
 ใบค ำขอทดสอบ  
 (TESTING APPLICATION FORM) 
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Order No:…………….………….… 
 

ชื่อบริษัท (Company Name):   

ท่ีอยู่ (Address):   

ชื่อผู้ติดต่อ (Contact Person):                                                               Tel:                                               E-mail:  

ชื่อท่ีอยู่ส ำหรับออกใบก ำกับภำษี (Invoice To):  

 

ชื่อ/รำยละเอียดตัวอย่ำง (Sample Names/ Description): 

  

 
 
 

 

 

 

จ ำนวนตัวอย่ำงท่ีส่งทดสอบ (No. of Sample):  
Fiber Content:  

End use:   ☐ Apparel   ☐ Upholstery   ☐ Others:  
Care Instruction:        

 
 

รำยกำรทดสอบท่ีต้องกำรขอทดสอบ(Tests Required):  โปรดระบุมำตรฐำนกำรทดสอบ(Please Indicate Test Method(s)) 
- กำรทดสอบทำงกำยภำพ (Physical Tests) 
☐ แรงดึงขาด (Tensile Strength) 
☐ ความตา้นแรงฉีกขาด (Tearing Strength) 
☐ ความตา้นแรงดนัทะล ุ(Bursting Strength) 
☐ ความแข็งแรงของตะเข็บ (Seam Strength) 
☐ การขึน้เม็ด หรือขน (Pilling Resistance) 
☐ ความคงทนต่อการขดัถ ู(Abrasion Resistance) 
     จ านวนรอบ 
☐ การซมึผา่นของอากาศ (Air Permeability Test) 
☐ น า้หนกัผา้ (Fabric Weight) 
☐ จ านวนเสน้ดา้ยต่อหน่วยความยาว 
      (Threads per Unit Length)   
☐ ขนาดเสน้ดา้ย (Yarn Number)       
☐ การเปล่ียนแปลงขนาดหลงัการซกั (Dimensional 
Stability to Washing) After                Washes  
 

- กำรทดสอบทำงเคมี (Chemical Testing) 
☐ ชนิดเสน้ใย (Fiber Identification) 
☐ อตัราส่วนผสมเสน้ใย (Fiber Content) 
☐ สีเอโซ 24 รายการ (Azo Dyes ) 
☐ ความเป็นกรด-ด่าง (pH Value) 
☐ ปริมาณฟอรม์าลดีไฮด(์Formaldehyde) 
☐ โลหะหนกั (Heavy Metals)  
☐ PCP     ☐ TeCP       ☐ AP       ☐ APEO 
☐ Oil Content  
 
- สิ่งทอสมบัติพเิศษ (Functional tests) 
☐ Anti-fungi           ☐ Anti-bacteria    
☐ Biodegradable  
☐ UPF                    ☐ MMT  
☐ Anti-static           ☐ Q-max     
☐ Flammability 

- ควำมคงทนของสี (Color Fastness) 
☐ การซกั (To Washing)  
☐ แสง (To Light)  
☐ เหงื่อเทียม (To Perspiration) 
☐ ขดัถ ู(To Rubbing) 
☐ น า้ (To Water) 
☐ คลอรีน (To Chlorinated Water)   
☐ ซกัแหง้ (To Dry Cleaning)  
 
Standard Test Method 
☐ AATCC 
☐ ASTM    
☐ ISO 
☐ JIS 
☐ มอก.(TIS)  
☐ Others 
  

 

☐ รำยกำรทดสอบอ่ืนๆ (Other Testing(s)):  

 

หมำยเหตุ (Remarks):  

 

สรุปผลผ่ำน/ตก (Statement of conformity Pass/ Fail): Refer to P-AT-07 

 ☐ ไม่ตอ้งการ(No)  

 ☐ ตอ้งการ(Yes) โปรดระบเุกณฑก์ าหนดท่ีใช ้(Specification By):  

ค่ำควำมไม่แน่นอน (Uncertainty) 

 ☐ ไม่ตอ้งการ(No)   

 ☐ ตอ้งการ(Yes) *มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม (Additional Charge) 

ประเภทกำรทดสอบ (Service Required):     ☐ Regular                                                                          ☐ Express (3 Working Days, 40% Surcharge)  

                                                                       ☐ Double Express (2 Working Days, 70%Surcharge)      ☐ Same Day (1 Working Days, 100%Surcharge) 

ใบรำยงำนผล (Report Form):         ☐ ภาษาไทย (Thai)               ☐ ภาษาองักฤษ (English)     
รำยงำนผลจะส่งทำง E-mail เท่ำน้ัน (The report will be sent to the customer by email only)  

กรณีต้องกำรรำยงำนผลฉบับกระดำษ โปรดระบุ (In case, you need the paper report, pls specify):     ☐ มารบัดว้ยตนเอง (By Self)      ☐ ไปรษณีย ์(By Post) 
เงื่อนไข(Conditions): 1. ศูนย์ฯ จะท ำกำรทดสอบตำมวิธีทีท่่ำนระบมุำเท่ำนัน้ หำกมีกำรเบีย่งเบน ศูนย์ฯ จะแจง้ใหท้่ำนทรำบทนัที (TTC confines to perform the test method according to 
your notification. If any deviation occurs, TTC will inform you immediately.) 2. หำกท่ำนตอ้งกำรแกไ้ข/เพิ่มเติม โปรดแจง้ศูนย์ฯภำยใน 1 วนัหลงัจำกยืน่ใบค ำขอทดสอบ มิฉะนัน้ศูนย์ฯจะ
ไม่รบัผดิชอบทกุกรณี (Any correction/addition should be notified within 1 day. If not, TTC disclaims all responsibility.)   
 
ลงนำมผู้ขอรับบริกำร (Authorized Signature/ Company Seal):……………………………………………………………… วันท่ี (Date):…………………………………. 

Internal use only: จ านวนเอกสารแนบ……………...หนา้              
วนัก าหนดรบัผล (Due date)………………………………...              

ผูร้บัตวัอย่าง…………………….…..…..   
ผูต้รวจสอบ…………………….…..……   

วนัท่ี……………………… 
วนัท่ี……………………… 

 

Soi Trimit, Rama 4 Road, Phrakanong, Klong-toey, Bangkok 10110, Thailand. Tel:(662)713 5492-9 ext.512 - 514 ,712  www.thaitextile.org 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 


