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“ YOUR BEST BUSINESS PARTNER ”

COSMETIC & SUPPLEMENT MANUFACTURER

PROFESSIONAL
OEM/ODM/OBM



ลูกค�าเลือกผลิตภัณฑ�จาก Price List สูตรมาตรฐานของบร�ษัท
*สั่งผลิตขั้นตํ่า 50,000 บาท และ 500 ชิ�นต�อสูตร 

ลูกค�าเลือกบรรจ�ภัณฑ�
(ทางอีเมล� เลือกด�วยตนเองที่บร�ษัท หร�อสแกน QR CODE )

เจ�าหน�าที่จะจัดส�งใบเสนอราคา 
เมื่อลูกค�าตกลงสั่งผลิตสินค�า

ชําระเง�นมัดจําก�อนการผลิต 50%  
ตามใบเสนอราคา

บร�ษัทออกแบบโลโก� และฉลากให�ลูกค�า
ใช�เวลา 7 วัน

ลูกค�ายืนยันงานออกแบบโลโก� และฉลากกับบร�ษัท
ทางอีเมล�

ดําเนินการขอ อย. ภายใต�แบรนด�ของลูกค�า
โดยใช�เวลาประมาณ 7-14 วัน

เร��มสู�กระบวนการผลิตใช�เวลาผลิตไม�เกิน 30 วัน
(นับตั้งแต�วันที่อุปกรณ�การผลิตครบถ�วน 100%)

ลูกค�าชําระเง�นส�วนที่เหลืออีก 50% 
เมื่อสินค�าผลิตเสร็จ

จัดส�งสินค�า 
(ลูกค�าจะได�รับไม�เกิน 3 วันทําการ หลังจากวันชําระเง�น)

ขั้นตอนการสร�างแบรนด� และผลิตเคร�่องสําอาง

กรณีลูกค�าใช�สูตรมาตรฐานของบริษัท
ODM SERVICE
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กรณีลูกค�ามีสูตรของตนเองหร�อพัฒนาสูตรใหม�
ขั้นตอนการสร�างแบรนด� และผลิตเคร�่องสําอาง

ลูกค�าแจ�งรายละเอียด พร�อมสินค�าที่ต�องการ หร�อตัวอย�าง
ให�กับเจ�าหน�าที่ฝ�ายขาย

เง�่อนไข และระยะเวลาในการพัฒนาสูตร

ค�าใช�จ�ายในการพัฒนาสูตร 5,000 บาท 
(สามารถนําค�าพัฒนาสูตรมาหักจากค�าคร�มได� เมื่อลูกค�าสั่งผลิต)

สั่งผลิตขั้นตํ่า 10 กิโลกรัมข�้นไป
และเป�นจํานวนเง�น 100,000 บาท/ครั้ง/บิล

กรณีพัฒนาจากสูตรมาตรฐานของบร�ษัท เช�น เปลี่ยนสี เปลี่ยนกลิ�น
และเปลี่ยนสารสกัด ใช�เวลาพัฒนาสูตร 7-10 วัน

กรณีพัฒนาสูตรข�้นมาใหม� หร�อแกะสูตรจากตัวอย�างของลูกค�า
ใช�เวลาพัฒนาสูตร 14-21 วัน

ส�งตัวอย�างให�ลูกค�าพร�อมเอกสารข�อมูลผลิตภัณฑ� 
และแบบประเมินความพ�งพอใจ

ลูกค�ากรอกแบบประเมินความพ�งพอใจ ส�งให�เจ�าหน�าที่ฝ�ายขาย
ดําเนินการต�อ

กรณีลูกค�าต�องการปรับปรุง ส�งให�แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ�พัฒนา
สูตรใหม�

ลูกค�าสามารถปรับปรุงสูตรได� 3 ครั้ง โดยไม�เสียค�าใช�จ�าย
ยกเว�นกรณีปรับเปลี่ยนประเภทของผลิตภัณฑ�

กรณีลูกค�ายืนยันสูตร แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ�
ดําเนินการทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ� ใช�ระยะเวลาประมาณ 45-90 วัน

หลังจากลูกค�ายืนยันสูตร จ�งจะยื่นจดแจ�งขอ อย. ได� ใช�ระยะเวลาประมาณ 7-14 วัน

รายละเอียดอื่นๆ เหมือนกรณีใช�สูตรมาตรฐานของบร�ษัท ตามข�อ 4-10
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OEM SERVICE



ขั้นตอนการสร�างแบรนด� และผลิตเคร�่องสําอาง

ระยะเวลาดําเนินงาน

ระยะเวลาขอเอกสารจดแจ�งจากทาง อย.
ดําเนินการขอใบจดแจง อย. : 7-10 วัน
ขอใบ Certificate of Free Sale : 7-10 วัน

ระยะเวลาการออกแบบ
โลโก, ฉลาก, กลอง, ภาพถายสินคา : 1 สัปดาห
โบรชัวร, แคตตาล็อก, ปายโฆษณา, แมกกาซีน : 2 สัปดาห
ระยะเวลาการพ�มพ�
กลอง, โบรชัวร, แคตตาล็อก, ปายโฆษณา : 2-4 สัปดาห
สกร�นบรรจ�ภัณฑ : 3-4 สัปดาห

เง�่อนไข : การเตร�ยมอุปกรณ�การผลิตเคร�่องสําอาง
กรณีลูกค�าส�งอุปกรณ�เข�าบร�ษัท 

     บรรจ�ภัณฑและกลอง : 3 % จากยอดสั่ง 
     สติกเกอร : 5 % จากยอดสั่ง  

เง�่อนไข : การเก็บตัวอย�างต�นฉบับตามกฎหมาย อย. 
     Order 500 ชิ�น เก็บตัวอยาง 2 ชิ�น
     Order 500 ชิ�น ข�้นไป เก็บตัวอยาง 4 ชิ�น

หมายเหตุ : กรณีลูกคาไมเผื่อบรรจ�ภัณฑ ทางบร�ษัทจะสงสินคาตามจร�งที่สงบรรจ�ภัณฑเขามา 
หมายเหตุ : กรณีอุปกรณการผลิตเคร�่องสําอางคงเหลือ บร�ษัทจะสงคืนพรอมสินคาตัวจร�ง

ระยะเวลาการผลิตสินคา Bulk : 7-14 วัน
ระยะเวลาการผลิตสินคา แบบแบงบรรจ�
    จํานวนไมเกิน   3,000 ชิ�น  30 วัน
    จํานวนมากกวา 3,000 ชิ�น  40 วัน

หลังจากลูกคายืนยันงานออกแบบ และทางบร�ษัท
ไดรับบรรจ�ภัณฑพรอมอุปกรณครบถวน

ระยะเวลาการผลิต
    พัฒนาจากสูตรมาตรฐาน 7-10 วัน
    พัฒนาสูตรข�้นใหม หร�อแกะสูตร

ตามตัวอยาง 14-21  วัน
หมายเหตุ : หากมีการปรับเนื้อใหมหลัง
สงตัวอยาง ถือวาเปนการพัฒนาใหม

ระยะเวลาการพัฒนาสูตร
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อัตราค�าบร�การ

ค�าบร�การด�านงานออกแบบ

คาทําความสะอาด
บรรจ�ภัณฑ
1 บาท/ชิ�น

คาติดฉลาก
1-2 บาท/ชิ�น

พัฒนาสูตร
เคร�่องสําอาง
5,000 บาท/สูตร

ตรวจว�เคราะหดาน
เคร�่องสําอาง
ตามเง�่อนไขบร�ษัท

จดแจง อย.
3,000 บาท/สูตร

Certificate of
Free Sale
2,000 บาท/แผน

คาแรงอื่นๆ เชน
คาพับกลอง
คาพับใบแทรก
0.5-5 บาท/ชิ�น

คาหอพลาสติกหด
1-2 บาท/ชิ�น

คายิง LOT/MFG/EXP
0.5 บาท/ชิ�น

คาสติกเกอร
(ตามขนาด)
1-4 บาท/ชิ�น

ออกแบบฉลาก
2,500 บาท/ชิ�น

ออกแบบโลโก
5,000 บาท/ชิ�น

ออกแบบกลอง
5,000 บาท/ชิ�น

ถายภาพสินคา (Pack Shot)
400 บาท/ชิ�น

ค�าบร�การด�านการแบ�งบรรจ�

คาบรรจ�
1 บาท/ชิ�น

ค�าบร�การด�านการพัฒนาสูตร และเอกสารต�างๆ
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ขั้นตอนการสร�างแบรนด� และผลิตเคร�่องสําอาง

SERVICE RATE


