
 วันที่ ……......…………..….....

 1. บริการทดลอง  oBeaker test  oDevelopment  2. บริการทดลองผลิต (Trial Production)

1.1 วัตถุดิบ 1.1 วัตถุดิบ

o ลูกคาเปนผูจัดหา และมีใบรับรองคุณภาพ สงใหโรงงานวันที่ ………………………… o ลูกคาเปนผูจัดหา และมีใบรับรองคุณภาพ สงใหโรงงานวันที่ ……………………………

o ลูกคาเปนผูจัดหา และใหโรงงานเปนผูตรวจสอบคุณภาพ สงใหโรงงานวันที่ ………………………… o ลูกคาเปนผูจัดหา และใหโรงงานเปนผูตรวจสอบคุณภาพ สงใหโรงงานวันที่ ……………………………

o โรงงานเปนผูจัดหา และตรวจสอบคุณภาพ คาดวาพรอมใชวันที่ …………………….. o โรงงานเปนผูจัดหา และตรวจสอบคุณภาพ คาดวาพรอมใชวันที่ ………………………..

1.2 สูตรการผลิต 1.2 สูตรการผลิต

o เปนสูตรของลูกคา o เปนสูตรของลูกคา

o เปนสูตรของ ศน. o เปนสูตรของ ศน.

o อื่นๆ …………………………………………………………………………………………………………………………………… o อื่นๆ ……………………………………………………………………………………………………………………………………

 2. บริการรับจางผลิตอนุภาคนาโน

1.1 วัตถุดิบ 1.1 วัตถุดิบ

o ลูกคาเปนผูจัดหา และมีใบรับรองคุณภาพ o ลูกคาเปนผูจัดหา และมีใบรับรองคุณภาพ สงใหโรงงานวันที่ …………………………

o ลูกคาเปนผูจัดหา และใหโรงงานเปนผูตรวจสอบคุณภาพ o ลูกคาเปนผูจัดหา และใหโรงงานเปนผูตรวจสอบคุณภาพ สงใหโรงงานวันที่ …………………………

o โรงงานเปนผูจัดหา และตรวจสอบคุณภาพ o โรงงานเปนผูจัดหา และตรวจสอบคุณภาพ คาดวาพรอมใชวันที่ ………………………

1.2 สูตรการผลิต 1.2 สูตรการผลิต

o เปนสูตรของลูกคา o เปนสูตรของลูกคา

o เปนสูตรของหอง Lab ศน. o เปนสูตรของหอง Lab ศน.

o อื่นๆ …………………………………………………………………………………………………………………………………….. o อื่นๆ ……………………………………………………………………………………………………………………………………

 4. วิเคราะหทดสอบ

รายการวิเคราะหทดสอบ 

opH (pH)  oจุลชีววิทยา (MI)

บรรจุและปดฝา พิมพ Lot การผลิต (บรรจุภัณฑ/กลอง) oความหนืด (VI)

บรรจุกลอง/ฉลาก หอฟลม (Shrink wrappping) oChallenge Test (CT)

oStability Test (ST)

o ลูกคาเปนผูเลือกและจัดหาเอง สงใหโรงงานวันที่ …………………………  o    Particle size analysis (For solvents and oil dispersion sample)

o อื่นๆ ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 o    Zeta Potential (For solvents dispersion sample)

o ตองสงตัวอยางใหลูกคาตรวจสอบและรับรองคุณภาพเนื้อตัวยากอนบรรจุ

o ลูกคาขอตัวอยางเนื้อตัวยาเก็บไวอางอิงจํานวน ____ กรัม

o อื่นๆ _________________________________________________________________

เจาหนาที่ _____________________ผูทบทวน _____________________
วันที่  ____/____/____ วันที่  ____/____/____

 9. การสงมอบสินคา

o ใหสงมอบสินคาครบตามจํานวนและตามกําหนดสงสินคา

o ใหสงสินคา ……………….. ครั้ง ครั้งละ ………………………………….. วันท่ีสงสินคาคือ ………………………………………………

oรับสินคาดวยตนเอง    o จัดสงสินคาใหทาง………………………………………………………………………

ตัวแทนลูกคา

o อื่นๆ ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 7. ขอกําหนดของลูกคา  8. ขอกําหนดของโรงงาน
o การผลิตและการควบคุมคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานระเบียบปฏิบัติ (SOP) ที่กําหนด

o สินคาจะตองผานการตรวจสอบคุณภาพตาม spec ทุกรายการ กอนสงมอบลูกคา

o อื่นๆ _________________________________________________________________

oParticle size analysis (For water dispersion sample)

 o    Zeta Potential (For water dispersion sample)

  5. สินคาที่ตองการ

 6. บรรจุภัณฑ ฉลากและหีบหอสินคา

o เปนตัวยา ขอกําหนดการบรรจุคือ …………………………………………………………………………………………..

o เปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป ขอกําหนดการบรรจุคือ …………………………………………………………..…………..

          แบคทีเรีย

          ยีสตและรา   อื่น ๆ

          อื่น ๆ ……………………………………………

โรงงานไดรับสูตรวันที่ ………………………..

 3. บริการรับจางผลิตนาโนเวชสําอาง เวชสําอาง และเคร่ืองสําอาง

สงสูตรใหโรงงานวันที่ ………………………..

โรงงานไดรับสูตรวันที่ ………………………..

สงสูตรใหโรงงานวันที่ ………………………..

โรงงานไดรับสูตรวันที่ ………………………..

แบบขอรับการผลิต

 เลขที ่……………………………………………….

 ชื่อลูกคา …………………………………………………………………………………………………………………………. ชื่อผูติดตอ ……………………………………………………………………………………..  โทร. …………………………………….....

 ที่อยู ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

สงสูตรใหโรงงานวันที่ ………………………..

 ชื่อสินคา …………………………………………………………………………………………………………………..จํานวนที่สั่งผลิต ………………………………………………………… กําหนดสงสินคา …………………………………………………….

โรงงานผลิตเครื่องสําอาง (ตนแบบ) ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

143 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท 0 2564 7100 โทรสาร 0 2117 6702
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 ขอตกลงการจางผลิต

สงใหโรงงานวันที่ ………………………

สงใหโรงงานวันที่ ………………………

คาดวาพรอมใชวันที่ ………………………

สงสูตรใหโรงงานวันที่ ………………………..

โรงงานไดรับสูตรวันที่ ………………………..
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