สัญญาจ้างทำาของ

วันที่……….เดือน………………..พ.ศ………

ทำทที่………………………………………………………………….
สัญญทฉบับนี้ทำทขึ้้นระหวาท…………………………………………………………………………………………..
ซ้่…ตาอไปนี้ในสัญญทนี้จะเรียกวาท “ผู้วาทจ้ท…” ฝาทยหน้่…กับ บริษัท เคมีภัณฑ์ ลทบอรททอรี่ส์ จำท กัด สำท นัก…ทนตั้…อยูาเลขึที่ 25
นวมินทร์ 74 แยก 3-7-2 คันนทยทว กทม. 10230 ซ้่…ตาอไปนี้เรียกวาท “ผู้รับจ้ท…” อีกฝาทยหน้่… ทั้ …สอ…ฝาทยตกล…ทำทสัญญทกัน
ดั…มีขึ้อควทมตาอไปนี้
หมวด 1 เงื่อนไขการสั่งผลิต
ขึ้อ 1. เมื่อผู้วาทจ้ท…ยืนยันกทรสั่…ผลิตแล้ว จะต้อ…ชำทระเ…ินเตมมจำทนวนและแจ้…กทรชำทระเ…ิน กทรดำทเนินกทรตาท…ๆจะจัดลำทดับ
จทกกทรแจ้…ชำทระเ…ิน
1.1 กทรสั่…ผลิตทุกครั้… จะต้อ…จดแจ้…อย. ไมามีขึ้อยกเว้นใดๆทั้…สิ้น
1.2 ในกรณีที่สั่…ผลิตแบบปรับสูตรได้ ทท…ผู้รับจ้ท…จะสา …ตัวอยาท…ให้เลือกจำทนวน 3 ตัวอยาท… ตัวอยาท…ละ 50 กรัม
โดยทท…ผู้วาทจ้ท…ต้อ…เลือกตัวอยาท…และกรอกล…ในแบบฟอร์มเลือกตัวอยาท…ที่ต้อ…กทรสั่…ผลิต สา …กลับมทพร้อมกับสัญญทจ้ท…
ทำทขึอ…ฉบับนี้ และเอกสทรที่จะใช้ในกทรจดแจ้…อย.(เจ้ทหน้ทที่ผู้ดูแลเรื่อ…กทรยื่นจดแจ้…อย. จะสา …รทยละเอียดขึ้อมูลตาท…ๆ
ที่ต้อ…กทรให้ผู้วทา จ้ท…ทท…อีเมล์ )
1.3 ในกรณีที่ผู้วทา จ้ท…เลือกกทรสั…่ ผลิตแบบปรับสูตรได้ หทกผู้วทา จ้ท…ไมาสทมทรถสรุปสูตรและไมามีกทรสั…่ ผลิตสินค้ท
จริ…ภทยใน 30 วันนับจทกวันที่ผู้รับจ้ท…สา …ตัวอยาท…ไปให้เลือก ทท…ผู้รับจ้ท…ขึอส…วนสิทธิ์ไมาคืนเ…ินหรือคืนเปมนสินค้ทอื่นๆใน
ทุกกรณี
ขึ้อ 2. กทรดำทเนินกทรตาท…ๆจะช้ทหรือเรมวนั้น ขึ้้นอยูากบั กทรสา …เอกสทรตทมหมวด 1 ขึ้อ 1.2 ขึอ…ผู้วาทจ้ท…มทให้ผู้รับจ้ท… และ
ลำทดับคิว…ทนในปัจจุบัน
ขึ้อ 3. หลั…จทกที่ผู้รับจดแจ้…ออกใบรับจดแจ้…ให้แล้วจ้…จะผลิตเครื่อ…สำทอท…ตทมใบรับจดแจ้…นั้ น พร้อมทั้…ทดสอบควทม
ค…ตัวขึอ…สินค้ท ระยะเวลทกทรดำทเนินกทรขึ้้นอยูกา บั ลำทดับคิว…ทนในปัจจุบัน
ขึ้อ 4. เมื่อดำทเนินกทรตทมหมวด 1 ขึ้อ 1 ถ้… ขึ้อ 3 เรียบร้อยแล้วจ้…ดำทเนินกทรบรรจุ หทกผู้ว าทจ้ท…เปมนผู้จัดหทภทชนะบรรจุเอ…
กระบวนกทรนี้จะเริ่มหลั…จทกที่ได้รับภทชนะบรรจุ , สติกเกอร์, กลาอ…จทกผู้วาทจ้ท…เรียบร้อยแล้ว และภทชนะบรรจุที่ผู้ว าทจ้ท…
สา …มทจะต้อ…นับรวมภทชนะบรรจุที่จะเกมบเปมนตัวอยาท…สินค้ทสำท เรมจรูปจำท นวน 3 หรือ 5 ชิ้นด้วย โดยทท…ผู้รับจ้ท… ไมารับ
ภทชนะบรรจุที่เปมนหลอดหยด (Dropper)
4.1 ภทชนะบรรจุที่สา …มทต้อ…มีสภทพสมบูรณ์ และต้อ…ไมา มีส่ ิ…ใดแตกหัก , หลุดลอกออกมท หทกทท…ผู้รับจ้ท…
ตรวจพบควทมไมา ส มบู รณ์ ขึ อ…ภทชนะบรรจุ ทท…ผู้ รั บ จ้ ท …จะดำท เนิ น กทรบรรจุ เ ฉพทะภทชนะบรรจุ ที่ มี ค วทมสมบู ร ณ์
สา วนภทชนะบรรจุที่สภทพไมาสมบูรณ์ ผู้รับจ้ท…จะสา …คืนให้แกาผู้วาทจ้ท… และผู้วาทจ้ท…จะต้อ…จัดหทภทชนะบรรจุใหมาที่มีควทม
สมบูรณ์มทให้กบั ทท…ผู้รับจ้ท…ภทยใน 15 วัน นับตั้…แตาวันที่ผู้วทา จ้ท…ได้รับคืนภทชนะบรรจุ
ขึ้อ 5. ทท…ผู้รับจ้ท…จะมีกทรเกมบตัวอยาท…ทั้…แบบ Bulk ประมทณ 500 กรัม และแบบสินค้ทสำทเรมจรูปจำทนวน 3 ชิ้นสำทหรับกทร
สั…่ ผลิตตั้…แตา 3 กิโลกรัมขึ้้นไป และจำทนวน 5 ชิ้น สำทหรับกทรสั…่ ผลิตตั้…แตา 50 กิโลกรัมขึ้้นไป
ขึ้อ 6. เมื่อดำทเนินกทรตทมหมวด 1 ขึ้อ 1 ถ้… ขึ้อ 5 เรียบร้อยแล้ว ทท…ผู้รับจ้ท…จะจัดสา …สินค้ทตทมรูปแบบกทรจัดสา …ที่ผู้วาทจ้ท…
เลือกไว้

หมวด 2 รายละเอียดการสั่งผลิต
ขึ้อ 1. ผู้วทา จ้ท…ตกล…จ้ท…ให้ผู้รับจ้ท…ทำทกทรผลิตสินค้ท คือ
เลขึที่ใบรับแจ้…อย. ……………………………………………………………………………………………………
ชื่อกทรค้ทภทษทไทย……………………………………………………………………………………………………
ชื่อกทรค้ทภทษทอั…กฤษ………………………………………………………………………………………………...
ชื่อผลิตภัณฑ์ภทษทไทย………………………………………………………………………………………………..
ชื่อผลิตภัณฑ์ภทษทอั…กฤษ…………………………………………………………………………………………….
จำทนวน………………………………………………………………………………………………………………...
ซ้่…ตาอไปนี้ในสัญญทนี้เรียกวาท “สินค้ท” โดยผู้รับจ้ท…ให้ผู้วทา จ้ท…ชำทระคาทสินค้ททั้…หมดตทมรทคทสินค้ทที่ได้ตกล…กันไว้แล้ว
โดยผูว้ ทา จ้ท…จะ
(………) ให้ผู้รับจ้ท…บรรจุสินค้ทให้ท้ั…หมด
(………) นำทสินค้ทไปทำทกทรแบา…บรรจุเอ…ทั้…หมด
ขึ้อ 2. สัญญทฉบับนี้มีอทยุ 6 เดือน นับตั้…แตาวันที่ทำทกทรเซมนต์สัญญทฉบับนี้ หทกอทยุครบ 6 เดือนแล้วผู้วทา จ้ท…ยั…ไมาได้ทำทกทร
สั่…ผลิตสินค้ทตทมหมวด 2 ขึ้อ 1. ผู้รับจ้ท…จะดำทเนินกทรยกเลิกเลขึที่ใบรับแจ้…อย.ขึอ…ผู้วทา จ้ท…ทันที โดยไมาต้อ…แจ้…ให้ทรทบ
ลาว…หน้ท
ขึ้อ 3. หทกผู้วทา จ้ท…นำทสินค้ทไปทำทกทรแบา…บรรจุเอ… จะต้อ…มีห้อ…แบา…บรรจุที่ถูกต้อ…ตทมกฎเกณฑ์ขึอ…กระทรว…สทธทรณสุขึ
และหทกภทยหลั…เกิ ดควทมเสียหทยหรือเกิ ด ปัญหทใดๆทท…ผู้รับจ้ท…จะไมา รับผิดชอบในทุก กรณี โดยผู้วาท จ้ท…ไมา มีสิท ธิ
เรียกร้อ…คาทเสียหทยใดๆทั้…สิ้นจทกทท…ผู้รับจ้ท…
ขึ้อ 4. บริเวณที่เหมทะแกา กทรเกมบเครื่อ…สำท อท…คือ ควรเกมบไว้ในที่แห้…และเยมน ไมาเ ปียก ไมา อับชื้น เปมน บริเวณที่ไมา ถูก
แส…แดดสา อ…ถ้…โดยตร… และมีอุณหภูมิห้อ…ประมทณ 25 อ…ศทเซลเซียส เปิดฝทสินค้ทตาอเมื่อต้อ…กทรใช้เทาทนั้น และเมื่อใช้
สินค้ทเสรมจแล้วควรปิดฝทให้แนานสนิท
ขึ้อ 5. ควรทดสอบกทรแพ้กาอนใช้ หทกมีอทกทรผิดปกติใดๆให้หยุดใช้สินค้ททันที และรีบปร้กษทแพทย์
ขึ้อ 6. ผู้วาทจ้ท…รับรอ…วาทจะไมาแปลและบรรยทยชื่อเครื่อ…สำทอท…, สรรพคุณวาทสทมทรถทำทให้ผิวขึทวขึ้้นเกินกวาทสีผิวธรรมชทติ
ขึอ…ผูใ้ ช้สินค้ทนี้ และจะไมาบรรยทยสรรพคุณเกินควทมเปมนจริ…ขึอ…เครื่อ…สำทอท… ซ้่…จะต้อ…อยูภา ทยใต้ควทมเปมนเครื่อ…สำทอท…
ขึ้อ 7. ผู้วาทจ้ท…รับรอ…วาทจะไมาดัดแปล… แก้ไขึ เพิ่มเติม สิ่…อื่นใดล…ไปในสินค้ท หทกฝาทฝืนจะยินยอมให้ยกเลิกเลขึที่ใบรับ
แจ้…อย.ขึอ…ผู้วาทจ้ท…ทันที หทกภทยหลั…เกิดควทมเสียหทยหรือเกิดปัญหทใดๆ ผู้รับจ้ท…จะไมารับผิดชอบในทุกกรณี และหทก
ผูว้ ทา จ้ท…ฝาทฝืนโดยสร้ท…ควทมเสียหทยให้แกาผู้รับจ้ท… ผูร้ ับจ้ท…จะดำทเนินกทรฟ้อ…ร้อ…เรียกคาทเสียจนถ้…ที่สุด
ขึ้อ 8. สูตรสินค้ท, ชื่อสินค้ท และเลขึที่ใบรับแจ้…อย.นี้เปมนลิขึสิทธิ์ขึอ…บริษัท เคมีภัณฑ์ ลทบอรททอรี่ส์ จำท กัด ซ้่…ผู้วาทจ้ท…
ไมาสทมทรถนำทไปผลิตกับที่อื่นได้
ขึ้อ 9. หทกผูว้ ทา จ้ท…มีกทรนำทเลขึที่ใบรับแจ้…ขึอ…บริษัทเคมีภัณฑ์ ลทบอรททอรี่ส์ จำทกัดไปสวมกับผลิตภัณฑ์อื่นที่ไมาได้ผลิตกับ
บริษัทเคมีภัณฑ์ ลทบอรททอรี่ส์ จำทกัด ทท…ผู้รับจ้ท…จะยกเลิกเลขึที่ใบรับแจ้…นั้ นทันที และหทกผู้วาทจ้ท…ฝาทฝืนโดยสร้ท…ควทม
เสียหทยให้แกาผรู้ ับจ้ท… ผู้รับจ้ท…จะดำทเนินกทรฟ้อ…ร้อ…เรียกคาทเสียจนถ้…ที่สุด

หมวด 3 การเคลมสินค้า
ขึ้อ 1. “เคลมสินค้ท” หมทยถ้… สินค้ทที่เกิดควทมเปลี่ยนแปล…ลักษณะทท…กทยภทพ เชาน ขึ้้นรท, แยกชั้น, เปมนก้อน
ขึ้อ 2. ผู้รับจ้ท…ไมาได้รับประกันควทมพ้…พอใจในลักษณะทท…ควทมรู้ส้ก เชา น เหนียวหนืด, ซ้มช้ท, เนื้อเหลว และอื่นๆ ซ้่…
ควทมรู้ส้กเหลาทนี้เปมนควทมพ้…พอใจสา วนบุคคลไมาสทมทรถวัดออกมทในเชิ…กทยภทพได้
ขึ้อ 3. ผู้รับจ้ท…จะรับเคลมสินค้ทโดยกทรคืนเ…ินในมูลคาท 50% ขึอ…รทคทเตมมขึอ…สินค้ทที่รับเคลม หรือผลิตสินค้ทคืนใน
จำทนวน 50% ขึอ…นำ้ทหนักสินค้ทที่รับเคลม โดยผู้ว าทจ้ท…จะต้อ…แจ้…เคลมสินค้ทภทยใน 30 วันนับจทกวันที่ผลิต และต้อ…นำท
สินค้ทที่เสียหทยนั้นมทเปรียบเทียบกับตัวอยาท…ที่ทท…ผู้รับจ้ท…เกมบไว้ หทกสินค้ทที่ทท…ผู้รับจ้ท…เกมบไว้มทกกวาท 50% เปมนปกติดี
ทท…ผู้รับจ้ท…จะไมารับผิดชอบในทุกกรณี หทกผู้วาทจ้ท…แจ้…เคลมสินค้ทหลั…จทก 30 วันนับจทกวันที่ผลิต ทท…ผู้รับจ้ท…จะไมารับ
ผิดชอบในทุกกรณี
ขึ้อ 4. ในกรณีที่ผู้วทา จ้ท…แจ้…กทรเคลมสินค้ท สินค้ทจะต้อ…อยูใา นสภทพเดิมตทมที่ได้รับไปจทกผูว้ ทา จ้ท… คือ ไมามีกทรเปิดใช้หรือ
ถาทยเทออกไป หทกไมาอยูใา นสภทพเดิมทท…ผูร้ ับจ้ท…จะไมารับผิดชอบในทุกกรณี
ขึ้อ 5. ผู้รับจ้ท…จะมีกทรเปลี่ยนแปล…กฎระเบียบและเ…ื่อนไขึตาท…ๆเพื่อควทมเหมทะสมอยูเา สมอ โดยผู้รับจ้ท…จะแจ้…ให้ลูกค้ท
ทรทบผาทนทท… www.rinzes.com หรือผาทนทท…หน้ทระบบกทรจัดกทรเวมบไซต์ ผู้รับจ้ท…ขึอส…วนสิทธิ์ ในกทรเปลี่ยนแปล…โดย
ไมาต้อ…แจ้…ให้ทรทบลาว…หน้ท และทท…ผู้รับจ้ท…จะไมารับผิดชอบตาอควทมเสียหทยที่เกิดแกาลูกค้ทหรือบุคคลที่สทมอันเนื่อ…มท
จทกกทรเปลี่ยนแปล…นี้
ขึ้อ 6. ผู้รับจ้ท…ขึอส…วนสิทธิ์ในกทรให้บริกทรตาอผู้วาทจ้ท…ที่ประพฤติขึัดตาอกฎหมทย ไมาเปมนไปตทมกฎระเบียบและเ…ื่อนไขึ
ตาท…ๆขึอ…ผู้รับจ้ท… และหรือทำท กทรใดๆที่อทจกา อให้เกิ ดผลกระทบ และหรือสร้ท…ควทมเสียหทยหรือสร้ท…ควทมไมา ส…บ
เรียบร้อยให้กบั ผู้รับจ้ท…ได้ทันทีโดยไมาต้อ…แจ้…ให้ทรทบลาว…หน้ท และผู้รับจ้ท…จะไมารับผิดชอบในทุกกรณี โดยผู้วทา จ้ท…ไมามี
สิทธิเรียกร้อ…คาทเสียหทยใดๆทั้…สิ้นจทกทท…ผู้รับจ้ท…
สัญญทจ้ท…ทำทขึอ…นี้ทำทขึ้้นมทเปมนสอ…ฉบับ มีขึอ้ ควทมถูกต้อ…ตร…กัน
โดยผูว้ ทา จ้ท…คือ..…..….….….…..….……..…..…..…..….…..…..….…..….……..….…..…..….……….
และผู้รับจ้ท…คือ..…..….…..….….…..….….….…..…………………..…..…..…..………..…..…..…..
ทั้…ผู้วาทจ้ท…และผู้รับจ้ท…ตาท…ย้ดถือไว้ฝาทยละฉบับและทั้ …สอ…ฝาทยได้ศ้กษทเขึ้ทใจขึ้อควทมในสัญญทจ้ท…ทำทขึอ…นี้ ดีโดยตลอด
แล้ว จ้…ได้ล…ลทยมือชื่อและประทับตรทสำทคัญไว้เปมนหลักฐทนตาอพยทน
ล…ชื่อ……………………………………………….ผู้วทา จ้ท…
(…………………………………………)
ล…ชื่อ……………………………………………….ผู้รับจ้ท…
(…………………………………………)
ล…ชื่อ……………………………………………….พยทน
(…………………………………………)
ล…ชื่อ……………………………………………….พยทน
(…………………………………………)

