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รายละเอียดขั้นตอนการน าเข้าสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์สัตว์จากต่างประเทศ 

 
 การน าเข้าสินค้าสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์สัตว์จากต่างประเทศ ของกรมปศุสัตว์ มีการปฏิบัติตาม
ขั้นตอน (Procedures to approve for import live animals and/or animal products into Thailand) 
ดังนี้ 

๑. ผู้แทนหน่วยงานสัตวแพทย์ (CVO)หรือหน่วยงานรัฐบาลที่รับผิดชอบของประเทศ    
ผู้ส่งออก ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ขอส่งสินค้าที่อยู่ในความดูแลของกรมปศุสัตว์มายังประเทศไทย โดยระบุ
ประเภทสินค้าหรือชนิดสัตว์ที่ประสงค์จะส่งออกมายังประเทศไทย 
 เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
        ๖๙/๑ พญาไท ราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐ 
        ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dg@dld.go.th 

๒. เสนอคณะท างานก าหนดทิศทางการด าเนินการค้าสินค้าปศุสัตว์เพ่ือพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะและแนวทางการพิจารณาการน าเข้าสินค้าดังกล่าว ด าเนินการโดยเลขานุการคณะท างานก าหนด
ทิศทางการด าเนินการค้าสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบสินค้านั้นๆดังนี้ 

๒.๑ จัดท าหนังสือแจ้งเวียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ/หรือ 
๒.๒ จัดประชุมหารือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ/หรือ 
๒.๓. ผ่านเว็บไซค์กรมปศุสัตว์และ/หรือ 
๒.๔. จัดหาข้อมูลเบื้องต้น (Fact finding) เพ่ือประกอบการประเมิน 

๓. หากไม่มีประเด็นจากการพิจารณาในข้อ ๒ กรมปศุสัตว์จัดท าหนังสือแจ้งขั้นตอนการ
น าเข้าสินค้าปศุสัตว์ พร้อมทั้งจัดส่งแบบสอบถามที่เหมาะสมเพ่ือประเมินความเสี่ยงในการน าเข้าสินค้าหรือสัตว์
ชนิดนั้นๆ ได้แก่ โครงสร้างการท างานของหน่วยงานสัตวแพทย์ การก ากับดูแลของภาครัฐ สถานการณ์โรค
ระบาดสัตว์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการควบคุมความปลอดภัยทางอาหาร และสัตวแพทย์สาธารณสุข ในกรณีสินค้า
เ พ่ื อการบริ โ ภคของมนุ ษย์ (Questionnaire on the Evaluation of the Veterinary Services, Official 
control, Animal Disease Situation Control and Monitoring Plan and Public Health Administration 
in Country Intend to  Export Animal and Animal Product to Thailand)  

๔. หน่วยงานสัตวแพทย์ของประเทศผู้ส่งออกจัดส่งค าตอบแบบสอบถามให้กรมปศุสัตว์
พิจารณาและให้ความคิดเห็น โดยคณะกรรมการด้านความปลอดภัยอาหารและประเมินความเสี่ยงสินค้าปศุสัตว์
และคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาปศุสัตว์ (รายชนิดสัตว์) ทั้งนี้ เลขานุการคณะท างานก าหนด     
ทิศทางการด าเนินการค้าสินค้าปศุสัตว์เป็นผู้ด าเนินการส่งค าตอบให้คณะกรรมการฯพิจารณา  

๔.๑. หากค าตอบที่ได้รับครบถ้วนสมบูรณ์ กรมปศุสัตว์จะด าเนินการส่งหนังสือแจ้ง
ผลการพิจารณา พร้อมทั้งให้ประเทศผู้ส่งออกจัดส่งรายชื่อสถานที่ผลิต (ฟาร์มหรือโรงงาน) ที่ต้องการส่งออก
มายังประเทศไทยเพ่ือนัดหมายการตรวจรับรองแหล่งผลิตในประเทศผู้ส่งออกโดยเลขานุการคณะท างาน
ก าหนดทิศทางการด าเนินการค้าสินค้าปศุสัตว์เป็นผู้จัดส่งผลการพิจารณาให้ประเทศผู้ส่งออกทราบ 

๔.๒ หากค าตอบที่ได้รับมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม กรมปศุสัตว์จะ
ด าเนินการส่งหนังสือขอข้อมูลเพ่ิมเติมจนกว่าจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงด าเนินการส่งหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาไปยังหน่วยงานสัตวแพทย์ของประเทศผู้ส่งออกพร้อมทั้งขอให้จัดส่งรายชื่อสถานที่ผลิต (ฟาร์มหรือ
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โรงงาน) ที่ต้องการส่งออกมายังประเทศไทยเพ่ือนัดหมายการตรวจรับรองแหล่งผลิตในประเทศผู้ส่งออก โดย
หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นผู้จัดส่งผลการพิจารณาให้ประเทศผู้ส่งออกทราบ  

๕. กรมปศุสัตว์พิจารณาคณะผู้ตรวจประเมิน เพ่ือเดินทางไปตรวจรับรอง ณ แหล่งผลิต
ประเทศผู้ส่งออก โดยพิจารณาตามความเสี่ยง ความน่าเชื่อถือของระบบ และการก ากับดูแลของภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทั้งนี้ ประเทศผู้ส่งออกต้องด าเนินการตอบ pre-onsite questionnaire ก่อนเจ้าหน้าที่เดินทางไป
ตรวจรับรอง 

๖. การจัดท ารายงานการตรวจประเมิน 
     ๖.๑ คณะผู้ตรวจประเมินจัดท ารายงานการตรวจเบื้องต้น (Fact Finding) รวมทั้งขอ

ข้อมูลเพิ่มเติม และข้อเสนอในการแก้ไขปรับปรุง เสนอกรมปศุสัตว์และแจ้งให้ประเทศผู้ประสงค์ส่งออกทราบ  
      ๖.๒ คณะผู้ตรวจประเมินจัดท ารายงานผลการตรวจ ผลการแก้ไขและรวบรวมข้อมูล

เพ่ิมเติม เสนอต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาปศุสัตว์ (รายชนิดสัตว์) และคณะกรรมการด้าน
ความปลอดภัยอาหารและประเมินความเสี่ยงสินค้าปศุสัตว์ เพ่ือพิจารณาความเสี่ยงในการน าเข้าสินค้ามายัง
ประเทศไทย 

      ๖.๓ คณะผู้ตรวจประเมินจัดท ารายงานสรุปผลการตรวจ (ภาษาไทย – Final 
Report) พร้อมด้วยข้อมูลเพ่ิมเติม การแก้ไขปรับปรุง และข้อคิดเห็นของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการ
พัฒนา    ปศุสัตว์และคณะกรรมการด้านความปลอดภัยอาหารและประเมินความเสี่ยงสินค้าปศุสัตว์เสนอ
เลขานุการคณะท างานก าหนดทิศทางการด าเนินการค้าสินค้าปศุสัตว์ เพ่ือเสนอกรมปศุสัตว์ 

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบการน าเข้าสินค้านั้นๆ น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาปศุสัตว์และคณะกรรมการด้านความปลอดภัยอาหารและประเมินความเสี่ยงสินค้า
ปศุสัตว์เพ่ือพิจารณาร่างเงื่อนไขการน าเข้า (Import requirement) และเสนอร่างเงื่อนไขการน าเข้าต่อ
คณะท างานก าหนดทิศทางการด าเนินการค้าสินค้าปศุสัตว์ เพ่ือด าเนินการ ดังนี้ 

     ๗.๑ ด าเนินการหารือกับผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อร่างเงื่อนไขการน าเข้า 
โดย 

 - จัดท าหนังสือแจ้งเวียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ/หรือ 
 - จัดประชุมหารือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ/หรือ 

      - ผ่านเว็บไซค์กรมปศุสัตว์ 
      ๗.๒ คณะท างานก าหนดทิศทางการด าเนินการค้าสินค้าปศุสัตว์  พิจารณาร่าง 

Import Requirement หากคณะท างานก าหนดทิศทางการด าเนินการค้าสินค้าปศุสัตว์ เห็นชอบร่าง Import 
Requirement ให้เลขาคณะท างานฯ เสนอกรมปศุสัตว์เพ่ือพิจารณา อนุญาตให้ใช้ร่างดังกล่าว 

     ๗.๓ หากคณะท างานก าหนดทิศทางการด าเนินการค้าสินค้าปศุสัตว์ ไม่เห็นชอบ 
หรือมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมต่อร่าง Import Requirement ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการ
แก้ไขร่าง Import Requirement ตามมติคณะท างานก าหนดทิศทางการด าเนินการค้าสินค้าปศุสัตว์ เสนอต่อ
คณะท างานก าหนดทิศทางการด าเนินการค้าสินค้าปศุสัตว์ ในการประชุมครั้งถัดไป (การแก้ไขขึ้นอยู่กับ
ประเด็น) 

๘. กรมปศุสัตว์ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการแจ้งประเทศผู้ส่งออกจัดส่งร่าง 
Health Certificate และจัดส่งตัวอย่างลายเซ็นผู้มีสิทธิ์ลงนามใน Health Certificate และร่างรูปแบบHealth 
Certificate พร้อมรูปแบบตราประทับ Health Certificate ให้กรมปศุสัตว์พิจารณาโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ
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สินค้านั้นๆพิจารณา Health Certificate ที่ได้รับโดยเปรียบเทียบกับเงื่อนไขการน าเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้อง 
(Requirements for importation of  Animal and Animal products Into Thailand) 

      ๘.๑ หาก Health Certificate ที่ได้รับครบถ้วนตามข้อก าหนดการน าเข้า กรมปศุ
สัตว์โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะด าเนินการส่งหนังสือแจ้งตอบรับการใช้ร่างHealth Certificate ดังกล่าวเป็น
ตัวอย่างในการออก Health Certificate ในการส่งออกสินค้าชนิดนั้นมายังประเทศไทยได้ 

     ๘.๒ หาก Health Certificate ที่ได้รับมีข้อแก้ไข เช่นการตัดลดหรือเพ่ิมเติมเนื้อหา      
กรมปศุสัตว์จะด าเนินการส่งหนังสือแจ้งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือขอเอกสารอ้างอิงทางวิชาการเพ่ิมเติม 
ให้ประเทศส่งออกพิจารณาจนว่า Health Certificate ที่ได้รับครบถ้วนตามข้อก าหนดการน าเข้า กรมปศุสัตว์
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะด าเนินการส่งหนังสือแจ้งตอบรับการใช้ร่าง  Health Certificateดังกล่าวเป็น
ตัวอย่างในการออกใบรับรองในการส่งออกสินค้าชนิดนั้นมายังประเทศไทยได้ 

๙. เมื่อขั้นตอน ๑ – ๘ แล้วเสร็จ กรมปศุสัตว์จะประกาศว่าสถานที่ผลิต (ฟาร์มหรือ
โรงงาน) นั้นๆได้รับการรับรองให้ส่งออกสินค้ามายังประเทศไทย พร้อมทั้งตัวอย่าง  Health Certificate ที่
ยอมรับในการส่งออกสินค้าชนิดนั้นมายังประเทศไทยให้ด่านกักกันสัตว์ที่เกี่ยวข้องทราบและประกาศประเทศ 
สถานที่ผลิตและประเภทสินค้า เผยแพร่ในเว็บไซด์ให้บุคคลทั่วไปทราบด้วย  
 

 


