รายละเอียดขั้นตอนการนาเข้าอาหารสัตว์ที่ได้จากสัตว์จากต่างประเทศ
การน าเข้ า อาหารสั ต ว์ ที่ ไ ด้ จ ากสั ต ว์ จ ากต่ า งประเทศของกรมปศุ สั ต ว์ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอน
(Procedures to approve for import animal feed into Thailand) ดังนี้
๑. กรณีนาเข้าอาหารสัตว์ที่ได้จากสัตว์จากประเทศที่ยังไม่เคยนาเข้ามาก่อน
๑.๑ ผู้ แทนหน่ ว ยงานสั ตวแพทย์ (CVO) หรือหน่ว ยงานรัฐ บาลที่รั บผิ ดชอบของประเทศ
ผู้ส่งออก ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ขอส่ง ออกสินค้าที่อยู่ในความดูแลของกรมปศุสัตว์มายังประเทศไทย
โดยระบุชนิดอาหารสัตว์ และชนิดสัตว์ที่นามาทาเป็นวัตถุดิบ ที่ประสงค์จะส่งออกมายังประเทศไทย
เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์
๖๙/๑ พญาไท ราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dg@dld.go.th
๑.๒ คณะทางานกาหนดทิศทางการดาเนินการค้าสินค้าปศุสัตว์พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและ
แนวทางการพิจ ารณาการนาเข้า สิน ค้าดังกล่ าว ดาเนินการโดยเลขานุการคณะทางานกาหนดทิศทางการ
ดาเนินการค้าสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบสินค้านั้นๆ ดังนี้
๑.๒.๑ จัดทาหนังสือแจ้งเวียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ/หรือ
๑.๒.๒ จัดประชุมหารือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ/หรือ
๑.๒.๓ ผ่านเว็บไซต์กรมปศุสัตว์และ/หรือ
๑.๒.๔ จัดหาข้อมูลเบื้องต้น (Fact finding) เพื่อประกอบการประเมิน
๑.๓ หากไม่มีประเด็นจากการพิจารณาในข้อ ๒ กรมปศุสัตว์จัดทาหนังสือแจ้งขั้นตอนการ
นาเข้าสินค้าปศุสัตว์ พร้อมทั้งจัดส่งแบบสอบถามที่เหมาะสมเพื่อประเมินความเสี่ยงในการนาเข้าสินค้าปศุสัตว์
ชนิ ดนั้ น ๆ ได้ แก่ โครงสร้ างการท างานของหน่ ว ยงานสั ตวแพทย์ สถานการณ์ โ รคระบาดสั ตว์ ที่ เกี่ ยวข้ อ ง
ระบบการควบคุ ม คุ ณ ภาพอาหารสั ต ว์ (questionnaire on the evaluation of the veterinary services,
animal disease situation control and monitoring plan and feed quality control measure in
country intend to export animal feed to Thailand)
๑.๔ หน่วยงานสัตวแพทย์ของประเทศผู้ส่งออกจัดส่งคาตอบแบบสอบถามให้กรมปศุสัตว์
พิจารณาและให้ความคิดเห็น โดยคณะกรรมการด้านความปลอดภัยอาหารและประเมินความเสี่ยงสินค้าปศุสัตว์
ทั้งนี้ เลขานุการคณะทางานกาหนดทิศทางการดาเนินการค้าสิ นค้าปศุสัตว์เป็นผู้ดาเนินการส่ งคาตอบให้
คณะกรรมการฯพิจารณา
๑.๔.๑ หากคาตอบที่ได้รับครบถ้วนสมบูรณ์ กรมปศุสัตว์จะดาเนินการส่งหนังสือแจ้ง
ผลการพิจารณา พร้อมทั้งให้ ประเทศผู้ส่ งออกจัดส่งรายชื่อสถานที่ผลิต (โรงงาน) ที่ต้องการส่งออกมายัง
ประเทศไทยเพื่อนัดหมายการตรวจรับรองแหล่งผลิตในประเทศผู้ส่งออกโดยเลขานุการคณะทางานกาหนดทิศ
ทางการดาเนินการค้าสินค้าปศุสัตว์เป็นผู้จัดส่งผลการพิจารณาให้ประเทศผู้ส่งออกทราบ
๑.๔.๒ หากคาตอบที่ได้รับมีข้อสงสั ย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรมปศุสั ตว์จะ
ดาเนินการส่งหนังสือขอข้อมูลเพิ่มเติมจนกว่าจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงดาเนินการส่งหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาไปยังหน่วยงานสัตวแพทย์ ของประเทศผู้ส่งออกพร้อมทั้งขอให้จัดส่ งรายชื่อสถานที่ผลิต (โรงงาน)
ที่ต้องการส่งออกมายังประเทศไทยเพื่อนัดหมายการตรวจรับรองแหล่งผลิตในประเทศผู้ส่งออกโดยหน่วยงานที่
รับผิดชอบเป็นผู้จัดส่งผลการพิจารณาให้ประเทศผู้ส่งออกทราบ

๑

๑.๕ กรมปศุสัตว์พิจารณาคณะผู้ตรวจประเมิน เพื่อเดินทางไปตรวจรับรอง ณ แหล่งผลิต
ประเทศผู้ส่งออก โดยพิจารณาตามความเสี่ยงและระบบการผลิตอาหารสัตว์ และการกากับดูแลของภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทั้งนี้ ประเทศผู้ส่งออกต้องดาเนินการตอบ pre-onsite questionnaire ก่อนเจ้าหน้าที่เดินทางไป
ตรวจรับรอง
๑.๖ การจัดทารายงานการตรวจประเมิน
๑.๖.๑ คณะผู้ตรวจประเมินจัดทารายงานการตรวจเบื้องต้น (Fact Finding) รวมทั้ง
ขอข้อมูลเพิ่มเติม และข้อเสนอในการแก้ไขปรับปรุง เสนอกรมปศุสัตว์และแจ้งให้ประเทศผู้ประสงค์ส่งออก
ทราบ
๑.๖.๒ คณะผู้ตรวจประเมินจัดทารายงานผลการตรวจ ผลการแก้ไขและรวบรวม
ข้อมูล เพิ่มเติม เสนอคณะกรรมการด้ านความปลอดภัยอาหารและประเมินความเสี่ ยงสิ นค้าปศุสั ตว์ เพื่ อ
พิจารณาความเสี่ยงในการนาเข้าสินค้ามายังประเทศไทย
๑.๖.๓ คณะผู้ตรวจประเมินจัดทารายงานสรุปผลการตรวจ (ภาษาไทย – Final
Report) พร้อมด้วยข้อมูลเพิ่มเติม การแก้ไขปรับปรุง และข้อคิดเห็นของคณะกรรมการด้านความปลอดภัย
อาหารและประเมินความเสี่ยงสินค้าปศุสัตว์เสนอเลขานุการคณะทางานกาหนดทิศทางการดาเนินการค้าสินค้า
ปศุสัตว์ เพื่อเสนอกรมปศุสัตว์
๑.๗ กรณีแหล่งผลิตผ่านการตรวจรับรองให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทาเงื่อนไขการ
นาเข้า (Import requirement) เพื่อเสนอกรมปศุสัตว์พิจารณาเห็นชอบ
๑.๗.๑ ดาเนินการหารือกับผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยต่อร่างเงื่อนไขการ
นาเข้า โดย
- จัดทาหนังสือแจ้งเวียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ/หรือ
- จัดประชุมหารือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ/หรือ
- ผ่านเว็บไซค์กรมปศุสัตว์
๑.๗.๒ คณะทางานกาหนดทิศทางการดาเนินการค้าสิ นค้าปศุสั ตว์ พิจารณาร่ าง
Import Requirement หากคณะทางานกาหนดทิศทางการดาเนินการค้าสินค้าปศุสัตว์ เห็นชอบร่าง Import
Requirement ให้เลขาคณะทางานฯ เสนอกรมปศุสัตว์เพื่อพิจารณา อนุญาตให้ใช้ร่างดังกล่าว
๑.๗.๓ หากคณะทางานกาหนดทิศทางการดาเนินการค้าสินค้าปศุสัตว์ ไม่เห็นชอบ
หรือมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมต่อร่าง Import Requirement ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบดาเนินการ
แก้ไขร่าง Import Requirement ตามมติคณะทางานกาหนดทิศทางการดาเนินการค้าสินค้าปศุสัตว์ เสนอต่อ
คณะทางานกาหนดทิศทางการดาเนิ น การค้าสินค้าปศุสั ตว์ ในการประชุมครั้งถัดไป (การแก้ไขขึ้นอยู่กับ
ประเด็น)
๑.๘ กรมปศุสัตว์ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการแจ้งประเทศผู้ส่งออกจัดส่งร่าง
Health Certificate และจัดส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงนามและตัวอย่างลายเซ็นใน Health Certificate และร่าง
รูปแบบHealth Certificate พร้อมรูปแบบตราประทับ Health Certificate เพื่อให้กรมปศุสัตว์พิจารณา
๑.๘.๑ หาก Health Certificate ที่ ไ ด้ รั บ ครบถ้ ว นตามข้ อ ก าหนดการน าเข้ า
กรมปศุสั ตว์โ ดยหน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้องจะดาเนินการส่ งหนังสื อแจ้งตอบรับการใช้ร่าง Health Certificate
ดังกล่าวเป็นตัวอย่างในการออก Health Certificate ในการส่งออกสินค้าชนิดนั้นมายังประเทศไทยได้
๑.๘.๒ หาก Health Certificate ที่ ไ ด้ รั บ มี ข้ อ แก้ ไ ข เช่ น การตั ด ลดหรื อ เพิ่ ม เติ ม
เนื้อหากรมปศุสัตว์จะดาเนินการส่งหนังสือแจ้งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือขอเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ

๒

เพิ่มเติม ให้ประเทศส่งออกพิจารณาจนว่า Health Certificate ที่ได้รับครบถ้วนตามข้อกาหนดการนาเข้า
กรมปศุสั ตว์โ ดยหน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้องจะดาเนินการส่ งหนังสื อแจ้งตอบรับการใช้ร่าง Health Certificate
ดังกล่าวเป็นตัวอย่างในการออกใบรับรองในการส่งออกสินค้าชนิดนั้นมายังประเทศไทยได้
๑.๙ เมื่อขั้นตอน ๑.๑ – ๑.๘ แล้วเสร็จ กรมปศุสัตว์จะประกาศว่า แหล่งผลิตนั้นๆ ได้รับ
การรั บ รองให้ ส่ งออกสิ น ค้ามายั งประเทศไทย พร้อมทั้งตัว อย่าง Health Certificate ให้ ด่านกักกันสั ตว์ที่
เกี่ยวข้องทราบและประกาศประเทศ สถานที่ผลิตและประเภทสินค้า เผยแพร่ในเว็บไซด์ให้บุคคลทั่วไปทราบ
ด้วย
๑.๑๐ ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์นาเข้า อาหารสัตว์ที่ได้มาจากสัตว์ จากแหล่งผลิต
ดังกล่าว ในกรณีเป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะต้องดาเนินการขอใบอนุญาตนาเข้าและขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์
รวมทั้งต้องได้รับใบสาคัญขึ้นทะเบียนก่อน จึงสามารถนาเข้าสินค้าดังกล่าวเพื่อจาหน่ายในราชอาณาจักรได้
๒. กรณีนาเข้าอาหารสัตว์ที่ได้จากสัตว์จากประเทศที่เคยนาเข้ามาก่อน
๒.๑ กรณีนาเข้าเป็นรายโรงงาน
๒.๑.๑ ผู้แทนหน่วยงานสัตวแพทย์ (CVO) หรือหน่วยงานรัฐบาลที่รับผิดชอบของ
ประเทศผู้ส่งออก ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ขอส่งออกสินค้าที่อยู่ในความดูแลของกรมปศุสัตว์มายังประเทศ
ไทย โดยระบุชนิดอาหารสัตว์ และชนิดสัตว์ที่นามาทาเป็นวัตถุดิบที่ประสงค์จะส่งออกมายังประเทศไทย
เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์
๖๙/๑ พญาไท ราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dg@dld.go.th
๒.๑.๒ กรมปศุสั ตว์จัดส่ งแบบสอบถาม (Pre-Onsite Questionnaire) ให้ ประเทศ
ผู้ส่งออกเพื่อดาเนินการตอบก่อนเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจรับรอง
๒.๑.๓ กรมปศุสัตว์พิจารณาคณะผู้ตรวจประเมิน เพื่อเดินทางไปตรวจรับรอง ณ แหล่ง
ผลิตประเทศผู้ ส่งออก โดยพิจารณาตามความเสี่ยงและระบบการผลิตอาหารสัตว์ และการกากับดูแลของ
ภาครัฐและภาคเอกชน
๒.๑.๔ คณะผู้ ต รวจประเมิ น จั ด ท ารายงานสรุ ป ผลการตรวจ (ภาษาไทย – Final
Report) พร้อมด้วยข้อมูลเพิ่มเติม การแก้ไขปรับปรุง เพื่อเสนอกรมปศุสัตว์
๒.๑.๕ กรณีแหล่งผลิตผ่านการตรวจรับรองให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทาเงื่อนไขการ
นาเข้า (Import requirement) เพื่อเสนอกรมปศุสัตว์พิจารณาเห็นชอบ
๒.๑.๖ กรมปศุสัตว์ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการแจ้งประเทศผู้ส่งออกจัดส่งร่าง
Health Certificate และจั ด ส่ ง รายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ล งนามและตั ว อย่ า งลายเซ็ น ผู้ มี สิ ท ธิ์ ล งนามใน Health
Certificate และร่ า งรู ป แบบ Health Certificate พร้ อ มรู ป แบบตราประทั บ Health Certificate เพื่ อ ให้
กรมปศุสัตว์พิจารณาโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบสินค้านั้นๆ พิจารณา
๒.๑.๖.๑ หาก Health Certificate ที่ได้รับครบถ้วนตามข้อกาหนดการนาเข้า
กรมปศุสั ตว์โ ดยหน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้องจะดาเนินการส่ งหนังสื อแจ้งตอบรับการใช้ร่าง Health Certificate
ดังกล่าวเป็นตัวอย่างในการออก Health Certificate ในการส่งออกสินค้าชนิดนั้นมายังประเทศไทยได้
๒.๑.๖.๒ หาก Health Certificate ที่ได้รับมีข้อแก้ไข เช่นการตัดลดหรือเพิ่มเติม
เนื้อหากรมปศุสัตว์จะดาเนินการส่งหนังสือแจ้งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือขอเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ
เพิ่มเติม ให้ประเทศส่งออกพิจารณาจนว่า Health Certificate ที่ได้รับครบถ้วนตามข้อกาหนดการนาเข้า กรม

๓

ปศุสัตว์โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดาเนินการส่งหนังสือแจ้งตอบรับการใช้ร่าง Health Certificateดังกล่าว
เป็นตัวอย่างในการออกใบรับรองในการส่งออกสินค้าชนิดนั้นมายังประเทศไทยได้
๒.๑.๗ เมื่อขั้นตอน ๒.๑.๑ – ๒.๑.๘ แล้วเสร็จ กรมปศุสัตว์จะประกาศว่าแหล่งผลิตสถานที่
ผลิต (โรงงาน) นั้นๆได้รับการรับรองให้ส่งออกสินค้ามายังประเทศไทย พร้อมทั้งตัวอย่าง Health Certificate
ที่ยอมรับในการส่งออกสินค้าชนิดนั้นมายังประเทศไทยให้ด่านกักกันสัตว์ที่เกี่ยวข้องทราบและประกาศประเทศ
สถานที่ผลิตและประเภทสินค้า เผยแพร่ในเว็บไซด์ให้บุคคลทั่วไปทราบด้วย
๒.๑.๘ ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์นาเข้า อาหารสัตว์ ที่ได้มาจากสัตว์จากแหล่ งผลิต
ดังกล่าว ในกรณีเป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะต้องดาเนินการขอใบอนุญาตนาเข้าและขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์
รวมทั้งต้องได้รับใบสาคัญขึ้นทะเบียนก่อน จึงสามารถนาเข้าสินค้าดังกล่าวเพื่อจาหน่ายในราชอาณาจักรได้
๒.๒ กรณีนาเข้าเป็นระบบ(System Audit)
ให้ดาเนินการตามกรณีนาเข้าอาหารสัตว์ที่ได้จากสัตว์จากประเทศที่ยังไม่เคยนาเข้ามาก่อน
๓.ชนิ ด อาหารสัตว์ที่ได้จากสัตว์ที่ จะต้องดาเนินการตามขั้นตอนที่ กาหนด ให้ เป็นไปตาม
ประกาศของกรมปศุสัตว์
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