
 

 

 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... 

เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการนําเขาอาหารท่ีมีความเสี่ยงจากโรควัวบา 
------------------------ 

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงมาตรการกํากับดูแลอาหารท่ีมีความเสี่ยงจากโรควัวบาเพื่อการคุมครอง
ความปลอดภัยของผูบริโภคใหเหมาะสมยิ่งขึ้น และใหสอดคลองกับแนวทางขององคการโรคระบาดสัตวระหวาง
ประเทศ (World Organisation for Animal Health หรือ Office International des Épizooties, OIE) ที่ได
กําหนดสถานะความเสี่ยงจากโรควัวบา รวมท้ังไดมีการแกไขขอกําหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับความเสี่ยงจากโรควัวบา 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหน่ึง และมาตรา ๖ (๗)  (๘) และ (๙) แหงพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศไว ดังตอไปน้ี 

ขอ ๑  ใหยกเลิก 
(๑)  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๙๖) พ.ศ. ๒๕๔๙ เรื่อง อาหารที่มีความเสี่ยงจาก

โรควัวบา ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
(๒)  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๗๕) พ.ศ. ๒๕๔๙ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและ

เงื่อนไขการนําเขาอาหารท่ีมีความเสี่ยงจากโรควัวบา ลงวันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ขอ ๒  ในประกาศนี้ 
“สถานะความเสี่ยงจากโรควัวบา” หมายความวา ความเสี่ยงจากโรควัวบาของโคในกลุมประเทศ

หรือพื้นท่ีนั้น แบงเปน ๓ กลุม ดังตอไปน้ี 
(๑) กลุมที่ ๑  กลุมประเทศหรือพื้นที่ท่ีมีความเสี่ยงจากโรควัวบานอยมาก (Negligible BSE Risk) 
(๒) กลุมท่ี ๒  กลุมประเทศหรือพื้นท่ีที่มีความเสี่ยงจากโรควัวบาที่ควบคุมได (Controlled BSE Risk) 
(๓) กลุมที่ ๓  กลุมประเทศหรือพื้นท่ีที่ยังไมมีการประเมินความเสี่ยงจากโรควัวบา (Undetermined 

BSE Risk) 
ท้ังนี ้รายชื่อกลุมประเทศหรือพื้นที่ เปนไปตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ 
“เนื้อโค (Meat)” หมายความวา สวนตางๆ ของโคท่ีใชบริโภคเปนอาหาร เชน เน้ือ หนัง ไขมัน 

เครื่องใน กระดูก นม เลือด น้ําดี หรือตอมทอนซิล 
“เนื้อโคสด (Fresh Meat)” หมายความวา เนื้อโค ท่ีไมผานกระบวนการหรือกรรมวิธีใดๆที่ทํา

ใหคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส ทางเคมีกายภาพ เปลี่ยนแปลงไปจนไมสามารถคืนสูสภาพเดิมไดอีก ทั้งนี้ ให
หมายความรวมถึงเนื้อโคแชแข็ง เนื้อโคแชเย็น หรือเนื้อโคบดดวย 

“ผลิตภัณฑเนื้อโค (Meat Products)” หมายความวา เนื้อโค ที่ผานกระบวนการหรือกรรมวิธี
ใดๆที่ทําใหคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส ทางเคมีกายภาพ เปลี่ยนแปลงไปจนไมสามารถคืนสูสภาพเดิมไดอีก 
เชน เนื้อสดหมักในนํ้าซอส  เครื่องในโคแชน้ําเกลือ  ไสกรอก  เจลาตินหรือคอลลาเจน และใหหมายความ
รวมถึงอาหารที่มีผลิตภัณฑเน้ือโคเปนสวนประกอบดวย เชน ผลิตภัณฑเสริมอาหารใชแคปซูลที่เปนเจลาตินที่
ไดจากโค  เครื่องด่ืมผสมคอลลาเจน  ขนมที่มีสวนผสมเจลาติน  หรือขนมเยลลี ่

 
 

(ราง) 

ส่ิงที่สงมาดวย ๑ 
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ขอ ๓  ใหเน้ือโคสดและผลิตภัณฑเนื้อโค ดังตอไปน้ี เปนอาหารท่ีนําเขาได โดยไมมีเงื่อนไขเก่ียวกับ
สถานะความเสี่ยงจากโรควัวบาตามกลุมประเทศหรือพื้นที่ 

(๑)  นม ผลิตภัณฑนม และหนัง 
(๒)  เจลาตินและคอลลาเจนที่ไดจากหนัง 
(๓)  ไขมันสกัด (tallow) ที่มีสิ่งปนเปอนที่ไมละลาย ไมเกินรอยละ ๐.๑๕ โดยน้ําหนัก และอนุพันธ

ของไขมันสกัด (tallow derivatives) ดังกลาว 
(๔)  ไดแคลเซียมฟอสเฟตที่ไมมีโปรตีนหรือไขมัน 
(๕)  เนื้อถอดกระดูก (deboned skeletal muscle meat) (ท่ีไมรวมเน้ือจากสวนที่ติดกระดูกซึ่ง

เลาะออกไดโดยใชเครื่องจักร (mechanically separated meat)) ตองไดจากโคที่ผานขั้นตอนการฆาและ
ชําแหละ ดังตอไปนี้ 

(ก)  การตรวจโรคกอนฆาและการตรวจซาก เครื่องใน ภายหลังการฆา (ante- and post-mortem 
inspections) โดยตองไมพบวาเปนโรควัวบาหรือสงสัยวาเปนโรควัวบา ท้ังนี้โคตองไมทําใหสลบ (stunning process) 
กอนฆา ดวยวิธีการอัดอากาศหรือแกสเขาไปในสมอง (injecting compressed air or gas into the cranial cavity) หรือ
การเจาะสมอง (pithing process) หรือวิธีอื่นที่ทําใหสมองหรือไขสันหลังฉีกขาดและกระจาย 

(ข)  ตองไมมีและไมปนเปอนกับ 
๑)  ตอมทอนซิล ลําไสเล็กสวนปลาย ที่ไดจากโคทุกชวงอายุ สมอง ลูกตา ไขสันหลัง กะโหลก 

กระดูกสันหลัง ที่ไดจากโคที่มีอายุมากกวาสามสิบเดือน จากกลุมที่ ๒  
๒)  ตอมทอนซิล ลําไสเล็กสวนปลาย ที่ไดจากโคทุกชวงอายุ สมอง ลูกตา ไขสันหลัง กะโหลก 

กระดูกสันหลัง ที่ไดจากโคท่ีมีอายุมากกวาสิบสองเดือน จากกลุมท่ี ๓ 
(๖)  เลือดโคและผลิตภัณฑพลอยไดจากเลือดโค (blood and blood by-products) ทั้งนี้โคตองไม

ทําใหสลบ (stunning process) กอนฆา ดวยวิธีการอัดอากาศหรือแกสเขาไปในสมอง (injecting compressed air 
or gas into the cranial cavity) หรือการเจาะสมอง (pithing process) หรือวิธีอื่นที่ทําใหสมองหรือไขสันหลัง   
ฉีกขาดและกระจาย 

(๗)  ผลิตภัณฑเนื้อโคที่มี (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕) หรือ (๖) เปนสวนประกอบ 
ขอ ๔  ใหเนื้อโคสดและผลิตภัณฑเนื้อโค ดังตอไปน้ี เปนอาหารที่นําเขาได โดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับ

สถานะความเสี่ยงจากโรควัวบาตามกลุมประเทศหรือพื้นที่ แลวแตกรณี 
(๑)  เน้ือโคสดและผลิตภัณฑเนื้อโค ที่มิใชอาหารตามขอ ๓ โดยมีเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

 (ก) กลุมท่ี ๑ 
๑) ไดจากโคท่ีเกิดภายหลังมาตรการหามการนําเนื้อและกระดูกปน (meat and bone 

meal, MBM) หรือกากไขมัน (greaves) ท่ีไดจากสัตวเคี้ยวเอื้อง มาทําเปนอาหารสัตวเคี้ยวเอื้อง 
๒) โคดังกลาวตองมีการตรวจโรคกอนฆาและมีการตรวจซาก เครื่องใน ภายหลังการฆา 

(ante- and post-mortem inspections) โดยตองไมพบวาเปนโรควัวบาหรือสงสัยวาเปน โรควัวบา 
 (ข) กลุมที่ ๒ 

๑) เงื่อนไขเชนเดียวกับ (ก) ทั้งนี้โคตองไมทําใหสลบ (stunning process) กอนฆา 
ดวยวิธีการอัดอากาศหรือแกสเขาไปในสมอง (injecting compressed air or gas into the cranial cavity) 
หรือการเจาะสมอง (pithing process) หรือวิธีอื่นที่ทําใหสมองหรือไขสันหลังฉีกขาดและกระจาย 

 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm
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๒) ตองไมมีและไมปนเปอนกับ 
ก) ตอมทอนซิล ลําไสเล็กสวนปลาย ที่ไดจากโคทุกชวงอายุ 
ข) สมอง ลูกตา ไขสันหลัง กะโหลก กระดูกสันหลัง ที่ไดจากโคท่ีมีอายุมากกวา 

สามสิบเดือน 
ค) เนื้อจากสวนท่ีติดกะโหลกและกระดูกสันหลัง (skull and vertebral column) ที่

ไดจากโคท่ีมีอายุมากกวาสามสิบเดือน ซึ่งเลาะออกไดโดยใชเครื่องจักร (mechanically separated meat) 
 (ค) กลุมที่ ๓  

๑) ไดจากโคที่ไมไดเลี้ยงดวยเนื้อและกระดูกปน (meat and bone meal, MBM) หรือ
กากไขมัน (greaves) ท่ีไดจากสัตวเคี้ยวเอื้อง 

๒) โคดังกลาวตองมีการตรวจโรคกอนฆาและมีการตรวจซาก เครื่องใน ภายหลังการฆา 
(ante- and post-mortem inspections) โดยตองไมพบวาเปนโรควัวบาหรือสงสัยวาเปน โรควัวบา ทั้งนี้โคตองไม
ทําใหสลบ (stunning process) กอนฆา ดวยวิธีการอัดอากาศหรือแกสเขาไปในสมอง (injecting compressed air 
or gas into the cranial cavity) หรือการเจาะสมอง (pithing process) หรือวิธีอื่นที่ทําใหสมองหรือไขสันหลัง   
ฉีกขาดและกระจาย 

๓) ตองไมมีและไมปนเปอนกับ 
ก) ตอมทอนซิล ลําไสเล็กสวนปลาย ที่ไดจากโคทุกชวงอายุ 
ข) สมอง ลูกตา ไขสันหลัง กะโหลก กระดูกสันหลัง ที่ไดจากโคท่ีมีอายุมากกวา 

สิบสองเดือน 
ค) เนื้อจากสวนท่ีติดกะโหลกและกระดูกสันหลัง (skull and vertebral column) ที่

ไดจากโคท่ีมีอายุมากกวาสิบสองเดือน ซึ่งเลาะออกไดโดยใชเครื่องจักร (mechanically separated meat) 
ง) เน้ือเยื่อระบบประสาทและเนื้อเยื่อน้ําเหลือง (nervous and lymphatic tissues) 

ในระหวางกระบวนการถอดกระดูก 
(๒) เจลาตินและคอลลาเจนที่ไดจากกระดูก โดยมีเงื่อนไขดังตอไปน้ี 

(ก) กลุมที่ ๑  ไดจากโคในประเทศหรือพื้นที่ที่มีสถานะความเสี่ยงโรควัวบา กลุมที่ ๑ 
(ข) กลุมท่ี ๒  และกลุมที่ ๓ 

๑) ไดจากโคที่มีการตรวจโรคกอนฆาและมีการตรวจซาก เครื่องใน ภายหลังการฆา 
(ante- and post-mortem inspections) โดยตองไมพบวาเปนโรควัวบาหรือสงสัยวาเปนโรควัวบา 

๒) ไมมีสวนของกระดูกสันหลัง (vertebrae columns) ท่ีไดจากโคที่มีอายุมากกวา
สามสิบเดือน และไมมีสวนของกะโหลกโค (skulls) ทุกชวงอายุ 

๓) กระดูกตองผานกระบวนการทุกข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
ก) การสกัดไขมัน  (degreasing) 
ข) การสลายแรธาตุในสภาวะกรด  (acid demineralisation) 
ค) การทําใหเปนกรดหรือดาง  (acid or alkaline treatment) 
ง) การกรอง  (filtration) 
จ) การทําใหปราศจากสารกอโรค โดยจะตองผานความรอนที่อุณหภูมิไมต่ํากวา 

๑๓๘ องศาเซลเซียส ไมนอยกวา ๔ วินาที 
การดําเนินการตาม ๓) อาจใชกระบวนการอ่ืน ที่สามารถลดสารกอโรคไดเทาเทียม

หรือดีกวา เชน การใชความรอนภายใตความดันสูง 
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(๓) ไขมันสกัด (tallow) ท่ีมิใชไขมนัสกัดตามขอ ๓ (๓) โดยมีเง่ือนไขดังตอไปนี้ 
 (ก) กลุมท่ี ๑  ไดจากโคในประเทศหรือพื้นที่ท่ีมสีถานะความเสี่ยงโรควัวบา กลุมที่ ๑  
 (ข) กลุมที่ ๒  ไดจากโคที่มีการตรวจโรคกอนฆาและมีการตรวจซาก เครื่องใน ภายหลังการฆา 

(ante- and post-mortem inspections) โดยตองไมพบวาเปนโรควัวบาหรือสงสัยวาเปนโรควัวบา และไมผลิตจาก
เนื้อโคสด ตามขอ ๕ (๒) (ก) 

(๔) อนุพันธของไขมันสกัด (tallow derivatives) ที่มิใชอนุพันธของไขมันสกัดตามขอ ๓ (๓) โดยมีเง่ือนไข
ดังตอไปนี้ 

 (ก) กลุมท่ี ๑  ไดจากโคในประเทศหรือพื้นที่ท่ีมีสถานะความเสี่ยงโรควัวบา กลุมท่ี ๑  
 (ข) กลุมท่ี ๒  ไดจากหรือผลิตโดยเงื่อนไขอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

 ๑) ไดจากไขมันสกัดตาม (๓) (ข)  
 ๒) ผลิตโดยกระบวนการไฮโดรไลซิส (hydrolysis), ซาปอนนิฟเคชัน (saponification) หรือ 

ทรานสเอสเทอริฟเคชัน (transesterification) ท่ีใชอุณหภูมิและความดันสูง 
 (ค) กลุมที่ ๓ ผลิตโดยกระบวนการไฮโดรไลซิส (hydrolysis), ซาปอนนิฟเคชัน (saponification) 

หรือ ทรานสเอสเทอริฟเคชัน (transesterification) ที่ใชอุณหภูมิและความดันสูง 
(๕) ไดแคลเซียมฟอสเฟต ท่ีมิใชไดแคลเซียมฟอสเฟตตามขอ ๓ (๔) โดยมีเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

 (ก) กลุมที่ ๑  ไดจากโคในประเทศหรือพื้นท่ีที่มีสถานะความเสี่ยงโรควัวบา กลุมที่ ๑ 
 (ข) กลุมที่ ๒ และกลุมท่ี ๓ เปนผลิตผลพลอยไดจากการผลิตเจลาตินที่ไดจากกระดูกที่ผลิตตาม

กระบวนการตาม (๒) (ข) 
(๖) ผลิตภัณฑเน้ือโคที่มี (๑)  (๒)  (๓)  (๔) หรือ (๕) เปนสวนประกอบ จะตองเปนไปตามเง่ือนไข

ของกลุมประเทศหรือพื้นท่ีของเนื้อโคสดและผลิตภัณฑเนื้อโคดังกลาวที่นํามาผสมดวย 
การนําเขาเนื้อโคสดและผลิตภัณฑเนื้อโคตามวรรคหนึ่ง กรณีที่มีเหตุหรือรายงานวาสัตวใน

ประเทศหรือพื้นท่ีปวยเปนโรควัวบา ผูนําเขาตองแสดงหลักฐานวาไดปฏิบัติตามขอกําหนดและเง่ือนไขการ
นําเขาที่กรมปศุสัตวกําหนดไว แสดงตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ดานอาหารและยา ทุกคร้ังที่นําเขา 

ขอ ๕  ใหเนื้อโคสดและผลิตภัณฑเนื้อโค ดังตอไปนี้ เปนอาหารที่หามนําเขา 
(๑) กลุมท่ี ๒  

(ก) ตอมทอนซิล ลําไสเล็กสวนปลาย ท่ีไดจากโคทุกชวงอายุ 
(ข) สมอง ลูกตา ไขสันหลัง กะโหลก กระดูกสันหลัง ที่ไดจากโคท่ีมีอายุมากกวาสามสิบเดือน 
(ค) เน้ือจากสวนที่ติดกะโหลกและกระดูกสันหลัง (skulls and vertebral columns) ท่ีไดจาก

โคท่ีมีอายุมากกวาสามสิบเดือน ซึ่งเลาะออกไดโดยใชเครื่องจักร (mechanically separated meat) 
(ง) เน้ือโคสดที่ปนเปอน (ก)  (ข) หรือ (ค) 
(จ) ผลิตภัณฑเน้ือโคที่มี (ก)  (ข)  (ค) หรือ (ง) เปนสวนประกอบ 

(๒) กลุมท่ี ๓  
(ก) ตอมทอนซิล ลําไสเล็กสวนปลาย ท่ีไดจากโคทุกชวงอายุ  
(ข) สมอง ลูกตา ไขสันหลัง กะโหลก กระดูกสันหลัง ที่ไดจากโคท่ีมีอายุมากกวาสิบสองเดือน 
(ค) เนื้อจากสวนท่ีติดกะโหลกและกระดูกสันหลัง (skulls and vertebral columns) ที่ไดจาก

โคท่ีมีอายุมากกวาสิบสองเดือน ซึ่งเลาะออกไดโดยใชเครื่องจักร (mechanically separated meat) 
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(ง) เน้ือเยื่อระบบประสาทและเนื้อเยื่อน้ําเหลือง (nervous and lymphatic tissues) ในระหวาง
กระบวนการถอดกระดูก 

(จ) เนื้อโคสดที่ปนเปอน (ก)  (ข)  (ค) หรือ (ง) 
(ฉ) ไขมันสกัด (tallow) ที่มิใชไขมันสกัดตามขอ ๓ (๓) 
(ช) ผลิตภัณฑเนื้อโคท่ีมี (ก)  (ข)  (ค)  (ง)  (จ) หรือ (ฉ) เปนสวนประกอบ 

ขอ ๖  การนําเขาผลิตภัณฑเนื้อโคตามขอ ๓ (๒)  (๓) หรือ (๔) รวมถึงอาหารท่ีมีผลิตภัณฑดังกลาว
เปนสวนประกอบ ผูนําเขาตองมีหลักฐานหรือหนังสือรับรองจากหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศผูผลิต 
หรือหนวยงานอื่นที่ไดรับการยอมรับจากหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบของประเทศผูผลิต แสดงตอพนักงาน
เจาหนาที่ ณ ดานอาหารและยา ทุกคร้ังที่นําเขา ซึ่งตองระบุสาระสําคัญอยางนอยตอไปนี้ 

(๑) ไดจากหนัง สําหรับอาหารตามขอ ๓ (๒) 
(๒) มีสิ่งปนเปอนที่ไมละลายไมเกินรอยละ ๐.๑๕ โดยนํ้าหนัก สําหรับอาหารตามขอ ๓ (๓) 
(๓) ไมมีโปรตีนหรือไขมัน สําหรับอาหารตามขอ ๓ (๔) 
ขอ ๗  การนําเขาเนื้อโคสดตามขอ ๓ (๕) หรือ (๖) หรือขอ ๔ (๑) ตองผานการตรวจสอบและ

รับรองแหลงผลิตสัตวหรือซากสัตวจากกรมปศุสัตว และผูนําเขาตองมีหลักฐานหรือหนังสือรับรองดังตอไปนี้ 
แสดงตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ดานอาหารและยา ทุกครั้งท่ีนําเขา 

(๑) หลักฐานหรือหนังสือรับรองการตรวจสอบและรับรองแหลงผลิตสัตวหรือซากสัตว หรือหลักฐาน
การอนุญาตนําเขาซากสัตว จากกรมปศุสัตว 

(๒) สําเนาหนังสือรับรองสุขอนามัยซากสัตว (Health Certificate) จากหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบ
ของประเทศผูผลิต หรือหนวยงานอื่นที่ไดรับการยอมรับจากหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศผูผลิต ท่ีแสดง
รายละเอียดตามที่ระบุไวในขอกําหนดและเงื่อนไขตามขอ ๓ (๕) หรือ (๖) หรือขอ ๔ (๑) แลวแตกรณี 

ขอ ๘  การนําเขาผลิตภัณฑเน้ือโคที่ไดจากอาหารตามขอ ๓ (๕) หรือ (๖) หรือขอ ๔ ผูนําเขาตองมี
หลักฐานหรือหนังสือรับรองดังตอไปนี้ แสดงตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ดานอาหารและยา ทุกครั้งท่ีนําเขา 

(๑) หลักฐานหรือหนังสือรับรองการตรวจสอบวัตถุดิบหรือสวนผสมท่ีไดจากโค แลวแตกรณี 
ดังตอไปนี้ 

 (ก) วัตถุดิบหรือสวนผสมเปนเนื้อโคสด ใหใชหลักฐานหรือหนังสือรับรองการตรวจสอบและรบัรอง
แหลงผลิตสัตวหรือซากสัตว หรือหลักฐานการอนุญาตนําเขาซากสัตว จากกรมปศุสัตว เวนแต หนวยงาน
ดังกลาวไมสามารถออกหลักฐานหรือหนังสือรับรองได ใหใชหลักฐานหรือหนังสือรับรองการตรวจสอบและ
รับรองแหลงผลิตสัตวหรือซากสัตวที่แสดงวาเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไวในประกาศฉบับนี้ 
จากหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบของประเทศผูผลิตวัตถุดิบหรือสวนผสมน้ันหรือหนวยงานอื่นที่ไดรับการยอมรับ
จากหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบนั้น ซึ่งลงนามโดยสัตวแพทยผูมีอํานาจหนาท่ีของประเทศผูผลิตดังกลาว 

 (ข) วัตถุดิบหรือสวนผสมเปนผลิตภัณฑเน้ือโค ใหใชหลักฐานหรือหนังสือรับรองจากหนวยงาน
ของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศผูผลิตวัตถุดิบหรือสวนผสมนั้นหรือหนวยงานอื่นท่ีไดรับการยอมรับจากหนวยงาน
ของรัฐท่ีรับผิดชอบนั้น ที่แสดงวาเปนไปตามขอกําหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุไวในประกาศฉบับนี้ เวนแต 
หนวยงานดังกลาวไมสามารถออกหลักฐานหรือหนังสือรับรองได ใหใชหลักฐานหรือหนังสือรับรอง ดังตอไปนี้ 

๑) หลักฐานหรือหนังสือรับรองการตรวจประเมินและรับรองจากหนวยงานของรัฐที่
รับผิดชอบของประเทศผูผลิตวัตถุดิบหรือสวนผสมน้ัน หรือจากหนวยงานอื่นท่ีไดรับการยอมรับจากหนวยงานของ
รัฐที่รับผิดชอบของประเทศผูผลิตวัตถุดิบหรือสวนผสมนั้น หรือจากหนวยตรวจประเมินและรับรอง (Certification 
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body) ที่ไดรับการรับรองระบบงานจากหนวยรับรองระบบงาน (Accreditation Body) ที่เปนสมาชิกและไดรับการ
ยอมรับจากหนวยงานสากลวาดวยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum, IAF) ซ่ึงยังไม
หมดอายุ ที่แสดงวาสถานท่ีผลิตวัตถุดิบหรือสวนผสมนั้นมีระบบประกันคุณภาพ (Quality Assurance System) 
อยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปนี้ 

 ก) ระบบการวิเคราะหอันตรายและควบคุมจุดวิกฤต (Hazard Analysis and Critical 
Control Point System) ที่กําหนดโดยโครงการมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ เอฟ เอ โอ/ดับบลิว เอช โอ (โค
เด็กซ) 

 ข) ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร-ขอกําหนดสําหรับองคกรในหวงโซ
อาหาร (Food Safety Management Systems-Requirements for any Organization in the Food Chain, 
ISO 22000 : 2005) 

 ค) เกณฑอื่นหรือระบบสากลอื่นท่ีมีความเทียบเทา ตาม ก) หรือ ข) ตามท่ีคณะกรรมการ
อาหารใหความเห็นชอบ 

๒) แผนงาน HACCP (HACCP plan) ที่มีการวิเคราะหอันตรายจากโรควัวบาของผูผลิต
วัตถุดิบหรือสวนผสมน้ัน ประกอบหนังสือรับรองระบบประกันคุณภาพ (Quality Assurance System) ตาม ๑) 

(๒) หลักฐานหรือหนังสือรับรองความปลอดภัยผลิตภัณฑเน้ือโค (Health Certificate) จากหนวยงาน
ของรัฐท่ีรับผิดชอบของประเทศผูผลิต หรือหนวยงานอื่นที่ไดรับการยอมรับจากหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบนั้น 
ที่ระบุสาระสําคัญอยางนอยดังตอไปน้ี 

(ก) แหลงท่ีมาของวัตถุดิบหรือสวนผสมที่ไดจากโคท่ีใชในการผลิตผลิตภัณฑเนื้อโค แลวแตกรณี 
ดังตอไปน้ี 

๑) วัตถุดิบหรือสวนผสมเปนเนื้อโคสด ระบุโรงฆาสัตว สถานที่ตัดแตงซากสัตว และประเทศ 
ซึ่งตองสอดคลองตามท่ีระบุไวใน (๑) (ก) 

๒) วัตถุดิบหรือสวนผสมเปนผลิตภัณฑเน้ือโค ระบุสถานที่ผลิตและประเทศของ
ผลิตภัณฑเนื้อโคที่ใชเปนวัตถุดิบหรือสวนผสมนั้น ซึ่งตองสอดคลองตามที่ระบุไวใน (๑) (ข) 

(ข) รายละเอียดขอกําหนดและเงื่อนไขของวัตถุดิบหรือสวนผสมที่ไดจากโคที่ใชในการผลิต
ผลิตภัณฑเนื้อโค ซ่ึงเปนไปตามท่ีระบุไวในประกาศฉบับนี้ แลวแตกรณี 

(ค) ไมมีการปนเปอนสารกอโรควัวบาในระหวางการเก็บรักษาวัตถุดิบ กระบวนการผลิตอาหาร
และการเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหาร 

ในกรณีหนวยงานตาม (๒) ไมสามารถออกหลักฐานหรือหนังสือรับรองได ใหใชหลักฐานหรือหนังสือ
รับรองดังตอไปนี้ 

(๑) หลักฐานหรือหนังสือรับรองการตรวจประเมินและรับรองจากหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบของ
ประเทศผูผลิต หรือจากหนวยงานอื่นท่ีไดรับการยอมรับจากหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบของประเทศผูผลิต หรือ
จากหนวยตรวจประเมินและรับรอง (Certification body) ที่ไดรับการรับรองระบบงานจากหนวยรับรอง
ระบบงาน (Accreditation Body) ที่เปนสมาชิกและไดรับการยอมรับจากหนวยงานสากลวาดวยการรับรอง
ระบบงาน (International Accreditation Forum, IAF) ซึ่งยังไมหมดอายุ ที่แสดงวาสถานที่ผลิตอาหารมีระบบ
ประกันคุณภาพ (Quality Assurance System) อยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปน้ี 

(ก) ระบบการวิเคราะหอันตรายและควบคุมจุดวิกฤต (Hazard Analysis and Critical Control 
Point System) ที่กําหนดโดยโครงการมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ เอฟ เอ โอ/ดับบลิว เอช โอ (โคเด็กซ) 
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(ข) ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารขอกําหนดสําหรับองคกรในหวงโซอาหาร (Food 
Safety Management Systems-Requirements for any Organization in the Food Chain, ISO 22000 : 2005) 

(ค) เกณฑอื่นหรือระบบสากลอื่นที่มีความเทียบเทา ตาม (ก) หรือ (ข) ตามที่คณะกรรมการ
อาหารใหความเห็นชอบ 

(๒) แผนงาน HACCP (HACCP plan) ท่ีมีการวิเคราะหอันตรายจากโรควัวบาของผูผลิตผลิตภัณฑ
เนื้อโคนั้น ประกอบหนังสือรับรองระบบประกันคุณภาพ (Quality Assurance System) ตาม (๑) 

ขอ ๙  ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เปนตนไป 

ประกาศ ณ วันที่         
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บัญชีรายชื่อกลุมประเทศหรอืพื้นทีต่ามสถานะความเสี่ยงจากโรควัวบา 
แนบทายประกาศประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการนําเขา
อาหารที่มีความเสี่ยงจากโรควัวบา 

------------------------ 

๑.  กลุมที่ ๑  กลุมประเทศหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากโรควัวบานอยมาก (Negligible BSE Risk) ไดแก 

(๑)  สาธารณรัฐอารเจนตินา (Argentina) (๒๖)  สาธารณรัฐลิทัวเนีย (Lithuania) 
(๒)  เครือรัฐออสเตรเลีย (Australia) (๒๗)  ราชรฐัลักเซมเบิรก (Luxembourg) 
(๓)  สาธารณรัฐออสเตรีย (Austria) (๒๘)  สาธารณรัฐมอลตา (Malta) 
(๔)  ราชอาณาจักรเบลเยียม (Belgium) (๒๙)  สหรัฐเม็กซิโก (Mexico) 
(๕)  สหพันธสาธารณรัฐบราซลิ (Brazil) (๓๐)  สาธารณรัฐนามิเบีย (Namibia) 
(๖)  สาธารณรัฐบัลแกเรีย (Bulgaria) (๓๑)  ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด (Netherlands) 
(๗)  สาธารณรัฐชิล ี(Chile) (๓๒)  นิวซีแลนด (New Zealand) 
(๘)  สาธารณรัฐโคลอมเบีย (Colombia) (๓๓)  ราชอาณาจักรนอรเวย (Norway) 
(๙)  สาธารณรัฐคอสตาริกา (Costa Rica) (๓๔)  สาธารณรฐัปานามา (Panama) 
(๑๐)  สาธารณรัฐโครเอเชีย (Croatia) (๓๕)  สาธารณรัฐปารากวัย (Paraguay) 
(๑๑)  สาธารณรัฐไซปรัส (Cyprus) (๓๖)  สาธารณรัฐเปร ู(Peru) 
(๑๒)  สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) (๓๗)  สาธารณรัฐโปรตุเกส (Portugal) 
(๑๓)  ราชอาณาจักรเดนมารก (Denmark) (๓๘)  สาธารณรัฐโรมาเนีย (Romania) 
(๑๔)  สาธารณรัฐเอสโตเนีย (Estonia)  (๓๙)  สาธารณรัฐสิงคโปร (Singapore) 
(๑๕)  สาธารณรัฐฟนแลนด (Finland)  (๔๐)  สาธารณรัฐสโลวัก (Slovakia) 
(๑๖)  สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (Germany) (๔๑)  สาธารณรัฐสโลวีเนีย (Slovenia) 
(๑๗)  ฮังการ ี(Hungary) (๔๒)  ราชอาณาจักรสเปน (Spain) 
(๑๘)  สาธารณรัฐไอซแลนด (Iceland) (๔๓)  ราชอาณาจักรสวีเดน (Sweden) 
(๑๙)  สาธารณรัฐอินเดีย (India) (๔๔)  สมาพันธรัฐสวิส (Switzerland) 
(๒๐)  รัฐอิสราเอล (Israel) (๔๕)  สหรัฐอเมริกา (United States of America) 
(๒๑)  สาธารณรัฐอิตาล ี(Italy) (๔๖)  สาธารณรัฐบูรพาอุรุกวยั (Uruguay) 
(๒๒)  ญ่ีปุน (Japan)  
(๒๓)  สาธารณรัฐเกาหลี (Korea (Rep. Of))  
(๒๔)  สาธารณรัฐลัตเวีย (Latvia)  
(๒๕)  ราชรฐัลิกเตนสไตน (Liechtenstein)  
 

(๔๗)  สาธารณรัฐประชาชนจนี, ยกเวนฮองกง และมาเกา 
(People’s Republic of China with the 
exclusion of Hong Kong and Macau) 

 



-๙- 

 

๒.  กลุมที่ ๒  กลุมประเทศหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากโรควัวบาที่ควบคุมได (Controlled BSE Risk) ไดแก 

(๑)  แคนาดา (Canada) 
(๒)  สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) (Chinese Taipei) 
(๓)  สาธารณรัฐฝรั่งเศส (France) 
(๔)  สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)  (Greece) 
(๕)  สาธารณรัฐไอรแลนด (Ireland) 
(๖)  สาธารณรัฐนิการากัว (Nicaragua) 
(๗)  สาธารณรัฐโปแลนด (Poland) 
(๘)  สหราชอาณาจักรบริเตนใหญและไอรแลนดเหนือ (United Kingdom) 

 
๓.  กลุมที่ ๓  กลุมประเทศหรือพ้ืนที่ที่ยังไมมีการประเมินความเสี่ยงจากโรควัวบา (Undetermined BSE Risk) 

ไดแก ประเทศหรือพื้นทีท่ี่ไมมีรายชื่อในกลุมที่ ๑ หรือ ๒ 
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