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สรุปขั้นตอนการขอส่งออกผลิตภัณฑ์ปศสุตัว์ชนิดใหม่จากไลน์การผลติที่หน่วยงาน SFA  
ให้การรบัรองแล้วไปยังประเทศสิงคโปร ์

 
** หมายเหตุ ต้ังแต่ 1 เมษายน 2562 หน่วยงาน AVA เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยงาน
Singapore Food Agency (SFA) 

๑. บริษัทที่ต้องการส่งออกผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่จากไลน์การผลิตท่ีหน่วยงาน SFA รับรองแล้ว
เพื่อส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์ ยื่นหนังสือแสดงความประสงค์พร้อมกรอกข้อมูลลงให้ครบถ้วน 
ในเอกสาร Declaration for new products manufactured on approved production lines for 
export to Singaporeโดยไม่ต้องแนบรายละเอียดเอกสารประกอบอ่ืนๆ flow chart, haccpฯลฯ 
และให้สัตวแพทย์ประจําโรงงานตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลและลงนามในเอกสารก่อน 

๒. บริษัทส่งเอกสารให้กรมปศุสัตว์ตรวจสอบ โดยจัดทําหนังสือปะหน้ากรมปศุสัตว์ถึง
ทางการสิงคโปร์เพื่อเสนอเซ็นต์จากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

 ๓. เม่ืออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายได้ลงนามในหนังสือปะหน้ากรมปศุสัตว์ถึงทางการ
สิงคโปร์เรียบร้อยแล้วกรมปศุสัตว์จะจัดส่งเอกสารทั้งหมดถึงทางการสิงคโปร์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

๔.   หน่วยงาน SFA พิจารณาเอกสารที่กรมปศุสัตว์ส่งให้และแจ้งผลการพิจารณา (2 - 4 สัปดาห์) 
ให้แก่บริษัททราบผ่านทางกรมปศุสัตว์ และบริษัทสามารถเริ่มผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ขอรับรอง
จากหน่วยงาน SFAไปยังประเทศสิงคโปร์ได้ 
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DECLARATION FOR NEW PRODUCTS MANUFACTURED ON 

APPROVED PRODUCTION LINES FOR EXPORT TO SINGAPORE 
 
 
(A) Applicant details (กรอกรายละเอียดบริษัท) 
 
Date of application:   

Name of Establishment:  

Address of Establishment:  

 

Establishment Number:  

 
 
(B) Product information(หากมีสินค้ามากกว่า 1 สามารถเพิ่มเฉพาะหวัข้อ B ได้ตามจาํนวนรายการสนิค้า) 

*Please complete section B for eachnew product intended for export. If applying for more 
than one product, please use additional copies of this section. 

 
New meat product intended for export: 
(please attach photographs of finished 
products with and without packaging) 

(e.g. product name) ระบุช่ือสินค้า......... 
แนบรูปถ่ายผลติภณัฑ์ (ทั้งตัวผลติภณัฑ์และผลติภณัฑ์ที่
บรรจุในถุงบรรจุภณัฑ์) 

Species of meat used in production:  
(please indicate if single species or mixed 
species used) 

ชนิดวตัถุดบิทีนํ่ามาผลติ (เนือ้สุกรและสัตว์ปีกต้องนํามา
จากโรงเชือดที ่SFA ให้การรับรอง) 

Type of meat used in production: (e.g. meat cuts, minced meat, 
mechanically deboned/separated meat, 
trimmings, etc) 

Heat-processing conditions อุณหภูมิใจกลางสินค้าเป็นไปตาม OIE code 
Processing temperature and time : ____°C and ____minutes 

Core temperature achieved: ____°C 

Holding duration at which core temperature 
is maintained: 

 
____ seconds/minutes 

Production line used: (e.g. fried, steamed, roasted, fried-
steamed, etc) 
กรอกไลน์การผลติทีใ่ช้จริงกบัผลติภณัฑ์และต้อง 
ได้การรับรองจาก SFA แล้วเท่าน้ัน 

 
Note: SFA may request for further information where necessary  
(C) Declaration  
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I declare that: 
• The products are produced in the SFA-approved establishment of the same address 

and establishment number. 
• The products are produced in the SFA-approved production line. 
• The cooking temperature for the products is sufficient to inactivate the FMD/HPAI 

virus (please delete as appropriate).(สามารถเลือกเฉพาะ FMD หรือ HPAIหรือทัง้สอง ขึน้อยู่
กับ raw material) 

• The food products comply with standards and safety requirements as stipulated in 
Singapore’s Food Regulations1. 

• The information given above is true and correct. 
 
Name and designation of person who 

submitted the above information 

ช่ือและตาํแหน่ง 

 
 

 

Email address:   

Signature and Company Stamp: ลายเซ็นและ stamp ตราบริษัทฯ 
 
 
 

 

 
 
 

Date: วนัทีล่งนาม  

 

(D) Verification by Department of Livestock Development (DLD) 
 
I have verified that the above information given by the company and certified that they 
are true and correct.(หวัข้อ D สัตวแพทย์ประจาํโรงงาน เป็นผู้ลงนาม) 
 
Name and designation of officer who 

verified the above information: 

 

Office address: Department of Livestock Development 
69/1 Phaya Thai Rd., Bangkok 10400, Thailand 

Telephone/Mobile Number: (+66)2-653-4444 Ext. 3134 

Email address: Inspection_blsc@dld.go.th 

Signature and Department Stamp:  
 
 
 

Date:  

                                            
1 Singapore’s Food Regulations can be found in the SFA website: http://www.sfa.gov.sg/legislation. 

mailto:Inspection_blsc@dld.go.th
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INFORMATION FOR APPLICANTS 
 

1) This form is for SFA approved establishments to seek approval for new 
products that they want to export to Singapore. These new products must be 
from approved production lines (i.e. roasting, frying or steaming lines, etc.) in 
the establishments. 

2) Applicants should complete this form and forward it to the Thai Department of 
Livestock Development (DLD) for endorsement. DLD will forward the 
completed form to SFA. 

3) Applicants do not have to attach process layout, flow chartsor HACCP plans 
etc. to this form. 

4) However some photographs of the new product(s) should be provided as this 
would be helpful to SFA.  

5) SFA will reply to DLD within 2 to 4 weeks with a copy to the applicant. 
6) SFA reserves the right to ask for more information or clarification from the 

applicant. 
7) Please note that the food products have to comply with standards and safety 

requirements as stipulated in the Singapore Food Regulations. 
 


