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ช่ือบริษัท/ผู้ยื่นขอใบอนุญาต (Company Name):                  

ท่ีอยู่ (Address):                                             

ช่ือท่ีอยู่ส าหรับออกใบก ากับภาษี (Invoice to):                                           

ช่ือผู้ติดต่อ (Contact Person):                                                     โทรศัพท์ (Tel):        

E-mail Address :       โทรสาร (Fax):                                                                                                                       
บริษัทผู้ผลิต (Manufacturer)                                         ประเทศผู้ผลิต (Manufacturer country)         

I. ช่ือ/รายละเอียดตัวอย่าง (Sample Names/ Description):  

ล าดับ 
No. 

ช่ือตัวอย่าง  
(sample name) 

ปริมาณสีมาตรฐาน 
50 กรัม (1 ขวด) 

ปริมาณสีตัวอย่าง 
50 กรัม (3 ขวด) 

หมายเหตุ  
(Remark) 

1     
2     

3     

 
  ลักษณะทั่วไป (Dyeing characteristics) 
*สีทัง้ 3 สีท่ีส่งทดสอบต้องเป็นประเภท 
และชัน้คุณภาพเดียวกัน 
  - ประเภทสี (Class)  A   B   C   
  - ชัน้คุณภาพ  1   2   3  

II. รายการวัสดุและข้อมูลเพื่อใช้ย้อมสีท่ี1/1 SD ส าหรับทดสอบความแตกต่างของสีและความคงทนของสี จัดเตรียมโดยผู้ยื่นค าขอทุกรายการ 
(Information and material needed) 
  ผ้าฝ้ายท่ีผ่านการฟอกขาว ขนาด 0.5 เมตร/ 3 สี 
  ขัน้ตอนการย้อมแบบExhaustion เพื่อใช้ย้อมผ้าท่ีระดับความเข้มสีมาตรฐาน 1/1 (1/1 Standard depth)  
           อัตราส่วนของน า้หนักผ้าและปริมาตรน า้ย้อม (L : R)                                  
           อุณหภูมิและเวลาของการย้อมและการล้างท่ีแน่นอน ไม่ระบุเป็นช่วง      
           สารช่วยย้อม และปริมาณการใช้ (ถ้ามี) โปรดระบุ.......................................................................................................................................             

III. ข้อมูลสมบัติของสี (Dyestuff properties) ระบุโดยผู้ยื่นค าขอทดสอบ 

รายการ(List of dyestuff properties) 
ช่ือตัวอย่าง (ระบุให้ตรงกับข้อ I ) – Sample name 
1 2 3 

โลหะหนักท่ีเป็นองค์ประกอบเชิงซ้อนของสี(ถ้ามี) -metal complex     
การละลายน า้ (g/l) ท่ีอุณหภูมิก าหนด (°C)  
Solubility (g/l) at specified temperature 

   

%ความเข้มข้นของสีท่ี 1/1 standard depth (%o.w.f.) เพื่อใช้ย้อม
ส าหรับทดสอบความแตกต่างของสีและความคงทนของสี    

ค่าความคงทนของสีต่อแสง- Light 
fastness (มอก.121 เล่ม 2/ ISO 105 B02) 

เกรด (grade)    

ค่าความคงทนของสีต่อการซักท่ีอุณหภูมิ 
40°C - Wash fastness at 40°C  
(มอก.121 เล่ม 3 วิธี 1/ ISO 105 C10 A1) 

สีเปลี่ยน (color change)    

สีตกติดผ้าขาว (staining)    
 

เงื่อนไข(Conditions):  1. ศูนย์ฯ จะท ำกำรทดสอบตำมวิธีท่ีท่ำนระบุมำเท่ำน้ัน หำกมีกำรเบ่ียงเบน ศูนย์ฯ จะแจ้งให้ท่ำนทรำบทันที (TTC confines to perform the test method 
according to your notification.  If any deviation occurs, TTC will inform you immediately.)                  

                                  2. ข้อมูลท่ีท่ำนกรอกรำยละเอียดท้ังหมดน้ี ศูนย์ฯจะถือว่ำเป็นควำมจริงและถูกต้อง หำกท่ำนต้องกำรแก้ไข/เพ่ิมเติม โปรดแจ้งให้ศูนย์ฯ ทรำบภำยใน 1 วัน
หลังจำกยื่นใบค ำขอทดสอบ มิฉะน้ันศูนย์ฯจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี   (TTC considers all details that are filled in by you, are accurate and correct.  Any correction/addition should be 
notified within 1 day.  If not, TTC disclaims all responsibility. ) 

ลงนามผู้ขอรับบริการ /ประทับตราบริษัท   ………………………………….……………………………     วันท่ี (Date): …………………… 
(Authorized Signature/ Company Seal):    

Internal use only:          จ ำนวนเอกสำรแนบ ................ หนำ้                                 ผูรั้บตวัอย่ำง ............................... วนัที ่........................                   
                                     วนัก ำหนดรับผล(Due date).………….…………….              ผูต้รวจสอบ…………………......... วนัที ่......................   

 หมายเหตุ A = เคล่ือนตัวง่าย (Self-levelling), B = เคล่ือนตัวยาก ควบคุมด้วยเกลือ  (Salt- 
 controllable), C = เคล่ือนตัวยากมาก  ควบคุมด้วยเกลือและอุณหภูมิ (temperature-controllable) 

ชัน้คุณภาพ ความคงทนของสีต่อแสง(เกรด)   
 Light fastness at 1/1 SD  

ความคงทนของสีต่อการซัก (เกรด)    
 Washing fastness at 1/1 SD  

1 (ดี) ไม่ต ่ากว่า 5 ไม่ต ่ากว่า 3 
2 (ปานกลาง) ไม่ต ่ากว่า 3 ไม่ต ่ากว่า 2 
3 (ต ่า) ไม่ต ่ากว่า 2 ไม่ต ่ากว่า 1-2 

 

ใบค ำขอทดสอบ  

สไีดเร็กต ์(มอก.739-2555) TDD……………/59………
……… 
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