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เอกสารประเมินผลติภณัฑ์ส าหรับจดทะเบยีนอาหาร 

 นมโค    นมปรุงแต่ง   ผลติภัณฑ์นม    นมเปร้ียว     
 ไอศกรีม    อาหารในภาชนะบรรจุทีปิ่ดสนิท   เคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจุทีปิ่ดสนิท     

หมวดที ่3 : ข้อมูลผลติภัณฑ์ของสถานประกอบการ ช่ือ.................................................................. 

1. ช่ืออาหารภาษาไทย.................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

2. ช่ืออาหารภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี).......................................................................................... 

................................................................................................................................................. 

3. ลกัษณะอาหาร .......................................................................................................................... 

4. จุดประสงค์การใช้ โปรดระบุ 
บริโภคเป็นอาหารทัว่ไป 

 วตัถุดิบในการผลติอาหารอื่น ได้แก่................................................ 

อืน่ๆ โปรดระบุ................................................................................. 

5.  วธีิการใช้  โปรดระบุ           

พร้อมบริโภค (ท าต่อข้อ 7)                      

                                           ต้องละลาย / เจือจางก่อนบริโภค (ท าต่อข้อ 6)  

                                           ปรุง หรือผสมก่อนบริโภค (ท าต่อข้อ 6)   

6. วธีิการเตรียมผลติภัณฑ์ (ต่อหน่ึงหน่วยบริโภค หรือ การรับประทาน 1 คร้ัง) 

ปริมาณผลติภัณฑ์ : ................................กรัม        

ปริมาณของเหลว  : .................................มิลลลิติร  

(โปรดระบุชนิดของของเหลว และค่าความถ่วงจ าเพาะ :........................./........................ ) 

7. ชนิดภาชนะบรรจุ..................................................................................................................... 

................................................................................................................................................. 

8. ประเภทอาหาร (ตามประกาศฯกระทรวง).............................................................................. 
ชนิดอาหาร (ตามประกาศฯกระทรวง).................................................................................... 
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หมวดที ่3 : ข้อมูลผลติภัณฑ์ของสถานประกอบการ (ต่อ) 

9. ส่วนประกอบทั้งหมดในผลติภัณฑ์  

 

ล าดบัที ่ รายช่ือส่วนประกอบ และเลขสารบบอาหาร  

(แล้วแต่กรณี) 

หน้าที่ ปริมาณ  หมายเหตุ 

G FA FL AI 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 รวม     100%  

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

  หน้าที่  : G (General) หมายถึง ส่วนประกอบท่ีใชใ้นการผลิตอาหารโดยทัว่ไป เช่น น ้าตาลทราย เกลือแกง แป้งมนัส าปะหลงัไม่ดดัแปร เป็นตน้ 
                    FA (Food Additive) หมายถึง วตัถุเจือปนอาหาร โปรดด าเนินการต่อในแบบ สบ.5-2 เอกสารตรวจสอบปริมาณการใชว้ตัถุเจือปนอาหาร 
                  AI (Active Ingredient) หมายถึง ส่วนประกอบเป็นสารสกดั หรือสารสังเคราะห์ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ กรดอะมิโน พืช/สตัว ์สารสกดัต่างๆ 

เป็นตน้ โปรดด าเนินการต่อในแบบ สบ.5-3 เอกสารตรวจสอบปริมาณวิตามิน แร่ธาตุ หรือในแบบ สบ.5-4 เอกสารตรวจสอบ
ปริมาณกรดอะมิโน สมุนไพร สารสกดั สารสงัเคราะห์ 

                  FL (Flavour) หมายถึง สารแต่งกล่ินรส ให้ระบุเลขสารบบอาหาร หรือ ให้รับรองวา่ส่วนประกอบท่ีใชมี้การปฏิบติัตามกฎหมาย  
                    โดยไดรั้บเลขสารบบอาหารแลว้                  
อน่ึง “ส่วนประกอบ” ท่ีใชมี้ส่วนประกอบยอ่ย เช่น วิตามินผสม (Vitamin Premix) วตัถุเจือปนอาหารชนิดผสม แป้งผสม เป็นตน้   
ให้ระบุรายละเอียด โดยแจง้สูตรส่วนประกอบ 100% หรือ เลขสารบบอาหาร 

10. กรรมวธีิการผลติ (ระบุตามข้อเทจ็จริง) 

(  ) พาสเจอร์ไรส์                                      (  ) อดัก๊าซ  

(  ) ยูเอช                                                   (  ) ออสโมซิสย้อนกลบั (Reverse Osmosis : R.O.)                    

(  ) สเตอริไลส์                                         (  ) อลัตร้าไวโอเลต  

(  ) แช่แข็ง                                               (  ) ฉายรังสี  

(  ) หมัก (Ferment)                                (  ) ดอง (pickle, cure)                   

     ระบุเช้ือ................................................     (  ) โอโซน  

(  ) ฆ่าเช้ืออืน่ๆ  โปรดระบุ...........................     (  ) กรรมวธีิอืน่ๆ โปรดระบุ.....................................                 
     .................................................................          ………………………………………………….. 
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หมวดที ่3 : ข้อมูลผลติภัณฑ์ของสถานประกอบการ (ต่อ) 

11. ส าหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ชนิดกรดต ่า , (pH มากกว่า 4.6) หรือ ปรับกรด (pH ต ่ากว่า 4.6) มีค่า aW มากกว่า 
0.85  และเกบ็ทีอุ่ณหภูมิห้อง (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที ่349 พ.ศ. 2555 ) 

11.1  แจ้งค่า F0 (กรณกีรดต ่า)................................................. 

11.2  pH............................................................ 

11.3  ระยะเวลาที ่pH เข้าสู่สมดุล (กรณปีรับกรด)..................................... 

11.4  aW........................................................... 

12. อายุการเกบ็รักษา..............................................ทีอุ่ณหภูมิ...................................................... 

ขอรับรองว่า : 

13. ผลติภัณฑ์มีคุณภาพ หรือมาตรฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที.่....................
พ.ศ...................เร่ือง.............................................................................................. 

14. ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยเร่ืองสิทธิบัตรและเคร่ืองหมายการค้า  

15. การแสดงข้อความบนฉลากเป็นไปตามประกาศฯ ว่าด้วยเร่ือง ฉลาก  และประกาศฯเฉพาะเร่ืองของ
อาหารน้ันๆ รวมทั้งไม่ท าให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอาหาร ไม่มีการกล่าวอ้างเกี่ยวกับการ
ป้องกนั บ าบัดรักษาโรค การกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claim) และไม่เป็นอาหารที่มีวัตถุประสงค์
พเิศษ 

16. การแสดงข้อความอื่นๆ ในการให้ข้อมูลผู้บริโภค เป็นไปตามประกาศส านักงานฯ ว่าด้วยเร่ือง
หลกัเกณฑ์การโฆษณาอาหาร 

17. ให้ส่งรายงานผลวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือน าเข้า เมื่อมีการจ าหน่ายเป็นคร้ังแรก 
ทั้งนีใ้ห้เกบ็ส าเนาไว้เป็นหลกัฐาน ณ สถานทีผ่ลติ/สถานทีน่ าเข้า 

18. สถานประกอบการต้องจัดเตรียมเอกสารที่ระบุถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ (Product profile) และ
เกบ็ไว้ ณ สถานทีผ่ลติ/น าเข้า 

1.การแจ้งรายการดังกล่าวข้างต้น เป็นข้อมูลทีถู่กต้อง และเป็นไปตามกฎหมาย  
2.ข้อมูลทีใ่ห้ไว้ตามข้อ 1 หากประสงค์แก้ไขเปลีย่นแปลงให้ยืน่ สบ.6 พร้อมหลกัฐาน   
แล้วแต่กรณ ีมาประกอบการแก้ไขด้วย 
3. ข้าพเจ้ารับทราบว่ามีหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการยกเลิกเลขสารบบอาหารตามระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการด าเนินการเกีย่วกบัเลขสารบบอาหาร พ.ศ........... 
                                  

                                                                    ลงช่ือ........................................... ผู้ด าเนินกิจการ 
                                                                          (                                            ) 
                                                                         วนัที.่.......................................        
 

(แบบ สบ.5-1) 



 


