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 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

(ร่างคำแปลอย่างไม่เป็นทางการ)  
คู่มือการดำเนินงานการให้บริการของศุลกากรจีน 

)000129012000( 
 
 คู่มือการดำเนินงานการให้บริการของทางการ “การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการผลิตอาหารในต่างประเทศ
ที่นำเข้ามายังสาธารณรัฐประชาชนจีน”  

1. ชื่อรายการ : การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการผลิตอาหารในต่างประเทศที่ส่งออกมายังสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

2. ประเภทรายการ : ใบอนุญาตการบริการจัดการ 
3. ข้อกำหนดขั้นพื้นฐาน :  
(1) กฎหมายความปลอดภัยด้านอาหารแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

มาตราที่ 96 ว่าด้วยผู้ส่งออกอาหารภายในประเทศจีน หรือ ตัวแทน และ ผู้นำเข้าอาหารที่ส่งมายังประเทศจีน
จะต้องยื่นบันทึกต่อแผนกตรวจสอบและกักกันการเข้า  -ออก ผู้ประกอบการผลิตอาหารในต่างประเทศที่ส่งออก

มายังประเทศจีนจะต้องทำการขึ้นทะเบียนต่อแผนกตรวจสอบและกักกันการเข้า -ประกอบการผลิตออก หากผู้
อาหารในต่างประเทศที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วนั้น ยื่นข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือก่อให้เกิดอุบัติเหตุด้านความปลอดภัย
ด้านอาหารในอาหารนำเข้าอย่างร้ายแรง อันเนื่องมาจากเหตุผลของตนเอง แผนกตรวจสอบและกักกันการเข้า -

แผนกตรวจสอบและกักกันการเข้าอกจะเพิกถอนการขึ้นทะเบียนและออกประกาศ ทั้งนี้ อ -ออกจะประกาศ
รายชื่อผู้ส่งออก ตัวแทน ผู้นำเข้า และสถานประกอบการผลิตอาหารในต่างประเทศที่ได้จดทะเบียนแล้ว ตาม
ช่วงเวลาที่กำหนด 

)2( กฎระเบียบการดำเนินการตามกฎหมายความปลอดภัยด้านอาหารแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
มาตราที่ 50 ว่าด้วยแผนกตรวจสอบและกักกันการเข้า  -ออกพบว่าผู้ประกอบการผลิตอาหารในต่างประเทศที่

ข้อกำหนดในการขึ้นทะเบียน จะถูกสั่งให้ทำการแก้ไขภายในระยะเวลาที่มได้ขึ้นทะเบียนแล้วนั้น ไม่เป็นไปตา
ข้อกำหนดการขึ ้นทะเบียน แผนกตรวจสอบและกักกันการเข้า  -ออกจะทำการยกเลิกการขึ ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการผลิตอาหารในต่างประเทศ พร้อมออกประกาศ 

)3( ข้อกำหนดการขึ้นทะเบียนและการบริหารผู้ประกอบการผลิตอาหารส่งออกในต่างประเทศแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน )ประกาศศุลกากร เลขที่ 248( 

4. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  Bureau of Import and Export Food Safety, the General 

Administration of Customs 
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5. ระยะเวลำทีจ่ะด ำเนินกำรเรื่องนี้ใหแ้ลว้เสรจ็ตำมกฎหมำย : ไม่ม ี

6. ระยะเวลำทีจ่ะด ำเนินกำรเรื่องนี้ใหแ้ลว้เสรจ็ตำมพนัธะ : ไม่ม ี 

7. รำยชื่อผูป้ระกอบกำรผลติอำหำรน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศจะเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องศุลกำกรจนี 

8. ตวัอย่ำงผลลพัธ:์ ไม่ม ี

9. ค่ำใชจ่้ำย: ไม่เสยีค่ำใชจ่้ำย 

10. หลกัฐำนกำรช ำระเงนิ: ไม่ม ี

11. เงือ่นไขกำรสมคัร (ตำมมำตรำ 5 ของ Decree 248)  

              (1) กลไกกำรจดักำรสุขอนำมยัควำมปลอดภยัดำ้นอำหำรของประเทศนัน้ๆ จะต้องผ่ำนกำร
ประเมนิและตรวจสอบโดยศุลกำกรจนีอย่ำงเท่ำเทยีมกนั (Equivalent assessment and evaluation) 
              (2) ผู้ผลิตได้รับควำมเห็นชอบจำก CA ของประเทศนัน้ และผ่ำนกำรตรวจประเมินที่มี
ประสทิธภิำพจำก CA 
              (3) ผู้ผลิตมรีะบกำรจดักำร ควบคุมควำมปลอดภยัอำหำรและสุขอนำมยัที่มปีระสทิธิภำพ 
ผลติและส่งออกอำหำรในประเทศอย่ำงถูกกฎหมำย รวมทัง้มัน่ใจว่ำอำหำรทีส่่งออกมำยงัจนีสอดคล้อง
กบักฎระเบยีบและกฎหมำยจนีทีเ่กี่ยวขอ้และมำตรฐำนควำมปลอดภยัอำหำรของจนี 
              (4) สอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดในกำรตรวจสอบและกกักนัทีก่ ำหนดทีจ่ดัท ำขึน้ระหว่ำงศุลกำรกร
จนีและประเทศนัน้ 

12. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 

)1( สำหรับผู้ประกอบการผลิตในต่างประเทศที่ผลิตสินค้าภายใน 18 ประเภท ที่ต้องข้ึนทะเบียนกับ 
CA ต้องยื่นเอกสาร ดังต่อไปนี้ : 

1. เอกสารยื่นสมัครการขึ้นทะเบียนครั้งแรก 

ลำดับ รายการเอกสาร จำนวน 
กระดาษ/ 

อิเล็กทรอนิกส์ 
ภาษา 

หมาย
เหตุ 

1 หนังสือเสนอชื่อการข้ึนทะเบียนจาก CA  1 กระดาษ/ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

จีน/
อังกฤษ 

 

2 รายชื่อผู้ประกอบการผลิตอาหารส่งออกใน
ต่างประเทศท่ีได้รับการเสนอชื่อ )เอกสารแนบ 1( 

1 กระดาษ/ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

จีน/
อังกฤษ 

 

3 เอกสารสมัครขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการผลิต
อาหารส่งออกในต่างประเทศ )เอกสารแนบ 2( 

1 กระดาษ/ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

จีน/
อังกฤษ 

 

4 เอกสารรับรองสถานะกิจการ เช่น ใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่ออกโดย CA  

1 กระดาษ/ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

จีน/
อังกฤษ 

 

5 หนังสือรับรองการปฏิบัติตามการเสนอชื่อขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการของ CA  )เอกสารแนบ 3( 

1 กระดาษ/ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

จีน/
อังกฤษ 
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ลำดับ รายการเอกสาร จำนวน 
กระดาษ/ 

อิเล็กทรอนิกส์ 
ภาษา 

หมาย
เหตุ 

6 รายงานผลการทบทวนและตรวจสอบการ
ดำเนินงานของผู้ประกอบการโดย CA หรือ 

ฟอร์มเงื่อนไขการข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการผลิต
อาหารส่งออกในต่างประเทศ และเอกสารเช็ค

ลิสต์ )เอกสารแนบ 4( 

1 กระดาษ/ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

จีน/
อังกฤษ 

 

 
 
2. เอกสารยื่นสมัครขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

ลำดับ รายการเอกสาร จำนวน 
กระดาษ/ 

อิเล็กทรอนิกส์ 
ภาษา 

หมาย
เหตุ 

1 หนังสือสมัครการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลจาก CA  1 กระดาษ/ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

จีน/
อังกฤษ 

 

2 ตารางเปรียบเทียบข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
เอกสารขึ้นทะเบียนของผู้ประกอบการผลิต

อาหารส่งออกในต่างประเทศ )เอกสารแนบ 5( 

1 กระดาษ/ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

จีน/
อังกฤษ 

 

3 เอกสารรับรองที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูล 

1 กระดาษ/ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

จีน/
อังกฤษ 

 

 
3.เอกสารยื่นสมัครขอต่ออายุการขึ้นทะเบียน 

ลำดับ รายการเอกสาร จำนวน 
กระดาษ/ 

อิเล็กทรอนิกส์ 
ภาษา 

หมาย
เหตุ 

1 หนังสือเสนอชื่อขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนจาก 
CA  

1 กระดาษ/ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

จีน/
อังกฤษ 

 

2 รายชื่อผู้ประกอบการผลิตอาหารสง่ออกในต่างประเทศที่
ขอต่ออายุการขึ้นทะเบียน )เอกสารแนบ 6( 

1 กระดาษ/ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

จีน/
อังกฤษ 

 

3 เอกสารสมัครขอต่ออายุการขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการผลิตอาหารส่งออกในต่างประเทศ 

)เอกสารแนบ 7( 

1 กระดาษ/ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

จีน/
อังกฤษ 

 

4 หนังสือรับรองการปฏิบัติตามการเสนอชื่อขอต่อ
อายุการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการผลิตอาหาร

ส่งออกในต่างประเทศ )เอกสารแนบ 8( 

1 กระดาษ/ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

จีน/
อังกฤษ 
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4.เอกสารยื่นสมัครขอยกเลิกการลงทะเบียน 

ลำดับ รายการเอกสาร จำนวน 
กระดาษ/ 

อิเล็กทรอนิกส์ 
ภาษา 

หมาย
เหตุ 

1 หนังสือเสนอชื่อขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนจาก CA 1 กระดาษ/ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

จีน/
อังกฤษ 

 

2 รายชื่อผู้ประกอบการผลิตอาหารส่งออกในต่างประเทศ
ทีข่อยกเลิกการขึ้นทะเบียน )เอกสารแนบ 9( 

1 กระดาษ/ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

จีน/
อังกฤษ 

 

3 เอกสารสมัครขอยกเลิกการข้ึนทะเบียน
ผู้ประกอบการผลิตอาหารส่งออกในต่างประเทศ 

)เอกสารแนบ 10( 

1 กระดาษ/ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

จีน/
อังกฤษ 

 

 
)2( สำหรับผู้ประกอบการผลิตในต่างประเทศที่ผลิตสินค้านอกเหนือจาก 18 ประเภท ต้องยื่น

เอกสาร ดังต่อไปนี้ 
1. เอกสารยื่นสมัครการขึ้นทะเบียนครั้งแรก 

ลำดับ รายการเอกสาร จำนวน 
กระดาษ/ 

อิเล็กทรอนิกส์ 
ภาษา 

หมาย
เหตุ 

1 เอกสารสมัครขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการผลิตอาหาร
ส่งออกในต่างประเทศด้วยตนเอง )เอกสารแนบ 11( 

1 กระดาษ/ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

จีน/
อังกฤษ 

 

2 เอกสารรับรองสถานะกิจการ เช่น ใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่ออกโดย CA  

1 กระดาษ/ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

จีน/
อังกฤษ 

 

3 หนังสือรับรองการปฏิบัติตามการเสนอชื่อขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบการผลิตอาหารส่งออกใน
ต่างประเทศด้วยตนเอง )เอกสารแนบ 12( 

1 กระดาษ/ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

จีน/
อังกฤษ 

 

 
2. เอกสารยื่นสมัครขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

ลำดับ รายการเอกสาร จำนวน 
กระดาษ/ 

อิเล็กทรอนิกส์ 
ภาษา 

หมาย
เหตุ 

1 ตารางเปรียบเทียบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเอกสาร
ขึ้นทะเบียนของผู้ประกอบการผลิตอาหารส่งออก

ในต่างประเทศ )เอกสารแนบ 5( 

1 กระดาษ/ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

จีน/
อังกฤษ 

 

2 เอกสารรับรองที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูล 

1 กระดาษ/ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

จีน/
อังกฤษ 

 

 
3.เอกสารยื่นสมัครขอต่ออายุการขึ้นทะเบียน 
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ลำดับ รายการเอกสาร จำนวน 
กระดาษ/ 

อิเล็กทรอนิกส์ 
ภาษา 

หมาย
เหตุ 

1 เอกสารสมัครขอต่ออายุการขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการผลิตอาหารส่งออกในต่างประเทศ 

ด้วยตนเอง 
)เอกสารแนบ 13( 

1 กระดาษ/ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

จีน/
อังกฤษ 

 

2 หนังสือรับรองการปฏิบัติตามการเสนอชื่อขอต่ออายุ
การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการผลิตอาหารส่งออกใน

ต่างประเทศด้วยตนเอง )เอกสารแนบ 14( 

1 กระดาษ/ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

จีน/
อังกฤษ 

 

 
4.เอกสารยื่นสมัครขอยกเลิกการลงทะเบียน 

ลำดับ รายการเอกสาร จำนวน 
กระดาษ/ 

อิเล็กทรอนิกส์ 
ภาษา 

หมาย
เหตุ 

1 เอกสารสมัครขอยกเลิกการข้ึนทะเบียน
ผู้ประกอบการผลิตอาหารส่งออกในต่างประเทศ 

)เอกสารแนบ 10( 

1 กระดาษ/ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

จีน/
อังกฤษ 

 

 

หมายเหตุ：เอกสารแนบสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของศุลกากรจีน 
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13. ขั้นตอนการดำเนินการ 
 (1) การยื่นสมัคร การรับพิจารณา การตรวจสอบและประเมิน และการตัดสินในการขึ้นทะเบียน 
 )1.1( การยื่นสมัคร 
 ผู้ประกอบการผลิตอาหารในต่างประเทศที่ส่งออกมายังจีนและประสงค์จะยื่นสมัคร เปลี่ยนแปลง ต่ออายุ 
และยกเลิก สามารถทำได้ 2 วิธี คือ ได้รับการเสนอชื่อจาก CA หรือผู้ประกอบดำเนินการยื่นสมัครด้วยตนเอง 
 ผลิตภัณฑ์ 18 ประเภท )ได้แก่ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ไส้สำหรับทำไส้กรอก ผลิตภัณฑ์สัตว์
น้ำ ผลิตภัณฑ์จากนม รังนกและผลิตภัณฑ์จากรังนก ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ไข่และผลิตภัณฑ์จากไข่  น้ำมันและ
ไขมันเพื่อการบริโภค ผลิตภัณฑ์จากแป้งสำเร็จรูปยัดไส้ ธัญพืชเพื่อการบริโภค  ผลิตภัณฑ์จากธัญพืชบดเพ่ือ
การอุตสาหกรรมและข้าวมอลล์ ผักสดผักอบแห้งและถั่ วอบแห้ง เครื่องปรุงรส ถั่วและเมล็ดพืช ผลไม้แห้ง 
เมล็ดกาแฟและเมล็ดโกโก้ที ่ไม่ผ่านการคั ่ว อาหารจำเพาะเพื ่อวัตถุประสงค์พิเศษและอาหารเสริมเพ่ือ
สุขภาพ( ขอให้ CA ดำเนินการตรวจสอบกิจการดังกล่าว หลังจากยืนยันว่าเป็นไปตามเงื ่อนไขในการขึ้น
ทะเบียนแล้ว ให้เสนอชื่อต่อศุลกากรจีนและยื่นเอกสารประกอบการสมัครต่อไป 
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 ผู้ประกอบการผลิตอาหารในต่างประเทศที่ผลิตสินค้านอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ 18 ประเภทข้างต้น  ควร
ดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านตัวแทนดำเนินการยื่นสมัครและยื่นเอกสารประกอบการสมัครต่อศุลกากรจีน   
 (1.2) การยื่นเอกสาร 
 ผู้ประกอบการผลิตอาหารส่งออกในต่างประเทศต้องทำการยื่นสมัคร ปรับเปลี่ยน ต่ออายุ และยกเลิกผ่าน
ระบบการจัดการขึ้นทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการผลิตอาหารส่งออกในต่างประเทศ  ยกเว้นกรณี CA ของ
ประเทศผู้ส่งออกและศุลกากรจีนจะมีการตกลงเป็นอย่างอ่ืน 
 (1.3) การรับพิจารณา 
 หลังจากกรมความปลอดภัยอาหารศุลกากรจีน ได้รับเอกสารเป็นที่เรียบร้อย จะแบ่งการดำเนินการออก
ตามสถานการณ์ดังนี ้
  )1.3.1( เอกสารเป็นไปตามเง่ือนไข ดำเนินการพิจารณาในขั้นต่อไป 
  )1.3.2( เอกสารไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหรือไม่สมบูรณ์ จะทำการแจ้ง CA หรือผู้ประกอบการผลิต
อาหารในต่างประเทศถึงข้อมูลที่ต้องทำการปรับแก้เพิ่มเติมในคราวเดียว ภายใน 20 วันทำการหลังจากได้รับ
เอกสารประกอบการสมัคร 
  )1.3.3( การสมัครที่ไม่ตรงกับเงื ่อนไขการจัดการตามข้อกำหนดว่าด้วยการขึ ้นทะเบียนสำหรับ
ผู้ประกอบการผลิตอาหารในต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จะไม่ได้รับการพิจารณาและจะทำการ
แจ้งไปยัง CA หรือผู้ประกอบการผลิตอาหารในต่างประเทศ 
  )1.3.4( ในกรณีที่พบว่าผู้ประกอบการผลิตอาหารในต่างประเทศปลอมแปลงเอกสารประกอบการขึ้น
ทะเบียน จะไมไ่ด้รับการพิจารณาและจะทำการแจ้งไปยัง CA หรือผู้ประกอบการผลิตอาหารในต่างประเทศ ใน
กรณีที่พบว่าผู้ประกอบการผลิตอาหารในต่างประเทศที่ขึ ้นทะเบียนแล้วมีการปลอมแปลงเอกสาร  จะถูก
ดำเนินการตามมาตรา 24 ในข้อกำหนดว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการผลิตอาหารในต่างประเทศ
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน )ประกาศศุลกากรเลขที่ 248( 
  กรมความปลอดภัยอาหารศุลกากรจ ีนจะทำการแจ้งผลการพิจารณากลับไปยัง CA หรือ
ผู้ประกอบการผลิตอาหารในต่างประเทศ ผ่านทางรูปแบบเอกสารหนังสือ เอกสารแฟกซ์ อีเมล หรือระบบ
สารสนเทศ 
 (1.4) การตรวจสอบและประเมิน 
 ทางกรมความปลอดภัยอาหารศุลกากรจีนจะทำการจัดตั้งคณะตรวจสอบและประเมินผู้ประกอบการผลิต
อาหารส่งออกในต่างประเทศที่สมัครขึ้นทะเบียน โดยวิธีการตรวจสอบผ่านเอกสารหนังสือ การตรวจสอบผา่น
วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ และการตรวจสอบ ณ สถานที่จริง ตามการวิเคราะห์ความเสี่ยงและความจำเป็นตามสภาพ
การทำงานจริง ซึ่งรูปแบบการตรวจสอบและประเมินมีดังนี้ 
  )1.4.1( การตรวจสอบผ่านเอกสารหนังสือ : ศุลกากรจีนจัดตั้งคณะตรวจสอบและประเมินโดยการ
พิจารณาเอกสารหนังสือที่ทาง CA หรือผู้ประกอบการผลิตอาหารในต่างประเทศส่งมาทั้งหมด และทาง
ศุลกากรจีนสามารถเรียกขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ ่มเติมจากทาง CA หรือผู ้ประกอบการผลิตอาหารใน
ต่างประเทศได้ตามสถานการณ ์
     )1.4.2( การตรวจสอบผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ : ศุลกากรจีนจัดตั้งคณะตรวจสอบและประเมินโดย
การเชื่อมต่อวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบกลไกการจัดการสุขอนามัยความปลอดภัยด้าน
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อาหารและสถานการณ์สุขอนามัยความปลอดภัยด้านอาหารที ่เกี ่ยวข้องของสถานประกอบการ  ทาง
ผู้ประกอบการผลิตอาหารในต่างประเทศและ CA ต้องคอยให้ความช่วยเหลือในการรับการตรวจสอบผ่านวิดีโอ
คอนเฟอเรนซ์ หากพบปัญหาที่เกี่ยวข้องระหว่างการตรวจสอบทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ทางศุลกากรจีนสามารถ
ขอให้ผู ้ประกอบการผลิตอาหารในต่างประเทศและ CA ทำการปรับแก้และส่งรายละเอียดการปรับแก้ที่
เกี่ยวข้อง 
  )1.4.3( การตรวจสอบ ณ สถานที่จริง : ศุลกากรจีนจัดตั้งคณะตรวจสอบและประเมิน พร้อมทั้งส่ง
คณะดังกล่าวไปทำการตรวจสอบกลไกการจัดการสุขอนามัยความปลอดภัยด้านอาหารและสถานการณ์
สุขอนามัยความปลอดภัยด้านอาหารที่เกี่ยวข้องยังสถานที่ผลิตจริงในต่างประเทศ ทางผู้ประกอบการผลิต
อาหารในต่างประเทศและ CA ต้องคอยให้ความช่วยเหลือในการรับการตรวจสอบ ณ สถานที่จริง หากพบ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องระหว่างการตรวจสอบ ณ สถานที่ดังกล่าว ทางศุลกากรจีนสามารถขอให้ผู้ประกอบการผลิต
อาหารในต่างประเทศและ CA ทำการปรับแก้และส่งรายละเอียดการปรับแก้ท่ีเกี่ยวข้อง 
  เนื้อหาและมาตรฐานในการตรวจสอบและประเมินจะดำเนินการตามคู่มือที่เกี่ยวข้องจากองค์การ 
OIE, IPPC CAC ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรอ้างอิงโดยองค์การการค้าโลก )WTO( รวมทั้งเงื่อนไขสำหรับ
ตรวจสอบและกักกันที ่เกี ่ยวข้องตามที่ศุลกากรจีนและ CA กำหนดร่วมกัน อีกทั้งกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องของจีนและมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารแห่งชาติ 
  กรมความปลอดภัยอาหารศุลกากรจีนจัดคณะตรวจสอบและประเมินทำการการตรวจสอบผ่านวิดีโอ
คอนเฟอเรนซ์ และการตรวจสอบ ณ สถานที่จริง ตามการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวปฏิบัติสากล ซึ่งจะทำ
การติดต่อกับผู้ประกอบการผลิตอาหารก่อนล่วงหน้า 
 (1.5) การตรวจสอบ 
 กรมความปลอดภัยอาหาร ศุลกากรจีนจะดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำงานของคณะตรวจสอบ
และประเมิน 
 (1.6) อนุมัติการขึ้นทะเบียน 
 ทางศุลกากรจีนอนุมัติการขึ้นทะเบียนและออกหมายเลขขึ้นทะเบียนในจีนให้แก่ผู้ประกอบการผลิต
อาหารส่งออกในต่างประเทศที่ผ่านเกณฑ์ตามผลการตรวจสอบและประเมิน พร้อมทั้งแจ้งทาง CA หรือ
ผู้ประกอบการผลิตอาหารในต่างประเทศให้ทราบ สำหรับผู้ประกอบการผลิตอาหารส่งออกในต่างประเทศที่ไม่
ผ่านเกณฑ์จะไม่ได้รับการอนุมัติให้ขึ ้นทะเบียนและจะแจ้งให้ทาง CA หรือผู้ประกอบการผลิตอาหารใน
ต่างประเทศรับทราบ 
 กรมความปลอดภัยอาหาร ศุลกากรจีนจะทำการแจ้งผลกลับไปยัง CA หรือผู้ประกอบการผลิตอาหาร
ส่งออกในต่างประเทศ ผ่านทางรูปแบบเอกสารหนังสือ เอกสารแฟกซ์ อีเมล หรือระบบสารสนเทศ  
 (2) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลขึ้นทะเบียน 
 ผู้ประกอบการผลิตอาหารในต่างประเทศท่ีขึ้นทะเบียนแล้วและอยากจะเปลี่ยนแปลงข้อมูล จะต้องให้ทาง 
CA หรือผู้ประกอบการผลิตอาหารในต่างประเทศยื่นเอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลงตามวิธียื่นคำร้องของ
เงื่อนไขท่ี 12 ในคู่มือฉบับนี้  
 หลังจากตรวจสอบและประเมิน หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการควบคุมจัดการด้าน
สุขอนามัยความปลอดภัยทางอาหารของผู้ประกอบการในต่างประเทศ )เช่น การเปลี่ยนชื่อผู้ประกอบการ( 
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และได้รับการยืนยันว่าสอดคล้องตามเกณฑ์ถึงจะได้รับอนุมัติให้เปลี ่ยนแปลงข้อมูลได้ แต่หากหลังการ
ตรวจสอบและประเมินพบว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการควบคุมจัดการด้านสุขอนามัย
ความปลอดภัยทางอาหารของผู้ประกอบการในต่างประเทศ จะไม่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลและจะทำ
การแจ้งกลับไปยัง CA หรือผู้ประกอบการผลิตอาหารในต่างประเทศให้ยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนใหม่ตามวิธียื่น
สมัคร เมื่อการสมัครขึ้นทะเบียนใหม่ผ่านแล้ว หมายเลขขึ้นทะเบียนในจีนอันเดิมจะถือเป็นโมฆะทันทีและจะ
ถูกยกเลิกคุณสมบัติขึ้นทะเบียน  
 ผู้ประกอบการที่ย้ายสถานที่ผลิต หรือเปลี่ยนแปลงผู้แทนในทางกฎหมาย หรือเปลี่ยนแปลงหมายเลขข้ึน
ทะเบียนที่ได้รับอนุมัติจากประเทศนั้นๆ จะต้องยื่นสมัครขึ้นทะเบียนใหม่ และเมื่อการสมัครขึ้นทะเบียนใหม่
ผ่านแล้ว หมายเลขขึ้นทะเบียนในจีนอันเดิมจะถือเป็นโมฆะทันทีและจะถูกยกเลิกคุณสมบัติขึ้นทะเบียน 
 การย้ายสถานที่ผลิต หมายถึง สถานที่ผลิตอาหารที่ส่งออกไปยังจีนมีการย้ายสถานที่ผลิต )โรงงาน( จริง 
การเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานของผู้ดูแลจัดการไม่ถือเป็นการย้ายสถานที่ผลิต สำหรับการเปลี่ยนแปลงผู้แทน
ในทางกฎหมาย หมายถึง ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของกิจการจริงในต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง หากไม่มี
การเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของกิจการจริงในต่างประเทศ แต่ผู ้แทนที่ทำหน้าที่ดูแลกิจการ
ดังกล่าวแทนเจ้าของกิจการมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลก่อนได้ ทาง
ศุลกากรจีนจะทำการประเมินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวว่าส่งผลกระทบต่อการควบคุมจัดการด้านสุขอนามัย
ความปลอดภัยทางอาหารหรือไม่ ถึงจะทำการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
 (3) การขอต่ออาย ุ
 ผู้ประกอบการในต่างประเทศท่ีขึ้นทะเบียนแล้ว จะต้องให้ทาง CA หรือผู้ประกอบการผลิตอาหารส่งออก
ในต่างประเทศยื่นเอกสารประกอบการขอต่ออายุตามวิธียื่นคำร้องของเงื่อนไขที่ 12 ในคู่มือฉบับนี้ก่อนครบ
กำหนด 3-6 เดือน  
 หลังจากตรวจสอบและประเมิน เมื่อได้รับการยืนยันว่าสอดคล้องตามเกณฑ์จึงจะได้รับการอนุมัติให้ต่อ
อายุ แต่ถ้าเอกสารคำร้องไม่เป็นไปตามเกณฑ์จะไม่รับอนุมัติให้ต่ออายุและจะทำหนังสือแจ้งกลับไปยัง CA หรือ
ผู้ประกอบการผลิตอาหารส่งออกในต่างประเทศ ทั้งนี้ หมายเลขขึ้นทะเบียนในจีนอันเดิมจะถือเป็นโมฆะทนัที
และจะถูกยกเลิกคุณสมบัติขึ้นทะเบียน 
  กรมความปลอดภัยอาหาร ศุลกากรจีนจะทำการแจ้งผลกลับไปยัง CA หรือผู้ประกอบการผลิตอาหาร
ส่งออกในต่างประเทศ ผ่านทางรูปแบบเอกสารหนังสือ เอกสารแฟกซ์ อีเมล หรือระบบสารสนเทศ 
 (4) การยกเลิกการขึ้นทะเบียน 
 ผู้ประกอบการผลิตอาหารส่งออกในต่างประเทศที่ขึ้นทะเบียนแล้วและต้องการยกเลิกการขึ้นทะเบียน
ดังกล่าว จะต้องให้ทาง CA หรือผู้ประกอบการผลิตอาหารส่งออกในต่างประเทศยื่นเอกสารคำร้องที่เกี่ยวข้อง
สำหรับขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนตามวิธียื่นคำร้องของเงื่อนไขท่ี 12 ในคู่มือฉบับนี้ 
 กรมความปลอดภัยอาหาร ศุลกากรจีนทำการอนุมัติยกเลิกการข้ึนทะเบียนให้แก่ผู้ประกอบการที่มีเงื่อนไข
เป็นไปตามเกณฑ์และทำการแจ้งให้ทาง CA หรือผู้ประกอบการผลิตอาหารส่งออกในต่างประเทศทราบ เพ่ือทำ
การประกาศต่อไป 
 
14. รูปแบบการดำเนินการ 



     ส ำนักงำนทีป่รกึษำกำรเกษตรต่ำงประเทศ ประจ ำกรุงปักกิง่ 

 ผู้ประกอบการผลิตอาหารส่งออกในต่างประเทศต้องทำการยื่นสมัคร เปลี่ยนแปลง ต่ออายุ และยกเลิก
ผ่านระบบการจัดการขึ้นทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการผลิตอาหารส่งออกในต่างประเทศ นอกจากว่าทาง CA
และศุลกากรจีนจะมีการนัดหมายรูปแบบยื่นคำร้องและเอกสารประกอบการยื่นเป็นอย่างอ่ืนแทน 
 
15. จำนวนครั้งที่ดำเนินการ ณ สถานที่จริง : 0 ครั้ง 
 
16. มาตรฐานการตรวจสอบ 
 ความสมบูรณ์ ความเป็นจริง ความถูกต้องและความมีประสิทธิภาพในการกรอกเอกสารคำร้องเ นื้อหาใน
เอกสารคำร้องสอดคล้องกับเงื่อนไขสำหรับตรวจสอบและกักกันที่เกี่ยวข้องตามที่ศุลกากรจีนและ CA กำหนด
ร่วมกัน รวมถึงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของจีนและมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร
แห่งชาติ 
 
17. ขอบเขตการดำเนินการทั่วไป : - 
 
18. การนัดหมาย (ดำเนินการ) ล่วงหน้า : ไมมี่ 
 
19. ชำระเงินออนไลน์ : ไมมี่ 
 
20. การขนส่งทางโลจิสติกส์ : ไมมี่ 
 
21. สถานที่ดำเนินการ 
 )1( ส่งเอกสารการสมัครมาที่ : Bureau of Import and export Food safety, General Administration 
of Customs of the people's Republic of China, No. 6, Jianguomen inner street, Beijing, 100005. 
 )2( ดำเนินการผ่านเว็ปไซต์ : https://cifer.singlewindow.cn หรือ www.singlewindow.cn 
 
22. เวลาดำเนินการ 
 )1( ช่วงเวลาสำหรับยื่นเอกสาร :  
  ยื่นผ่านเว็บไซต์ : 24 ชม. 
  ยื่นผ่านช่องทางทางการทูต : เวลาทำงานราชการ 8.00-17.00 น. )เวลาจีน( 
 )2( ช่วงเวลาตรวจสอบของทางศุลกากรจีน : เวลาทำงานราชการ 8.00-17.00 น. )เวลาจีน( 
 
23. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สายด่วนบริการศุลกากรจีน 12360 
 
24. สอบถามติดตามข้อมูล : สายด่วนบริการศุลกากรจีน 12360   

https://cifer.singlewindow.cn/
http://www.singlewindow.cn/

