
 
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เรื่อง คําชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓๗๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข 
การนําเขาอาหารท่ีมีความเสี่ยงจากโรควัวบา 

 

โรควัวบา (Bovine Spongiform Encephalopathy, BSE) เปนโรคท่ีเกิดในสัตวเค้ียวเอ้ือง 
จําพวกโค มีความเก่ียวโยงกับโรคท่ีทําใหเกิดการเสื่อมสภาพของระบบประสาทสวนกลางในมนุษยท่ีเรียกวา variant 
Creutzfeldt-Jakob disease (vCJD) โดยผูปวยจะแสดงอาการทางระบบประสาทและปจจุบันยังไมมีวิธีการรักษา  
ซ่ึงจะทําใหผูปวยเสียชีวิตในท่ีสุด โรควัวบามีระยะการฟกตัวของโรคนาน ทําใหไมสามารถสังเกตอาการปวยของโค
ในระยะแรกของการติดเชื้อได ประกอบกับสารกอโรควัวบาท่ีเรียกวา พริออนโปรตีน (prion protein) มีความทนทาน
สูงมาก ซ่ึงการแชแข็ง ความแหง ความรอนท่ีอุณหภูมิหุงตม การพาสเจอรไรซหรือสเตอริไรซ ไมสามารถทําลายสาร
กอโรคนี้ได ดังนั้นจึงตองมีมาตรการเพ่ือปองกันหรือยับยั้งการปนเปอนของสารกอโรควัวบาไมใหเขาสูหวงโซอาหาร 

การระบาดของโรควัวบาในโค พบรายงานครั้งแรกในประเทศอังกฤษเม่ือป พ.ศ. ๒๕๒๙ และ
ตอมามีการแพรระบาดไปอีกหลายประเทศในแถบประเทศทางยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา และญ่ีปุน กระทรวง
สาธารณสุขโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๑๗๒) พ.ศ. 
๒๕๓๙ เรื่อง กําหนดอาหารท่ีหามนําเขาหรือจําหนาย โดยหามนําเขาอาหารท่ีไดจากโคจากประเทศอังกฤษ ซ่ึงไดมี
การปรับแกไขประกาศกระทรวงสาธารณสุขตามสถานการณโดยเพ่ิมประเทศท่ีมีการแพรระบาดมาเปนลําดับ จนถึง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒๙๖) พ.ศ. ๒๕๔๙ เรื่อง อาหารท่ีมีความเสี่ยงจากโรควัวบา 

ปจจุบันองคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ (World Organisation for Animal Health 
หรือ Office International des Épizooties, OIE) ไดปรับปรุงแกไขขอกําหนดสุขภาพสัตวบก (Terrestrial Animal 
Health Code) โดยในสวนท่ีเก่ียวกับโรควัวบามีเกณฑการประเมินความเสี่ยงเพ่ือแบงกลุมประเทศหรือพ้ืนท่ีตาม
ความเสี่ยงของการเกิดโรควัวบา เง่ือนไขการนําเขาและนําผานผลผลิตและผลิตภัณฑท่ีไดจากโค ซ่ึงองคการการคาโลก 
(World Trade Organization, WTO) ใหการยอมรับหลักเกณฑและขอกําหนดท่ี OIE จัดทําข้ึนเพ่ือใชเปน
มาตรฐานสากลในดานการคาระหวางประเทศเพ่ือใหอาหารท่ีมีตนกําเนิดจากสัตวมีความปลอดภัยในการบริโภค 
ดังนั้นเพ่ือการคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภคใหเหมาะสมและสอดคลองสถานการณปจจุบันตลอดจน
แนวทางสากล กระทรวงสาธารณสุขจึงไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓๗๕) พ.ศ.๒๕๕๙ เรื่อง 
กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการนําเขาอาหารท่ีมีความเสี่ยงโรควัวบา ซ่ึงจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี ๒๑ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และลาสุดไดปรับปรุงแกไขโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓๗๗) พ.ศ. 
๒๕๕๙ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการนําเขาอาหารท่ีมีความเสี่ยงจากโรควัวบา โดยมีสาระสําคัญสรุป
ไดดังนี้ 

๑.  ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒๙๖) พ.ศ. ๒๕๔๙ เรื่อง อาหารท่ีมีความเสี่ยง
จากโรควัวบา ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓๗๕) พ.ศ.๒๕๕๙ 
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการนําเขาอาหารท่ีมีความเสี่ยงโรควัวบา ลงวันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๒.  กําหนดกลุมประเทศหรือพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงจากโรควัวบาเปน ๓ กลุม ไดแก 
(๑) กลุมท่ี ๑  กลุมประเทศหรือพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงจากโรควัวบานอยมาก (Negligible BSE 

Risk) 

 

(สําเนา) 
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(๒) กลุมท่ี ๒  กลุมประเทศหรือพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงจากโรควัวบาท่ีควบคุมได (Controlled 
BSE Risk) 

(๓) กลุมท่ี ๓ กลุมประเทศหรือพ้ืนท่ีท่ียังไมมีการประเมินความเสี่ยงจากโรควัวบา 
(Undetermined BSE Risk) 

ท้ังนี้ รายชื่อประเทศหรือพ้ืนท่ี กลุมท่ี ๑ กลุมท่ี ๒ และกลุมท่ี ๓ อางอิงตามท่ี OIE ใหการ
รับรอง โดยกําหนดเปนบัญชีแนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓๗๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑและเง่ือนไขการนําเขาอาหารท่ีมีความเสี่ยงจากโรควัวบา 

๓.  กําหนดนิยาม “สถานะความเสี่ยงจากโรควัวบา”  “เนื้อโค (Meat)”  “เนื้อโคสด (Fresh 
Meat)” และ “ผลิตภัณฑเนื้อโค (Meat Products)” เพ่ือการจัดกลุมประเทศหรือพ้ืนท่ีท่ีมีสถานะความเสี่ยง
จากโรควัวบาและเพ่ือใหขอกําหนดตางๆ ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขมีความชัดเจนข้ึน  

๔.  กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการนําเขาหรือหามนําเขาอาหารท่ีไดจากโค ดังนี้ 
๔.๑  อาหารท่ีนําเขาได โดยไมมีเง่ือนไขท่ีเก่ียวกับสถานภาพความเสี่ยงโรควัวบาตามกลุม

ประเทศหรือพ้ืนท่ี (ขอ ๓ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข) เปนอาหารท่ีไดจากโคท่ีนําเขาได โดยไมตองคํานึงวา
จะเปนการนําเขาจากประเทศหรือพ้ืนท่ีกลุมท่ี ๑ กลุมท่ี ๒ หรือกลุมท่ี ๓ ดวยอาหารเหลานั้นเปนอาหารท่ีไมมี
ความเสี่ยงจากสารกอโรควัวบา 

๔.๒  อาหารท่ีนําเขาได โดยมีเง่ือนไขท่ีข้ึนกับสถานภาพความเสี่ยงโรควัวบาของประเทศ
หรือพ้ืนท่ีของผูผลิต (ขอ ๔ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข) เปนอาหารท่ีไดจากโคท่ีนําเขาได โดยจะตอง
พิจารณากลุมประเทศหรือพ้ืนท่ีและปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในแตละกลุมกอนการนําเขา 

ท้ังนี้ กรณีท่ีมีเหตุหรือรายงานวาสัตวในประเทศหรือพ้ืนท่ีผูผลิตปวยเปนโรควัวบา 
การนําเขาเนื้อโคสดและผลิตภัณฑเนื้อโคตามขอ ๔ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ผูนําเขาตองแสดงหลักฐานวา
ไดปฏิบัติตามขอกําหนดและเง่ือนไขการนําเขาท่ีกรมปศุสัตวกําหนดไว แสดงตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ ดาน
อาหารและยา ทุกครั้งท่ีนําเขา 

๔.๓  อาหารท่ีหามนําเขา (ขอ ๕ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข) เปนการหามนําเขา
อาหารท่ีไดจากโค โดยพิจารณาท้ังสถานะความเสี่ยงของกลุมประเทศหรือพ้ืนท่ี อวัยวะหรือสวนท่ีมีความเสี่ยงตอ
โรควัวบา และอายุโค 

๕.  กําหนดเง่ือนไขการนําเขาอาหารท่ีไดจากโค ตองแสดงเอกสารหรือหลักฐานประกอบการนําเขา
อาหารท่ีไดจากโค ณ ดานอาหารและยา ทุกครั้งท่ีนําเขา (ขอ ๖ ถึง ๘ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข) 

๖.  วันบังคับใช: ตั้งแตวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เปนตนไป 
๗.  ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศฉบับนี้ มีความผิดตามมาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๙ 

หรือมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แลวแตกรณี เชน ความผิดตามมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มีโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสองป และปรับตั้งแตหาพันบาทถึงสองหม่ืนบาท 

อนึ่ง เพ่ือความชัดเจนยิ่งข้ึนในการปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข จึงไดจัดทํา
สรุปสาระสําคัญ หลักฐานหรือหนังสือรับรอง และตัวอยางหนังสือรับรอง ไวในบัญชีหมายเลข ๑ ถึง ๓ แนบทาย
ประกาศสํานักงาน ฉบับนี้ ดังนี้ 
บัญชีหมายเลข ๑  สรุปสาระสําคัญตามประกาศประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓๗๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการนําเขาอาหารท่ีมีความเสี่ยงจากโรควัวบา 
บัญชหีมายเลข ๒  ตารางสรุปขอกําหนดเง่ือนไข และหลักฐานหรือหนังสือรับรองประกอบการนําเขาอาหารท่ีมี

ความเสี่ยงจากโรควัวบา 

บัญชหีมายเลข ๓  ตัวอยางหนังสือรับรอง 
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สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงขอประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน และขอใหผูท่ีเก่ียวของ
ปฏิบัติใหถูกตองตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกลาวโดยเครงครัด หากมีขอสงสัยประการใด ติดตอสอบถาม
ไดท่ี สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท ๐ ๒๕๙๐ ๗๑๗๓ ในเวลา
ราชการ 

ประกาศ ณ วันท่ี ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

บุญชัย สมบูรณสุข 
(นายบุญชัย สมบูรณสุข) 

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับรองสําเนาถูกตอง 

นางสาววรรณภา ศรีธัญรัตน 
นักวิชาการอาหารและยาชํานาญการ 
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บัญชีหมายเลข ๑ 
แนบทายประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คําชี้แจงประกาศประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓๗๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข 

การนําเขาอาหารท่ีมีความเสี่ยงจากโรควัวบา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปสาระสําคัญตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๗๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ เร่ือง กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการนําเขาอาหารที่มีความเสี่ยงจากโรควัวบา 

ขอ ๓ อาหารท่ีนําเขาได  

โดยไมมีเง่ือนไขตามกลุมประเทศหรือพ้ืนท ี่ 
ท่ีผลิตวัตถุดิบหรือสวนผสมนั้น 

ขอ ๔ อาหารท่ีนําเขาได  

โดยมีเง่ือนไขตามกลุมประเทศหรือพ้ืนท ี่ 
ท่ีผลิตวัตถุดิบหรือสวนผสมนั้น 

 

ขอ ๕ อาหารท่ีหามนําเขา 

 

ขอ ๒ สถานะความเส่ียง
จากโรควัวบาของโคใน

ประเทศหรือพ้ืนท ี่ 
แบงเปน ๓ กลุม 

 
  

กลุมท่ี ๑ ประเทศหรือพ้ืนท่ีท่ีมี
ความเสี่ยงจากโรควัวบานอยมาก 
(Negligible BSE Risk) 

กลุมท่ี ๒ ประเทศหรือพ้ืนท่ีท่ีมี
ความเสี่ยงจากโรควัวบาท่ี
ควบคุมได 
(Controlled BSE Risk) 

กลุมท่ี ๓ ประเทศหรือพ้ืนท่ีท่ี
ยังไมมีการประเมินความ
เสี่ยงจากโรควัวบา 
(Undetermined BSE Risk) 

(๑) เนื้อโคสด และผลิตภัณฑเนื้อโค 
ท่ีมิใช ขอ ๓ 

(๒) เจลาตินและคอลลาเจนจาก
กระดูก 

(๓) Tallow ท่ีมิใช Tallow ≤๐.๑๕ 

(๔) อนุพันธของ Tallow ท่ีมิใช 
Tallow ≤ ๐.๑๕ 

(๕) ไดแคลเซียมฟอสเฟต ท่ีมิใช
ไดแคลเซียม0 

(๖) ผลิตภัณฑเนื้อโคท่ีมี (๑)-(๕) 
เปนสวนประกอบ 

(๑) นม ผลิตภัณฑนม และหนัง 

(๒) เจลาตินและคอลลาเจนจากหนัง 

(๓) ไขมันสกัดท่ีมีสิ่งปนเปอนท่ีไม
ละลาย ≤ ๐.๑๕% (Tallow ≤ 
๐.๑๕) และอนุพันธ 

(๔) ไดแคลเซียมฟอสเฟตท่ีไมมีโปรตีน
หรือไขมัน (ไดแคลเซียม0 ) 

(๕) เนื้อถอดกระดูก 

(๖) เลือดโคและผลิตภัณฑพลอยได
จากเลือดโค 

(๗) ผลิตภัณฑเนื้อโคท่ีม ี(๑)-(๖) 
เปนสวนประกอบ 

(๑) ประเทศ/พ้ืนท่ี กลุมท่ี ๒ 

(ก) ตอมทอนซิล ลําไสเล็กสวนปลาย จากโคทุกชวงอายุ 

(ข) สมอง ลูกตา ไขสันหลัง กะโหลก กระดูกสันหลัง จากโคอาย ุ>๓๐ เดือน 

(ค) เนื้อจากสวนท่ีติดกะโหลกและกระดูกสันหลัง ท่ีเลาะโดยเครื่องจักร จากโคอายุ >๓๐ เดือน 

(ง) เนื้อโคสดท่ีปนเปอน (ก)-(ค) 

(จ) ผลิตภัณฑเนื้อโคท่ีมี (ก)-(ง) เปนสวนประกอบ 

(๒) ประเทศ/พ้ืนท่ี กลุมท่ี ๓ 

(ก) ตอมทอนซิล ลําไสเล็กสวนปลาย จากโคทุกชวงอายุ 

(ข) สมอง ลูกตา ไขสันหลัง กะโหลก กระดูกสันหลัง จากโคอาย ุ>๑๒ เดือน 

(ค) เนื้อจากสวนท่ีติดกะโหลกและกระดูกสันหลัง ท่ีเลาะโดยเครื่องจักร จากโคอายุ >๑๒ เดือน 

(ง) เนื้อเยื่อระบบประสาทและเนื้อเยื่อน้ําเหลือง ในระหวางกระบวนการถอดกระดูก 

(จ) เนื้อโคสดท่ีปนเปอน (ก)-(ง) 

(ฉ) Tallow ท่ีไมใช Tallow ≤ ๐๑๕ 

(ช) ผลิตภัณฑเนื้อโคท่ีมี (ก)-(ฉ) เปนสวนประกอบ 
หมายเหตุ “เนื้อโคสด” และ “ผลิตภัณฑเนื้อโค” หมายความตามนิยามในขอ ๒ 

ของประกาศกระทรวง 



- ๕ – 
 
 

ประกาศ
กระทรวง

สาธารณสุข 
การนําเขา 

หลักฐานหรือหนังสือรับรอง 
(แสดงตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ ดานอาหารและยา ทุกครั้งท่ีนําเขา) 

ขอ ๖ อาหารตามขอ ๓ (๒) (๓) และ (๔) ของประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข ไดแก 
(๑) เจลาตินและคอลลาเจนท่ีไดจากหนัง 
(๒) ไขมันสกัด (tallow) ท่ีมีสิ่งปนเปอนท่ีไมละลาย 

ไมเกินรอยละ ๐.๑๕ โดยน้ําหนัก และอนุพันธ
ของไขมันสกัด (tallow derivatives) ดังกลาว 

(๓) ไดแคลเซียมฟอสเฟตท่ีไมมีโปรตีนหรือไขมัน 

รวมถึงผลิตภัณฑอ่ืนท่ีมี “ผลิตภัณฑเนื้อโค”   
ท่ีกลาวมาขางตน เปนสวนประกอบ 

ตองมีหลักฐานหรือหนังสือรับรอง จากหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบของประเทศผูผลิต หรือหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับการยอมรับจากหนวยงาน

ของรัฐท่ีรับผิดชอบของประเทศผูผลิต ดังนี้ 
(๑) หลักฐานหรือหนังสือรับรองวา “ไดจากหนัง” 
(๒) หลักฐานหรือหนังสือรับรองท่ีแสดงวา “มีสิ่งปนเปอนท่ีไมละลายไมเกินรอยละ ๐.๑๕ โดยน้ําหนัก” เชน ผลการตรวจวิเคราะห 

 
 
(๓) หลักฐานหรือหนังสือรับรองท่ีแสดงวา “ไมมีโปรตีนหรือไขมัน” เชน ผลการตรวจวิเคราะห 

ขอ ๗ เนื้อโคสด* ตามขอ ๓(๕) (๖) และขอ ๔(๑) 
ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

* ตามนิยาม “เนื้อโคสด” 

เชน 
- เนื้อถอดกระดูก 
- เลือดโค 

- เนื้อโคสดอ่ืนท่ีไดจากโคท่ีไมใชเนื้อโคสดตาม
ขอ ๓ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เชน เนื้อติดกระดูก  เครื่องใน  ปากหนามวัว 

(beef lip meat)  เอ็น  กระดูก  ไขมัน  น้ําดี 

ตองมีหลักฐานหรือหนังสือรับรอง จากหนวยงานตาม ๑ และ ๒ ดังนี้ 
๑. กรมปศุสัตว 

(ก) รับรองวาผานการตรวจสอบและรับรองแหลงผลิตโคมีชีวิตและซากโค หรือ 

(ข) หลักฐานหรือหนังสืออนุญาตการนําเขา (import permit)  

และ 

๒. หนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบของประเทศผูผลิต หรือหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับการยอมรับจากหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบของ

ประเทศผูผลิต 
(ก) สําเนาหนังสือรับรองสุขอนามัยซากโค (Health Certificate) ท่ีแสดงรายละเอียดตามท่ีระบุไวในขอกําหนดและเง่ือนไข 

ตามขอ ๓ (๕) หรือ (๖) หรือขอ ๔ (๑) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

 

สรุปสาระสําคัญตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๗๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ เร่ือง กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการนําเขาอาหารที่มีความเสี่ยงจากโรควัวบา (ตอ) 



- ๖ – 
 

 

 

ประกาศ
กระทรวง

สาธารณสุข 
การนําเขา 

หลักฐานหรือหนังสือรับรอง 
(แสดงตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ ดานอาหารและยา ทุกครั้งท่ีนําเขา) 

ขอ ๘ ผลิตภัณฑเนื้อโค* 

* ตามนิยาม “ผลิตภัณฑเนื้อโค” 

เชน 

- ผลิตภัณฑจากเนื้อถอดกระดูก 

- ผลิตภัณฑจากเลือดโค 

- ผลิตภัณฑจากสวนสดอ่ืนท่ีไดจากโค 

- เจลาตินและคอลลาเจนท่ีไดจากกระดูก 
- Tallow ท่ีไมใช Tallow ตามขอ ๓(๓) ของ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข และอนุพันธ

ของ Tallow ดังกลาว 
- ไดแคลเซียมฟอสเฟต ท่ีไมใชตามขอ ๓(๔) 

ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

รวมถึงผลิตภัณฑท่ีมีอาหารดังกลาวเปน
สวนผสม 

ตองมีหลักฐานหรือหนังสือรับรอง ตาม ๑ และ ๒ ดังนี้ 
๑. หลักฐานหรือหนังสือรับรองการตรวจสอบวัตถุดิบหรือสวนผสมท่ีไดจากโค ซ่ึงแบงเปน ๒ กรณี ไดแก 

(ก) กรณีวัตถุดิบหรือสวนผสมเปน “เนื้อโคสด” เชน เนื้อโค เครื่องใน เลือด น้ําดี กระดูก ตองมีหลักฐานหรือหนังสือรับรองการ
ตรวจสอบและรับรองแหลงผลิตโคมีชีวิตและซากโค หรือหลักฐานการอนุญาตนําเขาซากโค ท่ีออกโดยกรมปศุสัตว 

เวนแตกรณีท่ีกรมปศุสัตวไมสามารถออกหลักฐานหรือหนังสือรับรองดังกลาวได ตองมีหลักฐานหรือหนังสือรับรองการ

ตรวจสอบและรับรองแหลงผลิตโคมีชีวิตและซากโคท่ีแสดงวาวัตถุดิบหรือสวนผสมนั้นเปนไปตามขอกําหนดและเง่ือนไข (โดยใหแสดง
รายละเอียดขอกําหนดและเง่ือนไขในประกาศกระทรวงสาธารณสุข) ท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบของประเทศผู ผลิตวัตถุดิบ
หรือสวนผสมนั้นหรือหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับการยอมรับจากหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบนั้น ซ่ึงลงนามโดยสัตวแพทยผูมีอํานาจหนาท่ีของ

ประเทศผูผลิตดังกลาว 
(ข) กรณีวัตถุดิบหรือสวนผสมเปน “ผลิตภัณฑเนื้อโค” เชน เจลาตินหรือคอลลาเจน (ในการผลิตแคปซูล หรือผสมในผลิตภัณฑ

อาหารตางๆ) ไสท่ีทําจากเจลาตินหรือคอลลาเจนสําหรับบรรจุไสกรอก (casing) ตองมีหลักฐานหรือหนังสือรับรอง ท่ีแสดงวาเจลาตินหรือ

คอลลาเจนนั้นเปนไปตามขอกําหนดและเง่ือนไข (โดยใหแสดงรายละเอียดขอกําหนดและเง่ือนไขในประกาศกระทรวงสาธารณสุข) ท่ีออก
โดยหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบของประเทศผูผลิตวัตถุดิบหรือสวนผสมนั้นหรือหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับการยอมรับจากหนวยงานของรัฐท่ี
รับผิดชอบนั้น 

เวนแต หนวยงานดังกลาวไมสามารถออกหลักฐานหรือหนังสือรับรองได ใหใชหลักฐานหรือหนังสือรับรองการตรวจประเมินและ
รับรองจากหนวยงานประเมิน ท่ีแสดงวาสถานท่ีผลิตวัตถุดิบหรือสวนผสมนั้นมีระบบประกันคุณภาพ (Quality Assurance System) ไดแก 
HACCP หรือ ISO 22000 : 2005 หรือเกณฑอ่ืนหรือระบบสากลอ่ืนท่ีมีความเทียบเทา ตามท่ีคณะกรรมการอาหารใหความเห็นชอบ และแนบ

แผนงาน HACCP (HACCP plan) ท่ีมีการวิเคราะหอันตรายจากโรควัวบาของผูผลิตวัตถุดิบหรือสวนผสมนั้น ประกอบหนังสือรับรองระบบ
ประกันคุณภาพ ดังกลาว 

และ 

 

สรุปสาระสําคัญตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๗๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ เร่ือง กําหนดหลกัเกณฑและเงือ่นไขการนําเขาอาหารที่มีความเสี่ยงจากโรคววับา (ตอ) 
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ประกาศ
กระทรวง

สาธารณสุข 
การนําเขา 

หลักฐานหรือหนังสือรับรอง 
(แสดงตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ ดานอาหารและยา ทุกครั้งท่ีนําเขา) 

ขอ ๘ 
(ตอ) 

 ๒. หลกัฐานหรือหนังสือรับรองความปลอดภัยผลิตภัณฑเนื้อโค (Health Certificate) ซ่ึงแบงเปน ๒ กรณี ไดแก 
(ก) หลักฐานหรือหนังสือรับรอง ท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบของประเทศผูผลิต หรือหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับการ

ยอมรับจากหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบนั้น ท่ีตองระบุ 
: แหลงท่ีมาของวัตถุดิบหรือสวนผสมท่ีไดจากโคท่ีใชในการผลิตผลิตภัณฑเนื้อโค 
: วัตถุดิบหรือสวนผสมท่ีไดจากโคท่ีใชในการผลิตผลิตภัณฑเนื้อโคดังกลาว เปนไปตามขอกําหนดและเง่ือนไข (โดยใหแสดง

รายละเอียดขอกําหนดและเง่ือนไขในประกาศกระทรวงสาธารณสุข) เชน ไสกรอกเนื้อผสมตับ เลือด และเจลลาติน : วัตถุดิบท่ีได
จากโค ไดแก เนื้อโค ตับ เลือด เจลาติน และไสท่ีใชบรรจุไสกรอก (casing) ตองระบุรายละเอียดขอกําหนดและเง่ือนไขใน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

: ไมมีการปนเปอนสารกอโรควัวบาในระหวางการเก็บรักษาวัตถุดิบ กระบวนการผลิตอาหารและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ
เนื้อโคดังกลาว 

หรือ 

(ข) หลักฐานหรือหนังสือรับรองการตรวจประเมินและรับรองจากหนวยงานประเมิน ท่ีแสดงวาสถานท่ีผลิตผลิตภัณฑอาหารนั้น
มีระบบประกันคุณภาพ (Quality Assurance System) ไดแก HACCP หรือ ISO 22000 : 2005 หรือเกณฑอ่ืนหรือระบบสากลอ่ืนท่ีมี
ความเทียบเทา ตามท่ีคณะกรรมการอาหารใหความเห็นชอบ และแนบแผนงาน HACCP (HACCP plan) ท่ีมีการวิเคราะหอันตรายจากโรค

วัวบาของผูผลิตผลิตภัณฑเนื้อโคนั้น ประกอบหนังสือรับรองระบบประกันคุณภาพ ดังกลาว (ในกรณีหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบของ
ประเทศผูผลิต ไมสามารถออกหลักฐานหรือหนังสือรับรองตาม (ก) ได) 

 
 
 
 
 

สรุปสาระสําคัญตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๗๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ เร่ือง กําหนดหลกัเกณฑและเงือ่นไขการนําเขาอาหารที่มคีวามเสี่ยงจากโรควัวบา (ตอ) 
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บัญชีหมายเลข ๒ 
แนบทายประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คําชี้แจงประกาศประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓๗๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข 

การนําเขาอาหารท่ีมีความเสี่ยงจากโรควัวบา 

 

ตารางสรุปขอกําหนดเงื่อนไข และหลักฐานหรือหนังสือรับรองประกอบการนําเขาอาหารที่มีความเสี่ยงจากโรควัวบา 

ประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุข 

อาหาร 
ขอกําหนดเงื่อนไข 

(ที่ตองปฏิบัติและระบุในเอกสาร) 

หลักฐานหรือหนังสือรับรองประกอบการนําเขา 

รับรองแหลงผลิตโค/ซากโค 
[ กรมปศุสัตว ] 

หนังสือรับรอง /COA* 
[ ประเทศผูผลิต ] 

ขอ ๓ นําเขาได  (โดยไมมีเง่ือนไขตามกลุมประเทศหรือพื้นท่ีท่ีผลิตวัตถุดิบหรือสวนผสมนั้น) 

ขอ ๓(๑) นม ผลิตภัณฑนม หนัง 

รวมถึงผลิตภัณฑท่ีมีอาหารดังกลาว 

-  
 

 

ขอ ๓(๒) เจลาตินและคอลลาเจนจากหนัง 

รวมถึงผลิตภัณฑท่ีมีเจลาตินดังกลาว 

-  
 

 
(ขอ ๖(๑)) 

ขอ ๓(๓) ไขมันสกัดท่ีมีสิ่งปนเปอนท่ีไมละลาย ไมเกิน ๐.๑๕%  

รวมถึงผลิตภัณฑท่ีมีไขมันสกัดดังกลาว 

-  
 

 
(ขอ ๖(๒)) 

ขอ ๓(๔) ไดแคลเซียมฟอสเฟตท่ีไมมีโปรตีนหรือไขมัน 

รวมถึงผลิตภัณฑท่ีมีอาหารไดแคลเซียมฟอสเฟตฯ ดังกลาว 

-  
 

 
(ขอ ๖(๓)) 

 * Certificate of analysis  

 ไมตองมีหลักฐานหรือหนังสือรบัรอง      ตองมีหลักฐานหรือหนังสือรับรอง (ตามท่ีระบุไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุขขอน้ันๆ) 

 

 
 



- ๙ – 
 

ประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุข 

อาหาร ขอกําหนดเงื่อนไข 
(ที่ตองปฏิบัติและระบุในเอกสาร) 

หลักฐานหรือหนังสือรับรองประกอบการนําเขา 

รับรองแหลงผลิตโค/ซากโค 
[ กรมปศุสัตว ] 

Health Certificate 
[ ประเทศผูผลิต ] 

ขอ ๓ (ตอ) นําเขาได  (โดยไมมเีง่ือนไขตามกลุมประเทศหรือพื้นท่ีท่ีผลิตวัตถุดิบหรือสวนผสมนั้น) 

ขอ ๓(๕) เนื้อถอดกระดูก (deboned skeletal muscle 
meat) 

[ ไมรวมเนื้อจากสวนท่ีติดกระดูกซ่ึงเลาะ
ออกไดโดยใชเครื่องจักร (mechanically 
separated meat, MSM) ] 

ไดจาก 
(๑) โคผานการตรวจโรคกอนและหลังฆา โดยไมพบวาเปนโรควัวบาหรือ

สงสัยวาเปนโรควัวบา 
(๒) วิธีการฆาโคท่ีไมทําใหสมองหรือไขสันหลัง ฉีกขาดและกระจาย 
(๓) ไมมีและไมปนเปอนกับ  

ก. ตอมทอนซิล ลําไสเล็กสวนปลาย จากโคทุกชวงอายุ  สมอง ลูกตา   
ไขสันหลัง กะโหลก กระดูกสันหลัง จากโคอายุ >๓๐ เดือน จากกลุมท่ี ๒ 

ข. ตอมทอนซิล ลําไสเล็กสวนปลาย จากโคทุกชวงอายุ  สมอง ลูกตา   
ไขสันหลัง กะโหลก กระดูกสันหลัง จากโคอายุ >๑๒ เดือน จากกลุมท่ี ๓ 

 
(ขอ ๗(๑)) 

 
(ขอ ๗(๒)) 

ขอ ๓(๖) เลือดโคและผลิตภัณฑพลอยไดจากเลือดโค ไดจากโคท่ีฆาโดยไมทําใหสมองหรือไขสันหลังฉีกขาดและกระจาย  
(ขอ ๗(๑)) 

 
(ขอ ๗(๒)) 

 ตองมีหลักฐานหรือหนังสือรับรอง (ตามท่ีระบุไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุขขอน้ันๆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๐ – 
 

ประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุข 

อาหาร ขอกําหนดเงื่อนไข 
(ที่ตองปฏิบัติและระบุในเอกสาร) 

หลักฐานหรือหนังสือรับรองประกอบการนําเขา 

รับรองการตรวจสอบวัตถุดิบหรือสวนผสม รับรองความปลอดภัย 

ผลิตภัณฑเน้ือโค เน้ือโคสด ผลิตภัณฑเน้ือโค 

แหลงผลิตโค/ซากโค 

[ กรมปศุสัตว / ประเทศผูผลิต


] 

สถานท่ีผลิตผลิตภัณฑเนือ้โค 

[ ประเทศผูผลิต / ระบบสากล 


] 

สถานท่ีผลิตผลิตภัณฑเนื้อโค 

[ ประเทศผูผลิต / ระบบสากล 


] 

ขอ ๓ (ตอ) นําเขาได  (โดยไมมเีง่ือนไขตามกลุมประเทศหรือพื้นท่ีท่ีผลิตวัตถุดิบหรือสวนผสมนั้น) 

ขอ ๓(๗) ผลิตภัณฑท่ีมีเนื้อถอดกระดูก ตามขอ ๓(๕) 
ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เปน
สวนประกอบ 

เนื้อถอดกระดูก ท่ี ใช เปนวัตถุดิบหรือ
สวนผสมในการผลิตผลิตภัณฑดังกลาว 
เปนไปตามเง่ือนไข 

 
(ขอ ๘(๑) (ก)) 

 
(ขอ ๘(๑) (ข)) 

 
(ขอ ๘(๒)) 

 ผลิตภัณฑท่ีมีเลือดโคและผลิตภัณฑพลอยได
จากเลือดโค ตามขอ ๓(๖) ของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เปนสวนประกอบ 

เลือดโคและผลิตภัณฑพลอยไดจากเลือดโค 
ท่ีใชเปนวัตถุดิบหรือสวนผสมในการผลิต
ผลิตภัณฑดังกลาว เปนไปตามเง่ือนไข 

 
(ขอ ๘(๑) (ก)) 

 
(ขอ ๘(๑) (ข)) 

 
(ขอ ๘(๒)) 

 ตองมีหลักฐานหรือหนังสือรับรอง (ตามท่ีระบุไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุขขอน้ันๆ) 

 กรณีกรมปศุสตัวไมสามารถออกหลักฐานหรือหนังสือรับรองดังกลาวได 

 กรณีหนวยงานของรัฐประเทศผูผลิตไมสามารถออกหลักฐานหรือหนังสือรับรองได 

 กรณีหนวยงานของรัฐประเทศผูผลิตไมออก Health Certificate 

 

 

 

 

 

 

 

 

หรือ 

หรือ 



- ๑๑ – 
 

ประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุข 

อาหาร 
ขอกําหนดเงื่อนไข 

(ที่ตองปฏิบัติและระบุในเอกสาร) 

ตามสถานะความเสี่ยงของโคจากโรควัวบาของประเทศหรือพ้ืนที่ที่ผลติวัตถดุิบหรือสวนผสมน้ัน 

หลักฐานหรือหนังสือรับรอง 
ประกอบการนําเขา 

รับรองแหลงผลิตโค/ซากโค 
[ กรมปศุสัตว ] 

Health Certificate 
[ ประเทศผูผลิต ] 

ขอ ๔ นําเขาได  (โดยมีเง่ือนไขตามกลุมประเทศหรือพื้นท่ีท่ีผลิตวัตถุดิบหรือสวนผสมนั้น) 

  ประเทศ/พ้ืนท่ี กลุมท่ี ๑ 
Negligible BSE Risk 

ประเทศ/พ้ืนท่ี กลุมท่ี ๒ 
Controlled BSE Risk 

ประเทศ/พ้ืนท่ี กลุมท่ี ๓ 
Undetermined BSE Risk 

  

ขอ ๔(๑) 
 

เนื้อโคสด  
[ หมายถึง เนื้อโคสดอ่ืน 
ท่ียังไมมีการกลาวถึง
ในขอ ๓ ของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข 
เช น  เนื้ อติ ดกระดู ก  
เครื่องใน ปากหนามวัว 
(beef lip meat)  เอ็น  
กระดูก  ไขมัน  น้ําด ี] 

 

ไดจากโค 
(๑) ท่ีเกิดหลังมาตรการหาม

ใช MBM หรือกากไขมัน 
เปนอาหารเลี้ยงสัตว 

(๒) ท่ีผานการตรวจโรคกอน
และหลังฆา โดยไมพบวา
เปนโรควัวบาหรือสงสัย
วาเปนโรควัวบา 

ไดจากโค 
(๑) ท่ีเกิดหลังมาตรการหามใช MBM 

หรือกากไขมัน เปนอาหารเลี้ยงสัตว 
(๒) ท่ีผานการตรวจโรคกอนและหลังฆา 

โดยไมพบวาเปนโรควัวบาหรือ
สงสัยวาเปนโรควัวบา 

(๓) ท่ีฆาโดยไมทําใหสมองหรือไขสัน
หลัง ฉีกขาดและกระจาย 

(๔) ไมมีและไมปนเปอนกับ 
ก. ตอมทอนซิล ลําไส เล็กสวน

ปลาย จากโคทุกชวงอาย ุ
ข. สมอง ลูกตา ไขสันหลัง กะโหลก 

กระดูกสันหลัง จากโคอาย ุ>๓๐ เดือน 
ค. เนื้อจากสวนท่ีติดกะโหลกและ

กระดูกสันหลัง ท่ีเลาะโดยเครื่องจักร 
(MSM) จากโคอายุ >๓๐ เดือน 

ไดจากโค 
(๑) ท่ีไมไดเลี้ยงดวย MBM หรือกาก

ไขมัน 
(๒) ท่ีผานการตรวจโรคกอนและหลังฆา 

โดยไมพบวาเปนโรควัวบาหรือ
สงสัยวาเปนโรควัวบา 

(๓) ท่ีฆาโดยไมทําใหสมองหรือไขสันหลัง 
ฉีกขาดและกระจาย 

(๔) ไมมีและไมปนเปอนกับ 
ก. ตอมทอนซิล ลําไสเล็กสวนปลาย 

จากโคทุกชวงอายุ 
ข. สมอง ลูกตา ไขสันหลัง กะโหลก 

กระดูกสันหลัง จากโคอายุ >๑๒ เดือน 
ค. เนื้อจากสวนท่ีติดกะโหลกและ

กระดูกสันหลัง ท่ีเลาะโดยเครื่องจักร 
(MSM) จากโคอาย ุ>๑๒ เดือน 

ง. เนื้อเยื่อระบบประสาทและ
เนื้อเยื่อน้ําเหลือง 

 
(ขอ ๗(๑)) 

 
(ขอ ๗(๒)) 

 ตองมีหลักฐานหรือหนังสือรับรอง (ตามท่ีระบุไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุขขอน้ัน )ๆ 



- ๑๒ – 
 

ประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุข 

อาหาร 
ขอกําหนดเงื่อนไข 

(ท่ีตองปฏิบัติและระบุในเอกสาร) 

ตามสถานะความเสี่ยงของโคจากโรควัวบาของประเทศหรือพ้ืนที่ที่ผลิตวัตถุดบิหรือสวนผสมน้ัน 

หลักฐานหรือหนังสือรับรองประกอบการนําเขา 

รับรองการตรวจสอบ

วัตถุดิบหรือสวนผสม 

รับรองความปลอดภัย 

ผลิตภัณฑเนื้อโค 

แหลงผลิตโค/ซากโค 

[ กรมปศุสัตว / ประเทศผูผลิต


] 

สถานท่ีผลิตผลิตภัณฑเนื้อโค 

[ ประเทศผูผลิต / ระบบสากล


] 

ขอ ๔ (ตอ) นําเขาได  (โดยมีเง่ือนไขตามกลุมประเทศหรือพื้นท่ีท่ีผลิตวัตถุดิบหรือสวนผสมนั้น) 

  ประเทศ/พ้ืนท่ี กลุมท่ี ๑ 
Negligible BSE Risk 

ประเทศ/พ้ืนท่ี กลุมท่ี ๒ 
Controlled BSE Risk 

ประเทศ/พ้ืนท่ี กลุมท่ี ๓ 
Undetermined BSE Risk 

  

ขอ ๔(๒) เจลาตินและคอลลาเจน
จากกระดูก 
 

ไดจากโคในประเทศกลุมท่ี ๑ ไดจากโค 
(๑) ผานการตรวจโรคกอนและหลังฆา โดยไมพบวาเปน

โรค วัวบาหรือสงสัยวาเปนโรควัวบา 
(๒) ไมมีสวนกระดูกสันหลังจากโคอายุ >๓๐ เดือน 

และกะโหลกจากโคทุกชวงอายุ 
(๓) กระดูกตองผานกระบวนการตางๆ เชน การสกัด

ไขมัน  การสลายแรธาตุในสภาวะกรด  การทําใหเปน
กรดหรือดาง การกรอง  การทําใหปราศจากสารกอโรค 
โดยจะตองผานความรอนท่ีอุณหภูมิไมตํ่ากวา ๑๓๘ oC 
ไมนอยกวา ๔ วินาที 
[ ตามระบุในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ  

ขอ ๔(๒) (ข) ๓) ] 

 
(ขอ ๘(๑) (ก)) 

 
(ขอ ๘(๒)) 

 ตองมีหลักฐานหรือหนังสือรับรอง (ตามท่ีระบุไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุขขอน้ัน )ๆ 

 กรณีกรมปศุสตัวไมสามารถออกหลักฐานหรือหนังสือรับรองดังกลาวได 

 กรณหีนวยงานของรัฐประเทศผูผลิตไมออก Health Certificate 

 

 



- ๑๓ – 
 

ประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุข 

อาหาร 
ขอกําหนดเงื่อนไข 

(ท่ีตองปฏิบัติและระบุในเอกสาร) 

ตามสถานะความเสี่ยงของโคจากโรควัวบาของประเทศหรือพ้ืนที่ที่ผลติวัตถดุิบหรือสวนผสมน้ัน 

หลักฐานหรือหนังสือรับรองประกอบการนําเขา 

รับรองการตรวจสอบ
วัตถุดิบหรือสวนผสม 

รับรองความปลอดภัย 
ผลิตภัณฑเนือ้โค 

แหลงผลิตโค/ซากโค 

[ กรมปศุสัตว / ประเทศผูผลิต


] 

สถานท่ีผลิตผลิตภัณฑเนื้อโค 

[ ประเทศผูผลิต / ระบบสากล


] 

ขอ ๔(ตอ) นําเขาได  (โดยมีเง่ือนไขตามกลุมประเทศหรือพื้นท่ีท่ีผลิตวัตถุดิบหรือสวนผสมนั้น) 

  ประเทศ/พ้ืนท่ี กลุมท่ี ๑ 
Negligible BSE Risk 

ประเทศ/พ้ืนท่ี กลุมท่ี ๒ 
Controlled BSE Risk 

ประเทศ/พ้ืนท่ี กลุมท่ี ๓ 
Undetermined BSE Risk 

  

ขอ ๔(๓) ไขมันสกัด (Tallow) ท่ี
ไมใชไขมันสกัดตามขอ 
๓ (๓ )  ขอ งป ร ะก า ศ
กระทรวงสาธารณสุข 

ไดจากโคในประเทศกลุมท่ี ๑ ไดจากโค 
(๑) ผานการตรวจโรคกอนและหลังฆา 

โดยไมพบวาเปนโรควัวบาหรือ
สงสัยวาเปนโรควัวบา 

(๒) ไมผลิตจากตอมทอนซิล ลําไสเล็ก
สวนปลาย จากโคทุกชวงอายุ สมอง 
ลูกตา ไขสันหลัง กะโหลก กระดูก
สันหลัง จากโคอายุ >๓๐ เดือน 
เนื้อจากสวนท่ีติดกะโหลกและ
กระดูกสันหลังท่ีเลาะโดยเครื่องจักร 
(MSM) จากโคอายุ >๓๐ เดือน และ
เนื้อโคสดท่ีปนเปอนสวนดังกลาว 

 
 

[ หามนําเขา ] 

 
(ขอ ๘(๑) (ก)) 

 
(ขอ ๘(๒)) 

 ตองมีหลักฐานหรือหนังสือรับรอง (ตามท่ีระบุไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุขขอน้ัน )ๆ 

 กรณีกรมปศุสตัวไมสามารถออกหลักฐานหรือหนังสือรับรองดังกลาวได 

 กรณีหนวยงานของรัฐประเทศผูผลิตไมออก Health Certificate 

 
 



- ๑๔ – 
 

ประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุข 

อาหาร 

ขอกําหนดเงื่อนไข 
(ท่ีตองปฏิบัติและระบุในเอกสาร) 

ตามสถานะความเสี่ยงของโคจากโรควัวบาของประเทศหรือพ้ืนที่ที่ผลติวัตถดุิบหรือสวนผสม

น้ัน 

หลักฐานหรือหนังสือรับรองประกอบการนําเขา 

รับรองการตรวจสอบ

วัตถุดิบหรือสวนผสม 

รับรองความปลอดภัย 

ผลิตภัณฑเนื้อโค 

แหลงผลิตโค/ซากโค 

[ กรมปศุสัตว / ประเทศผูผลิต


] 

สถานท่ีผลิตผลิตภัณฑเนื้อโค 

[ ประเทศผูผลิต / ระบบสากล


] 

ขอ ๔ (ตอ) นําเขาได  (โดยมีเง่ือนไขตามกลุมประเทศหรือพื้นท่ีท่ีผลิตวัตถุดิบหรือสวนผสมนั้น) 

  ประเทศ/พ้ืนท่ี กลุมท่ี ๑ 
Negligible BSE Risk 

ประเทศ/พ้ืนท่ี กลุมท่ี ๒ 
Controlled BSE Risk 

ประเทศ/พ้ืนท่ี กลุมท่ี ๓ 
Undetermined BSE Risk 

  

ขอ ๔(๔) อนุ พันธของไขมันสกัดท่ี
ไมใชอนุพันธของไขมันสกัด
ตามขอ ๓(๓) ของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข 

ได จากโคในประเทศ
กลุมท่ี ๑ 

(๑) ไดจากไขมันสกัดตามขอ ๔(๓) 
(กลุมท่ี ๒) [ ระบุกรรมวิธีผลิต
ตามระบุในขอ ๔(๓) ] หรือ 

(๒) ผลิตโดยกระบวนการ 
Hydrolysis, Saponification 
หรือTransesterification ท่ีใช
อุณหภูมิและความดันสูง 

ผลิตโดยกระบวนการ 
Hydrolysis, 
Saponification หรือ 
Transesterification   
ท่ีใชอุณหภูมิและความ
ดันสูง 

 
(ขอ ๘(๑) (ก)) 

 
(ขอ ๘(๒)) 

ขอ ๔(๕) ไดแคลเซียมฟอสเฟตท่ี
ไมใชไดแคลเซียมฟอสเฟต
ตามขอ ๓(๔) ของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข 

ได จากโคในประเทศ
กลุมท่ี ๑ 

เปนผลิตผลพลอยไดจากการผลิตเจตลาตินจากกระดูกตาม
กระบวนการท่ีระบุ ในขอ ๔(๒) (ข) ของประกาศกระทรวง
สาธารณสุข 

 
(ขอ ๘(๑) (ก)) 

 
(ขอ ๘(๒)) 

 ตองมีหลักฐานหรือหนังสือรับรอง (ตามท่ีระบุไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุขขอน้ัน )ๆ 

 กรณีกรมปศุสตัวไมสามารถออกหลักฐานหรือหนังสือรับรองดังกลาวได 

 กรณีหนวยงานของรัฐประเทศผูผลิตไมออก Health Certificate 

 

 



- ๑๕ – 
 

ประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุข 

อาหาร 

ขอกําหนดเงื่อนไข 
(ท่ีตองปฏิบัติและระบุในเอกสาร) 

ตามสถานะความเสี่ยงของโคจากโรควัวบาของ
ประเทศหรือพ้ืนที่ที่ผลิตวัตถดุิบหรือสวนผสมน้ัน 

หลักฐานหรือหนังสือรับรองประกอบการนําเขา 

รับรองการตรวจสอบวัตถุดิบหรือสวนผสม รับรองความปลอดภัย 

ผลิตภัณฑเน้ือโค เน้ือโคสด ผลิตภัณฑเน้ือโค 
แหลงผลิตโค/ซากโค 

[ กรมปศุสัตว / ประเทศผูผลิต


] 

สถานท่ีผลิตผลิตภัณฑเนื้อโค 

[ ประเทศผูผลิต / ระบบสากล


] 

สถานท่ีผลิตผลิตภัณฑเนื้อโค 

[ ประเทศผูผลิต / ระบบสากล


] 

ขอ ๔ (ตอ) นําเขาได  (โดยมีเง่ือนไขตามกลุมประเทศหรือพื้นท่ีท่ีผลิตวัตถุดิบหรือสวนผสมนั้น) 

ขอ ๔(๖) ผลิตภัณฑท่ีมีเนื้อโคสดตามขอ ๔(๑) ของ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เปน
สวนประกอบ 

เนื้อโคสด ท่ีใชเปนวัตถุดิบหรือสวนผสมในการ
ผลิตผลิตภัณฑดังกลาว เปนไปตามเง่ือนไข 

(ตามกลุมประเทศหรือพ้ืนท่ีท่ีผลิตวัตถุดิบหรือ
สวนผสมนั้น) 

 

(ขอ ๘(๑) (ก)) 

 

(ขอ ๘(๑) (ข)) 

 

(ขอ ๘(๒)) 

 ผลิตภัณฑท่ีมีเจลาตินและคอลลาเจน
จากกระดูก เปนสวนประกอบ 

เจลาตินและคอลลาเจนจากกระดูก ท่ีใชเปน
วัตถุดิบหรือสวนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ
ดังกลาว เปนไปตามเง่ือนไข 

(ตามกลุมประเทศหรือพ้ืนท่ีท่ีผลิตวัตถุดิบหรือ
สวนผสมนั้น) 

  
(ขอ ๘(๑) (ข)) 

 
(ขอ ๘(๒)) 

 ผลิตภัณฑท่ีมีไขมันสกัด ท่ีไมใชไขมันสกัด
ตามขอ ๓(๓) ของประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เปนสวนประกอบ 

[ หามนําเขาผลิตภัณฑท่ีมีไขมันสกัด
ดังกลาวท่ีมาจากกลุมท่ี ๓ ] 

ไขมันสกัดดังกลาว ท่ีใชเปนวัตถุดิบหรือสวนผสม
ในการผลิตผลิตภัณฑดังกลาว เปนไปตาม
เง่ือนไข 

(ตามกลุมประเทศหรือพ้ืนท่ีท่ีผลิตวัตถุดิบหรือ
สวนผสมนั้น) 

  
(ขอ ๘(๑) (ข)) 

 
(ขอ ๘(๒)) 

 ไมตองมีหลักฐานหรือหนังสือรบัรอง      ตองมีหลักฐานหรือหนังสือรับรอง (ตามท่ีระบุไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุขขอน้ันๆ) 

 กรณีกรมปศุสตัวไมสามารถออกหลักฐานหรือหนังสือรับรองดังกลาวได 

 กรณีหนวยงานของรัฐประเทศผูผลิตไมสามารถออกหลักฐานหรือหนังสือรับรองได 

 กรณีหนวยงานของรัฐประเทศผูผลิตไมออก Health Certificate 

หรือ 



- ๑๖ – 
 

ประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุข 

อาหาร 

ขอกําหนดเงื่อนไข 
(ท่ีตองปฏิบัติและระบุในเอกสาร) 

ตามสถานะความเสี่ยงของโคจากโรควัวบาของประเทศ
หรือพ้ืนที่ที่ผลิตวัตถุดบิหรือสวนผสมน้ัน 

หลักฐานหรือหนังสือรับรองประกอบการนําเขา 

รับรองการตรวจสอบวัตถุดิบหรือสวนผสม รับรองความปลอดภัย 

ผลิตภัณฑเน้ือโค เน้ือโคสด ผลิตภัณฑเน้ือโค 
แหลงผลิตโค/ซากโค 

[ กรมปศุสัตว / ประเทศผูผลิต


] 

สถานท่ีผลิตผลิตภัณฑเนื้อโค 

[ ประเทศผูผลิต / ระบบสากล


] 

สถานท่ีผลิตผลิตภัณฑเนื้อโค 

[ ประเทศผูผลิต / ระบบสากล


] 

ขอ ๔(ตอ) นําเขาได  (โดยมีเง่ือนไขตามกลุมประเทศหรือพื้นท่ีท่ีผลิตวัตถุดิบหรือสวนผสมนั้น) 

ขอ ๔(๖) 

(ตอ) 

ผลิตภัณฑท่ีมีอนุพันธของไขมันสกัด   
ท่ีไมใชอนุพันธของไขมันสกัดตาม   
ขอ ๓(๓) ของประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เปนสวนประกอบ 

อนุพันธของไขมันสกัดดังกลาว ท่ีใชเปนวัตถุดิบ
หรือสวนผสมในการผลิตผลิตภัณฑดังกลาว เปนไป
ตามเง่ือนไข  

(ตามกลุมประเทศหรือพ้ืนท่ีท่ีผลิตวัตถุดิบหรือ
สวนผสมนั้น) 

  

(ขอ ๘(๑) (ข)) 

 

(ขอ ๘(๒)) 

 ผลิตภัณฑท่ีมีไดแคลเซียมฟอสเฟต 
ท่ีไมใช ไดแคลเซียมฟอสเฟตตาม 
ขอ ๓(๔) ของประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เปนสวนประกอบ 

ไดแคลเซียมฟอสเฟตดังกลาว ท่ีใชเปนวัตถุดิบหรือ
สวนผสมในการผลิตผลิตภัณฑดังกลาว เปนไปตาม
เง่ือนไข  

(ตามกลุมประเทศหรือพ้ืนท่ีท่ีผลิตวัตถุดิบหรือ
สวนผสมนั้น) 

  

(ขอ ๘(๑) (ข)) 

 

(ขอ ๘(๒)) 

 ไมตองมีหลักฐานหรือหนังสือรบัรอง      ตองมีหลักฐานหรือหนังสือรับรอง (ตามท่ีระบุไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุขขอน้ันๆ) 

 กรณีกรมปศุสตัวไมสามารถออกหลักฐานหรือหนังสือรับรองดังกลาวได 

 กรณีหนวยงานของรัฐประเทศผูผลิตไมสามารถออกหลักฐานหรือหนังสือรับรองได 

 กรณีหนวยงานของรัฐประเทศผูผลิตไมออก Health Certificate 
 

 

 

 



- ๑๗ – 
 

บัญชีหมายเลข ๓ 
แนบทายประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คําชี้แจงประกาศประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓๗๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข 

การนําเขาอาหารท่ีมีความเสี่ยงจากโรควัวบา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางหนังสือรับรองสขุอนามัยซากสัตว : เนื้อโคสด 

๓) ระบุรายละเอียดขอกําหนดและเง่ือนไขการผลิต แลวแตกลุม ดังนี้ 

๑) รับรองโดยหนวยงานของรัฐ 
๒) ระบุแหลงท่ีมาของเนื้อโคสด 

กลุมท่ี ๑ กลุมท่ี ๒ กลุมท่ี ๓ 

ไดจากโคที ่
(๑) เกิดภายหลังมาตรการหาม
การนําเนื้อและกระดูกปน หรือ
กากไขมัน ที่ไดจากสัตวเค้ียวเอื้อง 
มาทําเปนอาหารสัตวเค้ียวเอื้อง 
(๒) มีการตรวจโรคกอนฆาและ
มี ก า รตร วจซาก  เ ค ร่ื อ ง ใ น 
ภายหลังการฆา โดยไมพบวา
เปนโรควัวบาหรือสงสัยวาเปน
โรควัวบา 
 

ไดจากโคที ่
(๑) เกิดภายหลังมาตรการหามการนําเนื้อ
และกระดูกปน หรือกากไขมัน ที่ไดจากสัตว
เค้ียวเอื้อง มาทําเปนอาหารสัตวเค้ียวเอื้อง  
(๒) มีการตรวจโรคกอนฆาและมีการตรวจซาก 
เคร่ืองใน ภายหลังการฆา โดยไมพบวาเปนโรค
วัวบาหรือสงสัยวาเปนโรควัวบา  
(๓) ไมทําใหสลบกอนฆา ดวยวิธีการอัด
อากาศหรือแกสเขาไปใน หรือการเจาะสมอง 
หรือวิธีอื่นที่ทําใหสมองหรือไขสันหลังฉีกขาด
และกระจาย 
(๔) ไมมีและไมปนเปอนกับ  
   (ก) ตอมทอนซิล ลําไสเล็ก จากโคทุกชวงอายุ 
   (ข) สมอง ลูกตา ไขสันหลัง กะโหลก กระดูก
สันหลัง จากโคที่มีอายุ >๓๐ เดือน 
   (ค) เนื้อจากสวนที่ติดกะโหลกและกระดูก
สันหลัง ที่ไดจากโคที่มีอายุ >๓๐ เดือน ซ่ึงเลาะ
โดยใชเคร่ืองจักร (mechanically separated 
meat) 

ไดจากโคที ่
(๑) ไมไดเล้ียงดวยเนื้อและกระดูกปน หรือกาก
ไขมัน ที่ไดจากสัตวเค้ียวเอื้อง 
(๒) มีการตรวจโรคกอนฆาและมีการตรวจซาก 
เคร่ืองใน ภายหลังการฆา โดยไมพบวาเปนโรควัวบา
หรือสงสัยวาเปนโรควัวบา  
(๓) ไมทําใหสลบกอนฆา ดวยวิธีการอัดอากาศหรือ
แกสเขาไปใน หรือการเจาะสมอง หรือวิธีอื่นที่ทําให
สมองหรือไขสันหลังฉีกขาดและกระจาย 
(๔) ไมมีและไมปนเปอนกับ  
   (ก) ตอมทอนซิล ลําไสเล็กสวนปลาย จากโคทุก
ชวงอายุ 
   (ข) สมอง ลูกตา ไขสันหลัง กะโหลก กระดูกสันหลัง 
จากโคที่มีอายุ >๑๒ เดือน 
   (ค) เนื้อจากสวนที่ติดกะโหลกและกระดูกสัน
หลัง ที่ไดจากโคที่มีอายุ >๑๒ เดือน) ซ่ึงเลาะโดย
ใชเคร่ืองจักร (mechanically separated meat) 
   (ง) เนื้อเยื่อระบบประสาทและเนื้อเยื่อน้ําเหลือง 
ในระหวางกระบวนการถอดกระดูก 



- ๑๘ – 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางหนังสือรับรองสขุอนามัย: ผลิตภัณฑจากโค (เจลาตินจากกระดูก) 

๒) ระบุแหลงท่ีมาของกระดูกโค 
   (ระบุโรงฆา สถานท่ีตดัแตงซาก/ชําแหละ และประเทศ ท่ีเปนแหลงท่ีมาของกระดูกโค) 

๓) ขอกําหนดและเง่ือนไขการผลิต แลวแตกลุม ดังนี ้

๑) รับรองโดยหนวยงานของรัฐ 

กลุมท่ี ๑ กลุมท่ี ๒ และกลุมท่ี ๓ 

ไดจากโคในประเทศ
หรือพ้ืนท่ีท่ีมีสถานะ
ความเสีย่งโรควัวบา 
กลุมท่ี ๑  

ไดจากโคท่ี 
(๑) เกิดภายหลังมาตรการหามการนําเน้ือและกระดูกปน หรือกากไขมัน 
ท่ีไดจากสัตวเคี้ยวเอ้ือง มาทําเปนอาหารสัตวเคี้ยวเอ้ือง  
(๒) ไมมีสวนของกระดูกสันหลังท่ีไดจากโคท่ีมีอายุ>๓๐ เดือน และ ไมมี
สวนของกะโหลกโคทุกชวงอายุ 
(๓) กระดูกผานกระบวนการทุกข้ันตอน ดังตอไปน้ี 
     ก) การสกัดไขมัน  (degreasing) 
     ข) การสลายแรธาตุในสภาวะกรด  (acid demineralisation) 
     ค) การทําใหเปนกรดหรือดาง  (acid or alkaline treatment) 
     ง) การกรอง  (filtration) 
     จ) การทําใหปราศจากสารกอโรค โดยจะตองผานความรอนท่ี
อุณหภูมิไมต่ํากวา ๑๓๘OC ไมนอยกวา ๔ วินาที 

๔) ไมมีการปนเปอนสารกอโรควัวบาในระหวางการเก็บรักษาวัตถุดิบ กระบวนการผลิตอาหาร
และการเก็บรักษาผลิตภณัฑอาหาร  



- ๑๙ – 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางหนังสือรับรองสขุอนามัย: ผลิตภัณฑจากโค (แคปซูล) 

หลักฐานหรือหนังสือรับรอง 
วัตถุดิบหรือสวนผสมท่ีไดจากโค - เจลาตินจากกระดูกโค 

หลักฐานหรือหนังสือรับรอง 
ผลิตภัณฑเนื้อโค - แคปซูล 

หนังสือรับรอง 
จากหนวยงานรัฐ หรือ หนังสือรับรอง 

จากหนวยงานรัฐ หรือ รับรองระบบ 
ประกันคุณภาพ 

รับรองระบบ 
ประกันคุณภาพ 

เอกสารรับรองระบบประกัน
คุณภาพสถานท่ีผลิตวัตถุดิบ  
(เจลาตินจากกระดูกโค) 
และ แนบแผนงาน HACCP 
(HACCP plan) ท่ีมีการ
วิเคราะหอันตรายจาก BSE 

เอกสารรับรองระบบประกัน
คุณภาพสถานท่ีผลิตผลิตภัณฑ  
(แคปซูล) 
และ แนบแผนงาน HACCP 
(HACCP plan) ท่ีมีการ
วิเคราะหอันตรายจาก BSE 


