เลขที่รับ
วันที่

แบบ สบ.5-1

.
.

เอกสารประเมินผลิตภัณฑ์ สาหรับจดทะเบียนอาหาร
 นมโค  นมปรุงแต่ ง  ผลิตภัณฑ์ นม  นมเปรี้ยว
 ไอศกรีม  อาหารในภาชนะบรรจุทปี่ ิ ดสนิท  เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุทปี่ ิ ดสนิท
หมวดที่ 3 : ข้ อมูลผลิตภัณฑ์ ของสถานประกอบการ ชื่ อ..................................................................
1. ชื่ออาหารภาษาไทย..................................................................................................................
.................................................................................................................................................
2. ชื่ออาหารภาษาต่ างประเทศ (ถ้ ามี)..........................................................................................
.................................................................................................................................................
3. ลักษณะอาหาร ..........................................................................................................................
4. จุดประสงค์ การใช้ โปรดระบุ
บริโภคเป็ นอาหารทัว่ ไป
วัตถุดิบในการผลิตอาหารอื่น ได้ แก่ ................................................
อืน่ ๆ โปรดระบุ.................................................................................
5.

วิธีการใช้ โปรดระบุ
พร้ อมบริโภค (ทาต่ อข้ อ 7)
ต้ องละลาย / เจือจางก่อนบริโภค (ทาต่ อข้ อ 6)
ปรุ ง หรือผสมก่ อนบริ โภค (ทาต่ อข้ อ 6)

6. วิธีการเตรียมผลิตภัณฑ์ (ต่ อหนึ่งหน่ วยบริโภค หรือ การรับประทาน 1 ครั้ง)
ปริมาณผลิตภัณฑ์ : ................................กรัม
ปริมาณของเหลว : .................................มิลลิลติ ร
(โปรดระบุชนิดของของเหลว และค่ าความถ่ วงจาเพาะ :........................./........................ )
7. ชนิดภาชนะบรรจุ.....................................................................................................................
.................................................................................................................................................
8. ประเภทอาหาร (ตามประกาศฯกระทรวง)..............................................................................
ชนิดอาหาร (ตามประกาศฯกระทรวง)....................................................................................

(แบบ สบ.5-1)
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หมวดที่ 3 : ข้ อมูลผลิตภัณฑ์ ของสถานประกอบการ (ต่ อ)
9. ส่ วนประกอบทั้งหมดในผลิตภัณฑ์
ลาดับที่

รายชื่อส่ วนประกอบ และเลขสารบบอาหาร

หน้ าที
่

(แล้ วแต่ กรณี)

G FA FL AI

รวม

ปริมาณ

หมายเหตุ

100%

ประเภทอาหารตามหมวดอาหารของ Codex: ................................................................................................................

 หน้ าที่ : G (General) หมายถึง ส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตอาหารโดยทัว่ ไป เช่น น้ าตาลทราย เกลือแกง แป้ งมันสาปะหลังไม่ดดั แปร เป็ นต้น
FA (Food Additive) หมายถึง วัตถุเจือปนอาหาร โปรดดาเนิ นการต่อในแบบ สบ.5-2 เอกสารตรวจสอบปริ มาณการใช้วตั ถุเจือปนอาหาร
AI (Active Ingredient) หมายถึง ส่ วนประกอบเป็ นสารสกัด หรื อสารสังเคราะห์ เช่น วิตามิน แร่ ธาตุ กรดอะมิโน พืช/สัตว์ สารสกัดต่างๆ
เป็ นต้น โปรดดาเนิ นการต่อในแบบ สบ.5-3 เอกสารตรวจสอบปริ มาณวิตามิน แร่ ธาตุ หรื อในแบบ สบ.5-4 เอกสารตรวจสอบ
ปริ มาณกรดอะมิโน สมุนไพร สารสกัด สารสังเคราะห์
FL (Flavour) หมายถึง สารแต่งกลิ่นรส ให้ระบุเลขสารบบอาหาร หรื อ ให้รับรองว่าส่ วนประกอบที่ใช้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
โดยได้รับเลขสารบบอาหารแล้ว
อนึ่ง “ส่วนประกอบ” ที่ใช้มีส่วนประกอบย่อย เช่น วิตามินผสม (Vitamin Premix) วัตถุเจือปนอาหารชนิดผสม แป้ งผสม เป็ นต้น
ให้ระบุรายละเอียด โดยแจ้งสูตรส่ วนประกอบ 100% หรื อ เลขสารบบอาหาร

10. กรรมวิธีการผลิต (ระบุตามข้ อเท็จจริง)
( ) พาสเจอร์ ไรส์

( ) อัดก๊าซ

( ) ยูเอช

( ) ออสโมซิสย้ อนกลับ (Reverse Osmosis : R.O.)

( ) สเตอริไลส์

( ) อัลตร้ าไวโอเลต

( ) แช่ แข็ง

( ) ฉายรังสี

( ) หมัก (Ferment)

( ) ดอง (pickle, cure)

ระบุเชื้อ................................................ ( ) โอโซน
( ) ฆ่ าเชื้ออืน่ ๆ โปรดระบุ........................... ( ) กรรมวิธีอนื่ ๆ โปรดระบุ.....................................
.................................................................
…………………………………………………..
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หมวดที่ 3 : ข้ อมูลผลิตภัณฑ์ ของสถานประกอบการ (ต่ อ)
11. สาหรั บอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดกรดต่า ,(pH มากกว่ า 4.6)หรือ ปรับกรด (pH ต่ากว่ า 4.6) มีค่า aWมากกว่ า
0.85 และเกบ็ ทีอ่ ุณหภูมิห้อง(ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขฉบับที่ 349พ.ศ.2555)
11.1 แจ้ งค่ า F0 (กรณีกรดต่า).................................................
11.2 pH............................................................
11.3 ระยะเวลาที่ pH เข้ าสู่ สมดุล (กรณีปรับกรด).....................................
11.4 aW...........................................................
12. อายุการเก็บรักษา..............................................ทีอ่ ุณหภูมิ......................................................
ขอรับรองว่า :
13. ผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพ หรือมาตรฐานเป็ นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ฉบับที.่ ....................
พ.ศ...................เรื่อง..............................................................................................
14. ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยเรื่ องสิ ทธิบัตรและเครื่องหมายการค้ า
15. การแสดงข้ อความบนฉลากเป็ นไปตามประกาศฯ ว่ าด้ วยเรื่อง ฉลาก และประกาศฯเฉพาะเรื่องของ
อาหารนั้นๆ รวมทั้งไม่ ทาให้ ผ้ ูบริ โภคเกิดความเข้ าใจผิดเกี่ยวกับอาหาร ไม่ มีการกล่ าวอ้ างเกี่ยวกับการ
ป้องกัน บาบัดรักษาโรค การกล่ าวอ้ างทางสุ ขภาพ (Health Claim) และไม่ เป็ นอาหารที่มีวัตถุประสงค์
พิเศษ
16. การแสดงข้ อ ความอื่ น ๆ ในการให้ ข้ อ มู ล ผู้ บ ริ โ ภค เป็ นไปตามประกาศส านั ก งานฯ ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ การโฆษณาอาหาร
17. ให้ ส่งรายงานผลวิเคราะห์ คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตหรื อนาเข้ า เมื่อมีการจาหน่ ายเป็ นครั้ งแรก
ทั้งนีใ้ ห้ เก็บสาเนาไว้เป็ นหลักฐาน ณ สถานทีผ่ ลิต/สถานทีน่ าเข้ า
18. สถานประกอบการต้ องจัดเตรี ยมเอกสารที่ระบุถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ (Product profile) และ
เก็บไว้ ณ สถานทีผ่ ลิต/นาเข้ า
1.การแจ้ งรายการดังกล่ าวข้ างต้ น เป็ นข้ อมูลทีถ่ ูกต้ อง และเป็ นไปตามกฎหมาย
2.ข้ อมูลทีใ่ ห้ ไว้ ตามข้ อ 1 หากประสงค์ แก้ไขเปลีย่ นแปลงให้ ยนื่ สบ.6 พร้ อมหลักฐาน
แล้วแต่ กรณี มาประกอบการแก้ไขด้ วย
3. ข้ าพเจ้ ารั บทราบว่ ามี หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการยกเลิกเลขสารบบอาหารตามระเบี ยบสานั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้ วยการดาเนินการเกีย่ วกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ...........
ลงชื่อ........................................... ผู้ดาเนินกิจการ
(
)
วันที.่ .......................................

