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ตัวอยางการกรอกแบบ อ.17
(พิมพหรือเขียนก็ได)
กรณีผลิตในประเทศ

เลขรับที่ .....……………….........
วันที่ .............……………….......
(สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)

คําขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร
---------------------------------อาหารควบคุมเฉพาะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ …………………………………………………..
144(พ.ศ.2535),179(พ.ศ.2540),(253)พ.ศ.2545,(301)พ.ศ.2549
ชื่ออาหารในทางการคาเปนภาษาไทย..บูบู..(เงาะในน้าํ เชื่อม) (ตรา สามเหลีย่ ม)…………………..……………..
ภาษาอืน่ … Boo Boo (Rambutan in Syrup) (Triangle Brand) ……………...……….…………………(ถามี)
ประเภท……อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท………………………..…………………………………………..
ชนิด…………เงาะในน้ําเชื่อมบรรจุกระปอง…………………………………………………………………………
ลักษณะของอาหาร…………เงาะทัง้ ผลในน้าํ เชื่อม……………………………………………..…………………
ชนิดของภาชนะบรรจุ
ขนาดบรรจุ
กระปองโลหะ…………………………………….……… น้ําหนักสุทธิ....100 - 500..กรัม…………..……………
…………………………..……………………….……… น้ําหนักเนื้อ……60 - 300 กรัม……………………….
-ขอรับรองวาฉลากทุกขนาดบรรจุมีขอความและลักษณะเหมือนกัน…………………………………………………
-ขอรับรองวาจะผลิตใหไดน้ําหนักเนื้อ 60 %………………….………………………………………………………
…………………………………………………………… …………………………………………………………
รายการของวัตถุที่ใชเปนสวนประกอบอาหาร คิดเปนรอยละของน้าํ หนัก
ชื่อวัตถุ
ปริมาณ
ชื่อวัตถุ
ปริมาณ
เงาะ…………..……………..… ……60.00 %……… ………………………………… …………………
น้ําเชื่อม…………………...…… ……39.99 %…….… ............................................... ..........................
กรดซิตริก (11-1-00729-1-0001) ……..0.01 %…….… (หากใชวัตถุดบิ ที่มีเลขสารบบอาหารใหแจงเลขดวย)
รวม……..………..………….… ….…100 %.............. ………………………………… …………………
………………………..……… ……………………… ………………………………… …………………
-แจงความเขมขนของน้าํ เชือ่ มกอนการผลิตและความเขมขนของน้าํ เชื่อมหลังผลิต...........…… …………………
………………..……………… ……………………… ………………………………… …………………
กรรมวิธีการผลิต ตองแจงใหสอดคลองกับสูตร(แจงการใสสวนประกอบตางๆในขัน้ ตอนการผลิต) และ ตรงตาม
ขอเท็จจริง เริ่มตั้งแตขั้นตอนของการผลิตจนถึงการบรรจุ (แจงกรรมวิธีการทําลายเชื้อจุลินทรียดวยความรอนโดย
แจง.อุณหภูมิ เวลา และ ความดันที่ใช แจง “อายุการเก็บรักษา” เปน วัน หรือ เดือน.............................................
ผูรับอนุญาตผลิต ชื่อ …นาย.กลา..เกงกาจ..ในนามของ.บริษัท..สามเหลี่ยม..จํากัด……………………………….
สถานที่ผลิต ชื่อ ………………บริษัท..สามเหลีย่ ม..จํากัด…………………… อยูเลขที่ ………1…….................
ตรอก/ซอย………………-………………………………. ถนน……………จันทอุดม………………..……………
หมูที่ ………1….…. ตําบล/แขวง ………บานคาย…………. อําเภอ/เขต…………บานคาย.....……………...
จังหวัด ……ระยอง………..………. ประเทศ ……ไทย……………….. โทรศัพท………........-.....…………….
- ขอรับรองวาอาหารที่ขอขึ้นทะเบียนมีรายละเอียดเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารใน
ภาชนะบรรจุทปี่ ดสนิท และ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
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ผูรับอนุญาตนําเขา ชื่อ …………………………………………-……….…………………………………….…..
สถานทีน่ ําเขา ชื่อ ……………………………………………-………………………………………………..…..
อยูเลขที…
่ ………………………-…………….……ตรอก/ซอย…………………-………………….……………
ถนน..…………………………-………………..……...หมูท…
ี่ ………………-…………………………………
ตําบล/แขวง………………..…-…………………อําเภอ/เขต……….………-………………….…………….…
จังหวัด…………………………-……..……………… โทรศัพท ……………-…………………………..………
ใบอนุญาตผลิตอาหารหรือใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร
ที่ …………ผ.X/2534………. ออกให ณ วันที่ ……3…. เดือน ………มกราคม………… พ.ศ…2534……....
ผลการตรวจวิเคราะหอาหารจาก …………กรมวิทยาศาสตรการแพทย………………………………………..….
พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย คือ
(๑) ฉลาก จํานวน ๔ ชุด
(๒) ตัวอยางอาหาร ๑ หนวย
(๓) เอกสารกํากับอาหาร จํานวน ๔ ชุด (ถามี)
(๔) ผลการตรวจวิเคราะหอาหาร จํานวน ๔ ชุด
(๕) รายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร จํานวน ๔ ชุด

(ลายมือชื่อ)...…กลา…เกงกาจ............. ผูยื่นคําขอ
(นาย กลา เกงกาจ)
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ตัวอยางการกรอกแบบ อ.17
(พิมพหรือเขียนก็ได)
กรณีนาํ เขาจากตางประเทศ

เลขรับที่ .....……………….........
วันที่ .............……………….......
(สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)

คําขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร
---------------------------------(214)พ.ศ.2543,(230)พ.ศ.2544,(290)พ.ศ.2548
อาหารควบคุมเฉพาะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ …………………………………………………..
ชื่ออาหารในทางการคาเปนภาษาไทย...น้าํ สม 25% (ตรา บูบ.ู ).....................………………………………..……
ภาษาอืน่ …25% ORANGE JUICE (Boo Boo Brand) …………….......................………………………(ถามี)
ประเภท……เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปด สนิท………………………..…………………………………………..
ชนิด……..…เครื่องดื่มที่ทาํ จากผลไม.............……………………………………………………………………
ลักษณะของอาหาร…………ของเหลวขุน สีสม........……………………………………………..…………………
ชนิดของภาชนะบรรจุ
ขนาดบรรจุ
ขวดแกวใสไมมีสี...ฝาโลหะ………………….……......… ปริมาตรสุทธิ....250 - 500..มิลลิลิตร…………………
ขวดพลาสติกชนิด.PET.ใสไมมีส.ี ฝาพลาสติก.ชนิด PET. ปริมาตรสุทธิ....250 - 500..มิลลิลิตร………..............
สีเขียว มีแผนยางรองดานในใส ไมมีสี…………..........… ………....................................................................
-ขอรับรองวาฉลากทุกขนาดบรรจุมีขอความและลักษณะเหมือนกัน…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...........…
รายการของวัตถุที่ใชเปนสวนประกอบอาหาร คิดเปนรอยละของน้าํ หนัก
ชื่อวัตถุ
ปริมาณ
ชื่อวัตถุ
ปริมาณ
น้ํา…………..……………….… ……64.80 %…….. ...............................................................………………
น้ําสม…………………...……… ……25.00 %…….. ............................................... ...........................
น้ําตาล……..………………...… …...10.00 %…...... ............................................... ..........................
กรดซิตริก…(INS 330)…......… …… 0.10 %.......... (แจงชื่อ หรือ เลข INS หรือ เลข E ของวัตถุเจือปนอาหาร)...
กลิ่นสม(กลิ่นธรรมชาติ).........… ....... 0.10 %........... (แจงชื่อ และ ชนิดของวัตถุแตงกลิ่นรสที่ใช)….........…......
รวม……..………..………….… .......100 %............. ......................................................................................
- แจงสูตรสวนประกอบตามเอกสารฉบับจริงจากผูผ ลิต.หรือ.ใสวา.“ตามเอกสารแนบ”.........… …………………..
กรรมวิธีการผลิต ตองแจงใหสอดคลองกับสูตร (แจงการใสสวนประกอบตางๆในขั้นตอนการผลิต) และ ตรงตาม
ขอเท็จจริง เริ่มตั้งแตขั้นตอนของการผลิตจนถึงการบรรจุ(แจงกรรมวิธกี ารทําลายเชือ้ จุลินทรียดว ยความรอน(ถามี)
โดยแจง.อุณหภูมิ และ เวลาที่ใช (แจงกรรมวิธีตามเอกสารฉบับจริงจากผูผลิต หรือใสวา “ตามเอกสารแนบ”)
แจง “อายุการเก็บรักษา” เปน วัน หรือ เดือน
ผูรับอนุญาตผลิต ชื่อ …....................................-...............................................……………………………….
สถานที่ผลิต ชื่อ ……………….BOO BEVERAGE…CO., LTD….......…… อยูเลขที่ ………..-…….................
ตรอก/ซอย………………-………………………………. ถนน…………….....………-……..……………….…
หมูที่ ……….-….…. ตําบล/แขวง ………......-…………. อําเภอ/เขต………....Shinakawa-ku,....……………
จังหวัด ……Tokyo………..………. ประเทศ ……Japan……………โทรศัพท………........-.....…………….
- ขอรับรองวาอาหารที่ขอขึ้นทะเบียนมีรายละเอียดเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท

และ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
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ผูรับอนุญาตนําเขา ชื่อ …นาย กลา เกงกาจ…ในนามของ บริษัท สามเหลี่ยม จํากัด……………………………...
สถานทีน่ ําเขา ชื่อ ………………………บริษัท สามเหลีย่ ม จํากัด…………………………………………..…..
อยูเลขที…
่ ………………………1…………….……ตรอก/ซอย…………อุดมสุข………………….……………
ถนน..……………สุขอุดม………………..……….........หมูท …
ี่ ………………-…………………………………
ตําบล/แขวง………………หัวหมาก…………………อําเภอ/เขต……….…บางกะป……………….……………
จังหวัด…………………….กรุงเทพ…………..........… โทรศัพท ……………-………………………….........…
ใบอนุญาตผลิตอาหารหรือใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร
ที่ ……XX-X-XXXXX………. ออกให ณ วันที่ ……3…. เดือน ………มกราคม………… พ.ศ…2545……....
ผลการตรวจวิเคราะหอาหารจาก …………กรมวิทยาศาสตรการแพทย………………………………………..….
พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย คือ
(๑) ฉลาก จํานวน ๔ ชุด
(๒) ตัวอยางอาหาร ๑ หนวย
(๓) เอกสารกํากับอาหาร จํานวน ๔ ชุด (ถามี)
(๔) ผลการตรวจวิเคราะหอาหาร จํานวน ๔ ชุด
(๕) รายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร จํานวน ๔ ชุด

(ลายมือชื่อ)...…กลา…เกงกาจ............. ผูยื่นคําขอ
(นาย กลา เกงกาจ)
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