ตัวอยางที่ 1
แบบ สบ.5

เลขที่รับ ……………………
วันที่ ………………………..

ใบจดทะเบียนอาหาร/แจงรายละเอียดอาหาร
[/] ขอจดทะเบียนอาหาร
[ ] ขอแจงรายละเอียดอาหาร
ชื่ออาหาร
สไมล คอฟฟ กาแฟปรุงสําเร็จชนิดผง
(ตรา ซี-คอฟฟ) /
SMILE COFFEE INSTANT COFFEE
MIX (C-COFFEE BRAND)

[/] ผลิต
[ ] นําเขา

ประเภทอาหาร/ฉบับที่ ……….
กาแฟ / (ฉบับที่ 197) พ.ศ. 2543 และ
กาแฟ / (ฉบับที่ 276) พ.ศ. 2546

เลขสารบบ

ลงชื่อ ………………………………… ผูออกเลข
(…..………………..………….)
ตําแหนง ……………………………………
วันที่ …………………………………....

ตัวอยางที่ 1
(แบบ สบ.5)
ผูรับอนุญาตผลิตชื่อ …....บริษัท..สมมุติ..จํากัด……….. เลขที่ใบอนุญาตผลิต/เลขสถานที่ผลิต…10-1-xxxxx………………….
สถานที่ผลิตชือ่ ........................บริษทั ..สมมุติ..จํากัด.....................................................................อยูเลขที่ …12345………
ตรอก/ซอย ……….………-….……….… ถนน …………เจริญกรุง…………. ...หมูท ี่ ………………….. -…………………….
ตําบล/แขวง..ปอมปราบ............. อําเภอ/เขต ..ปอมปราบศัตรูพาย..…. จังหวัด …กรุงเทพมหานคร................................…….
รหัสไปรษณีย...10110….. ประเทศ ……ไทย…….. โทรศัพท…02-5110005………… โทรสาร ……………-………………….
ผูรับอนุญาตนําเขาชื่อ ………………………-……………….…………... เลขที่ใบอนุญาตนําเขาฯ………………-…………
สถานทีน่ ําเขาชื่อ ………………………………-………………………………….………. อยูเลขที่ ..…………-……………
ตรอก/ซอย ……….…………-….………….… ถนน ……………………….-………………………. หมูท ี่ ……-…………..
ตําบล/แขวง………………-……………. อําเภอ/เขต …………….…-…………...…. จังหวัด ……………-……………….
รหัสไปรษณีย ……-..…. ประเทศ …………-……….. โทรศัพท…………-….………… โทรสาร ……………-…………..
ขาพเจาไดแนบหลักฐานดังนี้
(1) ใบจดทะเบียนอาหาร/แจงรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.5) จํานวน 2 ฉบับ
(2) อื่น ๆ …สําเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร..(แบบ..อ.2)...............................................…………………………..
- สูตรสวนประกอบ ฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ
- ฉลากอาหาร จํานวน 2 ชุด
ขอรับรองวา
[/] การผลิตอาหารดังกลาวขางตนเปนไปตามหลักเกณฑวิธกี ารที่ดีในการผลิตอาหารวาดวยสุขลักษณะทัว่ ไป
และวาดวยเรือ่ ง …………………………………………………………………………………......................
[/] อาหารที่ผลิตตองมีลักษณะดังตอไปนี้
[/] มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง …....กาแฟ......................……….
[/] ใชวัตถุเจือปนอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร
[/] ใชสีผสมอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องสีผสมอาหาร
[/] ไมมีการใชวัตถุทหี่ ามใชในอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องวัตถุที่หา มใชในอาหาร
[/] ไมมีการใชอาหารที่หา มผลิต นําเขา หรือจําหนาย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรือ่ งอาหารที่
หามผลิต นําเขา หรือจําหนาย เปนสวนประกอบ
[/] แสดงฉลากอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องฉลากและประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเรื่อง ……………กาแฟ...........................................……………………………………………….
[/] ใชภาชนะบรรจุตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องภาชนะบรรจุ
[ ] อื่น ๆ............................................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวา คํารับรองดังกลาวขางตนสามารถปฏิบัติไดทุกประการ
ลงชื่อ …..........ณรงค.......อยูดี…………… ผูดําเนินกิจการ
(…นายณรงค.......อยูด ี......)

ตัวอยางที่ 1
หัวกระดาษของบริษัทผูผลิต

ฉบับจริง

สไมล คอฟฟ กาแฟปรุงสําเร็จชนิดผง (ตรา ซี-คอฟฟ) /
SMILE COFFEE INSTANT COFFEE MIX (C-COFFEE BRAND)

สูตรสวนประกอบ
1. กาแฟสําเร็จรูป
2. ครีมเทียม
3. น้าํ ตาล
รวม

เปนผูมอี ํานาจลงนามหรือ
ผูมีหนาทีเ่ กี่ยวของ (ตําแหนง)

ปริมาณ (%)
25.0 %
70.0 %
5.0 %
100.0 %

ตัวอยางที่ 1

แบบฉลากสําหรับซองลามิเนตขนาดบรรจุ 15 กรัม
ตัวอักษรสีฟา

สไมล คอฟฟ กาแฟปรุงสําเร็จชนิดผง (ตรา ซี-คอฟฟ)
SMILE COFFEE INSTANT COFFEE MIX
(C - COFFEE BRAND)
สวนประกอบที่สําคัญ :
ครีมเทียม
กาแฟ
น้ําตาล

70.0 %
25.0 %
5.0 %

วิธีชง : ฉีกซองและเท สไมล คอฟฟ 1 ซอง ลงในถวยเติมน้ํารอนประมาณ 120 มิลลิลิตร
แลวคนกาแฟใหละลาย
ผลิตโดย บริษัท สมมุติ จํากัด เลขที่ 12345 ถนนเจริญกรุง แขวงปอมปราบ
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ 10110
น้ําหนักสุทธิ 15 กรัม

วันหมดอายุ

คํารับรอง
1. ขอรับรองพืน้ ฉลากสีขาว ตัวอักษรสีนา้ํ เงิน
2. ขอรับรองชื่ออาหารภาษาไทยใชอักษรสีเดียวกัน ขนาดเทากัน ไมเล็กกวา 2 มิลลิเมตร
3. ขอรับรองคําวา “ตรา” มีขนาดไมเล็กกวาครึ่งหนึ่งของชื่อตรา
4. ขอรับรองเครื่องหมาย อย. พื้นสีขาว สีกรอบตัดกับสีพื้นของฉลาก ตัวอักษรไมเล็กกวา 2 มิลลิเมตร
5. ขอรับรองวาพืน้ ฉลากตามแบบตัวหนังสือ ตามแบบที่เสนอ เปนฉลากผลิตจําหนายแกผูบริโภคโดยตรง
6. ขอรับรองวาแจงวัน เดือน ป ที่หมดอายุจริง โดยมีคาํ วา “วันหมดอายุ” กํากับ
(รับรองสําเนาถูกตอง)
ลงนาม
(ดูรายละเอียดหลักเกณฑการแสดงฉลากอาหารไดจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 194 (พ.ศ. 2543)
(http://newsser.fda.moph.go.th/food/file/Laws/Notification of Ministry of PublicHealth/Law03P194.pdf)

