
การขอขึน้ทะเบียนรายช่ือ
โรงงานเพ่ือการส่งออกไปยงัประเทศญี่ปุ่น
กลุ่มรับรองดา้นการปศุสตัว ์
ส านกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินคา้ปศุสตัว์



เนือ้สตัวปีกดิบ
เนือ้สตัวปี์กแปรรูป 

เนือ้สตัวปี์กแปรรูปปรุงสกุ เนือ้สตัวกี์บคูแ่ปรรูปปรุงสกุ
เนือ้สตัวแ์ปรรูปบรรจกุระป๋อง
ไม่ต้องขอขึน้ทะเบียนเป็น
ผู้ผลิตเพ่ือการส่งออกไปยัง
ประเทศญ่ีปุ่น

สินคา้ท่ีสามารถส่งออกไปยงัประเทศญ่ีปุ่น



โรงงานผลิตผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งขอข้ึนทะเบียนก่อนการส่งออก

the list of the designated 

heat-processed meat and its 

products derived from 

cloven-hoofed animals

the list of the 

establishments for 

production of poultry 

meat etc. 

the list of the designated 

heat-processing facilities for 

poultry meat and poultry 

meat products

เนือ้สตัวปีกดิบ
เนือ้สตัวปี์กแปรรูป
เนือ้สตัวปี์กแปรรูปปรุงสกุ

เนือ้สตัวปี์กแปรรูปปรุงสกุ เนือ้สตัวกี์บคูแ่ปรรูปปรุงสกุ



การพิจารณาเพ่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือ

1. ส่งเอกสาร เพ่ือให้ทางการญีปุ่่นพจิารณา

2. ทางการญีปุ่่นส่งเจ้าหน้าทีม่าตรวจประเมิน 
ณ สถานประกอบการ

Heat-processing facilities for poultry 

meat and poultry meat products

ส่งเอกสาร เพ่ือให้ทางการญีปุ่่น
พจิารณาขึน้ทะเบียน

Establishments for production of 

poultry meat etc.

Designated heat-processed meat and 

its products derived from cloven-

hoofed animals



หน่วยงานผูพ้ิจารณา

Animal Health Division

Food Safety and Consumer Affair Bureau

Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries (MAFF)



ขั้นตอนการขอรับรอง the list of the establishments for 

production of poultry meat etc. 

1. โรงงานไดร้บัการรบัรองเพ่ือการสง่ออกไปยงัประเทศญ่ีปุ่ น จากคณะกรรมการรบัรอง
2. ผูป้ระกอบการจดัท าหนงัสือ แจง้ความประสงคใ์นการขอรบัรองเพ่ือการสง่ออกไปยงัประเทศญ่ีปุ่ น 

พรอ้มทัง้สง่เอกสารขอ้มลูของโรงงาน (Company Profile) เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้
3. เจา้หนา้ท่ีกรมปศสุตัว ์ตรวจสอบเอกสาร และท าหนงัสือแจง้ทางการญ่ีปุ่ น
4. รอการตอบรบั และขึน้ทะเบียนรายช่ือเป็นโรงงานเพ่ือการสง่ออกเนือ้สตัวปี์กไปยงัประเทศญ่ีปุ่ น

หมายเหต ุกรณีผูป้ระกอบการจดัท าขอ้มลูเป็นภาษาไทย หรอืภาษาอื่น ๆ ทางกรมปศสุตัว ์จะพิจารณาไมส่ง่
ขอ้มลูไปยงัประเทศญ่ีปุ่ น เนื่องจากถือวา่ไมส่ามารถตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสารได ้หรอื ภาษาไทยจะ
ไมส่ามารถใหท้างการญ่ีปุ่ นพิจารณาเอกสารได้



ขั้นตอนการขอรับรอง the list of the heat-processing facilities for poultry 

meat and poultry meat products และ the list of the designated heat-

processed meat and its products derived from cloven-hoofed animals

1. โรงงานไดร้บัการรบัรองเพื่อการสง่ออกไปยงัประเทศญ่ีปุ่ น จากคณะกรรมการรบัรอง
2. ผูป้ระกอบการจดัท าหนงัสอื แจง้ความประสงคใ์นการขอรบัรองเพื่อการสง่ออกไปยงัประเทศญ่ีปุ่ น พรอ้ม

ทัง้สง่เอกสารขอ้มลูของโรงงาน (Company Profile) และ Application เป็นภาษาองักฤษ
3. เจา้หนา้ที่กรมปศสุตัว ์ตรวจสอบเอกสาร และท าหนงัสอืแจง้ทางการญ่ีปุ่ น
4. รอการตอบรับ และเจ้าหน้าที่ MAFF เดินทางมาตรวจโรงงาน
5. หากพบขอ้บกพรอ่ง ตอ้งด าเนินการแกไ้ข และสง่เอกสารเพิ่มเตมิจนกวา่เจา้หนา้ที่ MAFF จะยอมรบั
6. ขึน้ทะเบียนเป็นผูผ้ลติเนือ้สตัวปี์กปรุงสกุ และเนือ้สตัวกี์บคูป่รุงสกุเพื่อการสง่ออกไปยงัประเทศญ่ีปุ่ น

หมายเหต ุกรณีผูป้ระกอบการจดัท าขอ้มลูเป็นภาษาไทย หรือภาษาอ่ืน ๆ ทางกรมปศสุตัว ์จะพิจารณาไม่ส่งขอ้มลูไป
ยงัประเทศญ่ีปุ่ น เน่ืองจากถือวา่ไม่สามารถตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสารได ้หรือ ภาษาไทยจะไม่สามารถให้
ทางการญ่ีปุ่ นพิจารณาเอกสารได้



website ส าหรับตรวจสอบผูป้ระกอบการอยูใ่นบญัชีรายช่ือเพื่อ
การส่งออกไปยงัประเทศญ่ีปุ่น
บัญชีรายชื่อผู้ผลิตเนื้อสัตวปี์กปรุงสุก

https://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/facility/kakin.html

บัญชีรายชื่อผู้ผลิตเนื้อสัตวก์ีบคูป่รุงสุก

https://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/facility/heat-building.html

หรือ website ของส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

http://certify.dld.go.th/certify/index.php/th/2016-05-01-14-50-24/64-
2016-05-18-02-08-15/42-list-of-establishments-approved-by-the-
countries

https://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/facility/kakin.html
https://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/facility/heat-building.html
http://certify.dld.go.th/certify/index.php/th/2016-05-01-14-50-24/64-2016-05-18-02-08-15/42-list-of-establishments-approved-by-the-countries


การสืบคน้หนา้ website บญัชีรายช่ือผูผ้ลิตเน้ือสัตวกี์บคู่ปรุงสุก
https://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/facility/heat-building.html

Designated heat-processed meat and its products derived from 

cloven-hoofed animals

ประเทศไทย

https://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/facility/heat-building.html


การสืบคน้หนา้ website บญัชีรายช่ือผูผ้ลิตเน้ือสัตวปีก
https://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/facility/kakin.html

บญัชีรายช่ือผูผ้ลิตเนือ้สตัวปี์ก

ประเทศไทย

Heat-processing facilities

บญัชีรายช่ือเนือ้สตัวปี์กปรุงสกุ

Establishments for production of 

poultry meat etc.

https://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/facility/kakin.html


ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง

1. Animal Health Requirements for poultry meat etc. to be exported to Japan 
from Thailand ,Amendment 25 Dec 2013 ส าหรบัโรงงานผลิตเนือ้สตัวปี์ก

2. Animal Health Requirements for heat-processed poultry meat and its 
products to be exported from Thailand to Japan, Amendment 28 Sep 2016
ส าหรบัโรงงานผลิตเนือ้สตัวปี์กแปรรรูปปรุงสกุ

3. Animal Health Requirements for heat-processed meat and its products 
derived from cloven-hoofed animals to be exported to Japan from Thailand , 
Amendment 12 Mar2020 ส าหรบัโรงงานผลิตเนือ้สตัวกี์บคูแ่ปรรูปปรุงสกุ

https://www.maff.go.jp/aqs/hou/require/attach/pdf/chicken-meet-22.pdf
https://www.maff.go.jp/aqs/hou/require/pdf/th_hp_chicken.pdf
https://www.maff.go.jp/aqs/hou/require/attach/pdf/sub1-2.pdf


การปรับปรุงโรงงานส าหรับโรงงานท่ีอยูใ่น
บญัชีรายช่ือเน้ือสตัวปี์กแปรรูปปรุงสุกเพ่ือการส่งออก และ
บญัชีรายช่ือเน้ือสตัวกี์บคู่แปรรูปปรุงสุกเพ่ือการส่งออก

• กรมปศสุตัวต์อ้งแจง้ใหท้างการญ่ีปุ่ นรบัทราบและพิจารณาทกุครัง้ที่มกีารปรบัปรุงโรงงาน อย่างนอ้ย 30 วนั

• ผูป้ระกอบการตอ้งแจง้ใหก้รมปศสุตัวพ์ิจารณาก่อนอยา่งนอ้ย 60 วนั ก่อนการปรบัปรุงโรงงาน
• ผูป้ระกอบการตอ้งแจง้แผนการปรบัปรุงโรงงาน วนัที่ปรบัปรุง วนัที่แลว้เสรจ็
• ในระหวา่งการปรบัปรุงโรงงาน ตอ้งหยดุผลติ

• ผูป้ระกอบการตอ้งแจง้ผลการปรบัปรุงโรงงาน เมื่อปรบัปรุงแลว้เสรจ็

ลงเลขรบัที่
กรมปศสุตัว์

30 วัน 30 วัน วนัที่เริม่
ปรบัปรุงโรงงาน

วนัที่ MAFF รับทราบ



อา้งอิงตามระเบียบ Animal Health Requirements for heat-processed meat and its 
products derived from cloven-hoofed animals to be exported to Japan from Thailand
และ
ระเบียบ Animal Health Requirements for heat-processed poultry meat and its 
products to be exported from Thailand to Japan

Alteration หมายถึง การสรา้งใหม่ การขยาย หรอืการเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสิ่งอ  านวยความสะดวกท่ีระบไุวใ้น Annex 2 หรอืหากไม่ตรงกบัค า
จ ากดัความแต่ระหว่างขัน้ตอนการก่อสรา้ง มีเหตจุ  าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงโครงสรา้ง
และสิ่งอ  านวยความสะดวกท่ีระบไุวใ้น Annex 2 ของระเบียบ จะถือว่าเป็นการ 
alteration

https://www.maff.go.jp/aqs/hou/require/attach/pdf/sub1-2.pdf
https://www.maff.go.jp/aqs/hou/require/pdf/th_hp_chicken.pdf


ประเภทของการปรับปรุงโรงงาน
1. Reconstruction : 

1.1 การเปลีย่นแปลงเครือ่งท าสกุ ลดหรอืเพิ่มจ านวนเครือ่งท าสกุ เปลีย่นแปลง process flow

1.2 การเปลีย่นแปลงที่เก่ียวกบัโครงสรา้งที่กัน้แยกระหวา่ง post-heating area และ pre-
heating area

1.3 การเปลีย่นแปลงผนงัหอ้ง ที่จะท าใหเ้ปลีย่นแปลง worker flow, raw material flow, 
product flow

1.4 การเปลีย่นแปลงที่เก่ียวขอ้งกบัผนงัดา้นนอกอาคาร
2. Enlargement : 

2.1  การขยายพืน้ท่ีภายในโรงงาน อาคารท่ีขอรบัรอง

2.2 การขยายพืน้ท่ี หรอืบรเิวณท่ีใชส้ิง่อ  านวยความสะดวกรว่มกบัอาคารท่ีขอรบัรอง



การแจง้แผนการปรับปรุงโรงงาน

1. เอกสาร สพส. 111 
2. Layout before-after ภาษาองักฤษ ตัง้แต่ขอ้ 14.1 – 14.10 จ านวน

1 ชดุ และใส่ขอ้มลูใน thumb drive 1 ชดุ
3. แผนการปรบัปรุงโรงงาน (Alteration plan) ภาษาองักฤษ 2 ชดุ
4. ใบปะหนา้ แสดงความประสงคแ์จง้ปรบัปรุงโรงงาน ภาษาไทย และภาษาองักฤษ
5. บนัทกึขอ้ความส าหรบัสตัวแพทยป์ระจ าโรงงานแจง้แผนการปรบัปรุงโรงงาน

(http://certify.dld.go.th/certify/images/download/export0661/8_3I
mprovement.doc)

ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 60 วนั

หลงัจากที่แจง้ MAFF เรยีบรอ้ยแลว้จะมีหนงัสอืตอบกลบั
จากทาง MAFF วา่รบัทราบแผนการปรบัปรุงโรงงาน

http://certify.dld.go.th/certify/images/download/export0661/2_1BKSC111Update11June2018.doc
http://certify.dld.go.th/certify/images/download/export0661/8_3Improvement.doc


การแจง้ผลการปรับปรุงโรงงาน

1. ใบปะหนา้ แจง้ปรบัปรุงโรงงานแลว้เสรจ็ ภาษาไทย และภาษาองักฤษ 
2.    แผนการปรบัปรุงโรงงาน (Alteration plan) และ ผลการปรบัปรุงโรงงาน 

(Actual plan) ภาษาองักฤษ 2 ชดุ (สามารถท าเป็นตารางเดียวกนั)
3. รูปภาพแสดงพืน้ท่ีปรบัปรุง ก่อน และ หลงั บรรยายเป็นภาษาองักฤษ 2 ชดุ
4.    บนัทกึขอ้ความส าหรบัสตัวแพทยป์ระจ าโรงงานแจง้แผนการปรบัปรุงโรงงาน
(http://certify.dld.go.th/certify/images/download/export0661/8_4ImprovementRe
sults.doc)

ทนัทีเม่ือปรบัปรุงเสรจ็

หลงัจากที่แจง้ MAFF เรยีบรอ้ยแลว้จะมีหนงัสอืตอบกลบั
จากทาง MAFF วา่รบัทราบผลการปรบัปรุงโรงงาน

http://certify.dld.go.th/certify/images/download/export0661/8_4ImprovementResults..doc


สงสัยสอบถามข้อมูลเพิม่เตมิ

• กลุ่มรับรองดา้นการปศุสัตว ์

ส านกัพฒันาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินคา้ปศุสัตว์

• โทร 02-6534444 ต่อ 3132

• Email: 
blsc.export@gmail.com

mailto:blsc.export@gmail.com

