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เงื$อนไขการผลติ 

 

ข้อ 1. เงื$อนไขการผลติ 

1.1 ก่อนการผลิตทุกครั/ ง ผูว้่าจา้งตอ้งจดัส่งเอกสารและขอ้มูล พร้อมทั/งชาํระค่าธรรมเนียมการจดแจง้ผลิตภณัฑใ์นอตัราทีGผูผ้ลิตกาํหนด เพืGอให้ผูผ้ลิต

ดาํเนินการจดแจง้ผลิตภณัฑต่์อสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ใด ๆ ทั/งสิ/น 

1.2 ผูผ้ลิตจะเริGมผลิตสินคา้ให้ผูว้่าจา้งต่อเมืGอสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยาออกใบรับจดแจง้ให้แลว้เท่านั/น พร้อมทั/ง ทดสอบความคงตวัของ

สินคา้ ทั/งนี/  ระยะเวลาการดาํเนินการขึ/นอยูก่บัลาํดบัคิวงานในปัจจุบนั 

1.3 ผูว้่าจา้งยินยอมให้ผูผ้ลิตเก็บตวัอยา่งสินคา้โดยประมาณ 50 - 500 กรัม หรือแบบสินคา้สาํเร็จรูปจาํนวน 3 ชิ/น สาํหรับการสัGงผลิตไม่เกิน 5 กิโลกรัม 

และจาํนวน 4 ชิ/น สาํหรับการผลิตมากกวา่ 5 กิโลกรัมขึ/นไป หรือในปริมาณอืGนตามความเหมาะสมแก่ชนิด ประเภท และปริมาณของสินคา้ทีGผลิต 

ข้อ 2. การบรรจุสินค้า 

2.1 ในกรณีทีGผูว้า่จา้งนาํสินคา้ไปแบ่งบรรจุเอง ผูว้า่จา้งตอ้งดาํเนินการแบ่งบรรจุสินคา้ใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑข์องกระทรวงสาธารณสุข ในการนี/  ผูผ้ลิต

จะไม่รับผดิชอบในความเสียหาย หรือปัญหาใด ๆ ทีGเกิดขึ/นกบัสินคา้ทีGนาํไปแบ่งบรรจุเองในทุกกรณี  

2.2 หากตกลงใหผ้ลิตเป็นผูบ้รรจุสินคา้ ผูว้า่จา้งจะตอ้งจดัส่งภาชนะบรรจุทีGมีสภาพสมบูรณ์ หากผูผ้ลิตตรวจพบภาชนะบรรจุทีGไม่สมบูรณ์ จะแจง้ไปยงัผู ้

วา่จา้งและผูว้า่จา้งตอ้งจดัส่งภาชนะทีGสมบูรณ์มาใหผู้ผ้ลิตภายในสิบหา้ (15) วนั ผูผ้ลิตจะไม่รับผดิชอบใด ๆ ต่อความเสียหาย สูญหาย หรือความล่าชา้ 

ทีGเกิดขึ/นหรือมีผลสืบเนืGองมาจากภาชนะบรรจุทีGไม่สมบูรณ์ดงักล่าว 

ข้อ 3. การชําระค่าจ้าง ค่าบริการอื$น ๆ และการส่งมอบสินค้า 

 ผูว้่าจา้งตอ้งชาํระค่าจา้ง ค่าบริการต่าง ๆ และมารับสินคา้ภายในระยะเวลาห้า (5) วนั นบัตั/งแต่วนัทีGไดรั้บใบแจง้หนี/ จากผูผ้ลิต หากผูว้่าจา้งไม่ชาํระ

ค่าจา้งและค่าบริการภายในกาํหนดระยะเวลาดงักล่าว ผูผ้ลิตมีสิทธิเรียกเกบ็ดอกเบี/ยในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน 

 หากผูผ้ลิตไม่สามารถส่งมอบสินคา้ใหแ้ก่ผูว้า่จา้งไม่วา่ในกรณีใด ๆ รวมถึงกรณีทีGผูว้า่จา้งไม่ชาํระค่าจา้งหรือค่าบริการภายในระยะเวลาทีGกาํหนดตาม

วรรคก่อน ผูว้า่จา้งจะตอ้งชาํระค่าเบี/ยปรับเป็นจาํนวนหา้ร้อย (500) บาท/วนั จนกวา่ผูว้า่จา้งจะชาํระค่าจา้งและค่าบริการ และ/หรือมารับสินคา้ออกไป

จากโกดงัของผูผ้ลิต 

 ในกรณีดงักล่าวขา้งตน้ ไม่ใหถื้อผูผ้ลิตเป็นผูรั้บฝากทรัพย ์และผูผ้ลิตจะไม่รับผดิชอบในความสูญหาย เสียหายใด ๆ อนัเกิดแก่สินคา้ทั/งสิ/น 

ข้อ 4. มดัจาํ 

4.1 ผูว้่าจา้งจะตอ้งชาํระเงินมดัจาํให้แก่ผูผ้ลิตเพืGอเป็นหลกัประกนัว่าจะปฏิบติัตามเงืGอนไขการผลิตและเพืGอเป็นประกนัความเสียหายใด ๆ อนัอาจเกิด

ขึ/นกบัผูผ้ลิตในกรณีทีGผูว้า่จา้งไม่ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามเงืGอนไขการผลิตฉบบันี/   

ผูว้า่จา้งไม่มีสิทธิเรียกร้องใหน้าํเงินมดัจาํมาหกัชาํระหนี/  หรือถือวา่เป็นการชาํระหนี/แลว้บางส่วน เวน้แต่ผูผ้ลิตจะตกลงดว้ยเช่นวา่นั/น 

4.2 ในกรณีทีGผูว้่าจา้งประพฤติผิดเงืGอนไข หรือยกเลิกการผลิต หรือผิดนดัชาํระค่าจา้ง ค่าบริการ หนี/คา้งชาํระ หรือเงินอืGนใดทีGผูว้่าจา้งตอ้งชาํระให้แก่

ผูผ้ลิต ผูผ้ลิตมีสิทธิทีGจะริบเงินประกนัตามสญัญานี/ทั/งหมดแต่บางส่วน ทั/งนี/  ไม่ตดัสิทธิผูผ้ลิตทีGจะเรียกร้องเงินคา้งชาํระ หรือค่าเสียหายอืGน ๆ (ถา้มี) 

ข้อ 5. การใช้เลขจดแจ้งผลติภณัฑ์  

5.1 ผูว้่าจา้งจะไม่นาํเลขทีGใบรับแจง้ทีGขอโดยผูผ้ลิตหรือตวัแทนของผูผ้ลิตไปสวมกบัผลิตภณัฑอื์GนทีGไม่ไดผ้ลิตกบัผูผ้ลิตโดยเด็ดขาด หากพบเห็นหรือมี

เหตุอนัควรเชืGอไดว้า่ผูว้า่จา้งทาํ หรือจะกระทาํการดงักล่าว ผูผ้ลิตมีสิทธิยกเลิกใบรับแจง้ดงักล่าวทนัทีโดยไม่ตอ้งบอกกล่าวผูว้า่จา้งล่วงหนา้ 

5.2 ผูว้่าจา้งตกลงชาํระค่าธรรมเนียมการต่ออายุหมายเลขจดแจง้ผลิตภณัฑเ์ป็นประจาํทุก ๆ สาม (3) ปี เป็นจาํนวน หนึGงพนับาท (1,000) บาท ต่อหนึG ง

หมายเลขจดแจง้ 

5.3 ผูว้า่จา้งยนิยอมใหผู้ผ้ลิตเพิกถอนหมายเลขจดแจง้ผลิตภณัฑไ์ดห้ากปรากฎวา่ภายหลงัมีพฤติการณ์หรือเหตุการณ์อยา่งใดอยา่งหนึGงดงัต่อไปนี/ เกิดขึ/น 

(1)  ผูว้า่จา้งไม่ชาํระเงินค่าจา้งและค่าบริการไม่วา่ทั/งหมดหรือแต่บางส่วนตามทีGผูผ้ลิตเรียกเกบ็ 

 (2)  ไม่สัGงผลิตสินคา้หรือมีพฤติการณ์วา่จะไม่สัGงผลิตสินคา้กบัผูผ้ลิตภายหลงัไดรั้บหมายเลขจดแจง้จากสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

 (3)  ไม่สัGงผลิตสินคา้กบัผูผ้ลิตอยา่งต่อเนืGอง หรือไม่ทาํการจาํหน่ายหรือหยดุจาํหน่ายสินคา้ในตลาด 

 (4)  นาํหมายเลขจดแจง้ไปสวมกบัผลิตภณัฑอื์GนทีGไม่ไดผ้ลิตกบัผูผ้ลิต 
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 (5)  ไม่ชาํระค่าธรรมเนียมการต่ออายหุมายเลขจดแจง้ผลิตภณัฑ ์

 (6)  ผูว้่าจา้งดาํเนินการใด ๆ เกีGยวกบัสินคา้ ซึG งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงการขาย หรือการโฆษณาสินคา้ ซึG งเป็นการกระทาํทีGขดัต่อกฎเกณฑ์ของ

สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค หรือกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัอืGน ๆ ทีGเกีGยวขอ้งกบัการผลิตสินคา้ การ

ขายสินคา้ และการใหบ้ริการอนัเกีGยวกบัสินคา้ และการกระทาํดงักล่าวส่งผล หรือคาดหมายไดว้า่อาจจะส่งผลใหเ้กิดความเสียหายกบัผูผ้ลิต 

5.4 ผูว้า่จา้งจะไม่ทาํการดดัแปลง แกไ้ข เพิGมเติมส่วนผสม สารเคมี หรือสิGงอืGนใดลงไปในสินคา้ไม่วา่ในกรณีใด ๆ ทั/งสิ/น 

5.5 ผูว้า่จา้งจะไม่แปลและบรรยายสรรพคุณเกินความเป็นจริงของสินคา้ หรือแปลหรือบรรยายสรรพคุณในทาํนองใด ๆ ทีGขดัต่อกฎเกณฑ ์ประกาศ หรือ

คาํสัGงของเจา้หนา้ทีGหรือหน่วยงานราชการทีGเกีGยวขอ้ง  

5.6 หากการฝ่าฝืนขอ้ 5. แห่งเงืGอนไขการผลิตนี/ ก่อใหเ้กิดความเสียหายใด ๆ  ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มกบัผูผ้ลิตหรือกบับุคคลภายนอก ผูว้า่จา้งตอ้ง

รับผดิชอบชดใชค่้าเสียหายใหก้บัผูผ้ลิตและบุคคลภายนอกแทนผูผ้ลิตในทุกกรณี 

ข้อ 6. เงื$อนไขการเคลมสินค้า 

6.1 ผูผ้ลิตยินยอมให้มีการเคลมสินคา้ เพืGอเปลีGยนสินคา้หรือชดใชเ้งินคืนเฉพาะในกรณีทีGเกิดความเปลีGยนแปลงทางเคมีขึ/นกบัสินคา้ เช่น ขึ/นรา แยกชั/น 

จบัตวัเป็นกอ้น ทั/งนี/  เฉพาะทีGเกิดจากความผิดพลาดในสูตรการผลิตของผูผ้ลิตเท่านั/น ผลิตจะไม่รับเคลมสินคา้ทีGผลิตจากสูตรของผูว้่าจา้งหรือทีGผู ้

ว่าจา้งชี/แนะ แนะนาํ หรือร้องขอให้ปรับเปลีGยนจากสูตรมาตรฐานของผูผ้ลิต หรือทีGผูว้่าจา้งนาํไปบรรจุเอง หรือความเปลีGยนแปลงทางกายภาพของ

สินคา้เกิดหรือเป็นผลมาจากการการจดัเก็บสินคา้ไม่ถูกตอ้งตามคาํแนะนาํหรือเก็บในสถานทีGทีGไม่เหมาะสมหรือไม่สมควรแก่ชนิดหรือประเภทของ

สินคา้ในทุกกรณี 

6.2 ในกรณีทีGคู่สัญญาตกลงใหมี้การเคลมสินคา้ สินคา้จะตอ้งอยูใ่นสภาพเดิมตามทีGไดรั้บไปจากผูว้า่จา้ง คือ ไม่มีการเปิด แกะ เปิดใชห้รือถ่ายเทออกไป 

หากสินคา้ไม่อยูใ่นสภาพเดิมผูรั้บจา้งจะไม่รับเคลมสินคา้ในทุกกรณี ในการนี/  ผูว้า่จา้งจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบจดัส่งหรือออกค่าใชจ่้ายเพืGอการจดัส่ง

สินคา้คืนมายงัทีGทาํการของผูรั้บจา้ง 

6.3 ผูรั้บจา้งจะรับเคลมสินคา้โดยการคืนเงินมูลค่าร้อยละหา้สิบ (50) ของราคาค่าผลิตสินคา้ หรือผลิตสินคา้คืนในปริมาณเดิมกบัทีGผลิต แลว้แต่กรณี โดย

ผูว้า่จา้งจะตอ้งเคลมสินคา้ภายใน 30 (สามสิบ) วนั นบัจากวนัทีGผลิต และตอ้งนาํสินคา้ทีGเสียหายมาเปรียบเทียบกบัตวัอยา่งทีGทางผูรั้บจา้งเก็บไว ้หาก

สินคา้ทีGผูรั้บจา้งเกบ็ไวก้วา่กึGงหนึGงเป็นปกติดี ผูรั้บจา้งจะไม่รับผดิชอบในทุกกรณี 

ข้อ 7. ข้อตกลงอื$น ๆ 

7.1 ผูว้า่จา้งยอมรับวา่ การใหบ้ริการดา้นอืGน ๆ นอกเหนือจากการผลิตสินคา้ทีGผูผ้ลิตใหบ้ริการโดยไม่เรียกค่าตอบแทนจากผูว้า่จา้ง ซึG งรวมถึงแต่ไม่จาํกดั

เพียง การติดต่อประสานงานกบับุคคลภายนอกหรือบริษทัอืGนเพืGอการสัGงซื/อบรรจุภณัฑสิ์นคา้ การสกรีน การออกแบบผลิตภณัฑ ์หรือการผลิตภาชนะ

บรรจุภณัฑต่์าง ๆ ของผูว้า่จา้ง เป็นเพียงบริการเสริมพิเศษเพืGอตอบแทนการทีGผูว้า่จา้งผลิตสินคา้กบัผูผ้ลิตเท่านั/น หากการดาํเนินการดงักล่าวก่อใหเ้กิด

ค่าใชจ่้าย หนี/ สิน หรือภาระทางภาษี ผูว้่าจา้งตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบเสียค่าใชจ่้ายดงักล่าวทั/งหมด ผูว้่าจา้งไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผูผ้ลิตออกเงินทดรอง

ใหก้บัผูว้า่จา้ง ไม่วา่ในกรณีใดทั/งสิ/น  

 ผูว้า่จา้งไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ จากผูผ้ลิตหากผูว้า่จา้งไม่พึงพอใจในผลงาน สินคา้ หรือการบริการดงักล่าว  ในการนี/  ผูผ้ลิตสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบ

ในความล่าชา้ ความเสียหาย สูญหายใด ๆ ทีGอาจเกิดขึ/นกบัผูว้า่จา้งอนัเกิดจากการนั/น 

7.2 ผูว้่าจา้งยอมรับว่า สูตรการผลิต ขอ้มูลสินคา้ และรายละเอียดส่วนผสมต่าง ๆ ทีGผูผ้ลิตแจง้ ให้ขอ้มูล หรือบอกกล่าวแก่ผูว้่าจา้ง ทั/งทีGเป็นลายลกัษณ์

อกัษร โดยวาจา หรือการสืGอสารโดยวิธีการอืGนใด เป็นขอ้มูลความลบัทางการคา้ซึG งเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูผ้ลิต ผูว้า่จา้งจะไม่นาํขอ้มูลดงักล่าว

ไปเผยแพร่ บอกกล่าว ลอกเลียน หรือแกะสูตรการผลิตของผูผ้ลิต หรือยินยอมให้มีการกระทาํใด ๆ อนัเป็นเหตุให้สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของ

ผูผ้ลิตถูกลิดรอน ถูกละเมิด หรือไดรั้บความเสียหาย 

7.3  ในกรณีทีGความเสียหาย สูญหาย หรือความล่าชา้ในการผลิตเกิดจากเหตุสุดวิสยั หรือเหตุใด ๆ อนัเนืGองมาจากความบกพร่องหรือความผดิของผูว้า่จา้ง 

ลูกจา้งของผูว้า่จา้ง หรือของบุคคลภายนอก หรือเกิดจากพฤติการณ์อนัใดทีGผูผ้ลิตไม่ตอ้งรับผิดตามกฎหมายก็ดี ผูว้า่จา้งจะไม่ฟ้องร้อง เรียกร้องใด ๆ 

แก่ผูผ้ลิตทั/งสิ/น  

 หากเกิดเหตุสุดวิสัยต่อเนืGองกนัเป็นเวลาเกินกวา่หกสิบ (60) วนั ส่งผลใหผู้ผ้ลิตไม่สามารถผลิตหรือส่งมอบสินคา้ใหก้บัผูว้า่จา้ง ใหผู้ผ้ลิตมีสิทธิบอก

เลิกสญัญาไดโ้ดยส่งคาํบอกกล่าวไปยงัผูว้า่จา้ง ในการนี/  ผูผ้ลิตตกลงคืนเงินประกนัทั/งหมดหรือแต่บางส่วน แลว้แต่กรณีใหก้บัผูว้า่จา้ง 
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7.4  การทีGผูผ้ลิตยนิยอมผอ่นผนัการปฏิบติัตามสัญญานี/ ใหก้บัผูว้า่จา้งไม่วา่โดยประการใด ซึG งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงการผอ่นผนัระยะเวลาการชาํระเงิน 

หรือการยนิยอมใหผู้ว้า่จา้งไดรั้บสินคา้ก่อนการชาํระเงินใด ๆ ใหถื้อวา่เป็นการผอ่นผนัเฉพาะคราวเท่านั/น ไม่ใหถื้อวา่ผูผ้ลิตสละสิทธิของตนเองใน

การบงัคบัตามขอ้ตกลงดงักล่าวในภายหลงั ตลอดจนไม่ถือวา่ เป็นการตกลงสละสิทธิหรือยกเวน้ในการผดิขอ้ตกลงนั/น หรือขอ้ตกลงอืGน ๆ  

7.5 ในกรณีทีGผูว้่าจา้งตอ้งตอ้งการเอาสินคา้ไปเขา้ห้องทดลอง (laboratory) เพืGอตรวจวิเคราะห์สินคา้ ผูว้่าจา้งอาจร้องขอให้ผูผ้ลิตดาํเนินการให้ไดโ้ดย

ค่าใชจ่้ายของผูว้า่จา้งเอง ทั/งนี/  ผูผ้ลิตมีสิทธิเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายอืGน ๆ เพิGมเติมอนัอาจเกิดขึ/นจากการดาํเนินการดงักล่าว 

7.6  การชาํระเงินค่าสินคา้ และ/หรือเงินใด ๆ ตามสัญญานี/ดว้ยเช็ค ตัว̂เงิน หรือตราสารอืGนใดนอกเหนือจากเงินสด จะถือว่าเป็นการชาํระเงินทีGสมบูรณ์

ต่อเมืGอผูผ้ลิตไดรั้บเงินตามเชค็ ตัว̂เงิน หรือตราสารนั/นแลว้เท่านั/น 

 

เงืGอนไขการผลิตฉบบันี/ ไดเ้ผยแพร่อยู่ในเวบ็ไซด์ของผูผ้ลิต (www.blissandbotanics.com) โดยให้ถือว่าผูว้่าจา้งทุกรายไดอ่้าน ทาํความเขา้ใจ และยอมรับใน

เงืGอนไขการผลิตฉบบันี/  โดยตลอดดีแลว้ จึงไดว้า่จา้งผูผ้ลิตผลิตสินคา้ใหก้บัผูว้า่จา้ง  

แก้ไขล่าสุดเมื/อวนัที/ 9 พฤษภาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

	


