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ใบสมคัร TESTING SERVICE PACKAGE  
ศนูยวิ์เคราะหท์ดสอบส่ิงทอ/ สถาบนัพฒันาอตุสาหกรรมส่ิงทอ  

1) ชื่อ-นามสกุล(ผูม้อี านาจลงนามของบรษิทั/หน่วยงาน) ...............................................................................................  
บรษิทั (ภาษาไทย/ ภาษาองักฤษ) .................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................  
ทีอ่ยู่ (ภาษาไทย/ ภาษาองักฤษ) ....................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................  
โทรศพัท ์...............................................โทรสาร ...........................................  ปี พ.ศ.ทีก่่อตัง้กจิการ .............................. 
ชื่อผูต้ดิต่อกบัศนูยว์เิคราะหฯ์ ........................................................... ต าแหน่ง.................................................................
E-mail.............................................................................................................................................................................  

2) ขอ้มลูบรษิทั/ หน่วยงาน 
 1. ลกัษณะกจิการ 
                  จ านวนพนกังาน   1-50 คน   50-100 คน  100-500 คน  500-1000 คน  1000 คนขึน้ไป 
 2. ประเภทกจิการ (ระบุไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
                              ผูผ้ลติ                            ผูผ้ลติ/ผูส้ง่ออก                  ผูน้ าเขา้ 
         ผูจ้ าหน่ายวตัถุดบิใหก้บัโรงงานอุตสาหกรรมสิง่ทอ                 Trading 

   3. ประเภทสนิคา้ (ระบุไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
  เสน้ใย                            เสน้ดา้ย                           ทอผา้  
                  ถกัผา้                            ฟอกยอ้ม พมิพ ์แต่งส าเรจ็     เสือ้ผา้ส าเรจ็รปู 
  อื่นๆ ระบุ ..............................................................................................................  
   4. กรณีทีท่่านสง่ออก กรุณาระบุประเทศทีส่ง่สนิคา้ออก (ระบุไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
          สหรฐัอเมรกิา          สหภาพยุโรป          จนี            ฮ่องกง      
  ญีปุ่น่                    แอฟรกิา              อาเซยีน      อื่นๆ ระบุ .......................... 
   5. กจิกรรมดา้นคุณภาพ/วจิยัพฒันา/มาตรฐาน ทีบ่รษิทัด าเนินการในปจัจุบนั (ระบุไดม้ากกว่า 1 ขอ้)  
      มหีอ้งทดสอบ/วจิยัคุณภาพของบรษิทั   ISO 9001  ISO 14001  ISO 17025   
  มอก. 18000      Cleaner Technology    อื่นๆ ระบุ ....................................................... 
 

3)  มคีวามประสงคต์อ้งการสมคัร 
 PACKAGE A มลูค่าการทดสอบ 9,000 บาท/ปี จ่ายเพยีง 8,000 บาท/ปี (ไม่รวม VAT 7%) ใชส้ าหรบับรษิทัทีม่รีายชื่อ  
       ในใบสมคัรเท่านัน้ 
 PACKAGE B มลูค่าการทดสอบ 20,000 บาท/ปี จ่ายเพยีง 16,000 บาท/ปี (ไม่รวม VAT 7%) ใชก้บับรษิทัทีม่รีายชื่อ 
       ในใบสมคัร บรษิทัในเครอื และกลุ่มSupply Chain 
 PACKAGE C มลูค่าการทดสอบ 50,000 บาท/ปี จ่ายเพยีง 37,500 บาท/ปี (ไม่รวม VAT 7%) ใชก้บับรษิทัทีม่รีายชื่อ 
       ในใบสมคัร บรษิทัในเครอื และกลุ่มSupply Chain 
มลูค่าการทดสอบคดิจากราคาค่าทดสอบปกตขิองศนูยว์เิคราะหฯ์ ไม่สามารถใชก้บัการวเิคราะหผ์า้ปญัหา การทดสอบ 
พเิศษ และรายการสง่เสรมิการขายอื่น  
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4) กรณีสมคัร PACKAGE B หรอื C และตอ้งการใหก้ลุ่มบรษิทัในเครอื/ กลุ่มSupply Chain ใชส้ทิธดิว้ย กรุณากรอกรายชื่อ

ของบรษิทัในเครอื/กลุ่มSupply Chain ทีอ่ยู่และเบอรโ์ทรศพัท(์ไม่เกนิ 3 บรษิทั)                
1. ชื่อบรษิทั.....................................................................................................................................................................  
   ทีอ่ยู่.............................................................................................................................................................................  
   ชื่อผูต้ดิต่อ...................................................................โทรศพัท.์..................................................................................  
   โทรสาร....................................................................E-mail .........................................................................................  
2. ชื่อบรษิทั.....................................................................................................................................................................  
   ทีอ่ยู่.............................................................................................................................................................................  
   ชื่อผูต้ดิต่อ...................................................................โทรศพัท.์..................................................................................  
   โทรสาร....................................................................E-mail .........................................................................................  
3. ชื่อบรษิทั.....................................................................................................................................................................  
   ทีอ่ยู่.............................................................................................................................................................................  
   ชื่อผูต้ดิต่อ...................................................................โทรศพัท.์..................................................................................  
   โทรสาร....................................................................E-mail .........................................................................................  

5)    เอกสารประกอบการสมคัร          แผนทีบ่รษิทั/โรงงาน 
 
          ขา้พเจา้ขอยนืยนัว่าเอกสารขอ้มลูทีไ่ดใ้หไ้วแ้ก่ศนูยว์เิคราะหท์ดสอบสิง่ทอเป็นเอกสารทีถู่กตอ้ง ทัง้นี้ หากมกีาร
เปลีย่นแปลงทีอ่ยู่/ผูต้ดิต่อ และเอกสารประกอบการสมคัร ขา้พเจา้จะท าการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหก้บัศนูยว์เิคราะหฯ์  

                   ลงช่ือผูมี้อ านาจ ........................................................... 

                                (................................................)  

                                                                                 วนัที ่............./........................./...........  

                                                                                          (กรุณาประทบัตราบรษิทั) 

 

 ใบสมคัรนีจ้ะมผีล เมื่อศนูยว์เิคราะหท์ดสอบสิง่ทอไดร้บัใบสมคัรพรอ้มลงนามโดยผูบ้รหิารของบรษิทั และไดร้บัการ

ช าระค่าสมคัรเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

 ศนูยว์เิคราะหฯ์ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเงื่อนไขสทิธพิเิศษทีไ่ดร้บับางรายการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหน้า 

                                                         

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่กรอก 

ผู้รับเรื่อง....................................................  

วันที่รับเร่ือง................................................  

สมำชิกภำพเริ่ม...........................................  

สมำชิกภำพหมดอำยุ.................................... 


