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ส ำนักงำนที่ปรกึษำกำรเกษตรต่ำงประเทศ ประจ ำกรุงปักกิ่งได้จดัท ำคู่มอืกำรเข้ำใช้
ระบบกำรจดักำรกำรขึ้นทะเบยีนผูผ้ลติอำหำรน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ China Import Food Enterprises 
Registration (CIFER) โดยมรีำยละเอยีด ดงันี้ 

ระบบ CIFER สรำ้งขึน้เพื่อรองรบักำรขึน้ทะเบยีน กำรเปลีย่น แปลงขอ้มูล กำรต่ออำยุ 
และกำรยกเลกิกำรลงเบยีนของผูป้ระกอบกำรผลติอำหำรในต่ำงประเทศ โดยระบบของ CIFER สำมำรถ
รองรบั Window 7 และ 10 (ไม่แนะน ำ Windows XP) สำมำรถใชไ้ดก้บัทัง้แพลตฟอรม์ Google Chrome 
( Chrome 50 ขึน้ไป)  และ 360  

ศุลกำกรแห่งชำติจีน (GACC) ก ำหนดให้ผู้ประกอบกำรผลิตอำหำรที่ประสงค์ขึ้น
ทะเบยีนสนิค้ำเพื่อส่งออกอำหำรมำยงัสำธำรณรฐัประชำชนจนีที่อยู่นอกเหนือจำกรำยกำรอำหำร ๑๘ 
ประเภท (เนื้อสตัวแ์ละผลติภณัฑจ์ำกเนื้อสตัว ์ผลติภณัฑไ์สส้ตัว ์(casingไสก้รอก) รงันกและผลติภณัฑ์
จำกรงันก ผลติภณัฑ์จำกผึ้ง ไข่และผลติภณัฑ์จำกไข่ น ้ำมนัและไขมนัเพื่อกำรบรโิภค ผลติภณัฑ์จำก
แป้งส ำเรจ็รูปยดัไส ้ธญัพชืเพื่อกำรบรโิภค ผลติภณัฑจ์ำกธญัพชืบดเพื่อกำรอุตสำหกรรมและขำ้วมอลต์  
ผกัสด ผกัอบแหง้และถัว่อบแหง้ เครื่องปรุงรส ถัว่และเมลด็พชื ผลไมอ้บแหง้ เมลด็กำแฟและเมลด็โกโก้
ทีไ่ม่ผ่ำนกำรคัว่ อำหำรจ ำเพำะเพือ่วตัถุประสงคพ์เิศษ อำหำรเสรมิเพือ่สุขภำพ ผลติภณัฑน์ม ผลติภณัฑ์
สัตว์น ้ ำ ผักสด ผักอบแห้งและถัว่อบแห้ง) ต้องท ำกำรขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ได้ตัง้แต่วันที่ ๑ 
พฤศจกิำยน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยช่องทำง Single Window เพื่อเขำ้ระบบ CIFER จำกนัน้ปฏบิตัติำม
ขอ้ก ำหนดทีเ่กีย่วขอ้งในมำตรำที ่๙ ของระเบยีบกำรขึน้ทะเบยีนในกำรขอยื่นขอขึน้ทะเบยีนต่อไป  

ส่วนผู้ประกอบกำรผลิตอำหำรที่ประสงค์ขึ้นทะเบียนสนิค้ำเพื่อส่งออกอำหำรมำยงั
สำธำรณรฐัประชำชนจนีทีอ่ยู่ภำยในรำยกำรอำหำร ๑๘ ประเภท ใหย้ื่นเอกสำรผ่ำน CA ผูท้ีร่บัผดิชอบ
ก ำกับดูแลเพื่อประเมินและตรวจสอบเบื้องต้น เมื่อผ่ำนกำรพิจำรณำแล้ว CA จะท ำกำรแนะน ำให้
ผูป้ระกอบกำรน ำสง่เอกสำรกำรขึน้ทะเบยีนใหศุ้ลกำกรจนีพจิำรณำในล ำดบัต่อไป 

ผูป้ระกอบกำรทีไ่ดร้บักำรแนะน ำจำก CA จะสำมำรถเลอืกประเภทสนิคำ้ไดทุ้กประเภท 
และผู้ประกอบกำรที่ขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง จะสำมำรถเลือกประเภทสนิค้ำได้เฉพำะที่อยู่นอกเหนือ

คู่มือการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการผลิตอาหารในต่างประเทศท่ีส่งออกมายงัสาธารณรฐัประชาชนจีน 

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักก่ิง 

Regulations on the Registration and Administration of Overseas Producers of Imported Food : Decree ๒๔๘ 

เอกสำรแนบ ๑ 
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ขอบข่ำย ๑๘ ประเภท โดยผู้ประกอบการแต่ละรายจะสามารถสมคัรบญัชีเพื่อขึ้นทะเบียนได้เพียง

แค่บญัชีเดียวเท่านัน้ หากผู้ประกอบการผลิตอาหารมีผลิตภณัฑท่ี์หลากหลาย โดยมีทัง้ท่ีต้องขึ้น
ทะเบียนผ่านทางCA และยื่นสมคัรด้วยตนเอง ขอให้ผู้ประกอบการติดต่อ CA เพื่อจดัสรรบญัชี

การใช้งานเพื่อขอขึ้นทะเบียน 

 
 

 

 

 
 

 

 

ผู้ประกอบกำรจ ำเป็นต้องกรอกขอ้มูลในช่องที่มเีครื่องหมำยดอกจนั* และสำมำรถเวน้
กำรกรอกข้อมูลในช่องที่ไม่มีเครื่องหมำยดอกจันได้ (แต่หำกกรอกข้อมูลจะเป็นประโยชน์ในกำร
พจิำรณำ) ส่วนในช่องที่เป็นสเีทำ คอืไม่สำมำรถกรอกข้อมูลได้ และระหว่ำงกำรกรอกข้อมูล หำกมี
ตวัหนังสอืสแีดงปรำกฏขึน้ดำ้นขำ้ง แสดงว่ำขอ้มูลทีก่ ำลงัป้อนอยู่ไม่ตรงกบัขอ้ก ำหนด ใหแ้ก้ไขขอ้มลูให้
ถูกตอ้ง นอกจำกนี้ ฟังกช์ัน่กำรท ำงำนอื่นๆ ในกำรกรอกขอ้มลู มดีงันี้ 

- เลอืกปุ่ ม Tab เพือ่เลื่อนไปยงัช่องขอ้ควำมถดัไป 
- เลอืกปุ่ มลูกศรขึน้ลง เพือ่เปลีย่นตวัเลอืกในช่องขอ้มลูทีม่ขีอ้มลูใหเ้ลอืก  
- เลอืกปุ่ ม Backspace เพือ่ลบขอ้มลูทีไ่ดก้รอกไปแลว้ 
- เลอืกปุ่ มลูกศรซำ้ยขวำทีห่วัขอ้เมนูดำ้นบน เพือ่เลื่อนหวัขอ้ 
- เลอืกปุ่ มตวัหนงัสอืทีห่วัขอ้เมนูดำ้นบนขวำ เพือ่ปิดหวัขอ้ทัง้หมด หรอืเลอืกปิดหวัขอ้อื่น 
ยกเวน้หน้ำทีก่ ำลงัแสดงผล ณ ปัจจุบน้ 
- เลอืกปุ่ มขดี 3 เสน้ทีห่วัขอ้เมนูดำ้นบนซ้ำย เพือ่เปิดแถบเมนูกำรท ำงำนอื่นๆ 
 

 
 

 
 

การขึน้ทะเบยีน 

ผ่าน CA 

การขึน้ทะเบยีนดว้ย 

ผูป้ระกอบการเอง 

CA จดัสรรบญัชีการใชง้าน 

ใหผู้ป้ระกอบการ 

ผูป้ระกอบการกรอกขอ้มลู

ขอ้ขึน้ทะเบียน 

CA ท าการแนะน า 

ผูป้ระกอบการสมคัรบญัชี

การใชง้านผ่านระบบ 

ผูป้ระกอบการกรอกขอ้มลู

ขอ้ขึน้ทะเบียน 

และส่งเอกสารสมคัร 

กรมศลุกากรจีน 

รบัและตรวจสอบเอกสาร 
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ผู้ประกอบการผลิตอาหารท่ีต้องขึ้นทะเบียนผ่านทาง CA สำมำรถด ำเนินกำรไดต้ำมนี้  

 
1. เข้ำเว็บไซต์ของ  China Import Food Enterprise Registration ที่ https://cifer.singlewindow.cn 

เพือ่ท ำกำรขึน้ทะเบยีน โดยใสเ่ลขบญัชกีำรใชง้ำนทีไ่ดร้บัจดัสรรจำกทำง CA 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. หลงัจำกลงทะเบยีนส ำเรจ็ ผูป้ระกอบกำรสำมำรถแก้ไขขอ้มูลของผูป้ระสำนงำนขององคก์รได ้โดย
กดที่ชื่อองค์กรบนแถบเมนูด้ำนบน ซึ่งสำมำรถแก้ไขขอ้มูลชื่อผู้ประสำนงำน เบอร์โทรศพัท์ตดิต่อ 
สถำนที่ท ำงำน แผนก ต ำแหน่ง สถำนที่ติดต่อ เบอร์แฟกซ์ หมำยเหตุ และอีเมลได้ (ตำมล ำดบั) 
พร้อมนี้ หำกผู้ประกอบกำรยงัไม่ได้กรอกขอ้มูลเลขขึ้นทะเบียนกบัหน่วยงำนไทย สำมำรถกรอก
เพิม่เตมิภำยหลงัได ้โดยกรอกเลขลงทะเบยีนกบั CA ของไทย ทัง้นี้ เมื่อผูป้ระกอบกำรยนืยนับนัทกึ
เลขขึน้ทะเบยีนดงักล่ำวแลว้จะไม่สำมำรถแกไ้ขได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือองคก์ร............. 

https://cifer.singlewindow.cn/
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3. ผูป้ระกอบกำรเลอืกหวัขอ้ Application for registration เพือ่เลอืกประเภทผลติภณัฑอ์ำหำรทีต่อ้งกำร
ลงทะเบียน โดยสอดคล้องกับพิกัดศุลกำกร (HS Code) ซึ่งสำมำรถตรวจสอบได้ที่หัวข้อเมนู 
Integrated Query และ Product Type Query (ตรวจอบได้จำกหมำยเลข HS Code หรือรำยชื่อ
ผลติภณัฑ)์ 

 

 
4. กรอกข้อมูลพื้นฐำนขององค์กร ข้อมูลเกี่ยวกับกำรผลิต กำรประเมินตนเอง พร้อมแนบเอกสำร
ทัง้หลำย จำกนัน้เลอืกปุ่ มบนัทกึ เพื่อท ำกำรลงทะเบยีนในระบบ (ในขัน้ตอนนี้จะสำมำรถแก้ไขชื่อสถำน
ประกอบกำรได ้แต่ไม่แนะน ำใหแ้กไ้ข)  

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึก 
ประเทศไทย 

เลขขึน้ทะเบียนกับหน่วยงานไทย
ไทย 

ช่ือหน่วยงานขึน้ทะเบียนของไทย 

วันท่ีได้รับการขึน้ทะเบียน 
จากหน่วยงานจีน 

 

เลขขึน้ทะเบียนกับหน่วยงานจีน ระยะเวลาท่ีมีผลบังคับใช้ 
ของการขึน้ทะเบียนของจีน 

ช่ือบริษัท ท่ีอยู่ของสถานท่ีท าการผลิต ระยะเวลาประกอบกิจการ 

ช่ือผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท เบอรโ์ทรศัพทผ์ู้มีอ านาจลงนาม

ม 

อีเมลผู้มีอ านาจลงนาม

ม 
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4.1 เมื่อกดช่องเอกสำรแนบตรงรำยละเอยีดผลติภณัฑ ์ใหก้รอกขอ้มลูเพิม่เตมิ ซึง่ผูป้ระกอบกำรสำมำรถ
กรอกขอ้มลูสนิคำ้ไดห้ลำยรำยกำร 

 

 

 

 

 
 

ช่ือผูป้ระสานงาน เบอรโ์ทรศัพทผ์ู้ประสานงาน อีเมลผู้ประสานงาน 

วันท่ีขยายและปรับปรุงโรงงาน

 

รายละเอียดการปรับปรุงโรงงาน

 

การปรับปรุงเคร่ืองจักร 
และสิ่งก่อสร้างในโรงงาน

 

แนบเอกสารระบุตัวตนขององคก์ร  

แนบรายละเอียดผลิตภัณฑท่ี์ต้องการลงทะเบียน (รายละเอียดใน 4.1) 

ประเภทการผลิต 

ผลิตภัณฑท่ี์ต้องการส่งออกมาจีน 

พิกัดศุลกากร HS / CIQ 

แบรนดส์ินค้า 

ปริมาณโกดัง 

ก าลังการผลิตรายปี (ตัน / ปี) 

(X 

แนบสถานการณก์ารส่งออกภายใน 2 ปี (รายละเอียดใน 4.2) 

หมายเหตุ

 

ปริมาณการกกัเกบ็โกดัง 

ผลิต / แปรรูป / กกัเกบ็ 

ปริมาณการผลิตจริง 

บันทึก รีเซ็ท 
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4.2 เมื่อกดช่องเอกสำรแนบตรงสถำนกำรณ์กำรสง่ออกภำยใน 2 ปี ใหก้รอกขอ้มลูเพิม่เตมิ  

 

 
หำกผู้ประกอบกำรเคยส่งสนิค้ำออกมำประเทศจนีใหเ้ลอืกปุ่ ม Add และกรอกขอ้มูลผลติภณัฑ์ ในหน้ำ
รำยละเอยีดสนิค้ำทีส่่งออกมำประเทศจนี จะมีช่องที่เกี่ยวกบักำรใชส้ำรเคมเีป็นช่องบงัคบัตอบ หำกใน
วตัถุดิบมกีำรใช้สำรเคมใีห้เลอืกปุ่ ม Add และกรอกรำยละเอียดสำรเคมทีี่ใช้ในกระบวนกำร และหำก
ผูป้ระกอบกำรไม่เคยสง่ออกมำประเทศจนี สำมำรถกรอกขอ้มลูทีส่ง่ออกไปยงัประเทศอื่นได ้

4.3 กรอกขอ้มลูการผลิตของโรงงาน พรอ้มแนบเอกสำร จำกนัน้เลอืกปุ่ มบนัทกึ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึก 

วัตถุดิบ/ส่วนผสม (รายละเอียดใน 4.4) 

น ้าท่ีใช้ในกระบวนการ 

ความสัมพันธก์ับเครือข่ายในการผลิต (รายละเอียดใน 4.5)  

แนบสถานการณก์ารส่งออกภายใน 2 ปี 

รายละเอียดผลิตภัณฑท่ี์ส่งออก 

ช่วงเวลาท่ีส่งออกผลติภัณฑด์ังกลา่ว 

สถานท่ีท่ีส่งออกผลิตภัณฑด์ังกล่าว 

บันทึก รีเซ็ท 

แหล่งน ้า ： น ้าประปา (สาธารณะ) / แหล่งน ้าภายใน (ส่วนบุคคล) 

น ้าท่ีใช้ในการผลิต / แปรรูป มีการตรวจสอบหรือไม่ 
ตรวจสอบ / ไม่มีการตรวจสอบ 

มีการฆ่าเชือ้น ้าหรือไม่ 
ฆ่าเชือ้ / ไม่มีการฆ่าเชื้อ 

กระบวนการการผลิต 

เช่น ขั้นตอนการล้าง กระบวนการจัดการน ้าร้อน/น ้าเย็น อุณหภูมิน ้า 
กระบวนการปรุงรส การระบายน ้า การบรรจุหีบห่อ เป็นต้น 
  

แนบเอกสาร 



 ส ำนกังำนทีป่รกึษำกำรเกษตรต่ำงประเทศ ประจ ำกรุงปักกิง่ 

 

 

 
4.4 เมื่อกดช่องเอกสำรแนบตรงวตัถดิุบ/ส่วนผสม ใหก้รอกขอ้มลูเพิม่เตมิ 

 

 

 

 
 

4.5 เมื่อกดช่องเอกสำรแนบตรงความสมัพนัธก์บัเครือข่ายในการผลิต ใหก้รอกขอ้มลูเพิม่เตมิ 

 

 
4.6 กรอกขอ้มลู ค าช้ีแจงข้อมูล  พร้อมแนบเอกสำร จำกนัน้เลอืกปุ่ มบนัทกึ เพื่อท ำกำรลงทะเบยีนใน
ระบบต่อไป 

ผลิตภัณฑท่ี์ต้องการส่งออกมาจีน 

ช่ือวัตถุดิบ/ส่วนผสม ประเทศผู้ผลิตวัตถุดิบ สัดส่วนวัตถุดิบ/ส่วนผสม 

จ านวนพนักงานในกิจการ 

จ านวนพนักงานฝ่ายเทคนิค 

ผลิตภัณฑท่ี์ต้องการส่งออกมาจีน 

ประเภทบริษัทในเครือ : ผู้จัดจ าหน่ายวตัถุดิบ / บริษัทแปรรูป / อ่ืนๆ 

 บริษัทในเครือ รูปแบบอ่ืนๆ 

ช่ือบริษัทในเครือ 

บริษัทในเครือดังกลา่วได้รับเลขจดทะเบียนในไทยแล้วหรือไม่ : ได้รับ / ไม่ได้รับ 

เลขจดทะเบียนบริษัทในเครือดังกลา่ว (ในประเทศไทย)  

บริษัทในเครือดังกลา่วได้รับเลขจดทะเบียนในจีนแล้วหรือไม่ : ได้รับ / ไม่ได้รับ 

บันทึก รีเซ็ท 
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4.7 ตรวจทำนเอกสารแนบ โปรดตรวจดูไฟล์แนบในช่องที่บงัคบั รวมถงึชื่อไฟล์แนบ หำกไม่ได้แนบ

ไฟล์ ให้เลือกปุ่ ม Previous page และอัพโหลดเอกสำรอีกครัง้ จำกนัน้เลือกปุ่ มบันทึก เพื่อท ำกำร
ลงทะเบยีนในระบบต่อไป 

 

 

ขัน้ตอนการขึ้นทะเบียนทัว่ไป : เมื่อผูป้ระกอบกำรกรอกขอ้มูลครบถ้วนแลว้ สำมำรถ

เลอืกปุ่ ม Preview เพื่อตรวจทำน >> เลอืกปุ่ ม Submit เพื่อส่งเอกสำรให้ CA >> ระบบจะส่งขอ้มูลกำร
ขึน้ทะเบยีนไปยงั CA ผูร้บัผดิชอบตำมประเภทสนิคำ้ทีส่มคัร >> CA ตรวจสอบและแนะน ำ >> ศุลกำกร
จนีพจิำรณำและอนุมตั ิ(ไดร้บัเลขขึน้ทะเบยีนอำหำรกบัทำงจนี) 

ขัน้ตอนการขึ้นทะเบียนในกรณีท่ี CA ส่งคืนเอกสารสมคัร :  ผู้ประกอบกำรกรอก

ขอ้มลู >> เลอืกปุ่ ม Preview เพือ่ตรวจทำน >> เลอืกปุ่ ม Submit เพือ่สง่เอกสำรให ้CA >> CA เสนอให้
แก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูล >> ผู้ประกอบกำรส่งเอกสำรที่แก้ไขและเพิ่มเติมให้ CA อีกครัง้ >> CA 
ตรวจสอบและแนะน ำ >> ศุลกำกรจนีพจิำรณำและอนุมตั ิ(ไดร้บัเลขขึน้ทะเบยีนอำหำรกบัทำงจนี) 

ค าชี้แจงข้อมูล 

ดาวนโ์หลดแบบฟอรม์การชีแ้จงดังกล่าว เซ็นช่ือ และประทับตราองคก์ร  
โดยแนบเข้ามาในการสมัครนี ้(ค าแปลแบบฟอรม์ ตามแนบ) 

บันทึก ลบ 

บันทึก 

หน้าท่ีแล้ว 
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ขัน้ตอนการขึ้นทะเบียนในกรณีท่ีศุลกากรจีนหรือ CA ไม่อนุมติั:  ผู้ประกอบกำร

กรอกขอ้มลู >> เลอืกปุ่ ม Preview เพือ่ตรวจทำน >> เลอืกปุ่ ม Submit เพือ่สง่เอกสำรให ้CA >> CA ไม่
อนุมตัแิละไม่แนะน ำใหศุ้ลกำกรจนี (สำมำรถเลอืกปุ่ ม Integrated Query และ Application form Query 
เพื่อรบัทรำบสำเหตุของกำรไม่อนุมตัดิงักล่ำว) ในกรณีนี้ ผูป้ระกอบกำรไม่สำมำรถแก้ไขเอกสำรสมคัร
ขึน้ทะเบยีนได ้ตอ้งเริม่ท ำกำรยื่นค ำรอ้งเพือ่สมคัรขึน้ทะเบยีนใหม่อกีครัง้ 

ผู้ประกอบการผลิตอาหารท่ีขึ้นทะเบียนได้ด้วยตนเองสำมำรถด ำเนินกำรได้

เช่นเดยีวกนักบัขัน้ตอนของผู้ประกอบกำรผลติอำหำรที่ต้องขึ้นทะเบียนผ่ำนทำง CA โดยมเีพยีงบำง
ประเดน็ทีต่่ำงกนั ดงันี้ 

- ผู้ประกอบกำรเข้ำเวบ็ไซต์ของ  China Import Food Enterprise Registration ที่ลิ้งค์ 
https://cifer.singlewindow.cn โดยเลอืกปุ่ ม Create Account และกรอกขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทั ในช่องเลข
ขึน้ทะเบยีนกบัหน่วยงำนไทย ใหผู้ป้ระกอบกำรกรอกเลขใบอนุญำตผลติอำหำร (อ.๒) (ผลจำกกำรหำรอื
ภำยในร่วมกนัของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของไทย) เมื่อกรอกข้อมูลในช่องที่มดีอกจนัครบแล้ว กดปุ่ ม 
Register now หลงัจำกนัน้ให้ผูป้ระกอบกำรท ำกำร Sign In เขำ้ระบบอกีครัง้ ซึ่งช่ือบญัชีลงทะเบียนน้ี
จะไม่สามารถแก้ไขในภายหลงัได้ ดงันัน้ผู้ประกอบกำรจงึควรกรอกขอ้มูลกำรขึ้นทะเบยีนดว้ยควำม
ระมดัระวงั 

- ขัน้ตอนกำรขึน้ทะเบยีนทัว่ไปของผูป้ระกอบทีล่งทะเบยีนดว้ยตนเองคอื ผูป้ระกอบกำร
กรอกขอ้มูล >> เลอืกปุ่ ม Preview เพื่อตรวจทำน >> เลอืกปุ่ ม Submit เพื่อส่งเอกสำร >> ศุลกำกรจนี
พจิำรณำและอนุมตั ิ(ได้รบัเลขขึ้นทะเบยีนอำหำรกบัทำงจนี) และหำกศุลกำกรส่งคนืเอกสำรสมคัรให้
แก้ไขและเพิม่เตมิขอ้มูล ผู้ประกอบกำรสำมำรถยื่นเอกสำรที่แก้ไขและเพิม่เติมได้ แต่หำกเป็นกรณีที่
ศุลกำกรจนีไม่อนุมตั ิผูป้ระกอบกำรจะไม่สำมำรถแก้ไขเอกสำรสมคัรขึ้นทะเบยีนได ้ต้องเริม่ท ำกำรยื่น
ค ำรอ้งเพือ่สมคัรขึน้ทะเบยีนใหม่อกีครัง้เช่นเดยีวกนักบัผูป้ระกอบกำรทีข่ึน้ทะเบยีนผ่ำนทำง CA 

กำรตรวจดผูลกำรขึน้ทะเบยีนสำมำรถท ำไดท้ีห่วัขอ้ Integrated Query และ Application 
form Query โดยเมื่อศุลกำกรจนีอนุมตักิำรขึน้ทะเบยีนผูผ้ลติอำหำรแลว้นัน้ เลขขึน้ทะเบยีนจำกจนีจะถูก
เขยีนไวใ้นคอลมัน์ที ่๓ โดยมทีัง้หมด ๑๘ ต ำแหน่ง  

- ต ำแหน่งที ่๑ คอื ประเทศจนี 
- ต ำแหน่งที ่๒-๔ คอื ประเทศผูส้มคัร 
- ต ำแหน่งที ่๕-๘ คอื ประเภทสนิคำ้ 
- ต ำแหน่งที ่๙-๑๔ คอื เวลำในกำรสมคัร 
- ต ำแหน่งที ่๑๕-๑๘ คอื ล ำดบัทีส่มคัรขึน้ทะเบยีนสนิคำ้ 

 

https://cifer.singlewindow.cn/
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สว่นในคอลมัน์ที ่๗ เป็นกำรบอกสถำนะปัจจุบนัของกำรสมคัร หำกในช่องนี้ขึน้ค ำว่ำ 
- Enterprise temporary storage คอือยู่ในช่วงระหว่ำงกำรกรอกขอ้มลู โดยใหผู้ ้

ประกอบกำรเลอืกปุ่ ม Examine เพือ่ท ำกำรเพิม่หรอืแกไ้ขเอกสำร และน ำสง่เอกสำรในระบบ 
  -  Failed to send to customs และ Failed to send to customs warehouse คือ อำจ
เกดิปัญหำระหว่ำงกำรสง่ขอ้มลู ซึง่ท ำใหศุ้ลกำกรจนีไม่ไดร้บัขอ้มลู ในสถำนะนี้ ผูป้ระกอบกำรทีย่ื่นสมคัร
ดว้ยตนเองยงัสำมำรถแก้ไขและเพิม่เตมิขอ้มูลเพือ่ส่งใหศุ้ลกำกรไดอ้กีครัง้ (เลอืกปุ่ ม Examine) แต่หำก
เป็นกรณีที ่CA แนะน ำและสง่เรื่องใหศุ้ลกำกรจนี ในขัน้ตอนน้ีจะไม่สำมำรถแกไ้ขและเพิม่เตมิขอ้มลูได ้
  - หำกในคอลมัน์นี้ ขึน้เป็นขอ้ควำมอื่น อำท ิSubmitted to CA, Submitted to customs, 
Not recommended, Successfully sent to customs, Successfully sent to customs warehouse, 
Approval failed, Approved, Accepted, Rejected, Cancelled, Suspended ผูป้ระกอบกำรจะไม่สำมำรถ
เพิม่เตมิและแกไ้ขขอ้มลูได ้ 

ทัง้นี้ ผลกำรอนุมตักิำรขึน้ทะเบยีนผูผ้ลติอำหำรจะแสดงบนระบบของ CIFER นี้เท่ำนัน้ 
ทำงศุลกำกรจนีจะไม่มกีำรโทรศพัทห์รอือเีมลแจง้ผลกำรอนุมตัิดงักล่ำว 

 

 


