คูมือบร�การสำหรับการสมัครสมาชิก
ของศูนยสรางสรรคงานออกแบบ
สาขาที่ใหบร�การ
กรุงเทพฯ

เชียงใหม

TCDC COMMONS ซีคอน สแควร ศร�นคร�นทร
เปดใหบร�การทุกวัน เวลา 10.30 – 21.00 น.

ขอนแกน

TCDC กรุงเทพฯ
เปดใหบร�การวันอังคาร – วันอาทิตย เวลา 10.30 – 19.00 น.
ปดวันจันทร (ไมเวนวันหยุดราชการ)

(ไมเวนวันหยุดราชการ)

AIS D.C.
เปดใหบร�การทุกวัน เวลา 10.30 – 21.00 น.

TCDC เชียงใหม
เปดใหบร�การวันอังคาร – วันอาทิตย เวลา 10.30 – 21.00 น.
ปดวันจันทร (ไมเวนวันหยุดราชการ)

TCDC ขอนแกน
เปดใหบร�การวันอังคาร - วันอาทิตย เวลา 10.30 - 19.00 น.
ปดวันจันทร (ไมเวนวันหยุดราชการ)

(ไมเวนวันหยุดราชการ)

บร�การตางๆ สำหรับสมาชิก

คุณสมบัติของผูสมัครสมาชิก

Creative Space
พ�้นที่สำหรับการทำงานและศึกษาคนควาจากทรัพยากรตางๆ

- บัตรสมาชิก: นักเร�ยน นักศึกษา ขาราชการ ผูสูงอายุ นักเร�ยน นักศึกษา
หมายถึงชาวไทยและชาวตางชาติที่กำลังศึกษาแบบเต็มเวลาในสถาบันการศึกษา
ของรัฐและเอกชนในประเทศไทยหร�อนักศึกษาชาวไทยทีก่ ำลังศึกษาในตางประเทศ
มีอายุระหวาง 12 - 30 ป
- ครู อาจารย หมายถึงชาวไทยหร�อชาวตางชาติที่สอนแบบเต็มเวลาในสถาบัน
การศึกษาของรัฐหร�อเอกชนในประเทศไทย
- ขาราชการ หมายถึง เจาหนาที่รัฐว�สาหกิจหร�อเจาหนาที่รัฐของประเทศไทย
- ผูสูงอายุ หมายถึง บุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุ 60 ป ข�้นไป นับตั้งแตวันที่สมัคร

Creative Business Service
พ�้นที่พ�เศษเพ�่อการพัฒนาธุรกิจ บร�การใหคำปร�กษาดานการออกแบบและ
การพัฒนาธุรกิจ
Creative Room
พ�้นที่สำหรับประชุมงานหร�อระดมความคิดขนาดไมเกิน 6 คน
Resource Center
แหลงรวบรวมหนังสือ วารสาร สื่อสิ�งพ�มพ และสื่อมัลติมีเดีย ดานความคิด
สรางสรรคและการออกแบบกวา 50,000 รายการ
Maker Space
หองปฏิบัติการพรอมเคร�่องมือที่ครบครันและผูเชี่ยวชาญที่พรอมใหคำปร�กษา
Material & Design Innovation Center
ศูนยนวัตกรรมดานวัสดุและการออกแบบพรอมบร�การใหคำปร�กษา สงเสร�ม
และสนับสนุนนวัตกรรม พัฒนาความคิด สรางโอกาสทางธุรกิจ
Gallery
หองนิทรรศการขนาด 200 ตารางเมตร ที่นำเสนอนิทรรศการ
ตางๆ จากในและตางประเทศ

บัตรสมาชิกบุคคลทั่วไป
- บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลสัญชาติไทยหร�อชาวตางชาติที่พักอาศัยอยูใน
ประเทศไทย
บัตรสมาชิกบร�ษัท / องคกร (Corporate)
- ผูประกอบการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล/หางหุนสวนจำกัด
- องคกรของภาครัฐ/เอกชน ไทยและตางประเทศ
- มีบัตรพนักงานบร�ษัท/องคกร เพ�่อใชแทนบัตรสมาชิกในการเขาใชบร�การ
บัตรสมาชิกลูกคาของบร�ษัท / องคกร (Affiliate)
- ถือบัตรพนักงานบร�ษัท / องคกร เพ�่อใชแทนบัตรสมาชิกในการเขาใชบร�การ
- องคกรของภาครัฐ / เอกชน ไทยและตางประเทศ
- มีหลักฐานการเปนลูกคาของบร�ษัท / องคกรที่สมัครสมาชิก เพ�่อใชแทน
บัตรสมาชิกในการเขาใชบร�การ

อัตราคาสมาชิก
ประเภทสมาชิก

อัตราคาสมาชิก
รายวัน

รายป

One day Pass

100 บาท / วัน

นักเร�ยน นักศึกษา ครู อาจารย
ขาราชการ ผูสูงอายุ

100 บาท / วัน

600 บาท / ป

บุคคลทั่วไปและชาวตางชาติ

1,200 บาท / ป

บร�ษัท / องคกร

15,000 บาท / ป

ลูกคาบร�ษัท / องคกร

150,000 บาท เขาใชบร�การ 4,000 ครั้ง / ป
180,000 บาท เขาใชบร�การ 6,000 ครั้ง / ป
220,000 บาท เขาใชบร�การ 8,000 ครั้ง / ป
400,000 บาท เขาใชบร�การ 20,000 ครั้ง / ป
นักเร�ยน
3,000 บาท / ป
บุคคลทั่วไป (สมัครที่ TCDC)
6,000 บาท / ป
บุคคลทั่วไป (สมัครจากตางประเทศ)
250 เหร�ยญสหรัฐ / ป

สมาชิกฐานขอมูลวัสดุออนไลน

หลักฐานการสมัครสมาชิก
1. ผูสมัครสมาชิกตองแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหร�อหนังสือ
เดินทาง อยางใดอยางหนึ่งเพ�่อเปนหลักฐานในการสมัคร

ขั้นตอนและระยะเวลาการสมัครสมาชิก
5 นาที

สมัครสมาชิกผานเว็บไซต my.tcdc.or.th
กรอกขอมูลใหเร�ยบรอย จนไดรับหมายเลข Reference Number
และแจงกับเจาหนาที่

2. นักเร�ยน นักศึกษา ตองแสดงบัตรประจำตัวนักเร�ยน/นักศึกษา
หร�อหนังสือรับรอง สถานภาพ การเปนนักเร�ยน/นักศึกษา
5 นาที

3. ครู อาจารย ตองแสดงบัตรประจำตัวหร�อหนังสือรับรอง
สถานภาพการเปนครู/อาจารย

4. เจาหนาที่ของรัฐ ตองแสดงบัตรประจำตัวเจาหนาที่ของรัฐ
ที่ระบุวันหมดอายุอยางชัดเจน

5. หลักฐานการสมัครสมาชิกตองเปนหลักฐานที่ยังมีอายุใชงาน
ที่ไมหมดอายุ

เจาหนาที่ตรวจสอบขอมูลสมาชิก ถายรูปเขาระบบ
ทำการชำระเง�น ออกใบเสร็จใหเร�ยบรอย และเปลี่ยนสถานะ
ของสมาชิกในระบบเปน Active

5 นาที

กลับไปที่เว็บไซต my.tcdc.or.th ซึ่งสมาชิกกรอกขอมูลไว
เจาหนาที่จะอธิบายว�ธีการเขาใชบร�การ (เปด QR Code ข�้นมา)
และแจงสิทธิประโยชนตางๆ ใหสมาชิกรับทราบ

• การสมัครสมาชิกลวงหนา สามารถกรอกแบบฟอรมสมัครสมาชิกลวงหนาในเว็บไซต my.tcdc.or.th โดยผูสมัครตองชำระคาสมัครและถายรูปที่ Info Guru Counter
ไดที่ TCDC ทุกสาขา จึงจะถือวาการสมัครสมาชิกนั้นสมบูรณ
• สามารถดูขอมูลและรายละเอียดเพ�่มเติมไดที่ www.tcdc.or.th/member
• สอบถามบร�การ Line @tcdc
สำนักงานสงเสร�มเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน) อาคารไปรษณียกลาง 1160
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