
การขึ้นทะเบียนผู้ผลิตสินค้าอาหารส่งออกไปจีน ตามระเบียบฉบับใหมข่องจีน (ระเบียบ 248-249) 

 
ระเบียบใหม่ของจีนในการน าเข้าสินค้าอาหาร ประกาศโดยส านักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (General 
Administration of Customs of the People's Republic China: GACC) จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 
เป็นต้นไป 

 ระเบียบฉบับที่ 248 ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารน าเข้าจากต่างประเทศ (Regulations on the 
Registration and Administration of Overseas Producers of Imported Food: Decree 248)  

 ระเบียบฉบับที่ 249 ว่าด้วยมาตรการความปลอดภัยส าหรับอาหารน าเข้าและส่งออก (Administrative 
Measures on Import and Export Food Safety: Decree 249) 

 ระเบียบดังกล่าวก าหนดให้ผู้ผลิตอาหารจากต่างประเทศต้องมีการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงาน GACC ก่อนการ
ส่งออกไปยังจีน โดยแบ่งสินค้าเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มสินค้าที่ต้องขึ้นทะเบียนผ่านหน่วยงานก ากับดูแล (Competent 
Authority: CA) และ 2) กลุ่มสินค้าที่ขึ้นทะเบียนโดยตรงกับ GACC 
 
โดยการทะเบียนตามระเบียบ 248 จะต้องมีเอกสารประกอบตามที่ระบุในข้อ 8 ของระเบียบ ดังนี้ 

1. หนังสือรับรองโดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลของไทย ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ และ 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขึ้นอยู่กับชนิดของกลุ่มสินค้าที่ขึ้นทะเบียน 
2. รายช่ือผู้ผลิต และค าขอจดทะเบียนของผู้ผลิต 
3. เอกสารยืนยันตัวตนของผู้ผลิต เช่น ใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานผู้ก ากับดูแลของไทย เป็นต้น 
4. เอกสารรับรองจากหน่วยงานผู้ก ากับดูแลของไทย ที่แสดงว่าผู้ผลิตปฏิบัติสอดคล้องกับกฎระเบียบของจีน  
5. รายงานการตรวจประเมินผู้ผลิต ที่ด าเนินการโดยหน่วยงานผู้ก ากับดูแลของไทย 

 
  



 
1. กลุ่มสินค้าที่ต้องขึ้นทะเบียนผ่าน CA ของไทย จ านวน 18 ชนิด 

กลุ่มสินค้า เงื่อนไขการขึน้ทะเบียน 
4 ชนิด ได้แก่ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
จากเนื้ อสั ตว์  ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 
ผลิตภัณฑ์นม รังนกและผลิตภัณฑ์
จากรังนก 

1. ผู้ผลิตที่ขึ้นทะเบียนกับจีนเรียบร้อยแล้ว การขึ้นทะเบียนดังกล่าวยังคงมีผล
ใช้บังคับใชต้่อไป จนกว่าทะเบียนจะสิ้นอาย ุซึ่งหากทะเบียนหมดอายุหลัง 
วันที่ 1 ม.ค. 65 ขอให้ผู้ผลิตด าเนินการขึ้นทะเบียนตามระเบียบ 248 กับ CA 
เดิมของไทย 
 
2. ผู้ผลิตรายใหม่ที่ไม่เคยได้รับการขึ้นทะเบียน หรือจะส่งออกครั้งแรก 
ก่อนวันที่ 31 ธ.ค. 64 สามารถขอขึ้นทะเบียนผ่าน CA ตามระเบียบเดิม หรือปฏิบัติ
ตามระเบียบ 248 ก็ได ้
หลังวันที่ 1 ม.ค. 65 ขึ้นทะเบียนผ่าน CA โดยปฏิบัติตามระเบียบ 248 
 
 

14 ชนิด ได้แก่ ไส้ส าหรับท าไส้กรอก 
ผลิตภัณฑ์ผึ้ง ไข่และผลิตภัณฑ์จาก
ไข่ น้ ามันและไขมันเพื่อการบริโภค 
ผลิตภัณฑ์จากแป้งส าเร็จรูปยัดไส้ 
ธัญพืชเพื่อการบริโภค ผลิตภัณฑ์จาก
ธัญพืชบดเพื่อการอุตสาหกรรมและ
ข้าวมอลล์ ผักสด ผักอบแห้งและถั่ว
อบแห้ง เครื่องปรุงรส ถั่วและเมล็ด
พืช ผลไม้แห้ง เมล็ดกาแฟและเมล็ด
โกโก้ที่ไม่ผ่านการคั่ว อาหารจ าเพาะ
เพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ อาหารเสริม
เพื่อสุขภาพ 

1. ผู้ผลิตที่เคยมีประวัติส่งออกไปจีน เฉพาะผู้ผลิตที่เคยส่งออกไปจีนตั้งแต่ 1 
ม.ค. 60 ถึงปัจจุบัน 
ก่อนวันที่ 31 ต.ค. 64 ให้แจ้งข้อมูลผ่าน CA ที่รับผิดชอบเพื่อขอขึ้นทะเบียน
ตามกลุ่มประเภทสินค้า โดยกรอกแบบฟอร์มมีรายละเอียดชื่อบริษัท ที่อยู่ HS 
code (8-10 digits) ของสินค้าที่มีการส่งออกไปจีน และวันที่มีการส่งออกสินค้า
ล่าสุด พร้อมแนบหลักฐานการส่งออกไปจีนล่าสุดด้วย เช่น ใบ invoice เป็นต้น 
หลังวันที่ 1 พ.ย. 64 ขึ้นทะเบียนผ่าน CA โดยปฏิบัติตามระเบียบ 248 และมี
หลักฐานประกอบเพ่ือยื่นขอขึ้นทะเบียนตามข้อ 8 ของระเบียบ 248 
 
2. ผู้ผลิตที่ไม่เคยมีประวัติส่งออกไปจีน หรือส่งครั้งสุดท้ายก่อน 1 ม.ค. 60 
หลังวันที่ 1 พ.ย. 64 ขึ้นทะเบียนผ่าน CA โดยปฏิบัติตามระเบียบ 248 และต้อง
แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามระบุในข้อ 8 ของระเบียบ 248  

*รายและเอียด นิยามของสินค้า และช่องทางการติดต่อหน่วยงานรับผิดชอบการขึ้นทะเบียนแสดงในตารางที่ 1 
 
2. กลุ่มสินค้าที่ผู้ผลิตต้องขึน้ทะเบียนด้วยตนเอง  
 ผู้ผลิตอาหารประเภทอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก 18 ประเภทในข้อ 1 จะสามารถขึ้นทะเบียนด้วยตนเองได้โดยช่องทาง 
Single Window ที่ www.singlewindow.cn โดยปฏิบัติตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องในมาตราที่ 9 ของระเบียบ โดยต้องมี
เอกสารตามที่ระบุในมาตรา 9 ของระเบียบ เช่น  แบบค าขอการขึ้นทะเบียน เอกสารระบตุัวตน เป็นต้น 

http://www.singlewindow.cn/


ตารางที่ 1 นิยามของกลุ่มสินค้า 18 รายการที่ต้องขึ้นทะเบียนผ่านหน่วยงานรับผิดชอบของประเทศผู้ส่งออก พร้อมช่องทางการติดต่อ 
 
 

ท่ี กลุ่มสินค้า ค านิยาม (Definition) หน่วยงานรับผิดชอบ  

1. เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  
(meat and meat products)  

Any edible part of slaughtered animals1 Including body, organ, byproduct, and 
products produced from the above materials, exclusive of tinned food. 

กรมปศุสัตว์ 
 

2. ผลิตภัณฑ์ไส้บรรจุไส้กรอก  
(sausage casing) 

It refers to animal tissues that are salted or dried on the retained parts by usin
g organs such as small intestine, large intestine and bladder of healthy livestoc
k, after special processing such as scraping and de-
oiling, and is the casing for sausage. 

กรมปศุสัตว์ 
 

3. ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า (aquatic products)  

ไม่ครอบคลุมถึงสัตว์น้ ามีชีวิต (living 

aquatic animals) 

Edible aquatic animal/plant products and products made thereof1  
 
Aquatic animal products and products made from aquatic animals, including 
jelly fish, mollusk, crustacean, echinoderm, cephalochorda, fish, amphibious, 
reptile, aquatic mammal; ocean plants and products made from the ocean 
plants, such as seaweed. The catalogue does not include live aquatic animals, 
plants and animal breeding material. 

กรมประมง 

4. ผลิตภัณฑ์นม  
(dairy products) 

Dairy products include raw milk and milk products.  
Raw milk refers to natural milk without any change of component that is 
milked from udders of healthy dairy stocks that comply with relevant 
regulations by Chinese government.  
Colostrums, milk produced during antibiotics using period and withdrawal 
period, and alterative milk shall not be used as raw milk. Dairy products refer 
to foods use milk (including raw milk, reconstituted milk or other sterilized 
liquid milk) as main ingredient1 
- Sterilized milk Fermented milk (yogurt, flavor fermented) 
 milk powder (skimmed milk, formulated milk, nutrition fortified formulated 
milk, etc.) butter (cream) condensed milk cheese 
whey powder Dairy based formula foods for infants and young children others 
(lactose, casein,…) 

กรมปศุสัตว์ 
 

5. รังนกและผลิตภัณฑ์จากรังนก (bird 

nests and bird nest products) 

Cubilose and its products formed by salivary secretions of swallow, including 
aerodramus fuciphogus and aerodramus maximus, with dirt and feather 

กรมปศุสัตว์ 
 

                                                            
1
 GAIN Report CH 15064 AQSIQ Revised-Implementation Catalogue for Registration under 145 

https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/report/downloadreportbyfilename?filename=AQSIQ%20Revised-Implementation%20Catalogue%20for%20Registration_Beijing_China%20-%20Peoples%20Republic%20of_12-18-2015.pdf


ท่ี กลุ่มสินค้า ค านิยาม (Definition) หน่วยงานรับผิดชอบ  

removed and suitable for human consumption1 

- Edible cubilose 
- Cubilose products (can, bottle) 

6. ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง  
(bee products)  

Natural sweet substances made from nectar, secretions or honeydew of plant
s collected by honeys and mixed with their own secretions, as well as edible s
ubstances formed naturally or made by special techniques during reproductio
n and reproduction, including royal jelly, royal jelly powder, honey pollen, roy
al jelly freeze-dried powder, etc. 

กรมปศุสัตว์ 
 

7. ไข่และผลิตภัณฑ์จากไข่  
(eggs and egg products) 

Egg products include:  
(1) liquid egg products: egg products made from fresh eggs after shelling and 
processing, such as whole egg liquid, egg yolk liquid and protein liquid; 
(2) Dried egg products: egg products made from fresh eggs by shelling, 
processing, desugaring, drying and other processes, such as whole egg 
powder, egg yolk powder and protein powder; 
(3) Frozen egg products: egg products made from fresh eggs by 
shelling, processing and freezing, such as frozen whole eggs,  
frozen egg yolk, ice protein, etc; 
(4) Remanufactured egg: egg products processed by different processes such 
as salt, alkali, distiller's grains and brine with or without auxiliary materials, 
such as preserved egg, salted egg, salted egg yolk and etc. 

กรมปศุสัตว์ 
 

8. น้ ามันและไขมันส าหรับการบริโภค  
(edible oils and fats)  

edible fat refers to the vegetable oil made from edible vegetable oil for 
processing or consumption, and single products or mixtures of vegetable fat 
processed by one or more methods of refining and fractionation. Edible oil 
refers to the seeds of oil plants used for extracting edible vegetable oil, mainly 
including peanut and sesame for oil. 

กรมวิชาการเกษตร 

9. ผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีส าเร็จรูป  
(stuff pastry products) 

refers to cooked or uncooked frozen products made with various raw 
materials as fillings and wheat flour as skins, such as steamed stuffed buns, 
jiaozi or pies. 

ประสานงานกับหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่ง โดยพิจารณาจาก
องค์ประกอบหลักของสินค้า  
 - กรมปศุสัตว์ (หากมี
เนื้อสัตว์เป็นองค์ประกอบ) 
 - กรมประมง (หากมี
สัตว์น้ าเป็นองค์ประกอบหลัก



ท่ี กลุ่มสินค้า ค านิยาม (Definition) หน่วยงานรับผิดชอบ  

ของไส้) 

10. เมล็ดธัญพืชส าหรับการบริโภค  
(edible grains) 

refers to the seeds, roots and tuber products of cultivated plants such as 
cereals and potatoes, mainly including edible products of gramineous 
herbaceous seeds after rough processing, such as rice, oats and sorghum. 

กรมวิชาการเกษตร 

11. ผลิตภัณฑ์เมล็ดธัญพืชบดและมอลต์
เพื่อการอุตสาหกรรม  
(milled grain industry products and 
malt) 

refer to fine powdery products in which seeds, roots and tubers of cultivated 
plants such as cereals, potatoes, fruits and nuts are ground and screened for 
edible powder, or malt products formed after hydrolysis processing. 

กรมวิชาการเกษตร 

12. ผักสดและผักอบแห้ง  
(fresh and dehydrated vegetables) 

และถั่วอบแห้ง (dried beans) 

refer to fresh vegetables or dried vegetable products processed by fresh-
keeping, dehydration, drying and other drying processes and dried beans. 

กรมวิชาการเกษตร 

13. เครื่องปรุงรส 

(condiments/seasoning) 

refer to natural plant products such as plant fruits, seeds, flowers, roots, 
stems, leaves, skins or whole plants, which can be used directly with the 
functions of fragrant, flavoring and seasoning. 

กรมวิชาการเกษตร 

14. ถั่วเปลือกแข็งและเมล็ดพืช  
(nuts and seeds) 
 

nuts refer to the seeds of woody plants with hard shells, including walnuts, 
chestnuts, apricot kernels, almond kernels, pecans, pistachios, torreya 
grandis, Hawaiian fruits and pine seeds. Seeds refer to the seeds of melons, 
fruits, vegetables and other plants, including watermelon seeds and pumpkin 
seeds. 

กรมวิชาการเกษตร 

15. ผลไม้แห้ง  
(dried fruits) 

refer to the dried fruit products made from fresh fruits by sun drying, drying 
and other dehydration processes 

กรมวิชาการเกษตร 

16. กาแฟและเมล็ดโกโก้ที่ยังไม่ผ่านการคั่ว 
(unroasted coffee beans and cocoa 
beans) 
 

 กรมวิชาการเกษตร 

17. อาหารส าหรับวัตถุประสงค์พิเศษ  
(food for special dietary purposes) 

(1) Soybased infant formula: refers to soy and soy protein products as the 
main raw material, adding the right amount of vitamins, minerals and / or 
other ingredients, using only physical methods of production and processing 
made suitable for normal infants and young children to eat liquid or powder 
products. 

ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา 



ท่ี กลุ่มสินค้า ค านิยาม (Definition) หน่วยงานรับผิดชอบ  

(2) Special medical use formula, in order to meet the eating restrictions, 
digestive and absorption disorders, metabolic disorders or specific disease 
states of people with special needs for nutrients or diet, specially processed 
and formulated formula. Such products must be under the guidance of a 
doctor or clinical nutritionist, eaten alone or in conjunction with other foods. 
(3) Infant and toddler complementary foods, including infant and toddler 
canned complementary foods and infant and toddler cereal complementary 
foods. Infant and toddler filling supplements are food materials processed, 
filling, sealing, sterilization or aseptic filling to commercial sterility, can be 
stored at room temperature for infants and toddlers over 6 months of age; 
infant and toddler cereal supplements are one or more cereals as the main 
raw material, and cereals account for more than 25% of the dry matter 
composition, add the appropriate amount of nutritional fortification and (or) 
other auxiliary ingredients, made by processing The supplementary food 
suitable for infants and toddlers above 6 months of age. 
(4) Others (supplemental nutritional supplements, sports nutrition food, etc.) 
other to meet the special physical or physiological conditions and (or) to meet 
the special dietary needs of disease, disorders and other states, specially 
processed or formulated food. 

18. อาหารเพื่อสุขภาพ  

(Health foods) 

claim and have a specific health function or to supplement vitamins, minerals 
for the purpose of food. That is, suitable for consumption by a specific group 
of people, has the function of regulating the body, not for the purpose of 
treating disease, and does not produce any acute, subacute or chronic harm 
to the human body food. 

ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา 

 
ดาวน์โหลดระเบียบฉบับเต็ม  

 ระเบียบฉบับที่ 248 เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้ที่ GAIN REPORT CH2021-0045 หรือ ฉบับการแปลอย่างไม่เป็น
ทางการ (ภาษาไทย) โดย ส านักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง 

 ระเบียบฉบับที่ 249 เกี่ยวกับมาตรการด้านความปลอดภัยอาหารน าเข้าและส่งออก (ภาษาอังกฤษ) ได้ที่ GAIN REPORT CH2021-0051 
 

https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Overseas%20Facilities%20Registration%20Regulation%20-%20Decree%20248_Beijing_China%20-%20People%27s%20Republic%20of_04-11-2021.pdf
https://drive.google.com/file/d/1MC4LSsAKyokC1Cl5EaderK-5YY8DUqL_/view?usp=sharing
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Administrative%20Measures%20on%20Import%20and%20Export%20Food%20Safety%20-%20Decree%20249_Beijing_China%20-%20People%27s%20Republic%20of_05-01-2021.pdf


หากมีข้อสงสัยเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนตามระเบียบฉบับที่ 248 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน สามารถติดต่อมายัง  
กลุ่มนโยบายระหว่างประเทศที่ 2 กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ที่หมายเลข 02-561-2277 ต่อ 1319 หรือ aseanchina.acfs@gmail.com 

 
ประสานหน่วยงานรับผิดชอบตามประเภทกลุ่มสินค้าตามระเบียบฉบับที่ 248 เพื่อขอรับการขึ้นทะเบียน 
 สินค้าพืช  กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.) กรมวิชาการเกษตร ทางอีเมลล์ qpsig@yahoo.co.th หรือ 

โทรศัพท ์02-940-7422, 02-940-6464  
 สินค้าปศุสัตว์ ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว ์(สพส.) กรมปศุสัตว ์โทรศัพท ์02-653-4444 ต่อ 3134, 3120  
   ทางอีเมลล์ inspection_blsc@dld.go.th  

สินค้าประมง กลุ่มรับรองคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง โทรศัพท์ 02-558-0150 ต่อ 13403 หรือ 13504 
ทางอีเมลล์ supindac@dof.mail.go.th, passarapak@hotmail.com หรือ passarapa.k@dof.mail.go.th 

 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
   กองอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โทรศัพท์ 02-590-7185 หรือทางอีเมลล์ contactfooddivision@gmail.com  
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