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3.2 ชื่อผู้ประกอบการ (TH) : ระบุช่ือผู้ประกอบการเป็นภาษาไทย โดยผู้ประกอบการที่ลงทะเบียน
ในระบบจะต้องเป็นโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ หรือผ่านการตรวจสอบจาก
เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ ทั้งน้ี การยื่นขอหนังสือรับรองสุขอนามัยผ่านระบบ NSW/E-service 
สามารถย่ืนขอได้เฉพาะผู้ประกอบการที่เป็นโรงงานผู้ผลิตเท่าน้ัน ในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่ใช่
โรงงานผู้ผลิตสินค้าจะไม่สามารถลงทะเบียนในระบบได้ ดังน้ัน การย่ืนขอหนังสือรับรอง
สุขอนามัยสําหรับผู้ประกอบการกลุ่มน้ี จะต้องติดต่อให้ทางโรงงานผู้ผลิตสินค้าเป็นผู้ย่ืนคําขอ
หนังสือรับรองสุขอนามัย  

3.3 ชื่อผู้ประกอบการ (EN) : ระบุช่ือผู้ประกอบการเป็นภาษาอังกฤษ 
3.4 EST/TH : ระบุหมายเลขรับรองโรงเชือดสัตว์ปีก โรงตัดแต่งเน้ือสัตว์หรือโรงงานแปรรูป

ผลิตภัณฑ์สัตว์ที่ได้รับจากกรมปศุสัตว์ ถ้าไม่มีข้อมูลให้เว้นว่างไว้ 
3.5 VCN : ระบุหมายเลขรับรองโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่ได้รับจากกรมปศุสัตว์ ถ้าไม่มีข้อมูลให้เว้น

ว่างไว้ (กรณีที่เป็นโรงเชือด โรงงานตัดแต่งและโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ ไม่ต้องระบุในช่องน้ี) 
3.6 NF No : ระบุหมายเลขรับรองโรงงานประเภทอ่ืน เช่น นม ไข่ เป็นต้น ที่ได้รับจากการกําหนดใน

ระบบของส่วนตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์ ถ้าไม่มีข้อมูลให้เว้นว่างไว้ (กรณีที่เป็นโรงเชือด โรงงานตัดแต่งและโรงงานแปรรูป
ผลิตภัณฑ์สัตว์ ไม่ต้องระบุในช่องน้ี) 
หมายเหตุ ผู้ประกอบการต้องกรอกข้อมูล ลงในช่อง EST/TH, VCN หรือ NF No ช่องใดช่อง
หน่ึง ไม่เช่นน้ันจะบันทึกข้อมูลเข้าในระบบไม่ได้ 

3.7 Tax Number : ระบุหมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการ 
3.8 Address : ระบุที่อยู่ของโรงงานเป็นภาษาอังกฤษ (กรณีที่โรงงานมีความประสงค์จะขอหนังสือ

รับรองสุขอนามัยสําหรับสินค้าเน้ือสัตว์ปีกสดหรือปรุงสุกส่งออกไปยังประเทศญ่ีปุ่น ให้ใช้ที่อยู่
ตามท่ีขึ้นบัญชีไว้กับกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง (MAFF) ประเทศญี่ปุ่น  

3.9 email : ระบุ email address ของโรงงาน 
3.10  Telephone/Mobile : ระบุหมายเลขโทรศัพท์ 
3.11  FAX : ระบุหมายเลข FAX ของโรงงาน 

4. หลังจากกรอกข้อมูลลงในช่องว่างและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว หากต้องการส่ง
ข้อมูลไปลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (admin) คลิกที่ “ลงทะเบียน” หากไม่ต้องการใช้ข้อมูลที่กรอก
ด้านบน คลิกที่ “ยกเลิก” 

5. เมื่อผู้ประกอบการส่งข้อมูลเพื่อลงทะเบียนในระบบเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ประกอบการยื่นเอกสารแจ้ง
ความประสงค์ขอลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบการย่ืนขอหนังสือรับรองสุขอนามัยจากกรมปศุสัตว์ผ่านระบบ 
NSW/E-service กับเจ้าหน้าที่ที่กรมปศุสัตว์ โดยกรอกข้อมูลลงในแบบคําขอลงทะเบียน (เอกสารแนบ 1) 
พร้อมแนบเอกสารประกอบการลงทะเบียนดังกล่าวข้างต้น 
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6. เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลที่ย่ืนลงทะเบียนเข้ามาในระบบ หากข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน ทางเจ้าหน้าที่ห้องออกหนังสือรับรองสุขอนามัย จะแจ้งรหัสผู้ใช้งาน (username/password) กลับไป
ทาง email address ตามท่ีผู้ได้รับมอบอํานาจแจ้งไว้  
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องย่ืนคําขอกอ่
กรณีไป 
ทะเบียนไว้ในร

ทะเบียนไว้ในร

ทะเบียนไว้ในร

7 

งน้ี 
ขอหนังสือ

ตรวจสอบ

าปศุสัตว์” 

คําขอแบบ

นการออก

ที่ขึ้นมาให้
ท)” โดย

นมัติ 
อนหรือวัน

ระบบโดย

ระบบโดย

ระบบโดย



2. ค
ข้อมูลลง
ดังเอกส

สาม

อาก

ถัดม

ลงท

ลงท

การ

ตาม

คลิกเลือกที่ชื
งในช่องว่างที
ารแนบ 2) ดั

2.1. Consign
2.2 Consign
2.3 Consign
2.4 Consign
2.5 Country
มารถแก้ไขได้ 
2.6 Port o
กาศ บรรทัดถั
2.7 Destina
มาคลิกเลือกชื
2.8 Ship/Air
2.9. Produ
ทะเบียนไว้ ไม่
2.10 Produ
ทะเบียนไว้ ไม่
2.11 Produ
รลงทะเบียนไว
2.12. Produ
มข้อมูลที่ได้ทาํ

ชื่อแบบฟอร์ม
ที่กําหนดให้ (
ดังน้ี 

nor Name : 
nor Address 
nee Name : 
nee Address
y of Origin : 
 
of loading 
ัดมาคลิกเลือก
tion : ระบุด่า
ช่ือด่านที ่  
r Line : ระบุชื
ucer nam
ม่สามารถแก้ไข
ucer Addre
ม่สามารถแก้ไข
cer EST No
ว้ ไม่สามารถแ
ucer VCN N
าการลงทะเบี

มที่ต้องการ เ
ข้อความในช

 ระบุช่ือผู้ส่งอ
 : ระบุที่อยู่ผูส้
 ระบุช่ือผู้รับสิ
s : ระบุที่อยู่ผู้
 ประเทศผู้ผลิ

 : ระบุด่านที
กช่ือด่านที ่
านของประเท
  
ช่ือสายเรือ หรื
e : ช่ือผู้
ขข้อมูลในช่อง
ess : ที่อยู่ผู้
ขข้อมูลในกล่อ
o. : หมายเลข
แก้ไขข้อมูลใน
No. : หมายเ
ยนไว้ ไม่สามา

1.1 

1.6 

รูปที่ 3 

 เช่น Form 1
ช่องว่างจะปร

อกสินค้า 
ส่งออกสินค้า 
สนิค้า 
้รับสินค้า 
ตสินค้า ระบบ

ที่นําสินค้าออก
  

ทศปลายทาง โ

รือสายการบิน
ผลิตสินค้า ระ
งน้ีได้ 
ผู้ผลิตสินค้า ร
องข้อความน้ีไ
ขรับรองโรงงา
นกล่องข้อควา
ลขรับรองโรง
ารถแก้ไขข้อมู

1.3 
1.4 

1

16 จะปราก
รากฏในหนัง

 

บจะกําหนดค่

กนอกประเทศ

 โดยคลิกเลือก

น 
ะบบจะกําหน

ระบบจะกําหน
ได้ 
าน ระบบจะกํ
มน้ีได้ 
งานผลิตอาห
มูลในกล่องข้อ

1.7 

1.

ฏหน้าจอขึ้น
สือรับรองสุข

าอัตโนมัติเป็น

ศ โดยคลิกเลื

กที่ ทางเรือ ห

นดค่าอัตโนมัติ

นดค่าอัตโนมัติ

กําหนดค่าอัตโ

ารสัตว์ ระบบ
อความน้ีได้ 

9 

มาตามรูปที่ 
ขอนามัยตาม

น “Thailand

อกที่ ทางเรือ

หรือทางอากาศ

ติตามข้อมูลที่ไ

ติตามข้อมูลที่ไ

โนมัติตามข้อมู

บจะกําหนดค่า

1.2 

1.5

1.8 

8 

 

 4 กรอก
มตําแหน่ง

d” และไม่

 หรือทาง

ศ บรรทัด

ได้ทําการ

ได้ทําการ

มูลที่ได้ทํา

าอัตโนมัติ

5 
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           2.26 

                  

           2.16 

 

            2.31 
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รูปที่ 4 



ประเภท

ปรา

 
 
 
   

 
 

หลังจาก
เรียบร้อย
หมายเหต
ครบทั้งห
 

2.13 Date o
2.14 Date o
2.15 Date 
เน้ือสัตว์ปีกดิบ
2.16 ตาราง 
ากฏ หน้าจอขึ้
  2.16
เชือด โรงตัดแ
 2.16
 2.16
 2.16
  2.16
อาหารสัตว์ ไม
 2.16
  2.16
รวดเร็วในการ
ข้อมูลที่ค้างไว้

หลัง
ที่กดเพ่ิมข้อมู
ยแล้วให้คลิกที
ตุ กรณีที่โรงง

หมด โดยข้อมูล

of slaughter 
of cutting (d
 of process
บ ไม่ต้องกรอ
Producer : ต
ขึ้นมา ตามรูป
6.1 Type : 
แต่ง Cold sto
6.2 Name : ร
6.3 Address 
6.4 Approve
6.5 VCN No.
ม่ต้องกรอกขอ้
6.6 Date : ระ
6.7 “ค้างค่าเดิ
รกรอกข้อมูล
ว้อยู่ ได้แก่ “N

จากกรอกข้อ
มูลเข้าในระบบ
ที่ “บันทึก” เมื
งานแต่ละประ
ลจะถูกดึงไปอ

 (day/mont
ay/month/y
ing (day/m
กข้อมูลในช่อ
ตารางแสดงร
ที ่5 ให้กรอก
 คลิกที่   
orage หรือ โ
ระบุช่ือโรงงาน
 : ระบุที่อยู่ขอ
e No. : ระบุห
. : ระบุหมาย
อมูลลงในช่อง
ะบุวันที่ทําการ
ดิม” คลิกในช่
 ทั้งน้ีต้องคลิ
Name, Addr

อมูลเรียบร้อย
บแล้ว จะกลับ
มื่อบันทึกข้อมู
ะเภทมีมากกว่
อยู่ในหน้าที ่3 

2.16.1 
2.16.2 
2.16.3 

2.16.4 
2.16.5 
2.16.6 

h/year) : ระ
year) : ระบุวั
onth/year) 
งน้ี) 
ายละเอียดผู้ผ
รายละเอียดล
จะปรากฏเ

รงงานแปรรูป
น 
องโรงงาน 
หมายเลขรับรอ
ยเลขรับรองโร
งน้ี) 
รผลิตสินค้า เช
ช่องสี่เหลี่ยม เ
ลิกที่ช่องสี่เหลี
ess, Approv

แล้วและต้อง
บสู่หน้าจอตา
มูลเข้าในระบบ
า 1 โรงงาน ใ
 ของหนังสือรั

รูปที่ 5 

บุวัน เดือน ปี
ัน เดือน ปี ที่

 : ระบุวัน เดื

ผลิตสินค้า ซึ่ง
ลงในตาราง ดัง
เมนูขึ้นมาให้
ปผลิตภัณฑ์” 

องโรงงาน 
รงงานผลิตอาห

ช่น กรณีโรงเชื
เมื่อต้องการให
ลี่ยมไว้ก่อนจะ
ve No. หรือ V

การส่งข้อมูล
ามรูปที่ 5 เ
บแล้ว หน้าจอ
 ให้ใส่ข้อมูลขอ
รับรองสุขอนา

ป ที่เชือด 
ตัดแต่งสินค้า

ดือน ปี ที่นําสิ

งวิธีการกรอกข
ังน้ี 
เลือกประเภ

 

หารสัตว์ (โรง

ชือด ให้ระบุวั
ห้ข้อมูลเดิมค้า
ะคลิก “เพ่ิม” 
VCN No. แล

เข้าในระบบใ
หมือนเดิม ห
อจะถูกปิดลง 
องโรงงานทุกโ
ามัย 

2.16.7 

 
นค้าไปแปรรูป

ข้อมูล ให้คลิก

ทโรงงาน ได้

งานที่ไม่ใช่โรง

วันที่เชือด เป็น
างอยู่ เพ่ือควา
 หรือ “บันทึ
ะ Date”  

ให้คลิกที่ “
ากกรอกข้อมู

 
โรงงาน ทุกปร
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ป (สินค้า

กที่     จะ

ด้แก่ “โรง

งงานผลิต

นต้น 
ามสะดวก
ทึก” โดย

“เพ่ิม” ซึ่ง
มูลทั้งหมด

ระเภทจน

 



ปฏิทินขึ้น
หนังสือรั

 

 

 

(หากต้อง
หมายเลข

(กรณี FO
ว่างไว้) 

หน้าข้อค

value) ใ

 

 

2.17 Date o
นมาให้เลือกว
ับรองสุขอนาม
2.18 Date o
  2.18
เดียวกับวันทีเ่
  2.18
ตรวจเป็นวันเ
  2.18
ตรวจเป็นวันเ
  2.18
ตรวจเป็นวันเ
2.19 Invoice
งการให้แสดง
ข Invoice ใน
2.20 DLD Se
2.21 Contai
2.22. Rema
ORM 16 ปร

2.23 Suitab
ความ 
2.24 Type o
2.25 Total v
ให้ใส่ 0.00 
2.26 เลขที่ใบ
2.27 Extra R
  2.27
แล้วไม่มีกระบ
  2.27
แต่งแล้วมีการ
  2.27
หลังจากตัดแ

 of departur
วันที่ ทั้งน้ีวัน
มัย 
of inspection
8.1 สินค้าเน้ือ
เชือดและวันที
8.2 สินค้าเน้ือ
ดียวกับที่นําไป
8.3 สินค้าเน้ือ
เดียวกับวันทีน่
8.4 สินค้าเน้ือ
เดียวกับวันทีน่
e No. : ระบ
งคําว่า Invoic
นหนังสือรับรอ
eal No. : ระบ
ner : ระบุหม

ark of coun
ระเทศญี่ปุ่น ไ

le for : ระบุ

of goods : ค
 value (Baht)

บขนสินค้า : ร
Remark : ระบ
7.1 Frozen f
บวนการอ่ืนๆเ
7.2 Frozen p
รนําไปผ่านกร
7.3 Frozen 
ต่งแล้วมีการน

re : ระบุวันที
ที่เรือออกต้อ

n (day/mon
อสัตว์ปีกดิบ (
ที่ตัดแต่ง 
อสัตว์ปีกที่ผ่าน
ปผลิต (Date 
อสัตว์ปีกกลุ่มกึ
นําไปแปรรูป (
อสัตว์ปีกแปรร
นําไปแปรรูปป
บุหมายเลข in
ce จะต้องใส
องสุขอนามัย ไ
บุหมายเลข S
มายเลขตู้คอน
ntry : ระบุ R
 ไม่มี remark 

บุประเภทของ

คลิกเลือกประเ
) : ระบุมูลค่า

ระบุเลขที่ใบขน
บุประเภทของ

 fresh chicke
เพ่ิมเติม เช่น 

 prepared ch
ระบวนการอ่ืน
 semi-coo
นําไปผ่านควา

ที่เรือออก โดย
องเป็นวันเดีย

nth/year) : ร
(Frozen fre

นการเตรียม (F
 of processin
ก่ึงสุก (Froze
(Date of pro
รูปปรุงสุก (Fr
ปรุงสุก (Date 
nvoice โดยระ
ส่คําว่า invoic
 ไม่ต้องระบุขอ้
Seal ของกรม
นเทนเนอร์ 
Remark ที่มีเ
 เพ่ิมเติม จึงไ

สินค้าว่าเป็นอ

เภทสินค้าที่  
สินค้า หน่วย

นสินค้า (กรม
งสินค้า ดังน้ี 
en/duck me
 เสียบไม้ คลกุ
hicken/duck
นๆเพ่ิมเติม เช่
ked chicke
มร้อนแต่ยังไม

ยพิมพ์วันที่ลงใ
วกันกับวันที่อ

ะบุวันที่ตรวจ
esh chicken

Frozen prep
ng) เช่น นําไป
en semi-coo
ocessing) 
rozen fully 
 of processin
ะบบจะแสดง
ce ลงในช่อ
อมูลลงในช่อง
ปศุสัตว์ 

เพ่ิมเติมของแ
ไม่ต้องคลิกเลื

อาหารคนหรือ

   
เป็น บาท กร

ศุลกากร) 
 
eat : สินค้าปร
กส่วนผสม อัด
k meat : สินค
น เสียบไม้ คล
en/duck m
ม่ถึงระดับอุณ

ในช่องหรือคลิ
ออกเอกสารห

สินค้า มีรายล
n/duck mea

pared chicke
คลุกกับส่วนผ

oked chicken

 cooked ch
ng) 
ค่าออกมาเฉพ
งว่างด้วย) ก
น้ี  

แต่ละประเทศ 
อกข้อมูลลงใน

ออาหารสัตว์ โ

ณีสินค้าตัวอย

ระเภทเน้ือสัต
เป็นบล็อก เป็
ค้าประเภทเน้ื
ลุกส่วนผสม อั

meat : สินค้า
หภูมิที่ใช้ในก

ลิกที่   จ
หรือหลังจาก

ละเอียด ดังน้ี 
at) : วันที่ตรว

en/duck mea
ผสม เสียบไม ้
n/duck mea

hicken mea

พาะข้อมูลที่ก
กรณีที่ไม่ต้องก

 โดยคลิกเลือ
นช่องว่าง ให้ป

 โดยคลิกเลือก

ย่าง (no com

ตว์ปีกดิบที่นําไ
ปนต้น 
น้ือสัตว์ปีกที่หล
 อัดเป็นบล็อก 
าประเภทเนื้อ
ารทําสุก  
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จะปรากฏ
วันที่ออก

 
วจเป็นวัน

at) : วันที่
 
at) : วันที่

at) : วันที่

รอกลงไป 
การแสดง

กจาก   
ปล่อยเว้น

กที่วงกลม

mmercial 

ไปตัดแต่ง

ลังจากตัด
 เป็นต้น 
อสัตว์ปีกที่



 

น้ี จะไม่ป

ขึ้นมา ต
หน้าต่าง 

ข้อความ

รายละเอี

  2.27
2.28 Note t
ปรากฏบนหน้
2.29 Mark Im
ามรูปที่ 6  เลื
 หากไม่แนบไ
 

        

2.30 Mark 
น้ีจะปรากฏใต
2.31 ตารางร
อียดลงในช่องว

2.31
2.31

หากไม่มีชนิด
2.31

(หากเลือกชนิ
2.31
2.31
2.31
 

7.4 Frozen fu
to DLD : ใช้ส
้าหนังสือรับรอ
mage : ใส่รูป
ลือกไฟล์ภาพ
ไฟล์ภาพ ในห

 Description
ต้รูปภาพ (หา
รายการสินค้า 
ว่าง ดังน้ี 
1.1 Number 
1.2 Type o
หีบห่อสินค้าที

1.3 Other U
นิดหีบห่อในขอ้
1.4 Descript
1.5 Net weig
1.6 Gross we

ully cooked c
สําหรับเขียนข้
องสุขอนามัย)
ป trade mar
จากแฟ้มที่ต้อ
น้าใบรับรองส

 : ระบุรายล
กมีรูป trade 
 : เพ่ิมข้อมูลร

 of package
f package 
ที่ต้องการให้เลื
Unit : ถ้าชนิด
อ 2.31.2 มาแ
ion of good
ght (kg) : ระบ
eight (kg) : ร

 chicken/duck
ข้อความถึงเจ้า
) 
rk ในใบรับรอ
องการ และก
สุขอนามัยจะป

รูปที่ 
ละเอียดของ t
 mark) 
รายการสินค้า 

e : ระบุจํานวน
 : คลิกที่     
ลอืก ให้เติมชน
ดหีบห่อสินค้า
แล้ว ไม่ต้องเติ
ds : ระบุรายล
บุนํ้าหนักสุทธิ
ระบุนํ้าหนักสุท

k meat : สินค้
าหน้าที่กรมปศ

องสุขอนามัยโ
ดปุ่ม “open
ปรากฏข้อควา

 6 
rade mark 

 โดยคลิกที่   

นหีบห่อสินคา้
จะปรากฏหน้
นิดหีบห่อลงช
าไม่มีให้เลือก 
ติมรายละเอียด
ละเอียดสินค้า 
ธิของสินค้า 
ทธิของสินค้าร

ค้าประเภทเนือ้
ศุสัตว์ (รายละ

ดยคลิกที่ “เพิ
n” ภาพที่เลื
าม “No Mark

 โดยกรอกข้อ

    จะปรากฏห

า 
น้าจอขึ้นมาให้
ช่อง Other U
 สามารถใส่ชนิ
ดลงในช่องน้ี) 
 

รวมบรรจุภัณฑ

อสัตว์ปีกแปรรูป
ะเอียดที่พิมพ์

พ่ิม” จะปราก
ลือกจะปราก
k” 

อความลงในช่อ

หน้าจอดังรูปที

ห้เลือกชนิดหีบ
nit 
นิดหีบห่อลงใน
 

ฑ์ 
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ปปรุงสุก 
์ลงในช่อง

กฏหน้าจอ
ฏขึ้นมาท่ี

 

องว่าง ซึ่ง

ที่ 7 กรอก

บห่อสินค้า 

นช่องน้ีได้ 



หลังจาก
เรียบร้อย
 

กดที่ปุ่ม 
ไฟล์แนบ
เน้ือสัตว์ปี

นามโดยส

ลงนามโด

สัตวแพท

หลัง
ที่กดเพ่ิมข้อมู
ยแล้วให้คลิกที

2.32 เอกสา
 “เพ่ิม” จะปร
บจะถูกเพ่ิมเข้
ปีกปรุงสุกที่สง่

 2.32
สัตวแพทย์ปร
 2.32
ดยสัตวแพทย์ป
 2.32
ทย์ประจําโรง
 2.32

จากกรอกข้อ
มูลเข้าในระบบ
ที่ “บันทึก” เมื

รแนบ : เพ่ิม
รากฏหน้าจอขึ
้าในระบบ ทั้ง
งออกไปยังปร

2.1 หนังสือรับ
ระจําโรงงาน 
2.2 รายละเอีย
ประจําโรงงาน
2.3 รายงานก
งาน 

2.4 ใบขนสินค้

อมูลเรียบร้อย
บแล้ว จะกลับ
มื่อบันทึกข้อมู

มเอกสารแนบ
ขึ้นมา ตามรูป
งน้ี ในการยื่น
ระเทศญี่ปุ่น (

บรองการตรวจ

ยดผลิตภัณฑ์ใ
น 
การตรวจสอบ

ค้าขาออก (สาํ

2.31.

2.31

แล้วและต้อง
บสู่หน้าจอตา
มูลเข้าในระบบ

รูปที่ 7 

เพ่ือใช้ประกอ
ปที่ 8 เลือกไ
นขอหนังสือรับ
Health cert

จเน้ือสัตว์และ

ในตู้สินค้า (C

บย้อนกลับสิน

าเนา) 

.1 
2.31.2
2.31.3
2.31.4

.5 

การส่งข้อมูล
ามรูปที่ 5 เ
บแล้ว หน้าจอ

อบการพิจารณ
ไฟล์แนบจากแ
บรองสุขอนาม
ificate Form

ะผลิตภัณฑ์สัต

hecklist of 

นค้า (Meat t

2 
3 
4 

เข้าในระบบใ
หมือนเดิม ห
อจะถูกปิดลง 

ณาออกหนังสือ
แฟ้มที่ต้องกา
มัยสําหรับสิน

m 16) ให้แนบ

ตว์ส่งออกต่างป

 product ite

 traceability

2.31

ให้คลิกที่ “
ากกรอกข้อมู

 

อรับรองสุขอน
ร และกดปุ่ม 

นค้าเน้ือสัตว์ปี
บเอกสารประก

ประเทศ (สพ

ms in conta

y form) ที่ลง

1.6 
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“เพ่ิม” ซึ่ง
มูลทั้งหมด

 

นามัยโดย
 “open” 
ปกสดและ
กอบ ดังน้ี  

ส.1) ที่ลง

ainer)  ที่

งนามโดย



 
 
3. 

ระบบ แล
รูปที่ 9  

 

4. 
ตรวจสอบ
ปรากฏขึ้
หมายเลข

 

 หลังจากกรอก
ละแถบเมนูจะ
 

 หลังจากที
บความถูกต้อ
ขึ้นมาเป็นหนัง
ขเอกสารที่แส

กข้อมูลลงในช
ะปรากฏเมนูเพ

ที่บันทึกข้อมูล
งก่อนส่งให้ ส
งสือรับรองสุข
สดงบริเวณมุม

ช่องว่างเรียบร้
พ่ิมขึ้นมาอีก 

ลเข้าในระบบ
สพส. พิจารณา
ขอนามัยฉบับร
บนขวาเป็นเล

ร้อยแล้ว คลิก
2 เมนู ได้แก่ 

รูปที่ 9 

บแล้ว หากต้อ
า คลิกที่ “PR
ร่าง ตามรูปที่
ลขที่คําขอ)  

รูปที่ 8 

กที่ปุ่ม “บันทึก
 “PREVIEW H

องการดูหนังสื
REVIEW HC” 
ที่ 10 (มีคําว่

ก” ข้อมูลทั้งห
 HC” และ “ส

สือรับรองสุขอ
 โดยเมื่อคลิกท
า draft ในเ

 

หมดจะถูกบัน
ส่ง สพส. พิจา

อนามัยฉบับร่
ที่ปุ่มน้ีจะมีหน
เอกสาร ไม่มีค

14 

 

นทึกเข้าใน
รณา” ดัง

 

ร่างเพื่อใช้
น้าจอใหม่
ครุฑ และ
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รูปที่ 10 

5. หลังจากที่ตรวจสอบความถูกต้องในเอกสารฉบับร่างเรียบร้อยแล้ว หากต้องการส่งคําขอให้ สพส. คลิก
ที่ “ส่ง สพส. พิจารณา” คําขอและเอกสารแนบทั้งหมดจะถูกส่งไปให้เจ้าหน้าที่เพ่ือทําการตรวจสอบ หากยังไม่
ต้องการส่งคําขอให้ สพส. สามารถบันทึกเข้าในระบบไว้ก่อน และสามารถนํากลับมาส่งภายหลังได้ ทั้งน้ี หาก
ไม่ต้องการใช้คําขอฉบับน้ีสามารถยกเลิกคําขอได้ โดยคลิกที่ “ยกเลิก” 

6. หากผู้ประกอบการต้องการย่ืนคําขอหนังสือรับรองสุขอนามัยฉบับใหม่ ที่มีข้อมูลซ้ําๆกับฉบับที่ย่ืนขอ
ไปก่อนน้ี เช่น  consignee / consignor / รายการสินค้า สามารถทําได้โดยหลังจากที่กรอกข้อมูลและกด
บันทึกคําขอฉบับแรกเรียบร้อยแล้ว ให้กลับขึ้นไปที่หน้าจอด้านบน จะปรากฏปุ่ม “คัดลอก” ขึ้นมา เมื่อคลิกที่ 
“คัดลอก” จะกลายเป็นคําขอฉบับใหม่ โดยข้อมูลต่างๆจะเป็นข้อมูลที่ระบบคัดลอกมาจากคําขอฉบับเดิม 
เพ่ือให้ความสะดวกในการกรอกข้อมูลกรณีที่คําขอฉบับใหม่มีข้อมูลคล้ายคลึงกับฉบับเดิม  ง่ายต่อการทําซ้ํา
หรือแก้ไขข้อมูลบางส่วนเพ่ือย่ืนขอฉบับใหม่ต่อไป  

หมายเหตุ 

1. กรณีที่ระบบมีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ใน 1 วันทําการ ทางสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์จะแจ้งให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนเป็นการย่ืนขอหนังสือรับรองสุขอนามัยผ่านระบบเอกสารท่ีเป็น
กระดาษ (Manual) แทน จนกว่าจะสามารถใช้งานระบบได้ตามปกติ 

2. แบบคําขอหนังสือรับรองสุขอนามัยที่ย่ืนผ่านระบบ E-service ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ย่ืน จะ
ได้รับการอนุมัติภายในวันที่ย่ืน (หากตรวจสอบแล้วเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน) 

 ส่วนคําขอที่ย่ืนหลังจากเวลา 12.00 น. ของวันที่ย่ืน จะได้รับเอกสารในวันรุ่งขึ้นหลังจากวันที่ย่ืน 
(หากตรวจสอบแล้วเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน)  



 การต

ระบบอยู่

1. เ
Health 

 
ตรว

 
 

2. ก
ที่ “รายก
 
 

ตรวจสอบสถ

หลัง
ยู่ในระหว่างกา

เมื่อเข้าสู่ระบ
 certificate สิ
1.1  วันที่ย่ืน
วจสอบสถานะ
1.2 เลขที่คําข

กรอกรายละเอี
การคําขอใบรบั
2.1 “เลขทีค่าํ
2.2 “วันที่ย่ืน
2.3  “แบบฟ

ถานะคําขอหน

จากที่ผู้ประก
ารดําเนินการใ

บแล้วและปร
สนิค้าปศุสัตว์”
คําขอ และ ถึ
ะ  
ขอ : ระบุเลขท

อียดลงในช่อง
บรองคุณภาพ
าขอ” แสดงเล
นคําขอ” แสดง
อร์ม” แสดงชื

นังสือรับรองส

กอบการยื่นคํา
ในขั้นตอนใด โ

รากฏหน้าจอต
” จะปรากฏห
งวันที ่: คลิกที

ทีค่ําขอที่ต้อง

งว่างให้เรียบร้
พสินค้าด้านปศ
ลขที่คําขอตาม
งวันที่ย่ืนคําขอ
ช่ือแบบฟอร์ม

1.1 
1.2 

สุขอนามัย 

าขอเข้าในระบ
 โดยตรวจสอบ

รูปที่ 1 

ตามรูปที่ 1 
หน้าจอตามรูป
ที่  จะปรา

การตรวจสอบ

รูปที่ 2 
้อยและกดปุม่
ศุสัตว์” ตามรู
มลําดับจากน้อ
อตามวันที่ที่เลื
ของคําขอ 

บบแล้ว สามา
บได้ตามขั้นตอ

คลิกเข้าไปที
ปที ่2 ซึ่งมีราย
ากฏปฏิทินขึ้น

บสถานะ 

ม “ค้นหา” จะ
ปที่ 3 โดยราย
อยไปมากและ
ลอืก เรียงตาม

1.1 

ารถตรวจสอบ
อน ดังน้ี 

ที่ “สอบถามส
ยละเอียด ดังน้ี
มาให้เลือกวัน

ะปรากฏเลขที
ยละเอียดแต่ล
ะตามวันที่ที่เลื
มลําดับจากน้อ

 

บได้ว่าคําขอที่

สถานะคําขอใ
น้ี 
นที่ย่ืนคําขอทีต่

ที่คําขอที่ต้องก
ละหัวข้อ มีดัง
ลอืก 
อยไปมาก 
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ที่ย่ืนเข้าใน

 

ใบรับรอง 

ต้องการ

 

การ แสดง
น้ี 



การ

ขอก

อนุม

สุขอ
 

3. 
คําขอ ซึ่ง
สพส. พิจ

สําหรับคํ
จะสามาร
เอกสารที
กลับมาแ

 

2.4 “สถานะ
 2.4.
 2.4.2
 2.4.
รตรวจสอบขอ
 2.4.
กลับมาให้ทาง

2.4.5
มัติ 

2.4.
อนามัยออกจา

 คลิกเลือกเลข
งในกรณีที่เอก
จารณาได้ตาม

คําขอ
คําขอที่ส่งให้ ส
รถดึงกลับมาแ
ที่ผ่านการตรว
แก้ไขได้ 

2.1 

” แสดงสถาน
1 ยกเลิก : คํา
2 ย่ืนคําขอ : 
3 รอตรวจสอ
องเจ้าหน้าที่ 
4 รอแก้ไข : 
งผู้ย่ืนคําขอแก้
5 รอพิจารณา

6 อนุมัติ :
ากระบบได้ 

ขที่คําขอที่ต้อ
กสารอยู่ในสถ
มขั้นตอนการยื
อที่อยู่ในสถาน

 สพส. พิจารณ
แก้ไขได้ในขั้น
จสอบเรียบร้อ

2.2 

นะคําขอว่าอยู่
าขอฉบับน้ีถูก
 กรอกข้อมูลใน
อบ : กรอกข

 เจ้าหน้าที่ตร
ก้ไข หรือผู้ประ
าอนุมัติ : คําข

: เจ้าหน้าที

องการ จะปรา
ถานะ “ย่ืนคํา
ย่ืนคําขอ 
นะ “รอตรวจ

ณาแล้ว แต่ทาง
นตอนน้ี ซึ่งเอ
อยแล้ว อยู่ใน

ในระหว่างกา
กยกเลิก 
นคําขอแล้ว แ
ข้อมูลในคําขอ

รวจสอบเอกส
ะกอบการดึงค
ขอผ่านการตร

ที่อนุมัติคําขอ

รูปที่ 3 

ากฏหน้าจอแส
าขอ” ผู้ประ

จสอบ” จะมีเม
งผู้ประกอบกา
กสารที่ดึงกลับ

นสถานะ “รอพิ

รูปที่ 4 

ารดําเนินการขั

แต่ยังไม่ส่ง สพ
อแล้ว และส่ง

ารแล้วและพบ
คําขอที่ย่ืนไปแ
รวจสอบเรียบ

อเรียบร้อยแล้

สดงข้อมูลตาม
ะกอบการสาม

มนู “ดึงกลับแ
ารพบข้อผิดพ
บมาแก้ไขจะเ
พิจารณาอนุมั

2.3 

ขั้นตอนใด โดย

พส. พิจารณา 
 สพส. พิจาร

บข้อผิดพลาด
แล้วกลับมาแก
ร้อยแล้ว อยู่ใ

ล้ว และสามาร

มที่ได้กรอกไว้
มารถกรอกข้อ

แก้ไข” เพ่ิมขึ้น
พลาดและต้อง
เปลี่ยนสถานะ
ัติ” หรือ “อน

ยมีรายละเอีย

 
รณาแล้ว อยู่ใน

ดในคําขอที่ย่ืน
ก้ไข 
ในระหว่างรอ

รถพิมพ์หนังสื

ว้แล้วในขั้นตอ
อมูลเพ่ิมเติม 

นมาตามรูปที่ 
งการนํากลับม
ะเป็น “รอแก้ไ
นุมัติ” จะไม่ส

2.4 
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ยด ดังน้ี 

นระหว่าง

น จึงส่งคํา

เจ้าหน้าที่

สือรับรอง

 

อนการย่ืน
 และส่งให้ 

 4 เพ่ือใช้
มาแก้ไข ก็
ไข” ทั้งน้ี 
ามารถดึง
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รูปที่ 5 

ส่วนคําขอที่ผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ในหน้าจอแสดงข้อมูล จะมีเมนู “พิมพ์ HC” 
ปรากฏขึ้นที่ท้ายหน้าจอตามรูปที่ 5 ผู้ประกอบการสามารถคลิกที่ “พิมพ์ HC” จะปรากฏหน้าจอแสดงหนังสือ
รับรองสุขอนามัยที่ได้รับการอนุมัติ ซึ่งผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาต จะสามารถพิมพ์เอกสารออกมาได้ โดย
เอกสารจะมีทั้งหมด 2 ชุด คือ ต้นฉบับ (ORIGINAL) และ สําเนา (COPY) ตามรูปที่ 6  

 

    

รูปที่ 6 
 
หากผู้ประกอบการต้องการยื่นคําขอฉบับใหม่ สามารถย่ืนผ่านเมนูน้ีได้โดยเลือกคําขอที่

ต้องการคัดลอก และคลิกที่ “คัดลอก” จะกลายเป็นเลขคําขอฉบับใหม่โดยใช้ข้อมูลที่ระบบคัดลอกมาจากเลข
คําขอเดิม 
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 การลงนามของเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ในหนังสือรับรองสุขอนามัย 

  เมื่อผู้ประกอบการพิมพ์หนังสือรับรองสุขอนามัยออกจากระบบแล้ว สามารถนํามายื่นให้
เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ลงนามได้ที่ ห้องออกหนังสือรับรองสุขอนามัย ส่วนตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ 
สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ช้ัน 2 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์ พญาไท โดยมี
ขั้นตอน ดังน้ี 

1. นําหนังสือรับรองสุขอนามัยที่พิมพ์ออกจากระบบ (ต้นฉบับและสําเนา) มาประทับตราครุฑและชื่อ
ผู้อนุมัติให้เรียบร้อยและนําเอกสารมาย่ืนให้ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจเอกสาร พร้อมแนบใบคําขอ (เอกสารแนบ 3) 
และสมุด Log book ที่ระบุรายละเอียดของหนังสือรับรองสุขอนามัยที่นํามายื่นให้เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ลงนาม  

2. เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ผู้มีอํานาจลงนามในเอกสาร สมุด Log book และลงบันทึกในสมุด Log book 
หมายเลขหนังสือรับรองสุขอนามัย  

3. ผู้ประกอบการรับหนังสือรับรองสุขอนามัยที่ลงนามแล้วจากเจ้าหน้าที่และตรวจสอบความถูกต้อง
เรียบร้อย นําเอกสารฉบับสําเนาคืนให้เจ้าหน้าที่และเก็บต้นฉบับเก็บไว้ 

หมายเหตุ 

1. กระดาษที่ใช้พิมพ์หนังสือรับรองสุขอนามัย ใช้ขนาด A 4 สีขาวปกติ ความหนาไม่น้อยกว่า 70 แกรม 
2. กรณีที่ผู้ประกอบการได้รับการอนุมัติคําขอแล้ว แต่ไม่นําหนังสือรับรองสุขอนามัยมายื่นให้เจ้าหน้าที่

สัตวแพทย์ผู้มีอํานาจลงนามภายใน 3 วัน กรมปศุสัตว์จะพิจารณายกเลิกหนังสือรับรองสุขอนามัยฉบับน้ัน และ
พิจารณาแจ้งไปยังประเทศปลายทางให้ทราบต่อไป  
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 การย่ืนขอแก้ไขหนังสือรับรองสุขอนามัย 

  เอกสารที่ได้รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบการจะไม่สามารถแก้ไขด้วย
ตนเองได้ หากผู้ประกอบการต้องการจะแก้ไขรายละเอียดในเอกสาร จะต้องทําหนังสือแจ้งความประสงค์ผ่าน
สัตวแพทย์ประจําโรงงานมายังสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เพ่ือพิจารณาออกเอกสาร
ฉบับแก้ไข โดยขั้นตอนการขอแก้ไขเอกสารมีดังน้ี 

1. ผู้ประกอบการทําหนังสือแจ้งความประสงค์ขอหนังสือรับรองสุขอนามัยฉบับแก้ไขพร้อมแนบหนังสือ
รับรองสุขอนามัยฉบับเดิมที่ได้รับการอนุมัติและเอกสารที่แสดงรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการแก้ไข เช่น BL 
เป็นต้น ให้สัตวแพทย์ประจําโรงงานตรวจสอบและลงนามก่อนและนําเอกสารท้ังหมดมาย่ืนที่ห้องออกหนังสือ
รับรองสุขอนามัย ส่วนตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
กรมปศุสัตว์ 

2. เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจเอกสารตรวจสอบรายละเอียดที่ขอแก้ไขในเอกสาร หากพบว่าเอกสารท่ีย่ืนไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจเอกสารจะส่งเอกสารกลับไปให้ผู้ประกอบการทําการแก้ไขให้ถูกต้องและ
นํามายื่นใหม่ 

 หากเอกสารท่ีย่ืนครบถ้วนและถูกต้อง เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจเอกสารจะทําการแก้ไขรายละเอียดในเอกสาร
และออกเอกสารฉบับแก้ไขให้กับผู้ประกอบการ ดังน้ี 

 2.1 หากผู้ประกอบการสามารถนําต้นฉบับเดิมมาคืนให้กับเจ้าหน้าที่ที่กรมปศุสัตว์ได้ และรายละเอียด
ที่ขอแก้ไขไม่ใช่ประเด็นสําคัญ เจ้าหน้าที่อาจพิจารณาออกเอกสารเลขที่เดิมให้ได้โดยพิจารณาเป็นกรณีไป 

 2.2 หากผู้ประกอบการนําเอกสารต้นฉบับเดิมมาคืนให้กับเจ้าหน้าที่ที่กรมปศุสัตว์ไม่ได้ หรือเอกสาร
ฉบับเดิมถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ด่านประเทศปลายทางแล้ว เจ้าหน้าที่จะออกเอกสารฉบับแทน (Replacement) 
พร้อมหนังสือช้ีแจง (To whom) ให้กับผู้ประกอบการแทนเอกสารฉบับเดิม 

3. เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจเอกสารแก้ไขรายละเอียดในหนังสือรับรองสุขอนามัยสัตว์ และส่งให้เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์
ทําการอนุมัติและลงนามในเอกสาร 

4. ผู้ประกอบการรับหนังสือรับรองสุขอนามัยที่ลงนามแล้วจากเจ้าหน้าที่และตรวจสอบความถูกต้อง
เรียบร้อย นําเอกสารฉบับสําเนาคืนให้เจ้าหน้าที่และเก็บต้นฉบับเก็บไว้ 

หมายเหตุ 

1. กรณีที่ผู้ประกอบการต้องการแก้ไขหนังสือรับรองสุขอนามัยที่ได้รับการอนุมัติแล้วแต่ยังไม่มีการลงนาม
ในหนังสือรับรองสุขอนามัยโดยเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ผู้มีอํานาจลงนาม ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนการขอแก้ไข
หนังสือรับรองสุขอนามัยดังกล่าวข้างต้นเช่นกัน 
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