เลขที่รับ ……………………………….……………………… วันที่ ………………………………….……
เลขที่ใบเสนอราคา………………………………………… ใบสั่งขาย………………………………..

แบบขอรับบริการผลิต
(Commercial Production)

เลขที่ใบแจ้งหนี้ ……………..…………………………….. ใบเสร็จรับเงิน…………………………
เลขที่ใบแจ้งหนี้ ……………..…………………………….. ใบเสร็จรับเงิน…………………………

ชื่อลูกค้า ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………. ชื่อผู้ติดต่อ ……………………………………………………………………………………..……………………………………................
ที่อยู่ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… E-mail : …………………………………………………………………… โทร. .………………………………………….………………
ชื่อสินค้า ……………………………………………………………………………………………………………………….………………………… จานวนที่สั่งผลิต ………………………………………………………………………………...…………………………………………….

ข้อตกลงการจ้างผลิต
 1. บริการรับจ้างผลิตอนุภาคนาโน (Commercial Production)

 2. บริการรับจ้างผลิตเครื่องสาอาง (Commercial Production)

1.1 วัตถุดิบ
 ลูกค้าเป็นผู้จัดหา และมีใบรับรองคุณภาพ

2.1 วัตถุดิบ
 ลูกค้าเป็นผู้จัดหา และมีใบรับรองคุณภาพ
ส่งให้โรงงานวันที่ …………………………………………………….
ส่งให้โรงงานวันที่ ……………………………………………….
(COA, MSDS, Spec. RM, Break down, IFRA, Allergen)
(COA, MSDS, Spec. RM, Break down, IFRA, Allergen)
 โรงงานเป็นผู้จัดหา และตรวจสอบคุณภาพ
คาดว่าพร้อมใช้วันที่ ………………………………………………….
 โรงงานเป็นผู้จัดหา และตรวจสอบคุณภาพ
คาดว่าพร้อมใช้วันที่ …………………………………………….
2.2 สูตรการผลิตภัณฑ์อ้างอิงตามเลขที่จดแจ้ง
1.2 สูตรอนุภาค
 เป็นสูตรของลูกค้า
ส่งสูตรให้โรงงานวันที่ ……………………………………………. (Specification Product อ้างอิงตาม F-NN-GMP-C01 page 4)
(Specification Product อ้างอิงตามลูกค้ากาหนด)
 อื่นๆ ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
 เป็นสูตรของ ศน. …………………………………
โรงงานได้รับสูตรวันที่ ……………………………………
(Specification Product อ้างอิงตาม F-NN-GMP-C01 page 4)
 Stability test
 Challenge test

3. วิเคราะห์ทดสอบด้านเครื่องสาอาง
วิเคราะห์ทดสอบอนุภาค Dynamic Light Scattering (DLS)
Particle size analysis (For water dispersion sample)
( ) ต้องการรายงาน ( ) ไม่ต้องการรายงาน
 Particle size analysis (For solvents and oil dispersion sample)
( ) ต้องการรายงาน ( ) ไม่ต้องการรายงาน
 Zeta Potential (For water dispersion sample)

วิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ
3.1 pH (pH)
3.2 Viscosity (VI)
วิเคราะห์ทดสอบคุณภาพสินค้า
3.3 Specific gravity

( ) ต้องการรายงาน ( ) ไม่ต้องการรายงาน

วิเคราะห์คุณสมบัติทางจุลชีววิทยา
3.4 Total aerobic plate count (APC) including yeast and mold

 Zeta Potential (For solvents dispersion sample)
( ) ต้องการรายงาน ( ) ไม่ต้องการรายงาน

1. กรณีที่โรงงานฯ ไม่สามารถดาเนินการวิเคราะห์ทดสอบได้ ยินยอมให้ส่งต่อหน่วยงานภายนอก
2. ต้องการให้แสดงค่าความไม่แน่นอนในการวัดในรายงานวิเคราะห์ทดสอบหรือไม่ รายการ 3.1, 3.2 และ 3.4 ( ) ไม่ต้องการ

4. สินค้าทีต่ ้องการ

( ) ต้องการ

5. บรรจุภัณฑ์ ฉลากและหีบห่อสินค้า

 ลูกค้าเป็นผู้เลือกและจัดหาเอง
 เป็นตัวยา ข้อกาหนดการบรรจุคือ …………………………………………………………………………………………………….
ส่งให้โรงงานวันที่ ………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……
 เป็นผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป ข้อกาหนดการบรรจุคือ …………………………………………………………..…………………….
บรรจุและปิดฝา
พิมพ์ Lot การผลิต [บรรจุภัณฑ์ (ภายใน/ภายนอก)]
 อื่นๆ …………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……
บรรจุกล่อง/ติดฉลาก
ห่อฟิล์ม (Shrink wrappping)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……
 อื่นๆ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. ข้อกาหนดของลูกค้า

7. ข้อกาหนดของโรงงาน

 ต้องส่งตัวอย่างให้ลูกค้าตรวจสอบและรับรองคุณภาพเนื้อตัวยาก่อนบรรจุ
 การผลิตและการควบคุมคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานระเบียบปฏิบัติ (SOP) ที่กาหนด
 อื่นๆ …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 ลูกค้าขอตัวอย่างเนื้อตัวยาเก็บไว้อ้างอิงจานวน …………. กรัม
 อื่นๆ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8. การส่งมอบสินค้า
 ให้ส่งมอบสินค้าครบตามจานวนและกาหนดส่งสินค้า …………………………………………………………………………
 ให้ส่งสินค้า ……………….. ครั้ง ครั้งละ ………………………………….. วันที่ส่งสินค้าคือ ………………………………………………
รับสินค้าด้วยตนเอง  จัดส่งสินค้าให้ทาง…………………………………………………………………………………….
ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ตัวแทนลูกค้า ……………………………………………………
(………………….……………………………..)
วันที่ …….…….…/…..……...…./……….………..
F-NN-ISS-06 Rev.3

เจ้าหน้าที่ ……………………………………………………….. ผู้ทบทวน
(…………………………………...……………………)
วันที่ ………..…….…/……..……...…./……….………..

เจ้าหน้าที่ …………………………………………………… ผจก.โรงงาน
(…………………………...……………………)
วันที่ ……..…….…/……..……...…./……….……..
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เฉพาะลูกค้า

เฉพาะเจ้าหน้าที่

รายการเอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม
 Certificate of Free sale (มีค่าใช้จ่าย)
 MSDS of Product (มีค่าใช้จ่าย)
 Certificate of Analysis
 Certificate of Manufacturer
 เอกสารรรับรองมาตรฐานการผลิต GMP
 อื่น ๆ …………………………………………………………………………………………………………………………..

โรงงานต้นแบบผลิตอนุภาคนาโนและเครื่องสาอาง ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
143 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 7100 โทรสาร 0 2117 6702
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