
เลขท่ีรับ ……………………………….………………………  วันท่ี ……………………………….……

เลขท่ีใบเสนอราคา…………………………………………   ใบส่ังขาย…………………………….

เลขท่ีใบแจ้งหน้ี ……………..……………………………..   ใบเสร็จรับเงิน………………………

เลขท่ีใบแจ้งหน้ี ……………..……………………………..   ใบเสร็จรับเงิน………………………

1.1 วัตถุดิบ 2.1 วัตถุดิบ

 ลูกค้าเป็นผู้จัดหา และมีใบรับรองคุณภาพ ส่งให้โรงงานวันท่ี ………………………… ลูกค้าเป็นผู้จัดหา และมีใบรับรองคุณภาพ ส่งให้โรงงานวันท่ี …..………………

     (COA, MSDS, Spec. RM, Break down, IFRA, Allergen)      (COA, MSDS, Spec. RM, Break down, IFRA, Allergen)

 โรงงานเป็นผู้จัดหา และตรวจสอบคุณภาพ คาดว่าพร้อมใช้วันท่ี …………………….. โรงงานเป็นผู้จัดหา และตรวจสอบคุณภาพ คาดว่าพร้อมใช้วันท่ี ……..………..

 เป็นสูตรของลูกค้า ส่งสูตรให้โรงงานวันท่ี …………………………………………

 เป็นสูตรของ ศน. …………………………………………………

 Specification Product (  ) ก าหนดจากลูกค้า   (  ) ไม่มี Spec มีเพียงรายงานผลการวิเคราะห์ทดสอบโดย ศน. 

 อ่ืนๆ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

วิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ วิเคราะห์คุณสมบัติทางจุลชีววิทยา

 3.1 pH (pH)   3.7 Total aerobic plate count (APC) including yeast and mold

 3.2 Viscosity (VI)

วิเคราะห์ทดสอบคุณภาพสินค้า

         (  ) ต้องการรายงาน       (  ) ไม่ต้องการรายงาน

 3.4 Challenge Test (CT)  

 3.5 Stability Test (ST)           (  ) ต้องการรายงาน       (  ) ไม่ต้องการรายงาน

         (  ) ต้องการรายงาน       (  ) ไม่ต้องการรายงาน

     Zeta Potential (For solvents dispersion sample)

         (  ) ต้องการรายงาน       (  ) ไม่ต้องการรายงาน

 ช่ือผลิตภัณฑ์ส าหรับจดแจ้ง……………………………………………………………………………………………………………… ช่ือผู้จัดจ าหน่าย ………………….……………………………..………..…………………………………………………………

รายการเอกสารประกอบการย่ืนจดแจ้งผลิตภัณฑ์ อย.
 ใบร้องขอเลขท่ีจดแจ้ง พร้อมลายเซ็นต์ผู้มีอ านาจ   ใบแจ้งสูตรจดแจ้งเคร่ืองส าอาง พร้อมลายเซ็นต์ผู้มีอ านาจ  ส าเนารับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)/ หรือส าเนาบัตรประชาชน

 ต้องส่งตัวอย่างให้ลูกค้าตรวจสอบและรับรองคุณภาพลักษณะสินค้า

 ลูกค้าขอตัวอย่างเน้ือตัวยาเก็บไว้อ้างอิงจ านวน …………. กรัม

 อ่ืนๆ …………………………………………………………………………………………………………………………………..

 เป็นตัวยา ข้อก าหนดการบรรจุคือ ………………………………………………………………………………………………………….. ให้ส่งมอบสินค้าครบตามจ านวนและก าหนดส่งสินค้า……………………………………………………………..

 ลูกค้าเป็นผู้เลือกและจัดหาเอง ส่งให้โรงงานวันท่ี…………………………………………………. ให้ส่งสินค้า ……………….. คร้ัง คร้ังละ ………………………. วันท่ีส่งสินค้าคือ ……………………………….

 โรงงานเป็นผู้จัดหาตามมาตรฐานท่ีก าหนด รับสินค้าด้วยตนเอง     จัดส่งสินค้าให้ทาง………………………………….……………………………………

หมายเหตุ: เง่ือนไขการทดลองผลิต (Trial Production) เป็นการทดลองผลิตจากสูตรของลูกค้า/สูตรของ ศน. ไม่ครอบคลุมถึงผลของการน าไปใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ ในภายหลัง

       เจ้าหน้าท่ี …………………………………………… ผจก.โรงงาน
             (……....…………….……………………………..)
      วันท่ี ……...…….…/…..…..…...…./……….………..              วันท่ี ………..…….…/……..……...…./……………..              วันท่ี ….…..……/……..……...…./………...
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                 (……………………...……………………)

 5. ข้อก าหนดของลูกค้า 6. ข้อก าหนดของโรงงาน

 การผลิตและการควบคุมคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานระเบียบปฏิบัติ (SOP) ท่ีก าหนด

 อ่ืนๆ ………………………………………………………………………………………………………………………………….

โรงงานต้นแบบผลิตอนุภาคนาโนและเคร่ืองส าอาง ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

143 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 0 2564 7100 โทรสาร 0 2117 6702

Nanoparticles and Cosmetic Production Plant, National Nanotechnology center 

National Science and Techology Development Agency

143 Thailand Science Park, Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani 12120

Tel+66 2564 7100  Fax. +66 2117 6702

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

           ตัวแทนลูกค้า …………………………………………………… เจ้าหน้าท่ี ……………………………………………………….. ผู้ทบทวน

 Particle size analysis (For water dispersion sample)

     Particle size analysis (For solvents and oil dispersion sample)

     Zeta Potential (For water dispersion sample)

                (…………………………………...……………………)

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว

แบบขอรับบริการทดลองผลิต

(Trial Production)

ข้ันตอน 2 ทดลองผลิต (Trial Production)

ข้ันตอน 3 วิเคราะห์ทดสอบด้านเคร่ืองส าอาง 

 ช่ือลูกค้า ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………. ช่ือผู้ติดต่อ ……………………………………………………………………………………..……………………………………................

 ท่ีอยู่ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  E-mail : …………………………………………………………………… โทร. .………………………………………….………………

 ช่ือสินค้า ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………  จ านวนท่ีส่ังผลิต ………………………………………………………………………………...…………………………………………….

สูตรผลิตภัณฑ์

7. สินค้าท่ีต้องการ 8. การส่งมอบสินค้า

 ข้อตกลงการจ้างทดลองผลิต 

โรงงานได้รับสูตรวันท่ี …………………………………………

 ข้ันตอน 1 ทดลองระดับบิกเกอร์ (Beaker test)  

 3.3 Specific gravity

 ศน. เป็นผู้ด าเนินการย่ืน

ข้ันตอน 4 ด าเนินการย่ืนจดแจ้งผลิตภัณฑ์ อย. 

วิเคราะห์ทดสอบอนุภาค (Dynamic Light Scattering (DLS)

 3.6 อ่ืน ๆ 




