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สำนักงา         สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักก่ิง 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สรุปข้อคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการผลิตอาหารในต่างประเทศที่ส่งออก
มายังสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามประกาศศุลกากร เลขที่ ๒๔๘ (จากการชี้แจง ประสานงานกับกรมความ
ปลอดภัยอาหารนำเข้าและส่งออก สำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และการประชุมระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนและ GACC  

1.  Decreee ๒๔๘ และ ๒๔๙ จะเริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕  
2.  ขอให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าที่อยู่นอกเหนือจาก ๑๘ ประเภท  ดำเนินการขึ้นทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์

ของ China International Trade Single Window ตามลิ้งค์ https://www.singlewindow.cn/ หรือเข้าระบบ
ของ China Import Food Enterprise Registration (CIFER) ได้โดยตรงที่เว็บไซต์ https://cifer.singlewindow.cn 
นี้เท่านั้น ซึ่งผู้ประกอบการผลิตสามารถตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์สินค้าได้ด้วยพิกัดศุลกากรบนเว็บไซต์ดังกล่าว 
ว่าต้องขึ้นทะเบียนกับทาง CA หรือสามารถทำการขึ้นด้วยตนเองได้เลยโดยตรง 

3. ขอให้ผู ้ประกอบการบันทึกรายละเอียดชื่อบัญชีและพาสเวิร์ดสำหรับการขึ้นทะเบียนอย่างปลอดภัย 
พร้อมนี้ ทางศุลกากรจีนจะไม่เผยแพร่ข้อมูลของผู้ประกอบการ 

4. การที่ผู้ประกอบการทางไทยไม่สามารถเข้าระบบได้ โดยมีตัวเลข ๔๐๔ หรือ ๕๐๐ ขึ้นมานั้น เจ้าหน้าที่
แนะนำให้ผู ้ประกอบการลองเข้าระบบใหม่ อาจเนื่องจากเป็นระบบใหม่ และมีผู ้ใช้งานค่อนข้างมาก แต่ทาง
หน่วยงานกำลังปรับปรุงระบบอยู่อย่างต่อเนื่อง พร้อมลงข้อมูลเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน 
2564 เป็นต้นไป 

5. ในกรณีที่ผู้ประกอบการผลิตมีสินค้าหลายประเภท ให้ดูที่ประเภทสินค้าเป็นหลัก การลงทะเบียนใน 
แต่ละครั้งจะสามารถเลือกใส่พิกัดศุลกากรได้เพียงหมายเลขเดียว ดังนั้น ผู้ประกอบการจะต้องลงทะเบียนตาม
จำนวนพิกัดศุลกากร และในการลงทะเบียนแต่ละครั้งสามารถลงทะเบียนได้หลายผลิตภัณฑ์ 

6. ในกรณีที่ผู้ประกอบการผลิตที่ผลิตสินค้าทั้งที่อยู่ทั้งภายในขอบข่าย ๑๘ ประเภท และอยู่นอกเหนือ
ขอบข่าย ๑๘ ประเภท ให้บริษัทผู้ประกอบการผลิตดำเนินการขึ้นทะเบียนแยกกัน โดยผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใน ๑๘ 
ประเภท ให้ผู้ประกอบการส่งเอกสารเพื่อลงทะเบียนกับหน่วยงานที่มีอำนาจในการกำกับดูแลของประเทศผู้ส่งออก 
(CA) ก่อนในเบื้องต้น  และในลำดับถัดไป จะเปลี่ยนเป็นการขึ้นทะเบียนผ่านเว็บไซต์ CIFER  ส่วนผลิตภัณฑ์ที่อยู่
นอกเหนือจาก ๑๘ ประเภท ให้ผู้ประกอบการผลิตขึ้นทะเบียนผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้วยตนเอง 

7. ผู้ประกอบการผลิตที่ที่ผลิตสินค้าภายในขอบข่าย ๑๘ ประเภท และได้ยื่นเอกสารให้กับ CA ก่อนวันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (ในระบบ CIFERเดิม) การสมัครก่อนหน้านี้ยังมีผลบังคับใช้เช่นเดิม และข้อมูลดังกล่าวจะถูกโอนย้ายไปยังระบบ 
CIFER ใหม่โดยอัตโนมัติ  

8. ผู้ประกอบการผลิต ๔ ประเภท ดังนี้ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์จาก
นม รังนกและผลิตภัณฑ์จากรังนก ให้ยึดข้อมูลการขึ้นทะเบียนเดิมกับ CA จนกว่าจะหมดอายุการขึ้นทะเบียน
ดังกล่าว 

9. เนื ่องจากกฎระเบียบว่าด้วยการจัดการขึ ้นทะเบียนบริษัทผู ้ผลิตอาหารนำเข้าจากต่างประเทศแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีนจะมีผลบังคับใช้วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕  หากยังดำเนินการขึ้นทะเบียนไม่เรียบร้อย จะไม่
สามารถยื่นขอนำเข้าได้ หากข้ึนทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรณีมีสินค้าท่ีผลิตก่อนวันที่ ๑ มกราคม 2565 มาถึงด่าน 

เอกสารแนบ ๓ 

https://www.singlewindow.cn/%20หรือ
https://cifer.singlewindow.cn/


๒ 

 

หลังวันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้  จีนจะพิจารณาวันที่ในการผลิตสินค้าเป็นหลัก ผู้ประกอบการยังสามารถนำเข้า
สินค้าได้อยู่ แต่หากมีการผลิตหลังจากนั้นผลิตภัณฑ์ต้องสอดคล้องกับระเบียบ 248  

10. กรณีท่ีผู้ประกอบการผลิตได้ขึ้นทะเบียนกับทาง CA ของไทย ให้กรอกเลขลงทะเบียนกับ CA ของไทยใน
ช่อง Approval No. และช่องเลขขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานไทย พร้อมแนบเอกสารดังกล่าวในช่องเอกสารระบุตัวตน
ขององค์กร และกรณีที่ผู้ประกอบการผลิตไม่มีเลขขึ้นทะเบียนกับทาง CA จากประเทศผู้ส่งออก สามารถใช้เลข Tax 
Number / Commercial Registration Number หรอื VAT number แทนได้ อย่างไรก็ตาม ผลจากหารือภายใน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย ขอให้ผู้ประกอบการผลิตที่ไม่มีเลขทะเบียนจาก CA กรอกเลขใบอนุญาต
ผลิตอาหาร (อ.๒) พร้อมแนบเอกสารดังกล่าวแทน                               

11. ผู้ประกอบการต้องแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องของบริษัท อาทิเช่น เอกสารที่ขึ้นทะเบียนกับทาง CA หรือ
ใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.๒) รายละเอียดผลิตภัณฑ์พร้อมรูปภาพ และกระบวนการผลิต โดยผู้ประกอบการต้องแปล
เอกสารเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนควบคู่ด้วย (เอกสารแปลไม่จำเป็นต้องรับรองอย่างเป็นทางการ)  

12. เลขขึ้นทะเบียนหน่วยงานของจีน ไมจ่ำเป็นต้องกรอก บังคับกรอกเฉพาะช่องที่มีเครื่องหมายดอกจัน* 
13. ตั ้งแต่ว ันที ่ 1 มกราคม 2565 บนบรรจุภัณฑ์ทั ้งภายในและภายนอกจะต้องระบุเลขทะเบียน 

(Registration Number) ของไทยหรือจีน และ Packing for export /independent packing / Sales Package 
จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของระเบียบเกี่ยวกับฉลากอาหารบรรจุหีบห่อของจีน เลขที่ GB 7718-2011 เว้นแต่
อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่นอาหารจำเพาะเพ่ือสุขภาพที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบพิเศษ หรือ ข้อกำหนดอ่ืนๆ 
ตามกฎหมายของจีน (เช่น มาตรา 30 Decree 249)    

14. หากผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ จำเป็นต้องยื่นข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ โดยข้อมูลอื่นๆ เช่น วัตถุดิบ หรือ สัดส่วนการผลิต ไม่จำเป็นต้องกรอก แต่หากกรอกจะเป็นประโยชน์ใน
การพิจารณา 

15. ผู้ประกอบการผลิตอาหารในต่างประเทศที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น มีการ
ย้ายสถานที่ผลิต เปลี่ยนแปลงผู้แทนทางกฎหมาย หรือเปลี่ยนแปลงหมายเลขข้ึนทะเบียนที่ได้รับอนุมัติจากประเทศ
นั้นๆ จะต้องยื่นสมัครขึ้นทะเบียนใหม่ ไม่สามารถเลือกหัวข้อ “modification” ในระบบของ CIFER ได้ และเมื่อการสมัครขึ้น
ทะเบียนใหม่สำเร็จ หมายเลขข้ึนทะเบียนเดิมจะถือเป็นโมฆะทันที  

16.  เมื่อผู้ประกอบการยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนบนเว็บไซต์แล้ว ทาง GACC มิได้กำหนดว่าผู้ประกอบการจะ
ทราบผลการตรวจสอบภายในระยะเวลาเท่าใด ต้องขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ประกอบการผลิตที่สมัครจากทั่วโลก ซึ่งทาง 
GACC จะเร่งดำเนินการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนโดยเร็วที่สุด โดยตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ได้มีการเปิด
ลงทะเบียน มีผู้ประกอบการผลิตต่างชาติ 84 แห่ง ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการผลิตเรียบร้อยแล้ว  

17. ผู้ประกอบการสามารถตอบสอบสถานะการขึ้นทะเบียนได้จากระบบ  
   ๑๘. หลังจากวันที่ 1 มกราคม ๒๕๖๕ ผู้ประกอบการผลิตสินค้าที่ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วแต่พบว่าข้อมูล
ยังคงไม่ครบถ้วน จะสามารถปรับปรุงข้อมูลได้จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 
   ๑๙. ตามมาตรา 16 ของ Decree 248  การขึ้นทะเบียนมีอายุ 5 ปี  ผู ้ประกอบการผลิตทุกรายจะต้อ
ตรวจสอบสถานะบนเว็บไซด์  สำหรับผู้ประกอบการทีไ่ด้รับการข้ึนทะเบียนแล้วและจะหมดอายุการขึ้นทะเบียนก่อน
วันที่ 1 มกราคม 2565 ขอให้ดำเนินการต่ออายุให้ทันเวลาตามมาตรา 20     
๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

*** หมายเหตุ เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพิ่มเติมอย่างไม่เป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออำนวยสะดวกและสร้างความ
เข้าใจให้กับผู ้ประกอบการและผู ้ปฏิบัติ เพ่ือมิให้ส่งผลกระทบต่อการขึ ้นทะเบียนและการดำเนินการส่งออก ขอให้
ผู้ประกอบการศึกษารายละเอียดกฎระเบียบของจีนทีเ่กี่ยวข้องอย่างถี่ถ้วนและยึดปฏิบัติตามแนวทางของระเบียบเป็นหลัก  

 


