ตัวอยางที่ 3
แบบ สบ.5

เลขที่รับ ……………………
วันที่ ………………………..

ใบจดทะเบียนอาหาร/แจงรายละเอียดอาหาร
[/] ขอจดทะเบียนอาหาร
[ ] ขอแจงรายละเอียดอาหาร

[/] ผลิต
[ ] นําเขา

ชื่ออาหาร
ประเภทอาหาร/ฉบับที่ ……….
เครื่องดื่มเกลือแรกลิ่นสม (ตรา เอ็ม.เจ.) เครื่องดื่มเกลือแร /
/ ORANGE FLAVORED
(ฉบับที่ 195) พ.ศ. 2543
ELECTROLYTE BEVERAGE
(M.J. BRAND)

เลขสารบบ

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

ตัวอยางที่ 3
(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
- รายงานผลการตรวจผลวิเคราะหตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 195) พ.ศ.2543 ฉบับจริง
ขอรับรองวา
[/] การผลิตอาหารดังกลาวขางตนเปนไปตามหลักเกณฑวิธกี ารที่ดีในการผลิตอาหารวาดวยสุขลักษณะทัว่ ไป
และวาดวยเรือ่ ง …………………………………………………………………………………......................
[/] อาหารที่ผลิตตองมีลักษณะดังตอไปนี้
[/] มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง …...เครื่องดื่มเกลือแร..............…
[/] ใชวัตถุเจือปนอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร
[/] ใชสีผสมอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องสีผสมอาหาร
[/] ไมมีการใชวัตถุทหี่ ามใชในอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องวัตถุที่หา มใชในอาหาร
[/] ไมมีการใชอาหารที่หา มผลิต นําเขา หรือจําหนาย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรือ่ งอาหารที่
หามผลิต นําเขา หรือจําหนาย เปนสวนประกอบ
[/] แสดงฉลากอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องฉลากและประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเรื่อง ……………เครื่องดื่มเกลือแร...........................……………………………………………….
[/] ใชภาชนะบรรจุตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องภาชนะบรรจุ
[ ] อื่น ๆ.............................................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวา คํารับรองดังกลาวขางตนสามารถปฏิบัติไดทุกประการ
ลงชื่อ …..........ณรงค.......อยูดี…………… ผูดําเนินกิจการ
(…นายณรงค.......อยูด ี......)

ตัวอยางที่ 3
หัวกระดาษของบริษัทผูผลิต

ฉบับจริง

เครื่องดื่มเกลือแรกลิน่ สม (ตรา เอ็ม.เจ.) /
ORANGE FLAVORED ELECTROLYTE BEVERAGE (M.J. BRAND)
สูตรสวนประกอบ
1. ซูโครส
2. กลูโคส
3. โซเดียมคลอไรด
4. โซเดียมซิเตรต
5. โพแทสเซียมคลอไรด
6. โซเดียมเบนโซเอต (INS No. 211)
7. สี (Artificial Colour)
8. กลิ่นสม (Artificial Flavour)
9. น้าํ
รวม

เปนผูมอี ํานาจลงนามหรือ
ผูมีหนาทีเ่ กี่ยวของ (ตําแหนง)

ปริมาณ (%)
5.85 %
4.87 %
0.15 %
0.12 %
0.03 %
0.06 %
0.92 %
1.00 %
87.00 %
100.00 %

ตัวอยางที่ 3

แบบฉลากสําหรับขวดแกวใสไมมสี ีขนาดบรรจุ 250 มิลลิลิตร
ตัวอักษรสีสม

เครื่องดื่มเกลือแรกลิ่นสม (ตรา เอ็ม.เจ.)
ORANGE FLAVORED ELECTROLYTE BEVERAGE
(M.J. BRAND)
สวนประกอบที่สําคัญ :
ซูโครส
5.85 %
กลูโคส
4.87 %
โซเดียมคลอไรด
0.15 %
โซเดียมซิเตรต
0.12 %
โพแทสเซียมคลอไรด
0.03 %
ใชวัตถุกันเสีย เจือสีและแตงกลิ่นสังเคราะห

สีแดง

เด็กและทารกไมควรรับประทาน เฉพาะผูที่สูญเสียเหงื่อ
จากการออกกําลังกาย ไมควรรับประทานเกินวันละ 4 ขวด
ผลิตโดย บริษัท สมมุติ จํากัด เลขที่ 12345 ถนนเจริญกรุง แขวงปอมปราบ
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ 10110
ปริมาตรสุทธิ 250 มิลลิลิตร

วันหมดอายุดูที่ฝาขวด

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)

ตัวอยางที่ 3

รายงานผลการตรวจวิเคราะหอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 195) พ.ศ. 2543 เรื่อง เครื่องดื่มเกลือแร
จาก

หนวยตรวจวิเคราะหคุณภาพ
(ดูรายชื่อหนวยวิเคราะหไดจาก web site
http://newsser.fda.moph.go.th/food/file/
product_analyze_unit1.pdf)

