การขอขึ้นทะเบียนสถานประกอบการเพื่อการส่งออกสินค้าเนื้อสัตวปีก
และผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกแปรรูปไปสาธารณรัฐเกาหลี
1. การขึ้ นทะเบียนการส่ งออกสิ นค้ าเนื้อสัตวปี กและผลิตภั ณฑ์ สัตว์ ปีกแปรรูปไปสาธารณรั ฐ เกาหลี
สถานประกอบการต้องได้รับการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงาน Animal and Plant Quarantine
Agency (APQA) และกระทรวง Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) ทั้งสองหน่วยงาน
จึงจะสามารถส่งออกสินค้าเนื้อสัตวปีกและผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกแปรรูปไปสาธารณรัฐเกาหลีได้
2. ซึ่งการขึ้นทะเบียนนั้น ทางหน่วยงาน APQA และ MFDS จะเป็นผู้พิจารณาว่า จะตรวจรับรองโรงงาน
ณ สถานประกอบการนั้น ๆ (On-site inspection) และ/หรือการพิจารณาเอกสารขอขึ้นทะเบียน
3. โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อการส่งออกสินค้าเนื้อสัตวปีกและผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกแปรรูปไปสาธารณรัฐ
เกาหลี ให้ ส ถานประกอบการที่ ไ ด้ ห มายเลขรั บ รองโรงงานเพื่ อ การส่ ง ออกจากกรมปศุ สั ต ว์
จัดทําหนังสือแสดงความประสงค์ ขอขึ้นทะเบียนสถานประกอบการเพื่อส่งออกสินค้าเนื้อสัตวปีกและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกแปรรูปไปสาธารณรัฐเกาหลี โดยใช้จดหมายที่มีหัวกระดาษเป็นของบริษัทฯ (ถ้ามี)
ยื่นความประสงค์ต่อผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ พร้อมเอกสาร
ขอขึ้นทะเบียนในรูปแบบเอกสารและ Soft file
4. สัตวแพทย์ประจําโรงงานและสถานประกอบการจัดทําเอกสารขอขึ้นทะเบียน ดังนี้
a. Poultry Export Verification (EVP) checklist พร้อมเอกสารแนบ ลงนามโดยสัตวแพทย์
ประจําโรงงาน
i. เอกสารประกอบการพิจารณา EVP checklist
1. GAP Certificate (1)
2. Farm Vet Certificate (2)
3. GMP Certificate (3)
4. HACCP Certificate (4)
5. GAP audit record (5)
6. Checklist for GAP farm (5)
7. GMP audit record (6)
8. Checklist for GMP Est (6)
9. HACCP audit record (7)
10. Monthly vet inspection record (8)
11. BLSC 001 (9)
12. Movement permit (10)
13. Ante mortem inspection report (11)
14. Post mortem inspection report (12)
15. List of farms that supply poultry to the Est each day (13)
16. Sampling records (14)
17. Laboratory results (15)
18. BLSC 2 (16)
19. SSOP of Est or equivalence (17)
20. Certification for food grade material, or equivalent document (18)
21. Inspection results by Ministry of Public Health (19)

b. Checklist…

-2b. Checklist for poultry meat establishment (หน่วยงาน APQA) พร้อมเอกสารแนบ*
ลงนามโดยสัตวแพทย์ประจําโรงงาน
c. MFDS
application
กรอกใบสมัครตามขอบข่ายที่ ได้รับรองจากกรมปศุสัตว์
พร้อมเอกสารแนบ* ลงนามโดยสัตวแพทย์ประจําโรงงาน
i. สําหรับโรงฆ่าสัตว์ปีก: MFDS_for poultry_Slaughterhouse
ii. สําหรับโรงตัดแต่ง: MFDS_for poultry_Meat Packaging Establishment
iii. สําหรับห้องคลังสินค้า: MFDS_for poultry_Meat Storage Establishment
iv. สําหรับโรงแปรรูป: MFDS_for poultry_Livestock Product Processing
Establishment
d. MFDS
application
กรอกใบสมัครตามขอบข่ายที่ได้รับรองจากกรมปศุสั ตว์
ลงนามโดยผู้จัดการโรงงานหรือผู้แทน
i. MFDS_FORM 16_Application of Registration of Foreign Establishment

*เอกสารแนบสําหรับข้อ b, c, และ d (แนบเอกสารภาษาอังกฤษทั้งหมด)
• ใบรับรอง GMP และ HACCP ที่ออกโดยกรมปศุสัตว์
• แผนผังโรงงาน
• แผนภูมิการผลิตสินค้า หรือกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เช่น work flow / ccp flow / process flow
เป็นต้น
• Summary HACCP
• เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามแต่เจ้าหน้าที่พิจารณาขอดูเพิ่มเติม

