
 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เรื่อง ค าชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๗๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
การน าเข้าอาหารที่มีความเสีย่งจากโรควัวบ้า 

 

โรควัวบ้า (Bovine Spongiform Encephalopathy, BSE) เป็นโรคที่เกิดในสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
จ าพวกโค มีความเกี่ยวโยงกับโรคที่ท าให้เกิดการเสื่อมสภาพของระบบประสาทส่วนกลางในมนุษย์ที่เรียกว่า variant 
Creutzfeldt-Jakob disease (vCJD) โดยผู้ป่วยจะแสดงอาการทางระบบประสาทและปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษา  
ซึ่งจะท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในที่สุด โรควัวบ้ามีระยะการฟักตัวของโรคนาน ท าให้ไม่สามารถสังเกตอาการป่วยของโค
ในระยะแรกของการติดเชื้อได้ ประกอบกับสารก่อโรควัวบ้าที่เรียกว่า พริออนโปรตีน (prion protein) มีความทนทาน
สูงมาก ซึ่งการแช่แข็ง ความแห้ง ความร้อนที่อุณหภูมิหุงต้ม การพาสเจอร์ไรซ์หรือสเตอริไรซ์ ไม่สามารถท าลายสาร
ก่อโรคนี้ได ้ดังนั้นจึงต้องมีมาตรการเพื่อป้องกันหรือยับยั้งการปนเปื้อนของสารก่อโรควัวบ้าไม่ให้เข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร 

การระบาดของโรควัวบ้าในโค พบรายงานครั้งแรกในประเทศอังกฤษเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๙ และ
ต่อมามีการแพร่ระบาดไปอีกหลายประเทศในแถบประเทศทางยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา และญี่ปุ่น กระทรวง
สาธารณสุขโดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๗๒) พ.ศ. 
๒๕๓๙ เรื่อง ก าหนดอาหารที่ห้ามน าเข้าหรือจ าหน่าย โดยห้ามน าเข้าอาหารที่ได้จากโคจากประเทศอังกฤษ ซึ่งได้มี
การปรับแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุขตามสถานการณ์โดยเพิ่มประเทศที่มีการแพร่ระบาดมาเป็นล าดับ จนถึง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๙๖) พ.ศ. ๒๕๔๙ เรื่อง อาหารที่มีความเสี่ยงจากโรควัวบ้า 

ปัจจุบันองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organisation for Animal Health 
หรือ Office International des Épizooties, OIE) ได้ปรับปรุงแก้ไขข้อก าหนดสุขภาพสัตว์บก (Terrestrial Animal 
Health Code) โดยในส่วนที่เกี่ยวกับโรควัวบ้ามีเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงเพื่อแบ่งกลุ่มประเทศหรือพื้นที่ตาม
ความเสี่ยงของการเกิดโรควัวบ้า เงื่อนไขการน าเข้าและน าผ่านผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโค ซึ่งองค์การการค้าโลก 
(World Trade Organization, WTO) ให้การยอมรับหลักเกณฑ์และข้อก าหนดที่ OIE จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานสากลในด้านการค้าระหว่างประเทศเพื่อให้อาหารที่มีต้นก าเนิดจากสัตว์มีความปลอดภัยในการบริโภค 
ดังนั้นเพื่อการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคให้เหมาะสมและสอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบันตลอดจน
แนวทางสากล กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๗๕) พ.ศ.๒๕๕๙ เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการน าเข้าอาหารที่มีความเสี่ยงโรควัวบ้า ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และล่าสุดได้ปรับปรุงแก้ไขโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๗๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการน าเข้าอาหารที่มีความเสี่ยงจากโรควัวบ้า โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี ้

๑.  ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๙๖) พ.ศ. ๒๕๔๙ เรื่อง อาหารที่มีความเสี่ยง
จากโรควัวบ้า ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๗๕) พ.ศ.๒๕๕๙ 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการน าเข้าอาหารที่มีความเสี่ยงโรควัวบ้า ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๒.  ก าหนดกลุ่มประเทศหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากโรควัวบ้าเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ 

(๑) กลุ่มที่ ๑  กลุ่มประเทศหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากโรควัวบ้าน้อยมาก (Negligible BSE 
Risk) 

 

 

(ส าเนา) 
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(๒) กลุ่มที่ ๒  กลุ่มประเทศหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากโรควัวบ้าที่ควบคุมได้ (Controlled 
BSE Risk) 

(๓) กลุ่มที่ ๓ กลุ่มประเทศหรือพื้นที่ที่ยังไม่มีการประเมินความเสี่ยงจากโรควัวบ้า (Undetermined 
BSE Risk) 

ทั้งนี้ รายชื่อประเทศหรือพื้นที่ กลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่ ๒ และกลุ่มที่ ๓ อ้างอิงตามที่ OIE ให้การ
รับรอง โดยก าหนดเป็นบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๗๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการน าเข้าอาหารที่มีความเสี่ยงจากโรควัวบ้า 

๓.  ก าหนดนิยาม “สถานะความเสี่ยงจากโรควัวบ้า”  “เนื้อโค (Meat)”  “เนื้อโคสด (Fresh 
Meat)” และ “ผลิตภัณฑ์เนื้อโค (Meat Products)” เพื่อการจัดกลุ่มประเทศหรือพื้นที่ที่มีสถานะความเสี่ยง
จากโรควัวบ้าและเพื่อให้ข้อก าหนดต่างๆ ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขมีความชัดเจนขึ้น  

๔.  ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการน าเข้าหรือห้ามน าเข้าอาหารที่ได้จากโค ดังนี ้
๔.๑  อาหารที่น าเข้าได้ โดยไม่มีเงื่อนไขที่เกี่ยวกับสถานภาพความเสี่ยงโรควัวบ้าตามกลุ่ม

ประเทศหรือพื้นที่ (ข้อ ๓ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข) เป็นอาหารที่ได้จากโคที่น าเข้าได้ โดยไม่ต้องค านึงว่า
จะเป็นการน าเข้าจากประเทศหรือพื้นที่กลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่ ๒ หรือกลุ่มที่ ๓ ด้วยอาหารเหล่านั้นเป็นอาหารที่ไม่มี
ความเสี่ยงจากสารก่อโรควัวบ้า 

๔.๒  อาหารที่น าเข้าได้ โดยมีเงื่อนไขที่ขึ้นกับสถานภาพความเสี่ยงโรควัวบ้าของประเทศ
หรือพื้นที่ของผู้ผลิต (ข้อ ๔ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข) เป็นอาหารที่ได้จากโคที่น าเข้าได้ โดยจะต้อง
พิจารณากลุ่มประเทศหรือพื้นที่และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในแตล่ะกลุ่มก่อนการน าเข้า 

ทั้งนี้ กรณีที่มีเหตุหรือรายงานว่าสัตว์ในประเทศหรือพื้นที่ผู้ผลิตป่วยเป็นโรควัวบ้า 
การน าเข้าเนื้อโคสดและผลิตภณัฑ์เนื้อโคตามข้อ ๔ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ผู้น าเข้าต้องแสดงหลักฐานว่า
ได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขการน าเข้าที่กรมปศุสัตว์ก าหนดไว้ แสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่าน
อาหารและยา ทุกครั้งที่น าเข้า 

๔.๓  อาหารที่ห้ามน าเข้า (ข้อ ๕ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข) เป็นการห้ามน าเข้า
อาหารที่ได้จากโค โดยพิจารณาทั้งสถานะความเสี่ยงของกลุ่มประเทศหรือพื้นที่ อวัยวะหรือส่วนที่มีความเสี่ยงต่อ
โรควัวบ้า และอายุโค 

๕.  ก าหนดเงื่อนไขการน าเข้าอาหารที่ได้จากโค ต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐานประกอบการน าเข้า
อาหารที่ได้จากโค ณ ด่านอาหารและยา ทุกครั้งที่น าเข้า (ข้อ ๖ ถึง ๘ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข) 

๖.  วันบังคับใช:้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
๗.  ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ มีความผิดตามมาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๙ 

หรือมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้วแต่กรณี เช่น ความผิดตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มีโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสองปี และปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

อนึ่ง เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้นในการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดท า
สรุปสาระส าคัญ หลักฐานหรือหนังสือรับรอง และตัวอย่างหนังสือรับรอง ไว้ในบัญชีหมายเลข ๑ ถึง ๓ แนบท้าย
ประกาศส านักงาน ฉบับนี ้ดังนี ้
บัญชีหมายเลข ๑  สรุปสาระส าคัญตามประกาศประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๗๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เรือ่ง ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการน าเข้าอาหารที่มีความเสี่ยงจากโรควัวบ้า 
บัญชีหมายเลข ๒  ตารางสรุปข้อก าหนดเงื่อนไข และหลักฐานหรือหนังสือรับรองประกอบการน าเข้าอาหารที่มี

ความเสี่ยงจากโรควัวบ้า 
บัญชีหมายเลข ๓  ตัวอย่างหนังสือรับรอง 
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ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวโดยเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถาม
ได้ที่ ส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๗๑๗๓ ในเวลา
ราชการ 

ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

บุญชัย สมบูรณ์สุข 
(นายบุญชัย สมบูรณ์สุข) 

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับรองส าเนาถูกต้อง 

นางสาววรรณภา ศรีธัญรัตน์ 
นักวิชาการอาหารและยาช านาญการ 
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บัญชีหมายเลข ๑ 
แนบท้ายประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ค าชี้แจงประกาศประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๗๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

การน าเข้าอาหารที่มีความเสี่ยงจากโรควัวบ้า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปสาระส าคัญตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๗๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการน าเข้าอาหารที่มีความเสี่ยงจากโรควัวบ้า 

ข้อ ๓ อาหารที่น าเข้าได ้ 
โดยไม่มีเงื่อนไขตามกลุ่มประเทศหรือพื้นท ี่ 
ทีผ่ลิตวัตถุดิบหรือส่วนผสมนั้น 

ข้อ ๔ อาหารที่น าเข้าได ้ 
โดยมีเงื่อนไขตามกลุ่มประเทศหรือพื้นท ี่ 
ทีผ่ลิตวัตถุดิบหรือส่วนผสมนั้น 
 

ข้อ ๕ อาหารทีห่้ามน าเข้า 

 

ข้อ ๒ สถานะความเสี่ยง
จากโรควัวบ้าของโคใน
ประเทศหรือพื้นท ี่ 

แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม 

 
  

กลุ่มท่ี ๑ ประเทศหรือพื้นที่ที่มี
ความเสี่ยงจากโรควัวบ้าน้อยมาก 
(Negligible BSE Risk) 

กลุ่มท่ี ๒ ประเทศหรือพื้นที่ที่มี
ความเสี่ ยงจากโรควัวบ้าที่
ควบคุมได ้
(Controlled BSE Risk) 

กลุ่มท่ี ๓ ประเทศหรือพื้นที่ที่
ยังไม่มีการประเมินความ
เสี่ยงจากโรควัวบ้า 
(Undetermined BSE Risk) 

(๑) เนื้อโคสด และผลิตภัณฑ์เนื้อโค 
ที่มิใช่ ข้อ ๓ 

(๒) เจลาตินและคอลลาเจนจาก
กระดูก 

(๓) Tallow ที่มิใช่ Tallow ≤๐.๑๕ 
(๔) อนุพันธ์ของ Tallow ที่มิใช่ 

Tallow ≤ ๐.๑๕ 
(๕) ไดแคลเซียมฟอสเฟต ที่มิใช่

ไดแคลเซียม0 

(๖) ผลิตภัณฑ์เนื้อโคท่ีมี (๑)-(๕) 
เป็นส่วนประกอบ 

(๑) นม ผลิตภัณฑ์นม และหนัง 
(๒) เจลาตินและคอลลาเจนจากหนัง 
(๓) ไขมันสกัดที่มีสิ่งปนเปื้อนที่ไม่

ละลาย ≤ ๐.๑๕% (Tallow ≤ 
๐.๑๕) และอนุพันธ ์

(๔) ไดแคลเซียมฟอสเฟตที่ไม่มีโปรตีน
หรือไขมัน (ไดแคลเซียม0 ) 

(๕) เนื้อถอดกระดูก 
(๖) เลือดโคและผลิตภัณฑ์พลอยได้

จากเลือดโค 

(๗) ผลิตภัณฑ์เนื้อโคท่ีมี (๑)-(๖) 
เป็นส่วนประกอบ 

(๑) ประเทศ/พื้นที ่กลุ่มท่ี ๒ 
(ก) ต่อมทอนซิล ล าไส้เล็กส่วนปลาย จากโคทุกช่วงอายุ 

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

(ค) เนื้อจากส่วนที่ติดกะโหลกและกระดูกสันหลัง ที่เลาะโดยเครื่องจักร จากโคอายุ >๓๐ เดือน 

(ง) เนื้อโคสดที่ปนเปื้อน (ก)-(ค) 

(จ) ผลิตภัณฑ์เนื้อโคท่ีมี (ก)-(ง) เป็นส่วนประกอบ 

(๒) ประเทศ/พื้นที ่กลุ่มท่ี ๓ 
(ก) ต่อมทอนซิล ล าไส้เล็กส่วนปลาย จากโคทุกช่วงอายุ 

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

(ค) เนื้อจากส่วนที่ติดกะโหลกและกระดูกสันหลัง ที่เลาะโดยเครื่องจักร จากโคอายุ >๑๒ เดือน 

(ง) เนื้อเยื่อระบบประสาทและเนื้อเยื่อน้ าเหลือง ในระหว่างกระบวนการถอดกระดูก 

(จ) เนื้อโคสดที่ปนเปื้อน (ก)-(ง) 

(ฉ) Tallow ที่ไม่ใช ่Tallow ≤ ๐๑๕ 

(ช) ผลิตภัณฑ์เนื้อโคท่ีมี (ก)-(ฉ) เป็นส่วนประกอบ 
หมายเหตุ “เนื้อโคสด” และ “ผลิตภณัฑ์เนื้อโค” หมายความตามนิยามในข้อ ๒ 

ของประกาศกระทรวง 



- ๕ – 
 
 

ประกาศ
กระทรวง

สาธารณสุข 
การน าเข้า หลักฐานหรือหนังสือรับรอง 

(แสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านอาหารและยา ทุกครั้งที่น าเข้า) 

ข้อ ๖ อาหารตามข้อ ๓ (๒) (๓) และ (๔) ของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ 
(๑) เจลาตินและคอลลาเจนที่ได้จากหนัง 
(๒) ไขมันสกัด (tallow) ที่มีสิ่งปนเปื้อนที่ไม่ละลาย 

ไม่เกินร้อยละ ๐.๑๕ โดยน้ าหนัก และอนุพันธ์
ของไขมันสกัด (tallow derivatives) ดังกล่าว 

(๓) ไดแคลเซียมฟอสเฟตที่ไม่มีโปรตีนหรือไขมัน 

รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นที่มี “ผลิตภัณฑ์เนื้อโค”   
ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นส่วนประกอบ 

ต้องมีหลักฐานหรือหนังสือรบัรอง จากหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศผู้ผลิต หรือหน่วยงานอืน่ที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน
ของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศผู้ผลิต ดังนี ้

(๑) หลักฐานหรือหนังสือรับรองว่า “ได้จากหนัง” 
(๒) หลักฐานหรือหนังสือรับรองที่แสดงว่า “มีสิ่งปนเปื้อนที่ไม่ละลายไม่เกินร้อยละ ๐.๑๕ โดยน้ าหนัก” เช่น ผลการตรวจวิเคราะห์ 

 
 
(๓) หลักฐานหรือหนังสือรับรองที่แสดงว่า “มีสิ่งปนเปื้อนที่ไม่ละลายไม่เกินร้อยละ ๐.๑๕ โดยน้ าหนัก” เช่น ผลการตรวจวิเคราะห์ 

ข้อ ๗ เนื้อโคสด* ตามข้อ ๓(๕) (๖) และข้อ ๔(๑) 
ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

* ตามนิยาม “เนื้อโคสด” 
เช่น 
- เนื้อถอดกระดูก 
- เลือดโค 
- เนื้อโคสดอื่นที่ได้จากโคที่ไม่ใช่เนื้อโคสดตาม

ข้อ ๓ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เช่น เนื้อติดกระดูก  เครื่องใน  ปากหนามวัว 
(beef lip meat)  เอ็น  กระดูก  ไขมัน  น้ าด ี

ต้องมีหลักฐานหรือหนังสือรับรอง จากหน่วยงานตาม ๑ และ ๒ ดังนี ้
๑. กรมปศุสัตว ์

(ก) รับรองว่าผ่านการตรวจสอบและรับรองแหล่งผลิตโคมีชีวิตและซากโค หรือ 
(ข) หลักฐานหรือหนังสืออนุญาตการน าเข้า (import permit)  

และ 

๒. หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศผู้ผลิต หรือหน่วยงานอื่นที่ไดรับการยอมรับจากหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบของ
ประเทศผู้ผลิต 

(ก) ส าเนาหนังสือรับรองสุขอนามัยซากโค (Health Certificate) ที่แสดงรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดและเงื่อนไข 
ตามข้อ ๓ (๕) หรือ (๖) หรือข้อ ๔ (๑) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

 

สรุปสาระส าคัญตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๗๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และเงือ่นไขการน าเข้าอาหารที่มีความเสี่ยงจากโรควัวบ้า (ต่อ) 
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ประกาศ
กระทรวง

สาธารณสุข 
การน าเข้า 

หลักฐานหรือหนังสือรับรอง 
(แสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านอาหารและยา ทุกครั้งทีน่ าเข้า) 

ข้อ ๘ ผลิตภัณฑ์เนื้อโค* 

* ตามนิยาม “ผลิตภัณฑ์เนื้อโค” 
เช่น 

- ผลิตภัณฑ์จากเนื้อถอดกระดูก 

- ผลิตภัณฑ์จากเลือดโค 

- ผลิตภัณฑ์จากส่วนสดอื่นที่ได้จากโค 
- เจลาตินและคอลลาเจนที่ไดจ้ากกระดกู 
- Tallow ที่ไม่ใช่ Tallow ตามข้อ ๓(๓) ของ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข และอนุพันธ์
ของ Tallow ดังกล่าว 

- ไดแคลเซียมฟอสเฟต ที่ไม่ใช่ตามข้อ ๓(๔) 
ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีอาหารดังกล่าวเป็น
ส่วนผสม 

ต้องมีหลักฐานหรือหนังสือรับรอง ตาม ๑ และ ๒ ดังนี ้
๑. หลักฐานหรือหนังสือรับรองการตรวจสอบวัตถุดิบหรือส่วนผสมที่ได้จากโค ซึ่งแบ่งเป็น ๒ กรณี ได้แก ่

(ก) กรณีวัตถุดิบหรือส่วนผสมเป็น “เนื้อโคสด” เช่น เนื้อโค เครื่องใน เลือด น้ าดี กระดูก ต้องมีหลักฐานหรือหนังสือรับรองการ
ตรวจสอบและรับรองแหล่งผลิตโคมีชีวิตและซากโค หรือหลกัฐานการอนุญาตน าเข้าซากโค ที่ออกโดยกรมปศุสัตว ์

เว้นแต่กรณีที่กรมปศุสัตว์ไม่สามารถออกหลักฐานหรือหนังสือรับรองดังกล่าวได้ ต้องมีหลักฐานหรือหนังสือรับรองการ
ตรวจสอบและรับรองแหล่งผลิตโคมีชีวิตและซากโคที่แสดงว่าวัตถุดิบหรือส่วนผสมนั้นเป็นไปตามข้อก าหนดและเงื่อนไข (โดยให้แสดง
รายละเอียดข้อก าหนดและเงื่อนไขในประกาศกระทรวงสาธารณสุข) ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศผู้ผลิตวัตถุดิบ
หรือส่วนผสมนั้นหรือหน่วยงานอื่นที่ไดรับการยอมรับจากหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบนั้น ซึ่งลงนามโดยสัตวแพทย์ผู้มีอ านาจหน้าที่ของ
ประเทศผู้ผลิตดังกล่าว 

(ข) กรณีวัตถุดิบหรือส่วนผสมเป็น “ผลิตภัณฑ์เนื้อโค” เช่น เจลาตินหรือคอลลาเจน (ในการผลิตแคปซูล หรือผสมในผลิตภัณฑ์
อาหารต่างๆ) ไส้ที่ท าจากเจลาตินหรือคอลลาเจนส าหรับบรรจุไส้กรอก (casing) ต้องมีหลักฐานหรือหนังสือรับรอง ที่แสดงว่าเจลาตินหรือ
คอลลาเจนนั้นเป็นไปตามข้อก าหนดและเงื่อนไข (โดยให้แสดงรายละเอียดข้อก าหนดและเงื่อนไขในประกาศกระทรวงสาธารณสุข) ที่ออก
โดยหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศผู้ผลิตวัตถุดิบหรือส่วนผสมนั้นหรือหน่วยงานอื่นที่ไดรับการยอมรับจากหน่วยงานของรัฐที่
รับผิดชอบนั้น 

เว้นแต ่หน่วยงานดังกล่าวไม่สามารถออกหลักฐานหรือหนังสือรับรองได้ ให้ใช้หลักฐานหรือหนังสือรับรองการตรวจประเมินและ
รับรองจากหน่วยงานประเมิน ที่แสดงว่าสถานที่ผลิตวัตถุดิบหรือส่วนผสมนั้นมีระบบประกันคุณภาพ (Quality Assurance System) ได้แก่ 
HACCP หรือ ISO 22000 : 2005 หรือเกณฑ์อื่นหรือระบบสากลอื่นที่มีความเทียบเท่า ตามที่คณะกรรมการอาหารให้ความเห็นชอบ และแนบ
แผนงาน HACCP (HACCP plan) ที่มีการวิเคราะห์อันตรายจากโรควัวบ้าของผู้ผลิตวัตถุดิบหรือส่วนผสมนั้น ประกอบหนังสือรับรองระบบ
ประกันคุณภาพ ดังกล่าว 

และ 

 

สรุปสาระส าคัญตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๗๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการน าเข้าอาหารที่มีความเสี่ยงจากโรควัวบ้า (ต่อ) 
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ประกาศ
กระทรวง

สาธารณสุข 
การน าเข้า 

หลักฐานหรือหนังสือรับรอง 
(แสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านอาหารและยา ทุกครั้งที่น าเข้า) 

ข้อ ๘ 
(ต่อ) 

 ๒. หลักฐานหรือหนังสือรับรองความปลอดภัยผลิตภัณฑ์เนื้อโค (Health Certificate) ซึ่งแบ่งเป็น ๒ กรณี ได้แก่ 
(ก) หลักฐานหรือหนังสือรับรอง ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศผู้ผลิต หรือหน่วยงานอื่นที่ไดรับการ

ยอมรับจากหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบนั้น ที่ต้องระบ ุ
: แหล่งที่มาของวัตถุดิบหรือส่วนผสมที่ได้จากโคที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อโค 
: วัตถุดิบหรือส่วนผสมที่ได้จากโคที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อโคดังกล่าว เป็นไปตามข้อก าหนดและเงื่อนไข (โดยให้แสดง

รายละเอียดข้อก าหนดและเงื่อนไขในประกาศกระทรวงสาธารณสุข) เช่น ไส้กรอกเนื้อผสมตับ เลือด และเจลลาติน : วัตถุดิบที่ได้
จากโค ได้แก่ เนื้อโค ตับ เลือด เจลาติน และไส้ที่ใช้บรรจุไส้กรอก (casing) ต้องระบุรายละเอียดข้อก าหนดและเงื่อนไขใน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

: ไม่มีการปนเปื้อนสารก่อโรควัวบ้าในระหว่างการเก็บรักษาวัตถุดิบ กระบวนการผลิตอาหารและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
เนื้อโคดังกล่าว 

หรือ 
(ข) หลักฐานหรือหนังสือรับรองการตรวจประเมินและรับรองจากหน่วยงานประเมิน ที่แสดงว่าสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารนั้น

มีระบบประกันคุณภาพ (Quality Assurance System) ได้แก่ HACCP หรือ ISO 22000 : 2005 หรือเกณฑ์อื่นหรือระบบสากลอื่นที่มี
ความเทียบเท่า ตามที่คณะกรรมการอาหารให้ความเห็นชอบ และแนบแผนงาน HACCP (HACCP plan) ที่มีการวิเคราะห์อันตรายจากโรค
วัวบ้าของผู้ผลิตผลิตภัณฑเ์นื้อโคนั้น ประกอบหนังสือรับรองระบบประกันคุณภาพ ดังกล่าว (ในกรณีหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบของ
ประเทศผู้ผลิต ไม่สามารถออกหลักฐานหรือหนังสือรับรองตาม (ก) ได)้ 

 
 
 
 
 

สรุปสาระส าคัญตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๗๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการน าเข้าอาหารที่มีความเสี่ยงจากโรควัวบ้า (ต่อ) 



- ๘ – 
 

บัญชีหมายเลข ๒ 
แนบท้ายประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ค าชี้แจงประกาศประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๗๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

การน าเข้าอาหารที่มีความเสี่ยงจากโรควัวบ้า 
 

ตารางสรุปข้อก าหนดเงื่อนไข และหลกัฐานหรือหนังสือรับรองประกอบการน าเข้าอาหารที่มีความเสี่ยงจากโรควัวบ้า 

ประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุข 

อาหาร ข้อก าหนดเงื่อนไข 
(ที่ต้องปฏิบัติและระบุในเอกสาร) 

หลักฐานหรือหนังสือรับรองประกอบการน าเข้า 

รับรองแหล่งผลติโค/ซากโค 
[ กรมปศุสัตว ์] 

หนังสือรับรอง /COA* 
[ ประเทศผูผ้ลิต ] 

ข้อ ๓ น าเข้าได้  (โดยไม่มีเงือ่นไขตามกลุ่มประเทศหรือพื้นที่ที่ผลิตวัตถุดิบหรือส่วนผสมนั้น) 
ข้อ ๓(๑) นม ผลิตภัณฑ์นม หนัง 

รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีอาหารดังกล่าว 
-  

 
 

ข้อ ๓(๒) เจลาตินและคอลลาเจนจากหนัง 
รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีเจลาตนิดังกล่าว 

-  
 

 
(ข้อ ๖(๑)) 

ข้อ ๓(๓) ไขมันสกัดที่มีสิง่ปนเปื้อนที่ไม่ละลาย ไม่เกิน ๐.๑๕%  
รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันสกัดดังกล่าว 

-  
 

 
(ข้อ ๖(๒)) 

ข้อ ๓(๔) ไดแคลเซียมฟอสเฟตที่ไม่มีโปรตีนหรือไขมัน 
รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีอาหารไดแคลเซียมฟอสเฟตฯ ดังกล่าว 

-  
 

 
(ข้อ ๖(๓)) 

 * Certificate of analysis  
 ไม่ต้องมีหลักฐานหรือหนังสือรับรอง      ต้องมีหลักฐานหรือหนังสือรับรอง (ตามที่ระบไุว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขข้อนั้นๆ) 
 
 

 



- ๙ – 
 

ประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุข 

อาหาร ข้อก าหนดเงื่อนไข 
(ที่ต้องปฏิบัติและระบุในเอกสาร) 

หลักฐานหรือหนังสือรับรองประกอบการน าเข้า 

รับรองแหล่งผลิตโค/ซากโค 
[ กรมปศุสัตว ์] 

Health Certificate 
[ ประเทศผูผ้ลิต ] 

ข้อ ๓ (ต่อ) น าเข้าได้  (โดยไม่มีเงือ่นไขตามกลุ่มประเทศหรือพื้นที่ที่ผลิตวัตถุดิบหรือส่วนผสมนั้น) 
ข้อ ๓(๕) เนื้อถอดกระดูก (deboned skeletal muscle 

meat) 

[ ไม่รวมเนื้อจากส่วนที่ติดกระดูกซึ่งเลาะ
ออกได้โดยใช้เครื่องจักร (mechanically 
separated meat, MSM) ] 

ได้จาก 
(๑) โคผ่านการตรวจโรคก่อนและหลังฆ่า โดยไม่พบว่าเป็นโรควัวบ้าหรือ

สงสัยว่าเป็นโรควัวบ้า 
(๒) วิธีการฆ่าโคที่ไม่ท าให้สมองหรือไขสันหลัง ฉีกขาดและกระจาย 
(๓) ไม่มีและไม่ปนเปื้อนกับ  

ก. ต่อมทอนซิล ล าไส้เล็กส่วนปลาย จากโคทุกช่วงอายุ  สมอง ลูกตา   
ไขสันหลัง กะโหลก กระดูกสันหลัง จากโคอายุ >๓๐ เดือน จากกลุ่มที่ ๒ 

ข. ต่อมทอนซิล ล าไส้เล็กส่วนปลาย จากโคทุกช่วงอายุ  สมอง ลูกตา   
ไขสันหลัง กะโหลก กระดูกสันหลัง จากโคอายุ >๑๒ เดือน จากกลุ่มที่ ๓ 

 
(ข้อ ๗(๑)) 

 
(ข้อ ๗(๒)) 

ข้อ ๓(๖) เลือดโคและผลิตภัณฑ์พลอยไดจ้ากเลือดโค ได้จากโคที่ฆ่าโดยไม่ท าให้สมองหรือไขสันหลังฉีกขาดและกระจาย  
(ข้อ ๗(๑)) 

 
(ข้อ ๗(๒)) 

 ต้องมีหลักฐานหรือหนังสือรับรอง (ตามที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขข้อนั้นๆ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๐ – 
 

ประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุข 

อาหาร ข้อก าหนดเงื่อนไข 
(ที่ต้องปฏิบัติและระบุในเอกสาร) 

หลักฐานหรือหนังสือรับรองประกอบการน าเขา้ 

รับรองการตรวจสอบวัตถุดิบหรือส่วนผสม รับรองความปลอดภัย 
ผลิตภัณฑเ์นื้อโค เนื้อโคสด ผลิตภัณฑเ์นื้อโค 

แหล่งผลิตโค/ซากโค 
[ กรมปศุสัตว ์/ ประเทศผูผ้ลิต] 

สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อโค 

[ ประเทศผูผ้ลิต / ระบบสากล 
] 

สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อโค 
[ ประเทศผูผ้ลิต / ระบบสากล 

] 

ข้อ ๓ (ต่อ) น าเข้าได้  (โดยไม่มีเงื่อนไขตามกลุ่มประเทศหรือพื้นที่ที่ผลิตวัตถุดิบหรือส่วนผสมนั้น) 
ข้อ ๓(๗) ผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อถอดกระดูก ตามข้อ ๓(๕) 

ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เป็น
ส่วนประกอบ 

เนื้อถอดกระดูก ที่ ใช้เป็นวัตถุดิบหรือ
ส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
เป็นไปตามเงื่อนไข 

 
(ข้อ ๘(๑) (ก)) 

 
(ข้อ ๘(๑) (ข)) 

 
(ข้อ ๘(๒)) 

 ผลิตภัณฑ์ที่มีเลือดโคและผลิตภัณฑ์พลอยได้
จากเลือดโค ตามข้อ ๓(๖) ของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เป็นส่วนประกอบ 

เลือดโคและผลิตภัณฑ์พลอยได้จากเลือดโค 
ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนผสมในการผลิต
ผลิตภัณฑด์ังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไข 

 
(ข้อ ๘(๑) (ก)) 

 
(ข้อ ๘(๑) (ข)) 

 
(ข้อ ๘(๒)) 

 ต้องมีหลักฐานหรือหนังสือรับรอง (ตามที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขข้อนั้นๆ) 
 กรณีกรมปศุสัตว์ไม่สามารถออกหลักฐานหรือหนังสือรับรองดังกล่าวได้ 
 กรณีหน่วยงานของรัฐประเทศผู้ผลิตไม่สามารถออกหลักฐานหรือหนังสือรับรองได้ 
 กรณีหน่วยงานของรัฐประเทศผู้ผลิตไม่ออก Health Certificate 
 
 
 
 
 
 
 
 

หรือ 

หรือ 



- ๑๑ – 
 

ประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุข 

อาหาร 
ข้อก าหนดเงื่อนไข 

(ที่ต้องปฏิบัติและระบุในเอกสาร) 

ตามสถานะความเสี่ยงของโคจากโรควัวบ้าของประเทศหรือพื้นที่ที่ผลิตวัตถุดิบหรือส่วนผสมนั้น 

หลักฐานหรือหนังสือรับรอง 
ประกอบการน าเขา้ 

รับรองแหล่งผลิตโค/ซากโค 
[ กรมปศุสัตว ์] 

Health Certificate 
[ ประเทศผูผ้ลิต ] 

ข้อ ๔ น าเข้าได้  (โดยมีเงื่อนไขตามกลุ่มประเทศหรือพื้นที่ที่ผลิตวัตถุดิบหรือส่วนผสมนั้น) 
  ประเทศ/พื้นที่ กลุ่มท่ี ๑ 

Negligible BSE Risk 
ประเทศ/พื้นที่ กลุ่มท่ี ๒ 
Controlled BSE Risk 

ประเทศ/พื้นที่ กลุ่มท่ี ๓ 
Undetermined BSE Risk 

  

ข้อ ๔(๑) 
 

เนื้อโคสด  
[ หมายถึง เนื้อโคสดอื่น 
ที่ยังไม่มีการกล่าวถึง
ในข้อ ๓ ของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข 
เช่ น  เนื้ อติ ดกระดู ก  
เครื่องใน ปากหนามวัว 
(beef lip meat)  เอ็น  
กระดูก  ไขมัน  น้ าด ี] 

 

ได้จากโค 
(๑) ที่เกิดหลังมาตรการห้าม

ใช้ MBM หรือกากไขมัน 
เป็นอาหารเลี้ยงสัตว ์

(๒) ที่ผ่านการตรวจโรคก่อน
และหลังฆ่า โดยไม่พบว่า
เป็นโรควัวบ้าหรือสงสัย
ว่าเป็นโรควัวบ้า 

ได้จากโค 
(๑) ที่เกิดหลังมาตรการห้ามใช้ MBM 

หรือกากไขมัน เป็นอาหารเลี้ยงสัตว ์
(๒) ที่ผ่านการตรวจโรคก่อนและหลังฆ่า 

โดยไม่พบว่าเป็นโรควัวบ้าหรือ
สงสัยว่าเป็นโรควัวบ้า 

(๓) ที่ฆ่าโดยไม่ท าให้สมองหรือไขสัน
หลัง ฉีกขาดและกระจาย 

(๔) ไม่มีและไม่ปนเปื้อนกับ 
ก. ต่อมทอนซิล ล าไส้ เล็กส่วน

ปลาย จากโคทุกช่วงอาย ุ
ข. สมอง ลูกตา ไขสันหลัง กะโหลก 

กระดูกสันหลัง จากโคอาย ุ>๓๐ เดือน 
ค. เนื้อจากส่วนที่ติดกะโหลกและ

กระดูกสันหลัง ที่เลาะโดยเครื่องจักร 
(MSM) จากโคอาย ุ>๓๐ เดือน 

ได้จากโค 
(๑) ที่ไม่ได้เลี้ยงด้วย MBM หรือกาก

ไขมัน 
(๒) ที่ผ่านการตรวจโรคก่อนและหลังฆ่า 

โดยไม่พบว่าเป็นโรควัวบ้าหรือ
สงสัยว่าเป็นโรควัวบ้า 

(๓) ที่ฆ่าโดยไม่ท าให้สมองหรือไขสันหลัง 
ฉีกขาดและกระจาย 

(๔) ไม่มีและไม่ปนเปื้อนกับ 
ก. ต่อมทอนซิล ล าไส้เล็กส่วนปลาย 

จากโคทุกช่วงอาย ุ
ข. สมอง ลูกตา ไขสันหลัง กะโหลก 

กระดูกสันหลัง จากโคอายุ >๑๒ เดือน 
ค. เนื้อจากส่วนที่ติดกะโหลกและ

กระดูกสันหลัง ที่เลาะโดยเครื่องจักร 
(MSM) จากโคอาย ุ>๑๒ เดือน 

ง. เนื้อเยื่อระบบประสาทและ
เนื้อเยื่อน้ าเหลือง 

 
(ข้อ ๗(๑)) 

 
(ข้อ ๗(๒)) 

 ต้องมีหลักฐานหรือหนังสือรับรอง (ตามที่ระบุไวใ้นประกาศกระทรวงสาธารณสุขข้อนัน้ )ๆ 



- ๑๒ – 
 

ประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุข 

อาหาร 
ข้อก าหนดเงื่อนไข 

(ที่ต้องปฏิบัตแิละระบุในเอกสาร) 

ตามสถานะความเสี่ยงของโคจากโรควัวบ้าของประเทศหรือพื้นทีท่ี่ผลิตวัตถุดิบหรือส่วนผสมนั้น 

หลักฐานหรือหนังสือรบัรองประกอบการน าเข้า 
รับรองการตรวจสอบ
วัตถุดิบหรือส่วนผสม 

รับรองความปลอดภัย 
ผลิตภัณฑ์เนื้อโค 

แหล่งผลิตโค/ซากโค 
[ กรมปศุสัตว ์/ ประเทศผูผ้ลิต] 

สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อโค 
[ ประเทศผูผ้ลิต / ระบบสากล] 

ข้อ ๔ (ต่อ) น าเข้าได้  (โดยมีเงื่อนไขตามกลุ่มประเทศหรือพื้นที่ที่ผลิตวัตถุดิบหรือส่วนผสมนั้น) 
  ประเทศ/พื้นที ่กลุ่มท่ี ๑ 

Negligible BSE Risk 
ประเทศ/พื้นที ่กลุ่มท่ี ๒ 
Controlled BSE Risk 

ประเทศ/พื้นที ่กลุ่มท่ี ๓ 
Undetermined BSE Risk 

  

ข้อ ๔(๒) เจลาตินและคอลลาเจน
จากกระดูก 
 

ได้จากโคในประเทศกลุ่มที ่๑ ได้จากโค 
(๑) ผ่านการตรวจโรคก่อนและหลังฆ่า โดยไม่พบว่าเป็น

โรค วัวบ้าหรือสงสัยว่าเป็นโรควัวบ้า 
(๒) ไม่มีส่วนกระดูกสันหลังจากโคอายุ >๓๐ เดือน 

และกะโหลกจากโคทุกช่วงอายุ 
(๓) กระดูกต้องผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การสกัด

ไขมัน  การสลายแร่ธาตุในสภาวะกรด  การท าให้เป็น
กรดหรือด่าง การกรอง  การท าให้ปราศจากสารก่อโรค 
โดยจะต้องผ่านความร้อนที่อุณหภูมิไม่ต่ ากว่า ๑๓๘ oC 
ไม่น้อยกว่า ๔ วินาที 
[ ตามระบุในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ  

ข้อ ๔(๒) (ข) ๓) ] 

 
(ข้อ ๘(๑) (ก)) 

 
(ข้อ ๘(๒)) 

 ต้องมีหลักฐานหรือหนังสือรับรอง (ตามที่ระบุไวใ้นประกาศกระทรวงสาธารณสุขข้อนัน้ )ๆ 
 กรณีกรมปศุสัตวไ์ม่สามารถออกหลักฐานหรือหนังสือรับรองดังกล่าวได้ 
 กรณีหน่วยงานของรัฐประเทศผู้ผลิตไม่ออก Health Certificate 
 
 



- ๑๓ – 
 

ประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุข 

อาหาร 
ข้อก าหนดเงื่อนไข 

(ที่ต้องปฏิบัตแิละระบุในเอกสาร) 

ตามสถานะความเสี่ยงของโคจากโรควัวบ้าของประเทศหรือพื้นที่ที่ผลิตวัตถุดิบหรือส่วนผสมนั้น 

หลักฐานหรือหนังสือรับรองประกอบการน าเขา้ 
รับรองการตรวจสอบ
วัตถุดิบหรือส่วนผสม 

รับรองความปลอดภัย 
ผลิตภัณฑ์เนื้อโค 

แหล่งผลิตโค/ซากโค 
[ กรมปศุสัตว ์/ ประเทศผูผ้ลิต] 

สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อโค 
[ ประเทศผูผ้ลิต / ระบบสากล] 

ข้อ ๔(ตอ่) น าเข้าได้  (โดยมีเงื่อนไขตามกลุ่มประเทศหรือพื้นที่ที่ผลิตวัตถุดิบหรือส่วนผสมนั้น) 
  ประเทศ/พื้นที ่กลุ่มท่ี ๑ 

Negligible BSE Risk 
ประเทศ/พื้นที ่กลุ่มท่ี ๒ 
Controlled BSE Risk 

ประเทศ/พื้นที ่กลุ่มท่ี ๓ 
Undetermined BSE Risk 

  

ข้อ ๔(๓) ไขมันสกัด (Tallow) ที่
ไม่ใช่ไขมันสกัดตามข้อ 
๓ (๓ )  ขอ งประก าศ
กระทรวงสาธารณสุข 

ได้จากโคในประเทศกลุ่มที่ ๑ ได้จากโค 
(๑) ผ่านการตรวจโรคก่อนและหลังฆ่า 

โดยไม่พบว่าเป็นโรควัวบ้าหรือ
สงสัยว่าเป็นโรควัวบ้า 

(๒) ไม่ผลิตจากต่อมทอนซิล ล าไส้เล็ก
ส่วนปลาย จากโคทุกช่วงอายุ สมอง 
ลูกตา ไขสันหลัง กะโหลก กระดูก
สันหลัง จากโคอายุ >๓๐ เดือน 
เนื้อจากส่วนที่ติดกะโหลกและ
กระดูกสันหลังที่เลาะโดยเครื่องจักร 
(MSM) จากโคอายุ >๓๐ เดือน และ
เนื้อโคสดที่ปนเปื้อนส่วนดังกล่าว 

 
 

[ ห้ามน าเข้า ] 

 
(ข้อ ๘(๑) (ก)) 

 
(ข้อ ๘(๒)) 

 ต้องมีหลักฐานหรือหนังสือรับรอง (ตามที่ระบุไวใ้นประกาศกระทรวงสาธารณสุขข้อนัน้ )ๆ 
 กรณีกรมปศุสัตว์ไม่สามารถออกหลักฐานหรือหนังสือรับรองดังกล่าวได้ 
 กรณีหน่วยงานของรัฐประเทศผู้ผลิตไม่ออก Health Certificate 
 

 



- ๑๔ – 
 

ประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุข 

อาหาร 

ข้อก าหนดเงื่อนไข 
(ที่ต้องปฏิบัตแิละระบุในเอกสาร) 

ตามสถานะความเสี่ยงของโคจากโรควัวบ้าของประเทศหรือพื้นที่ที่ผลิตวัตถุดิบหรือส่วนผสม
นั้น 

หลักฐานหรือหนังสือรบัรองประกอบการน าเข้า 
รับรองการตรวจสอบ
วัตถุดิบหรือส่วนผสม 

รับรองความปลอดภัย 
ผลิตภัณฑ์เนื้อโค 

แหล่งผลิตโค/ซากโค 
[ กรมปศุสัตว ์/ ประเทศผูผ้ลิต] 

สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อโค 

[ ประเทศผูผ้ลิต / ระบบสากล] 

ข้อ ๔ (ต่อ) น าเข้าได้  (โดยมีเงื่อนไขตามกลุ่มประเทศหรือพื้นที่ที่ผลิตวัตถุดิบหรือส่วนผสมนั้น) 
  ประเทศ/พื้นที ่กลุ่มท่ี ๑ 

Negligible BSE Risk 
ประเทศ/พื้นที ่กลุ่มท่ี ๒ 
Controlled BSE Risk 

ประเทศ/พื้นที ่กลุ่มท่ี ๓ 
Undetermined BSE Risk 

  

ข้อ ๔(๔) อนุพันธ์ของไขมันสกัดที่
ไม่ใช่อนุพันธ์ของไขมันสกัด
ตามข้อ ๓(๓) ของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข 

ได้จากโคในประเทศ
กลุ่มที่ ๑ 

(๑) ได้จากไขมันสกัดตามข้อ ๔(๓) 
(กลุ่มที่ ๒) [ ระบุกรรมวิธีผลิต
ตามระบุในข้อ ๔(๓) ] หรือ 

(๒) ผลิตโดยกระบวนการ 
Hydrolysis, Saponification 
หรือTransesterification ที่ใช้
อุณหภูมิและความดันสูง 

ผลิตโดยกระบวนการ 
Hydrolysis, 
Saponification หรือ 
Transesterification   
ที่ใช้อุณหภูมิและความ
ดันสูง 

 
(ข้อ ๘(๑) (ก)) 

 
(ข้อ ๘(๒)) 

ข้อ ๔(๕) ไดแคลเซียมฟอสเฟตที่
ไม่ใช่ไดแคลเซียมฟอสเฟต
ตามข้อ ๓(๔) ของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข 

ได้จากโคในประเทศ
กลุ่มที่ ๑ 

เป็นผลิตผลพลอยได้จากการผลิตเจตลาตินจากกระดูกตาม
กระบวนการที่ระบุในข้อ ๔(๒) (ข) ของประกาศกระทรวง
สาธารณสุข 

 
(ข้อ ๘(๑) (ก)) 

 
(ข้อ ๘(๒)) 

 ต้องมีหลักฐานหรือหนังสือรับรอง (ตามที่ระบุไวใ้นประกาศกระทรวงสาธารณสุขข้อนัน้ )ๆ 
 กรณีกรมปศุสัตว์ไม่สามารถออกหลักฐานหรือหนังสือรับรองดังกล่าวได้ 
 กรณีหน่วยงานของรัฐประเทศผู้ผลิตไม่ออก Health Certificate 
 
 



- ๑๕ – 
 

ประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุข 

อาหาร 

ข้อก าหนดเงื่อนไข 
(ที่ต้องปฏิบัตแิละระบุในเอกสาร) 

ตามสถานะความเสี่ยงของโคจากโรควัวบ้าของ
ประเทศหรือพื้นที่ทีผ่ลิตวัตถุดิบหรือส่วนผสมนั้น 

หลักฐานหรือหนังสือรับรองประกอบการน าเขา้ 

รับรองการตรวจสอบวัตถุดิบหรือส่วนผสม รับรองความปลอดภัย 
ผลิตภัณฑเ์นื้อโค เนื้อโคสด ผลิตภัณฑเ์นื้อโค 

แหล่งผลิตโค/ซากโค 
[ กรมปศุสัตว ์/ ประเทศผูผ้ลิต] 

สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อโค 
[ ประเทศผูผ้ลิต / ระบบสากล] 

สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อโค 
[ ประเทศผูผ้ลิต / ระบบสากล] 

ข้อ ๔ (ต่อ) น าเข้าได้  (โดยมีเงื่อนไขตามกลุ่มประเทศหรือพื้นที่ที่ผลิตวัตถุดิบหรือส่วนผสมนั้น) 
ข้อ ๔(๖) ผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อโคสดตามข้อ ๔(๑) ของ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เป็น
ส่วนประกอบ 

เนื้อโคสด ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนผสมในการ
ผลิตผลิตภัณฑด์ังกล่าว เป็นไปตามเง่ือนไข 

(ตามกลุ่มประเทศหรือพื้นที่ที่ผลิตวัตถุดิบหรือ
ส่วนผสมนั้น) 

 

(ข้อ ๘(๑) (ก)) 

 

(ข้อ ๘(๑) (ข)) 

 

(ข้อ ๘(๒)) 

 ผลิตภัณฑ์ที่มีเจลาตินและคอลลาเจน
จากกระดูก เป็นส่วนประกอบ 

เจลาตินและคอลลาเจนจากกระดูก ที่ใช้เป็น
วัตถุดิบหรือส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไข 

(ตามกลุ่มประเทศหรือพื้นที่ที่ผลิตวัตถุดิบหรือ
ส่วนผสมนั้น) 

  
(ข้อ ๘(๑) (ข)) 

 
(ข้อ ๘(๒)) 

 ผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันสกัด ที่ไม่ใช่ไขมันสกัด
ตามข้อ ๓(๓) ของประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เป็นส่วนประกอบ 

[ ห้ามน าเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันสกัด
ดังกล่าวที่มาจากกลุ่มที่ ๓ ] 

ไขมันสกัดดังกล่าว ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนผสม
ในการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นไปตาม
เงื่อนไข 

(ตามกลุ่มประเทศหรือพื้นที่ที่ผลิตวัตถุดิบหรือ
ส่วนผสมนั้น) 

  
(ข้อ ๘(๑) (ข)) 

 
(ข้อ ๘(๒)) 

 ไม่ต้องมหีลักฐานหรือหนังสือรับรอง      ต้องมีหลักฐานหรือหนังสือรับรอง (ตามที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขข้อนั้นๆ) 
 กรณีกรมปศุสัตว์ไม่สามารถออกหลักฐานหรือหนังสือรับรองดังกล่าวได้ 
 กรณีหน่วยงานของรัฐประเทศผู้ผลิตไม่สามารถออกหลักฐานหรือหนังสือรับรองได้ 
 กรณีหน่วยงานของรัฐประเทศผู้ผลิตไม่ออก Health Certificate 

หรือ 



- ๑๖ – 
 

ประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุข 

อาหาร 

ข้อก าหนดเงื่อนไข 
(ที่ต้องปฏิบัตแิละระบุในเอกสาร) 

ตามสถานะความเสี่ยงของโคจากโรควัวบ้าของประเทศ
หรือพื้นที่ทีผ่ลิตวัตถุดิบหรือส่วนผสมนั้น 

หลักฐานหรือหนังสือรับรองประกอบการน าเขา้ 

รับรองการตรวจสอบวัตถุดิบหรือส่วนผสม รับรองความปลอดภัย 
ผลิตภัณฑ์เนื้อโค เนื้อโคสด ผลิตภัณฑ์เนื้อโค 

แหล่งผลิตโค/ซากโค 
[ กรมปศุสัตว ์/ ประเทศผูผ้ลิต] 

สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อโค 
[ ประเทศผูผ้ลิต / ระบบสากล] 

สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อโค 
[ ประเทศผูผ้ลิต / ระบบสากล] 

ข้อ ๔(ตอ่) น าเข้าได้  (โดยมีเงื่อนไขตามกลุ่มประเทศหรือพื้นที่ที่ผลิตวัตถุดิบหรือส่วนผสมนั้น) 
ข้อ ๔(๖) 

(ต่อ) 

ผลิตภัณฑ์ที่มีอนุพันธ์ของไขมันสกัด   
ที่ ไม่ใช่อนุพันธ์ของไขมันสกัดตาม   
ข้อ ๓(๓) ของประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เป็นส่วนประกอบ 

อนุพันธ์ของไขมันสกัดดังกล่าว ที่ใช้เป็นวัตถุดิบ
หรือส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นไป
ตามเงื่อนไข  

(ตามกลุ่มประเทศหรือพื้นที่ที่ผลิตวัตถุดิบหรือ
ส่วนผสมนั้น) 

  

(ข้อ ๘(๑) (ข)) 

 

(ข้อ ๘(๒)) 

 ผลิตภัณฑ์ที่มีไดแคลเซียมฟอสเฟต 
ที่ไม่ใช่ ไดแคลเซียมฟอสเฟตตาม 
ข้อ ๓(๔) ของประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เป็นส่วนประกอบ 

ไดแคลเซียมฟอสเฟตดังกล่าว ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือ
ส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นไปตาม
เงื่อนไข  

(ตามกลุ่มประเทศหรือพื้นที่ที่ผลิตวัตถุดิบหรือ
ส่วนผสมนั้น) 

  

(ข้อ ๘(๑) (ข)) 

 

(ข้อ ๘(๒)) 

 ไม่ต้องมีหลักฐานหรือหนังสือรับรอง      ต้องมีหลักฐานหรือหนังสือรับรอง (ตามที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขข้อนั้นๆ) 
 กรณีกรมปศุสัตว์ไม่สามารถออกหลักฐานหรือหนังสือรับรองดังกล่าวได้ 
 กรณีหน่วยงานของรัฐประเทศผู้ผลิตไม่สามารถออกหลักฐานหรือหนังสือรับรองได้ 
 กรณีหน่วยงานของรัฐประเทศผู้ผลิตไม่ออก Health Certificate 
 
 
 
 



- ๑๗ – 
 

บัญชีหมายเลข ๓ 
แนบท้ายประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ค าชี้แจงประกาศประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๗๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ เรือ่ง ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

การน าเข้าอาหารที่มีความเสี่ยงจากโรควัวบ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างหนังสือรับรองสุขอนามัยซากสัตว์ : เนื้อโคสด 

๓) ระบุรายละเอียดข้อก าหนดและเงื่อนไขการผลิต แล้วแต่กลุ่ม ดังนี ้

๑) รับรองโดยหน่วยงานของรัฐ 
๒) ระบุแหล่งที่มาของเนื้อโคสด 

กลุ่มท่ี ๑ กลุ่มท่ี ๒ กลุ่มท่ี ๓ 
ได้จากโคที่ 
(๑) เกิดภายหลังมาตรการห้าม
การน าเนื้อและกระดูกป่น หรือ
กากไขมัน ที่ได้จากสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
มาท าเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
(๒) มีการตรวจโรคก่อนฆ่าและ
มี ก า รตร วจซ าก  เ ค รื่ อ ง ใ น 
ภายหลังการฆ่า โดยไม่พบว่า
เป็นโรควัวบ้าหรือสงสัยว่าเป็น
โรควัวบ้า 
 

ได้จากโคที่ 
(๑) เกิดภายหลังมาตรการห้ามการน าเนื้อ
และกระดูกป่น หรือกากไขมัน ที่ได้จากสัตว์
เคี้ยวเอื้อง มาท าเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง  
(๒) มีการตรวจโรคก่อนฆ่าและมีการตรวจซาก 
เครื่องใน ภายหลังการฆ่า โดยไม่พบว่าเป็นโรค
วัวบ้าหรือสงสัยว่าเป็นโรควัวบ้า  
(๓) ไม่ท าให้สลบก่อนฆ่า ด้วยวิธีการอัด
อากาศหรือแก๊สเข้าไปใน หรือการเจาะสมอง 
หรือวิธีอื่นที่ท าให้สมองหรือไขสันหลังฉีกขาด
และกระจาย 
(๔) ไม่มีและไม่ปนเปื้อนกับ  
   (ก) ต่อมทอนซิล ล าไส้เล็ก จากโคทุกช่วงอายุ 
   (ข) สมอง ลูกตา ไขสันหลัง กะโหลก กระดูก
สันหลัง จากโคที่มีอายุ >๓๐ เดือน 
   (ค) เนื้อจากส่วนที่ติดกะโหลกและกระดูก
สันหลัง ที่ได้จากโคที่มีอายุ >๓๐ เดือน ซึ่งเลาะ
โดยใช้เครื่องจักร (mechanically separated 
meat) 

ได้จากโคที่ 
(๑) ไม่ได้เลี้ยงด้วยเนื้อและกระดูกป่น หรือกาก
ไขมัน ที่ได้จากสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
(๒) มีการตรวจโรคก่อนฆ่าและมีการตรวจซาก 
เครื่องใน ภายหลังการฆ่า โดยไม่พบว่าเป็นโรควัวบ้า
หรือสงสัยว่าเป็นโรควัวบ้า  
(๓) ไม่ท าให้สลบก่อนฆ่า ด้วยวิธีการอัดอากาศหรือ
แก๊สเข้าไปใน หรือการเจาะสมอง หรือวิธีอื่นที่ท าให้
สมองหรือไขสันหลังฉีกขาดและกระจาย 
(๔) ไม่มีและไม่ปนเปื้อนกับ  
   (ก) ต่อมทอนซิล ล าไส้เล็กส่วนปลาย จากโคทุก
ช่วงอาย ุ
   (ข) สมอง ลูกตา ไขสันหลัง กะโหลก กระดูกสันหลัง 
จากโคที่มีอายุ >๑๒ เดือน 
   (ค) เนื้อจากส่วนที่ติดกะโหลกและกระดูกสัน
หลัง ที่ได้จากโคที่มีอายุ >๑๒ เดือน) ซึ่งเลาะโดย
ใช้เครื่องจักร (mechanically separated meat) 
   (ง) เนื้อเยื่อระบบประสาทและเนื้อเยื่อน้ าเหลือง 
ในระหว่างกระบวนการถอดกระดูก 



- ๑๘ – 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างหนังสือรับรองสุขอนามัย: ผลิตภณัฑ์จากโค (เจลาตินจากกระดูก) 

๒) ระบุแหล่งที่มาของกระดูกโค 
   (ระบุโรงฆ่า สถานที่ตัดแต่งซาก/ช าแหละ และประเทศ ที่เป็นแหล่งที่มาของกระดูกโค) 

๓) ข้อก าหนดและเงื่อนไขการผลิต แล้วแตก่ลุ่ม ดังนี ้

๑) รับรองโดยหน่วยงานของรัฐ 

กลุ่มท่ี ๑ กลุ่มท่ี ๒ และกลุ่มที่ ๓ 

ได้จากโคในประเทศ
หรือพ้ืนที่ที่มีสถานะ
ความเสี่ยงโรควัวบ้า 
กลุ่มที่ ๑  

ได้จากโคที่ 
(๑) เกิดภายหลังมาตรการห้ามการน าเนื้อและกระดูกป่น หรือกากไขมัน 
ที่ไดจ้ากสัตว์เคี้ยวเอื้อง มาท าเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง  
(๒) ไม่มีส่วนของกระดูกสันหลังที่ได้จากโคที่มีอายุ>๓๐ เดือน และ ไม่มี
ส่วนของกะโหลกโคทุกช่วงอายุ 
(๓) กระดูกผ่านกระบวนการทุกขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
     ก) การสกัดไขมัน  (degreasing) 
     ข) การสลายแร่ธาตุในสภาวะกรด  (acid demineralisation) 
     ค) การท าให้เป็นกรดหรือด่าง  (acid or alkaline treatment) 
     ง) การกรอง  (filtration) 
     จ) การท าให้ปราศจากสารก่อโรค โดยจะต้องผ่านความร้อนที่
อุณหภูมิไม่ต่ ากว่า ๑๓๘OC ไม่น้อยกว่า ๔ วินาที 

๔) ไม่มีการปนเปื้อนสารก่อโรควัวบ้าในระหว่างการเก็บรักษาวัตถุดิบ กระบวนการผลิตอาหาร
และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร  



- ๑๙ – 
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หลักฐานหรือหนังสือรับรอง 
วัตถุดิบหรือส่วนผสมที่ได้จากโค - เจลาตนิจากกระดูกโค 

หลักฐานหรือหนังสือรับรอง 
ผลิตภัณฑเ์นื้อโค - แคปซูล 

หนังสือรับรอง 
จากหน่วยงานรัฐ หรือ หนังสือรับรอง 

จากหน่วยงานรัฐ หรือ รับรองระบบ 
ประกันคุณภาพ 

รับรองระบบ 
ประกันคุณภาพ 

เอกสารรับรองระบบประกัน
คุณภาพสถานที่ผลิตวัตถุดิบ  
(เจลาตินจากกระดูกโค) 
และ แนบแผนงาน HACCP 
(HACCP plan) ที่มีการ
วิเคราะห์อันตรายจาก BSE 

เอกสารรับรองระบบประกัน
คุณภาพสถานทีผ่ลิตผลิตภัณฑ์  
(แคปซูล) 
และ แนบแผนงาน HACCP 
(HACCP plan) ที่มีการ
วิเคราะห์อันตรายจาก BSE 


