:้ ธุรกรรมทัง้ หมดจะถูกเรียกเก็บทันทีจากบัตรเครดิตทีเ่ ชือ
่ มี
้ เพลิง ค่าอากรและภาษี และ
การออกใบแจ ้งหนีใ้ นระบบการเรียกชาระเงินของ FedEx การทาธุรกรรมจะรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง ค่าขนส่ง ค่าธรรมเนียมน้ามันเชือ
ค่าธรรมเนียมอืน
่ ๆ การไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือ
่ นไขการชาระเงินอาจส่งผลให ้มีการปฏิเสธหรือยกเลิกการให ้ส่วนลดทีเ่ กีย
่ วข ้องตามดุลยพินจ
ิ ของ FedEx แต่เพียงผู ้เดียว
ิ ของ FedEx Express เรา
FedEx Express มีดล
ุ ยพินจ
ิ อย่างเด็ดขาดในการปฏิเสธใบสมัครของคุณโดยไม่ต ้องให ้เหตุผลใดๆ และเก็บรักษาเอกสารทีย
่ น
ื่ เป็ นทรัพย์สน
ขอสงวนสิทธิใ์ นการระงับบัญชีการจัดส่งของคุณโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าหากยอดค ้างชาระไม่ได ้ชาระภายในวันทีก
่ าหนดชาระ และการจัดส่งของคุณจะเป็ น
เงือ
่ นไขเงินสดเท่านัน
้
Payment Terms granted for your FedEx Shipping Account are as follows: All transactions will be charged immediately to the credit card linked to
FedEx account upon the generation of an invoice in the FedEx billing system. The transactions will include but not limited to freight charge, fuel
surcharge, duty and tax and other surcharges. Failure to comply with payment terms may result in denial or removal of applicable pricing, in
FedEx sole discretion. FedEx Express has the absolute discretion to decline your application without giving any reason and retain documents
submitted as property of FedEx Express. We further reserve the rights to suspend your shipping account without any notice if the outstanding
amount is not settled by the payment due date, and your shipments will be on cash terms only.
3. หากฝ่ ายทีถ
่ ก
ู เรียกชาระเงินตามทีร่ ะบุไว ้ในใบตราส่งสินค ้าทางอากาศ (Air Waybill) ปฏิเสธทีจ
่ ะชาระค่าใช ้จ่ายสาหรับการจัดส่ง ผู ้จัดส่งจะต ้องรับผิดชอบ
ค่าใช ้จ่ายในการขนส่งสินค ้า ค่าธรรมเนียม และภาษีอากรสาหรับการจัดส่ง (ผู ้จัดส่งจะรับผิดชอบต่อค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ ที่ FedEx มีการชาระให ้ก่อน ซึง่ รวมถึงแต่ไม่
จากัดเฉพาะค่าปรับของรัฐบาล ภาษีเพิม
่ เติม ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย และค่าธรรมเนียมอืน
่ ๆ) ผู ้จัดส่งจะต ้องรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน
้ ในขณะทีร่ อ
คาแนะนาเพิม
่ เติมสาหรับการจัดส่งทีไ่ ม่สามารถส่งมอบได ้ เช่น ค่าการจัดเก็บ และค่าใช ้จ่ายทีเ่ กีย
่ วข ้องทัง้ หมด
If the billed party indicated on the Air Waybill refuse to pay for the charges for the shipment, the shipper shall be liable to pay for the freight
charges, surcharges and duty tax for the shipment (the shipper is also liable for other charges paid by FedEx to recover the debt including, but
not limited to, government fines, additional taxes, legal charges and fees). The shipper is also liable for all charges, incurred while awaiting
further instructions for consignments that cannot be delivered, such as storage and all related charges.

่ นามสกุลผู ้มีอานาจ ภาษาอังกฤษ
*ชือ
(Authorized Name / Full Name)

(Mr. / Mrs. / Ms. /__________) กรุณาระบุ (please specify)

*ตาแหน่ง (Position/Title)

___________________________

่ ผู ้มีอานาจ (Countersign here)
ลงลายมือชือ

___________________________
และประทับตราบริษัท (Company Stamp)

กรอกโดย FedEx (Fill in by FedEx)

ACCT No.
By CS
(Name/ Ext.)

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
EMP No.

Date

กรุณาส่งแบบฟอร์มนี้ (2 หน ้า) พร ้อมกับสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจของคุณ
Please submit this form (2 pages) with your BUSINESS REGISTRATION copy
v.202005-26-E-OADR

