สมาชิ กหมายเลข TTC ……………………

ใบสมัครสมาชิกศู นย์วิเคราะห์ทดสอบสิง่ ทอ
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ
1) ชื่อบริษทั (ผูใ้ ช้บริการ) ........................................................................................................................................................
เลขที่ประจาตัวผูเ้ สียภาษี 13 หลัก (Tax I.D.)...................................................... สานักงานใหญ่ สาขาที…
่ .……..........
ชื่อ-ที่อยู่ออกใบกากับภาษี (ตาม ภพ. 20)...............................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………..…....………
ปี พ.ศ. ที่ก่อตัง้ กิ จการ ............................โทรศัพท์ ............................................................โทรสาร........................................
ชื่อผูต้ ิ ดต่อ..........................................................................................ตาแหน่ ง.......................................................................
โทรศัพท์ ...........................................................โทรสาร.............................................E-mail....................................................
2) มีความประสงค์
 ต้องการสมัครสมาชิกศูนย์วเิ คราะห์ทดสอบสิง่ ทอ โดยเสียค่าใช้จ่าย 3,210 บาท/ปี (รวม VAT 7%)
 ต้องการต่ออายุสมาชิกศูนย์วเิ คราะห์ทดสอบสิง่ ทอ โดยเสียค่าใช้จ่าย 3,210 บาท/ปี (รวม VAT 7%)
 ต่ออายุสมาชิกศูนย์วเิ คราะห์ทดสอบสิง่ ทอ(กรณีเป็ นสมาชิกตัง้ แต่ 3 ปี ตดิ ต่อกันและสมัครต่อในปี ถดั ไป)
ค่าใช้จ่าย 2,675 บาท/ปี (รวม VAT 7%)
(กรณีต่ออายุสมาชิก หากไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงข้อมูลต่างๆของบริษทั ไม่ตอ้ งกรอกข้อมูลในข้อ 3 และไม่ตอ้ งส่งเอกสาร
ประกอบการสมัคร)
3) ข้อมูลเบือ้ งต้น
1. ลักษณะกิ จการ
จานวนพนักงาน  1-50 คน  50-100 คน  100-500 คน  500-1000 คน  1000 คนขึน้ ไป
2. ประเภทกิ จการ (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ผูผ้ ลิต
 ผูผ้ ลิต/ผูส้ ง่ ออก
 ผูน้ าเข้า
 ผูจ้ าหน่ายวัตถุดบิ ให้กบั โรงงานอุตสาหกรรมสิง่ ทอ
 Trading
3. ประเภทสิ นค้า (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)
 เส้นใย
 เส้นด้าย
 ทอผ้า
 ถักผ้า
 ฟอกย้อม พิมพ์ แต่งสาเร็จ  เสือ้ ผ้าสาเร็จรูป
 อื่นๆ ระบุ ..............................................................................................................
4. กรณี ที่ท่านส่งออก กรุณาระบุประเทศที่ส่งสิ นค้าออก (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)
 สหรัฐอเมริกา
 สหภาพยุโรป  จีน
 ฮ่องกง
่
 ญีป่ นุ
 แอฟริกา
 อาเซียน  อื่นๆ ระบุ ..................
5. กิ จกรรมด้านคุณภาพ/วิ จยั พัฒนา/มาตรฐาน ที่บริษทั ดาเนิ นการในปัจจุบนั (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)
 มีหอ้ งทดสอบ/วิจยั คุณภาพของบริษทั  ISO 9001  ISO 14001  ISO 17025
 มอก. 18000
 Cleaner Technology
 อื่นๆ ระบุ .............................................................................................................

ศูนย์วเิ คราะห์ทดสอบสิง่ ทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ
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สิ ทธิ พิเศษที่ได้รบั 1. ส่วนลด 15 % สำหรับค่ำบริกำรทดสอบ และส่วนลด 10% สำหรับค่ำอบรมหลักสูตรของศูนย์วเิ ครำะห์
ั รำยกำรทีส่ ง่
ทดสอบ จำกรำคำปกติ โดยมีระยะเวลำ 1 ปี (ค่ำทดสอบไม่รวมกำรวิเครำะห์ผำ้ ปญหำ
sub-contract และกำรทดสอบทีใ่ ห้สว่ นลดเป็ นกรณีพเิ ศษ)
2. บริกำรส่งผลกำรทดสอบทำง E-mail/ โทรสำร
3. บริกำรรับตัวอย่ำงในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
4. มีสทิ ธิเข้ำร่วมกำรอบรม/สัมมนำของศูนย์วเิ ครำะห์ฯ สำหรับกำรอบรม/สัมมนำทีไ่ ม่เสียค่ำใช้จ่ำย
เอกสารประกอบการสมัคร

 ใบจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ (ภพ. 20)
 หนังสือรับรองบริษทั
 แผนทีบ่ ริษทั /โรงงาน (สาหรับการส่งตัวอย่าง/เอกสารของศูนย์วเิ คราะห์ฯ)

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่ายินดีปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการเป็ นสมาชิกของศูนย์วเิ คราะห์ทดสอบสิง่ ทอและให้เอกสารข้อมูลทีถ่ ูกต้อง
ทัง้ นี้ หากมีการเปลีย่ นแปลงทีอ่ ยู่/ผูต้ ดิ ต่อ และเอกสารประกอบการสมัคร จะทาการแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้กบั ศูนย์วเิ คราะห์ฯ
ทราบ
ลงชื่อผูม้ ีอานาจ ..........................................................................
(.......................................................................)
วันที่ ............./.........................../...........
(กรุณาประทับตราบริษทั )
 สมาชิกภาพจะมีผลเมื่อศูนย์วเิ คราะห์ทดสอบสิง่ ทอได้รบั ใบสมัครพร้อมลงนามโดยผูบ้ ริหารของบริษัท และได้รบั การ
ชาระค่าสมาชิกภาพของท่านเรียบร้อยแล้ว
 ศูนย์วเิ คราะห์ฯขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงเงื่อนไขสิทธิพเิ ศษทีไ่ ด้รบั บางรายการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
์
 สิทธิประโยชน์สาหรับสมาชิกเฉพาะชื่อบริษทั ทีร่ ะบุในใบสมัครนี้เท่านัน้ (ผูใ้ ช้บริการทดสอบ)
สาหรับเจ้าหน้ าที่กรอก
วันทีช่ าระเงิน .................................................................
สมาชิกภาพเริม่ ..............................................................

สมาชิกภาพหมดอายุ.......................................................

ผูร้ บั เรื่อง.........................................................................

วันที่ ...............................................................................

ผูท้ บทวน.....................................................................
(ผูจ้ ดั การหน่วยบริการลูกค้า)

วันที่ ...............................................................................

ผูอ้ นุมตั ิ .........................................................................
(ผูอ้ านวยการศูนย์วเิ คราะห์ทดสอบสิง่ ทอ)

วันที่ ...............................................................................
ศูนย์วเิ คราะห์ทดสอบสิง่ ทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ
1 ม.ค. 61

