
ภาพรวมของกลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์
(Overview of Livestock Products Inspection Subdivision)



กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ (ตส.)
VISION : กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสตัว์เป็นองค์กรน าการปศุสตัว์ไทยสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน

1. ตรวจสอบและควบคุมโรงงาน

2. ออกหนังสือรับรองสุขอนามัย
(Health Certificate)

3. ประสานงานกับประเทศผู้น าเข้า

4. พัฒนาระบบตรวจสอบมาตรฐาน

5. ติดตามและประเมินผลระบบ
ตรวจสอบมาตรฐาน

6. ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาระบบ
การผลิตสินค้าปศุสัตว์

7. เสนอแนะข้อมูลเพื่อปรับปรงุ
กฎระเบียบการผลิตสนิค้าปศสุัตว์
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1. ฝ่ายตรวจสอบมาตรฐาน
ด้านการปศุสัตว์

2. ฝ่ายหนังสือรับรองสุขอนามยั

3. ฝ่ายความร่วมมือด้านการ
ปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

4. ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบ
ตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสตัว์

5. ฝ่ายพัฒนาวิชาการด้านการ
ตรวจสอบมาตรฐาน

(1)

(2)

(3)

(4)

(4)

(5)

(5)

ORGANIZATION 

MAN POWER 

BUDGET 2564 

1.ข้าราชการ 25
- นายสัตวแพทย์  22
- สัตวแพทย์        3

รวมทั้งหมด  272 คน

2.พนักงานราชการ    247
- นายสัตวแพทย์     92
- นักวิทยาศาสตร์   145
- เจ้าพนักงานธุรการ 10

งบประมาณ 20,182,600 บาท
- ค่าใช้สอย  1,748,300 บาท
- ค่าวัสดุวิทย์ 18,434,300 บาท 

ACHIEVEMENT  PROGRESS 

OPPORTUNITY/ THREAT 

* ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2563

Frozen
Non Frozen
Petfood

- อัตราก าลัง / Turnover
- ความพร้อมบุคลากร
- กฎระเบียบ (ไทย/ตปท.)
- Inspection system

- งบประมาณ
- Brexit / Trade war
- COVID-19
- ข่าวลบด้าน Food safety

- การขยายตัวของอุตสาหกรรม
การส่งออกสินค้าปศุสัตว์

- ตลาดใหม่ / สินค้าปศุสัตว์ใหม่
- ความเชือ่มัน่ของประเทศผู้น าเขา้

- สายบังคับบัญชาตรง
- ระบบ/วัฒนธรรมองค์กร

1. พัฒนาบุคลากรรองรับโรงงานเพื่อ
การส่งออกสินค้าปศสุัตว์

2. พัฒนาและใช้งานระบบดิจิทัล
เชื่อมโยงข้อมูล เช่น NSW, Big
data, Traces และ IPAFFs

3. เชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ตรวจสอบมาตรฐาน เช่น บริษัท,
ประเทศผู้น าเข้า, สมาคม ฯลฯ

4. ค้นคว้าและทดลองใช้ระบบงาน
Inspection system เพื่อรองรับ
การขยายตัวของอุตสาหกรรม

5. พัฒนาองค์ความรู้เพื่อตอบสนอง
ต่อตลาดใหม/่สินค้าปศุสัตว์ใหม่

6. ปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับการ
ตรวจเนื้อ และคู่มือการปฏิบัติงาน
ในแต่ละสินค้าปศุสัตว์
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ผลงานของกลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์
ปีงบประมาณ 2564



ในแต่ละปีอาหารกลุ่ม Chilled/Frozen มีปริมาณการส่งออกเฉลี่ยมากกว่า 50% ของปริมาณสินค้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ (Human food) 
ทั้งหมด โดยมีแนวโน้มการส่งออกเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2 ต่อปี อย่างไรก็ตาม แม้ปริมาณส่งออกปี 2563 มีการลดลงจากผลกระทบ
ของการระบาด COVID-19 ในด้านโลจิสติกส์และอุปสงค์ที่ลดลงตามกลไกตลาด แต่คาดว่าในไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี 2564 จะมีแนวโน้ม
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศผู้น าเข้าส าคัญ ซึ่งส่งผลให้มูลค่าการส่งออกกลับมาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นตามทิศทางเดิม

ภาพรวมการส่งออกสินค้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ (Human food)

*ข้อมูล ม.ค. - ส.ค. 2564
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- ประเภทสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง ได้แก่ Dog chew, อาหารเม็ด, อาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิท, อาหารขบเคี้ยวและอาหารว่าง, และอาหารเสริมอื่นๆ 
- การส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงมีอัตราการขยายตัวค่อนข้างดี เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี สวนทางกับสินค้าปศุสัตว์ประเภทอื่น 
เนื่องด้วยอุปสงค์ที่เพิ่มจากการขยายตัวของตลาดสัตว์เลี้ยง โดยในปี 2564 ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงอันดับ 5 ของโลก รองจาก
สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝรั่งเศส และจีน และก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้ส่งออกอาหารแมวอันดับ 3 ของโลก คาดการณ์ว่าในปี 2564 จะมีการส่งออกอาหารสัตว์
เลี้ยง คิดเป็นมูลค่าราว 48,000 ล้านบาท หากปัจจัยเสริมด้านตลาดและราคาต้นทุนวัตถุดิบยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดี

ภาพรวมการส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง (Pet food)
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• การแพร่ระบาดระลอกที่ 2 (ม.ค. 2564 ถึงปัจจุบัน) ถือว่าส่งผลกระทบต่อโรงงานด้านปศุสัตว์เพื่อการส่งออก แม้จะมีการเฝ้าระวังและ
เข้มงวดในการควบคุมจากการใช้มาตรการป้องกันการปนเปื้อนเช้ือ COVID-19 ในสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก มาตั้งแต่ มิ.ย. 2563
ซึ่งควบคุม 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ คน สถานที่ผลิต และสินค้า อย่างไรก็ตาม กรมปศุสัตว์ได้เพิ่มความเข้มงวดมาตรการส าหรับคน และ
สถานที่ผลิต เพิ่มเติม ด้วยการสนับสนุนหลักการ Bubble and Seal การท าวัคซีน และการตรวจคัดกรองคนด้วย ATK ร่วมด้วย 
เพื่อให้การส่งออกในภาคปศุสัตว์ของประเทศไทยยังสามารถด าเนินต่อไปได้

การควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ในโรงงานเพื่อการส่งออก

• ผลการตรวจวิเคราะห์เพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อ COVID-19 ในสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก ระหว่าง มิ.ย. 2563 - ส.ค. 2564
จ านวนทั้งสิ้น 3,762 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ซึ่งยังคงรักษาความเชื่อมั่นจากประเทศผู้น าเข้าได้ 



การออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในโรงงานเพื่อการส่งออก

• มีการจัดท าและการประกาศใช้แนวทางการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) ส าหรับสถานประกอบการโรงงาน
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อการส่งออก เพื่อควบคุมสถานการณ์และลดโอกาสเสี่ยงต่อการปนเปื้อนในสินค้า โดยความร่วมมือกับภาคเอกชน

• มีการจัดท ามาตรการฉุกเฉินส าหรับระบบการควบคุมด้านความปลอดภัยอาหารของสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก ในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินและลดผลกระทบต่อการด าเนินงานของกรมปศุสัตว์



• วางระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมห่วงโซ่การผลิตสินค้าปศุสัตว์ ด้วยระบบ e-inspection ท าให้มีฐานข้อมูลในองค์รวมที่
จะสามารถเชื่อมโยงสู่การออกหนังสือรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) และ National Single Window (NSW) ส าหรับ
สินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก

การพัฒนาโครงสร้างระบบออก Health Certificate เพื่อรองรับ NSW

• เข้าร่วมการใช้งานในระบบ TRACEs New Technology (TRACEs NT) ของสหภาพยุโรป เพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยงข้อมูลหนังสือ
รับรองสุขอนามัย (Health Certificate) และเป็นต้นแบบในการใช้งาน e-signature ซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับสินค้าปศุสัตว์
จากประเทศไทยเข้าสู่สหภาพยุโรป และเปิดมิติใหม่ของการพัฒนาระบบการออก Health Certificate ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์กับ
ประเทศคู่ค้าที่ส าคัญอื่นๆ



• โครงการ “ที เอ็น ที (TNT) ระบบการจัดการหนังสือรับรองสุขอนามัยส าหรับสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป” ได้รับรางวัล
ระดับดีเด่น จากโครงการรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจ าปี 2564 (DLD Quality Awards 2021) ในด้านการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนงาน เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการให้บริการสู่ระดับสากล

รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ (DLD Quality Awards 2021)



• หน่วยงาน GACC สาธารณรัฐประชาชนจีน ด าเนินการตรวจสอบมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) 
และการก ากับดูแลความปลอดภัยด้านอาหาร โรงฆ่าและช าแหละเนื้อสัตวป์ีกเพื่อการส่งออกของไทย จ านวน 11 แห่ง ได้แก่
EST. 07, 11, 23, 32, 44, 49, 119, 129, 165, 201, 266 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video conference)

การขึ้นทะเบียนโรงงานส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

• หน่วยงาน GACC สาธารณรัฐประชาชนจีน ด าเนินการตรวจสอบมาตรการการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) 
และการก ากับดูแลความปลอดภัยด้านอาหาร โรงงานรังนกและผลิตภัณฑ์ จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ EST. 205, 299, 326, 338
(รับรองโรงงานใหม่ทั้ง 4 โรงงาน) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video conference)

• ทางการจีนโดยหน่วยงาน GACC ขึ้นทะเบียนโรงงานเพื่อการส่งออกสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมเพิ่มเติม 2 โรงงาน คือ EST.293 (9/4/21), 
EST.372 (29/7/21)



• ทางการฮ่องกงโดยหน่วยงาน FEHD ให้การรับรองการส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์ปีกเพิ่มเติม 7 โรงงานคือ EST.60, 85, 94, 231, 357, 369, 370 

การขึ้นทะเบียนโรงงานส่งออกไปฮ่องกง

• ทางการฮ่องกงโดยหน่วยงาน FEHD ให้การรับรองการส่งออกสินค้าเนื้อสุกรเพิ่มเติม 1 โรงงานคือ EST.361 



• ทางการสิงคโปร์โดยหน่วยงาน Singapore Food Agency ให้การรับรองการส่งออกสินค้าสัตว์ปีกแช่เย็นเพิ่มเติม 1 โรงงาน คือ 
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด EST.03 

การขึ้นทะเบียนโรงงานส่งออกไปสิงคโปร์

• ทางการสิงคโปร์โดยหน่วยงาน Singapore Food Agency ให้การรับรองการส่งออกสินค้าสัตว์ปีกแช่แข็งเพิ่มเติม 1 โรงงาน คือ 
บริษัท เควีเอส เฟรช โปรดักส์ จ ากัด (EST.369)

• ทางการสิงคโปร์โดยหน่วยงาน Singapore Food Agency ให้การรับรองการส่งออกสินค้าสัตว์ปีกแปรรูปปรุงสุกแช่แข็งเพิ่มเติม 3 โรงงาน  
ได้แก่ บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด (EST.06) บริษัท แวนการ์ด (ประเทศไทย) จ ากัด (EST.64) และ 
บริษัท ไทยฟู้ดส์ เฟอร์เทอร์ จ ากัด (EST.315)



• กระทรวงความปลอดภัยทางอาหารและยา (Ministry of Food and Drug Safety; MFDS) สาธารณรัฐเกาหลี ให้กรมปศุสัตว์ด าเนินการ
ตรวจสอบความสอดคล้องต่อข้อก าหนดในการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปยังสาธารณรัฐเกาหลี ส าหรับโรงงานที่ขึ้นทะเบียนเพื่อการส่งออกสินค้า
ปศุสัตว์จากประเทศไทยไปสาธารณรัฐเกาหลี จ านวน 6 โรงงาน ได้แก่ EST. 07, 32, 141, 144, 192 และ 209 ในรูปแบบ on-site 
inspection และ document review และรวบรวมผลให้ทาง MFDS ในเดือนกรกฎาคม 2564

การขึ้นทะเบียนโรงงานส่งออกไปสาธารณรัฐเกาหลี



• ส านักงานแห่งชาติด้านสุขอนามัยความปลอดภัย และคุณภาพของการเกษตรและอาหารของเม็กซิโก หรือ SENASICA ได้ประกาศอนุญาตการ
น าเข้าผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดจากประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

การเปิดตลาดส่งออกสินค้าจิ้งหรีด

• ตามที่ประเทศไทยได้ยื่นขอเปิดตลาดแมลง (Novel food) กับทางสหภาพยุโรปกรมปศุสัตว์ได้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมความ
ปลอดภัยในกระบวนการผลิตแมลง (จิ้งหรีด) เพื่อการบริโภค ทางสหภาพยุโรปจึงได้ขึ้นทะเบียนรายชื่อประเทศที่สาม ที่อนุญาตให้ส่งออก
ผลิตภัณฑ์แมลงจากไทยไปยังสหภาพยุโรปได้

• ในช่วงปลายปี 2563 หน่วยงาน Department of Agriculture Water and Environment ประเทศออสเตรเลีย ได้ด าเนินการวิเคราะห์
ความเสี่ยงและให้การยอมรับการน าเข้าแมลง 3 ชนิด ได้แก่ หนอนพันธุ์ หนอนยักษ์พันธุ์ และจิ้งหรีดพันธุ์



ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานด้านส่งออก
1. ต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะวัตถุดิบอาหารสัตว์ และต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของไทยสูงกว่าคู่แข่ง
2. ผลกระทบจากการระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศผู้น าเข้า และโรงงานอุตสาหกรรมภาคการผลิต
3. ตลาดส่งออกมีจ ากัด/การกีดกันทางการค้า/มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (NTB)
4. การขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
5. การควบคุมโรคภายในประเทศ ได้แก่ FMD ในสัตว์กีบ



แผนงานของกลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์
ส าหรับจัดท าเป็นผลงานเด่น ปีงบประมาณ 2565



การออกหนังสือรับรองสุขอนามัย ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

• การลงนามอิเล็กทรอนิกส์ (e-signature) เพื่อรองรับการใช้งานออกหนังสือรับรองสุขอนามัยผ่านระบบ TRACEs NT คาดว่าจะเริ่มใช้งาน
ในช่วงเดือนตุลาคม 2564 (ปีงบประมาณ 2565)

• ส าหรับสินค้าปศุสัตว์อื่นๆ อยู่ระหว่างการจัดท าระบบออกหนังสือรับรองสุขอนามัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบ e-signature


