แบบ สบ.1

เลขทีร่ ับ......................................
วันที.่ .........................................

คําขอรับเลขสถานทีผ่ ลิตอาหารทีไ่ ม่ เข้ าข่ ายโรงงาน
เขียนที.่ .............................................................................
วันที.่ .............เดือน......................................พ.ศ....................
1. ข้ าพเจ้ า.....................................................................................อายุ.....................ปี สั ญชาติ..................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที.่ ....................................................................ออกให้ ณ...............................................
อยู่เลขที.่ ...................ตรอก/ซอย.......................................................ถนน...............................................หมู่ที่..........
ตําบล/แขวง................................................ อําเภอ/เขต............................................จังหวัด......................................
โทรศัพท์ .............................................................................โทรสาร...........................................................................
ขอรับเลขสถานทีผ่ ลิตอาหาร ในนามของ.................................................................................................
(ชื่อผู้ขออนุญาต)

เลขประจําตัวผู้เสี ยภาษี................................................................โดยมี.....................................................................
เป็ นผู้ดาํ เนินกิจการ ณ สถานที่ผลิตชื่อ.....................................................................................................................
อยู่เลขที.่ ...................ตรอก/ซอย...........................................ถนน.........................................................หมู่ที่............
ตําบล/แขวง....................................................อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด....................................
โทรศัพท์ ............................................................ โทรศัพท์ ............................................. และมีสถานทีเ่ ก็บอาหารอยู่
เลขที.่ ...........ตรอก/ซอย............................................ถนน.......................................................หมู่ท.ี่ .........................
ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด...................................
โทรศัพท์ .......................................................โทรสาร.................................................................
2. อาหารที่ผลิต ณ สถานที่ผลิตนี้ ได้ แก่
กลุ่ม 1 อาหารควบคุมเฉพาะ กลุ่ม 2 อาหารกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน กลุ่ม 3 อาหารทีต่ ้ องมีฉลาก
ประเภท.................................. ประเภท........................................................... ประเภท...............................
................................................ ......
.......................................................

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

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

3. ข้ าพเจ้ าได้ ส่งหลักฐานในการยืน่ คําขอรับเลขสถานทีผ่ ลิตอาหาร ดังนี้
F 3.1 คําขอรับเลขสถานทีผ่ ลิตอาหารทีไ่ ม่ เข้ าข่ ายโรงงาน (แบบ สบ.1) จํานวน 2 ฉบับ
F 3.2 รายการเครื่องจักร เครื่องมือ พร้ อมทั้งอุปกรณีทใี่ ช้ ประกอบในการผลิตรวมทั้งจํานวนคนงาน
F 3.3 แผนทีแ่ สดงทีต่ ้ งั ของสถานทีผ่ ลิตและสิ่ งปลูกสร้ างทีอ่ ยู่บริเวณใกล้ เคียง
F 3.4 แบบแปลนแผนผังสิ่ งปลูกสร้ างภายในบริเวณสถานทีผ่ ลิต
F 3.5 สํ าเนาหรือรู ปถ่ ายทะเบียนบ้ าน
F 3.6 สํ าเนาหรือรู ปถ่ ายหนังสื อรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มอี าํ นาจลงชื่อแทนนิติ
F
F
F
F

บุคคลผู้ขออนุญาต
3.7 หนังสื อแสดงว่ าเป็ นผู้ได้ รับมอบหมายให้ ดาํ เนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต
3.8 สําเนาหรื อรู ปถ่ายใบทะเบียนการค้าหรื อใบทะเบียนพาณิ ชย์
3.9 หนังสื อรับรองสัญชาติของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิ ชย์
3.10 อื่น ๆ...............................................................................
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(แบบ สบ.1)
4. ขอรับรองว่ า
4.1 การผลิตอาหารดังกล่ าวข้ างต้ นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วธิ ีการทีด่ ใี นการผลิตอาหารว่ าด้ วย
สุ ขลักษณะทัว่ ไป และว่ าด้ วยเรื่อง.............................................................................................................................
4.2 อาหารที่ผลิตต้ องมีลกั ษณะดังต่ อไปนี้
F มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขว่ าด้ วยเรื่อง......................................
....................................................................................................................................................................
F ใช้ วต
ั ถุเจือปนอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขว่ าด้ วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร
F ใช้ สีผสมอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขว่ าด้ วยเรื่องสี ผสมอาหาร
F ไม่ มก
ี ารใช้ วัตถุทหี่ ้ ามใช้ ในอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขว่ าด้ วยเรื่องวัตถุทหี่ ้ ามใช้
ในอาหาร
F ไม่ มก
ี ารใช้ อาหารทีห่ ้ ามผลิต นําเข้ า หรือจําหน่ ายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขว่ าด้ วย
เรื่องอาหารทีห่ ้ ามผลิต นําเข้ า หรือจําหน่ าย เป็ นส่ วนประกอบ
F แสดงฉลากอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขว่ าด้ วยเรื่องฉลาก
F ใช้ ภาชนะบรรจุตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขว่ าด้ วยเรื่องภาชนะบรรจุ
F อืน
่ ๆ..................................................................................................................
4.3 ต้ องยืน่ คําขออนุญาตใช้ ฉลากอาหารตาม แบบ สบ.3 หรือแจ้ งรายละเอียดของอาหารที่ผลิตตาม
แบบ สบ.5 ให้ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบก่อนการผลิตครั้งแรกของอาหารแต่ ละรายการทุกครั้ง
5. ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ า คํารับรองดังกล่ าวข้ างต้ นสามารถปฏิบัตไิ ด้ ทุกประการ
ลงชื่อ...........................................................ผู้ดาํ เนินกิจการ
(...........................................................)
หมายเหตุ : การฝ่ าฝื นคํารับรองในข้ อ 4.1 – 4.3 ย่ อมมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สํ าหรับเจ้ าหน้ าที่
เลขสถานทีผลิตอาหารเพือ่ นําไปประกอบการแสดงเลขสารบบอาหาร
F อนุญาต
เลขสถานทีผ่ ลิตอาหาร ที.่ ......................................................................................................................................................
ให้ แก่ ......................................................................................................................................................................................
(ชื่อบุคคลธรรมดาและชื่อร้ าน หรือชื่อนิตบิ ุคคล)

F ไม่ อนุญาต เนื่องจาก...............................................................................................................................................................
ลงชื่อ……………………………………………ผู้อนุญาต
(
)
ตําแหน่ ง.............................................................................
วันที.่ .............................................................................

