บริษ ัท ห้องปฏิบ ัติการกลาง (ประเทศไทย) จําก ัด
Central Laboratory (Thailand) Co., Ltd.

สํานักงานใหญ่และสาขากรุงเทพฯ : 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
Head Office & Bangkok : 50 Phahoyothin Road, Ladyao, Jatujak, Bangkok, 10900 Thailand
Tel : (66) 0 2940 5993 Fax : (66) 0 2940 6668 (Head Office) 0 2579 4895 (Branch Bangkok)

หนังสื อขอเครดิต
ข้าพเจ้า (ผูข้ อเครดิต) นาย/นาง/นางสาว ....................................................................................................................................
บัตรประชาชนเลขที่ ............................................... ออกโดย ............................................... วันออกบัตร ...............................
วันบัตรหมดอายุ ............................... ที่อยูต่ ามบัตรประชาชน เลขที่ ............. หมู่ ............. ซอย .............................................
ถนน ................................................. ตําบล/แขวง ................................................ อําเภอ/เขต .................................................
จังหวัด ................................................. รหัสไปรษณี ย ์ ...............................
โทรศัพท์ ............................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ ............................................. โทรสาร ............................................
E-mail ...................................................................................................
เป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการลงนามของ บริ ษทั / ห้างหุน้ ส่วน / อื่นๆ (โปรดระบุ) ..............................................................................
....................................................................................................... ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ .....................................................
ที่อยูต่ าม ภ.พ.20
เลขที่ ............. หมู่ ............. ซอย ............................................ ถนน .................................................
ตําบล/แขวง .............................................. อําเภอ/เขต ................................................ จังหวัด ................................................
รหัสไปรษณี ย ์ ...............................
ที่ต้ งั สถานประกอบการ
ตาม ภ.พ.20 หรื อ เลขที่ ............. หมู่ ............. ซอย ................................................
ถนน ................................................. ตําบล/แขวง ............................................... อําเภอ/เขต ..................................................
จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณี ย ์ ...............................
ที่อยูใ่ นการจัดส่งเอกสาร
ตาม ภ.พ.20
ตาม ที่ต้ งั สถานประกอบการ
โทรศัพท์ ............................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ ............................................. โทรสาร ............................................
E-mail ..............................................................................................................................
Website ..............................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ ............................................................................................................................................................................
ขอทําหนังสื อนี้เพื่อยืนยันการขอเครดิตในการใช้บริ การ การซื้อสิ นค้า กับ บริ ษทั ห้องปฏิบตั ิการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด
ในวงเงินเครดิตไม่เกิน ................................. บาท (.................................................................................................................)
ระยะเวลาขอเครดิต ...................... วัน นับแต่วนั ส่งใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ และหรื อ ใบแจ้งหนี้ ให้แก่ขา้ พเจ้า
อนึ่ง ใบแจ้งค่าบริ การ หรื อ ใบแจ้งหนี้ หรื อ ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ หรื อ หนังสื อบอกกล่าว หรื อบรรดาเอกสารอื่น
ใด ที่ บริ ษทั ห้องปฏิบตั ิการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด หรื อ ตัวแทน ส่งให้แก่ขา้ พเจ้าตามที่อยูท่ ี่ระบุ ไว้ในหนังสื อขอเครดิต
นี้ ไม่วา่ จะส่งทางไปรษณี ย ์ หรื อ ทางโทรสาร หรื อทาง E-mail หรื อทาง Website หรื อส่งมอบ โดยตรง หรื อส่งโดยวิธีการอื่น
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ทั้งนี้ได้แนบเอกสารประกอบการขอเครดิต ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้อง และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล มาพร้อมหนังสื อ
ขอเครดิต ดังนี้
นิติบุคคล
บุคคลธรรมดา
1. สําเนาหนังสื อรับรองบริ ษท
ั อายุไม่เกิน 3 เดือน
1. สําเนาทะเบียนบ้าน
2. สําเนา ภ.พ.20 หรื อ ภ.พ.01 หรื อ ภ.พ.09
2. สําเนา ภ.พ.20 หรื อ ภ.พ.01 หรื อ ภ.พ.09
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3. สําเนาบัตรประชาชนของผูข้ อเครดิต
4. ……………………………………………………
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(ลงชื่อ) ................................................................... ผูข้ อเครดิต
(...................................................................)
................................................................... ตําแหน่ง ผูข้ อเครดิต
................................................................... วันที่ ขอเครดิต
(ลงชื่อ) ................................................................... พยาน
(...................................................................)
................................................................... ตําแหน่ง
................................................................... วันที่

990302/58237 _ 7 กันยายน 2558

