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ประกาศสํานักงานศุลกากรกลางสาธารณรัฐประชาชนจีน
ฉบับที่ 248

“ประกาศระเบียบการขึ้นทะเบียนและบริหารจัดการผูผลิตอาหารในตางประเทศที่นําเขามายังสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน” ไดรับการพิจารณาและอนุมัติจากการประชุมผูบริหารของสํานักงานศุลกากรกลาง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 และจะมีผลบังคับใชในวันที่ 1 มกราคม 2565 และใหยกเลิก
ประกาศเดิมของสํานักงานควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบและกักกันโรคแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน (General
Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine; AQSIQ) ฉบับที่ 145 ที่ประกาศใช
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555 รวมทั้ง ประกาศสํานักงานศุลกากรกลางสาธารณรัฐประชาชนจีนวาดวยการขึ้น
ทะเบียนและบริหารจัดการผูผลิตอาหารในตางประเทศที่นําเขามายังจีน ฉบับแกไขเพิ่มเติมที่ 243 ลงวันที่ 23
พฤศจิกายน 2561
ผูอํานวยการ Ni yuefeng
12 เมษายน 2564
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ประกาศการขึ้นทะเบียนและบริหารจัดการผูผลิตอาหารในตางประเทศที่มีการนําเขามายังสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ตอนที่ 1 บททั่วไป
ขอที่ 1 เพื่อเปนการกํากับดูแลการขึ้นทะเบียนของผูผลิตอาหารในตางประเทศที่มีการนําเขามายังจีน
ตามขอกําหนดของ “กฎหมายควบคุมความปลอดภัยผลิตภัณฑอาหารสาธารณรัฐประชาชนจีน (Food Safety
Law) ” “กฎหมายวาดวยการกักกันโรคพืชและสัตวของสาธารณรัฐประชาชนจีน (Law of the People’s
Republic of China on the Entry and Exit Animal and Plant Quarantine)” “กฎพิเศษของสภาแหงรัฐใน
การกํากับดูแล และการจัดการดานความปลอดภัยของอาหาร และผลิตภัณฑอื่น ๆ (The Special Rules of the
State Council on Strengthening the Supervision and Management of the Safety of Food and
Other Products)” โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายปกครองแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนในการออกขอกําหนด
ตามประกาศฉบับนี้
ขอที่ 2 ขอบังคับเหลานี้ใชกํากับการขึ้นทะเบียนของกิจการการผลิต การแปรรูป และการเก็บรักษาสินคา
อาหารในตางประเทศที่มีการนําเขามายังสาธารณรัฐประชาชนจีน (ตอไปนี้ เรียกวา ผูผลิตอาหารในตางประเทศที่
นําเขามายังจีน)
ผูผลิตอาหารนําเขาในตางประเทศที่ระบุไวในตามขอ 2 ไมรวมผูผลิต ผูแปรรูป ผูเก็บรักษาสินคาสาร
เติมแตงในอาหาร และผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอาหาร
ขอที่ 3 กรมศุลกากรเปนผูรับผิดชอบการขึ้นทะเบียนของผูผลิตอาหารในตางประเทศที่นําเขามายังจีน
ข อ ที่ 4 ผู ผ ลิ ต อาหารนํ า เข า ในต า งประเทศ ต อ งได รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นกั บ สํ า นั ก งานศุ ล กากรกลาง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ตอนที่ 2 เงื่อนไขและขั้นตอนการขึ้นทะเบียน
ขอที่ 5 ขอกําหนดการขึ้นทะเบียนสําหรับผูผลิตอาหารในตางประเทศที่นําเขามายังจีน;
1. ระบบมาตรฐานความปลอดภัยดานอาหารของประเทศผูสงออกจะตองผานการประเมินและตรวจสอบ
จากสํานักงานศุลกากรกลางสาธารณรัฐประชาชนจีน
2. ไดรับการอนุมัติใหจัดตั้ง และ อยูภายใตการกํากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ จากหนวยงานภาครัฐของ
ประเทศผูสงออก ดังนี้;
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3. มีระบบการบริหารจัดการและปองกันความปลอดภัยในดานสุขอนามัยของอาหารที่มีประสิทธิภาพ
ผลิตและสงออกอยางถูกกฎหมายจากประเทศผูสงออก และสามารถรับรองไดวาอาหารที่สงออกมายังประเทศจีน
เปนไปตามกฎหมาย และขอบังคับของจีนที่เกี่ยวของกับมาตรฐานความปลอดภัยดานอาหารภายในประเทศ
4. ปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวของกับขอกําหนดดานการตรวจสอบและกักกันโรค ระหวางกรมศุลกากร กับ
หนวยงานภาครัฐของประเทศผูสงออก
ขอที่ 6 วิธีการขึ้นทะเบียนผูผลิตอาหารในตางประเทศที่นําเขามายังจีน ใหรวมถึงการขึ้นทะเบียนกับ
หนวยงานผูมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลของประเทศผูสงออก (Competent Authorities: CA) และ
การขึ้นทะเบียนโดยตรงโดยผูประกอบการกับสํานักงานศุลกากรกลางสาธารณรัฐประชาชนจีน
สํานักงานศุลกากรฯ กําหนดวิธีการขึ้นทะเบียนและเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนสําหรับผูผลิตอาหาร
ในตางประเทศที่นําเขามายังจีน ตามแหลงที่มาของวัตถุดิบอาหาร เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูป ขอมู ล
ประวัติความปลอดภัยของอาหาร กลุมผูบริโภค วิธีการรับประทาน และปจจัยอื่น ๆ รวมกับแนวปฏิบัติสากล
ทั้งนี้สํานักงานศุลกากรฯ สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการขึ้นทะเบียนและเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนของ
ผูประกอบการผลิตอาหารในตางประเทศ หากวิเคราะหความเสี่ยงแลวพบวามีหลักฐานอันนําไปสูความเสี่ยงของ
อาหารประเภทนั้น ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
ขอที่ 7 ผู ผลิ ตอาหารในต างประเทศที่นําเขามายังจีน ดังตอไปนี้ จะตองยื่น ลงทะเบีย นตอสํานักงาน
ศุลกากรฯ ผานหนวยงานกํากับดูแลของประเทศผูสงออก (Competent Authorities: CA) ไดแก 1) เนื้อสัตวและ
ผลิตภัณฑ 2) ไสกรอก 3) ผลิตภัณฑสัตวน้ํา 4) ผลิตภัณฑนม 5) รังนกและผลิตภัณฑ 6) น้ําผึ้งและผลิตภัณฑจาก
ผึ้ง 7) ไขและผลิตภัณฑ 8) น้ํามัน/ไขมันเพื่อการบริโภค 9) ผลิตภัณฑจากแปงบรรจุใสชนิดตาง ๆ อาทิ ซาลาเปาไส
ตาง ๆ เกี๊ยวฯ 10) ธัญพืช 11) พืชบดและมอลต 12) ผักสด/แหง และเมล็ดถั่วแหง 13) เครื่องปรุงรส 14) ถั่ว
เปลือกแข็งและเมล็ด 15) ผลไมแหง 16) เมล็ดกาแฟและเมล็ดโกโกที่ไมคั่ว 17) อาหารจําเพาะเพื่อสุขภาพ (Food
for special dietary uses) 18) อาหารเสริมและผลิตภัณฑ
ขอที่ 8 ผูผ ลิ ตอาหารในต างประเทศที่นําเขามายังจีน ที่ยื่น ลงทะเบีย นผานหนว ยงานกํากับ ดูแลของ
ประเทศผูสงออก ตองไดรับการตรวจสอบจากหนวยงานกํากับดูแล หลังจากยืนยันวาเปนไปตามขอกําหนดการ
ลงทะเบี ย นจากหน ว ยงานกํ ากั บ ดู แ ลของประเทศผู ส ง ออกแล ว นั้ น ให ยื่ น เอกสารประกอบการสมัค รเพื่ อ ขอ
ลงทะเบียนกับกรมศุลกากร ดังตอไปนี้
1. หนังสือแนะนํายืนยันจากหนวยงานกํากับดูแลของประเทศผูสงออก
2. ชื่อบริษัท และคําขอจดทะเบียนบริษัท
3. เอกสารระบุตัวตนของบริษัท เชน ใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหนวยงานของรัฐบาลทองถิ่น
4. หนังสือรับรองวาเปนไปตามมาตรฐานจากหนวยงานกํากับดูแลของประเทศผูสงออก
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5. รายงานการตรวจสอบจากหนวยงานกํากับดูแลของประเทศผูสง ออก
หากจําเปน สํานักงานศุลกากรฯ อาจตองขอเอกสารเกี่ยวกับสุขอนามัย ความปลอดภัยของอาหาร และ
เอกสารควบคุมปองกันของบริษัท เชน ที่ตั้งบริษัท แผนผังโรงงาน แบบแปลนหองเย็น หรือผังกระบวนการผลิต
ภายในโรงงาน เปนตน
ขอที่ 9 สถานประกอบการผลิตอาหารในตางประเทศนอกเหนือจากที่ระบุไวในขอ 7 สามารถยื่นคําขอ
ขึ้นทะเบียนตอสํานักงานศุลกากรฯ ไดดวยตนเอง หรือผานตัวแทน โดยใชเอกสาร ดังนี้
1. แบบคําขอขึ้นทะเบียนของบริษัท
2. เอกสารระบุตัวตนของบริษัท เชน ใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหนวยงานรัฐบาลของ
ประเทศผูสงออกที่บริษัทตั้งอยู
3. เอกสารการยืนยันตนเองวาบริษัทจะปฏิบัติตามขอกําหนดของประกาศฉบับนี้
ขอที่ 10 เนื้อหาของคําขอขึ้นทะเบียนบริษัทประกอบดวยชื่อของบริษัท ประเทศ (ภูมิภาค) ที่ตั้งอยู ที่
อยูของสถานที่ผลิต ตัวแทนทางกฎหมาย รายชื่อผูติดตอ ขอมูลการติดตอ และหมายเลขทะเบียนที่ไดรับการอนุมัติ
จากหนวยงานกํากับดูแลของประเทศผูสงออก คําขอขึ้นทะเบียนสินคาประเภทอาหาร ประเภทการผลิต กําลังการ
ผลิตและขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เปนตน
ขอที่ 11 เอกสารคําขอขึ้นทะเบียนใหจัดทําเปนภาษาจีนหรืออังกฤษ ทั้งนี้หากฝายจีนมีการตกลงกับ
หนวยงานภาครัฐของประเทศผูสงออกเปนอยางอื่น ก็สามารถทําได
ขอที่ 12 หนวยงานกํากับดูแลของประเทศผูสงออกควรตระหนักถึงความรับผิดชอบตอความนาเชื่อถือ
ความครบถวน ความถูกตองตามกฎหมายของเอกสาร
ขอที่ 13 สํานักงานศุลกากรฯ สามารถดําเนินการตรวจสอบ การประเมิน และทบทวนการขึ้นทะเบียน
ของผูผลิตอาหารนําเขาในตางประเทศ หรือมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทีมตรวจสอบ ผูผลิตอาหาร
นําเขาจากตางประเทศที่ขอขึ้นทะเบียน ดวยการตรวจสอบเอกสาร การตรวจสอบดวยวีดีโอทางไกล การลงพื้นที่
ตรวจสอบ หรือใชวิธีการแบบผสมผสาน เปนตน โดยทีมประเมินจะประกอบไปดวยผูตรวจสอบจํานวน 2 คนขึ้นไป
ผูผลิตอาหารนําเขาในตางประเทศ และหนวยงานกํากับดูแลของประเทศผูสงออก ใหความชวยเหลือใน
การดําเนินการประเมิน และทบทวนการดําเนินการตามวิธีการขางตน
ขอที่ 14 สํานักงานศุ ลกากรฯ จะตองขึ้นดําเนิ นการออกหมายเลขทะเบียนใหกับผูผ ลิตอาหารใน
ตางประเทศที่นําเขามายังจีน ที่ยื่นเอกสารหลักฐานและปฏิบัติตรงตามขอกําหนด รวมทั้งออกหนังสือแจงการขึ้น
ทะเบียนของผูผลิตอาหารนําเขาในตางประเทศใหกับหนวยงานกํากับดูแลของประเทศผูสงออกเปนลายลักษณ
อักษร โดยจะงดเวนการขึ้นทะเบียนของผูผลิตอาหารในตางประเทศที่นําเขามายังจีนที่ไมตรงตามขอกําหนด และ
จะแจงหนวยงานกํากับดูแลของประเทศผูสงออกเปนลายลักษณอักษร
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ขอที่ 15 เมื่อผูผลิตอาหารในตางประเทศที่นําเขามายังจีนไดรับการขึ้นทะเบียนและเลขทะเบียนแลว ให
นําเลขทะเบียนดังกลาวประทับลงในบรรจุภัณฑทั้งภายในและภายนอกของสินคาอาหาร
ขอที่ 16 การขึ้นทะเบียนมีผลใชงานเปนระยะเวลา 5 ป
เมื่อไดรับการขึ้นทะเบียนผู ผลิตอาหารในตางประเทศที่นําเขามายั งจีนแล ว สํานักงานศุลกากรฯ จะ
กําหนดวันที่เริ่มตนและสิ้นสุดของระยะเวลาการขึ้นทะเบียนใหกับผูผลิตอาหารในตางประเทศที่นําเขามายังจีน
ขอที่ 17 สํานักงานศุลกากรฯ จะดําเนินการประกาศรายชื่อบริษัทที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนผูผลิต
อาหารในตางประเทศที่นําเขามายังจีน พรอมกัน
ตอนที่ 3 การควบคุมการขึ้นทะเบียน
ขอที่ 18 สํ า นักงานศุล กากรฯ จะดําเนินการตรวจสอบขอมูล การขอขึ้น ทะเบีย นหรือมอบหมายให
หนวยงานที่เกี่ยวของจัดหาทีมผูตรวจสอบ เพื่อดําเนินการประเมินและทบทวนผูผลิตอาหารในตางประเทศที่นําเขา
มายังจีน ที่ขอขึ้นทะเบียนวายังคงเปนไปตามขอกําหนดการขึ้นทะเบียนหรือไม โดยทีมผูประเมินจะประกอบดวยผู
ตรวจสอบจํานวน 2 คนขึ้นไป
ขอที่ 19 ระหวางการพิจารณาคําขอขึ้นทะเบียน หากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลการขึ้นทะเบียนของผูผลิต
อาหารในตางประเทศที่นําเขามายังจีน ผูยื่นขอขึ้นทะเบียนตองยื่นเอกสารเพิ่มเติมตอสํานักงานศุลกากรฯ ผานชอง
ทางการขอขึ้นทะเบียน โดยมีเอกสารเพิ่มเติมดังตอไปนี้
1. ตารางเปรียบเทียบขอมูลการเปลี่ยนแปลงรายการที่ขอขึ้นทะเบียน
2. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับขอมูลที่เปลี่ยนแปลง
หากสํานักงานศุลกากรฯ ประเมินแลววาสามารถเปลี่ยนแปลงได จึงจะสามารถดําเนินการตอไปได
หากมีการยายที่อยูของสถานที่ผลิต การเปลี่ยนแปลงตัวแทนทางกฎหมาย หรือการเปลี่ยนแปลงของ
หมายเลขทะเบียนที่ไดรับจากหนวยงานภาครัฐของประเทศผูสงออก ผูประกอบการจะตองดําเนินการยื่นคําขอขึ้น
ทะเบียนใหม ซึ่งหมายเลขทะเบียนเดิมจะถูกยกเลิกในระบบของสํานักงานศุลกากรฯ โดยอัตโนมัติ
ขอที่ 20 หากผู ผ ลิตอาหารในตา งประเทศที่นําเขามายังจีน ประสงคจ ะตออายุการขึ้นทะเบีย นควร
ดําเนินการภายใน 3 ถึง 6 เดือน กอนทะเบียนเดิมจะหมดอายุ โดยใหดําเนินการยื่นคําขอตออายุการขึ้นทะเบียน
ตอสํานักงานศุลกากรฯ
เอกสารประกอบการยื่นขอตออายุการจดทะเบียน ประกอบดวย
1. ใบขอตออายุการขึ้นทะเบียน
2. เอกสารคํารับรองวาบริษัทจะปฏิบัติตามขอกําหนดของระเบียบนี้ตอไป
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สํา นั กงานศุ ล กากรฯ จะต ออายุการขึ้ น ทะเบีย นใหกับบริษัทที่ ปฏิบัติตามขอกําหนดการขึ้นทะเบีย น
ทะเบียน และขยายเวลาการจดทะเบียนใตอไปอีกครั้งละ 5 ป
ขอที่ 21 หากผูผลิตอาหารในตางประเทศที่นําเขามายังจีน ที่ไดรับการขึ้นทะเบียนแลว ตอมาภายหลัง
พบวามีเหตุกรณีใดกรณีเกิดขึ้นดังตอไปนี้ ใหสํานักงานศุลกากรฯ แจงตอหนวยงานกํากับดูแลของประเทศผูสงออก
หรือแจงตอผูผลิตอาหารนําเขาในตางประเทศโดยตรง
1. ไมดําเนินการตออายุการขึ้นทะเบียนตามที่กําหนดในประกาศ
2. ขอยกเลิกการขึ้นทะเบียน
3. ไมปฏิบัติตามขอกําหนดขอ 5 ขอยอยที่ 2 ของประกาศฉบับนี้
ขอที่ 22 หนวยงานกํากับดูแลของประเทศผูสงออก ตองดําเนินการควบคุมดูแลบริษัทที่ขึ้นทะเบียน
อยางมี ประสิทธิภ าพ กํ ากับ ดูใหบ ริษัทที่ไดรั บการขึ้ นทะเบียนแล วปฏิบั ติตามข อกําหนดการขึ้น ทะเบีย นอยาง
ตอเนื่อง หากพบวาไมเปนไปตามขอกําหนดในการขึ้นทะเบียน ควรใชมาตรการที่จําเปนในการควบคุมทันที และ
ระงับการดําเนินงานของผูผลิตอาหารในตางประเทศที่นําเขามายังจีน จนกวาจะแกไขใหเปนไปตามขอกําหนดการ
ขึ้นทะเบียนนี้
ผูผลิตอาหารในตางประเทศที่นําเขามายังจีน พบวาตนเองไมปฏิบัติตามขอกําหนดการขึ้นทะเบียนตาม
ประกาศฉบับนี้ ควรระงับการสงออกสินคาอาหารมายั งประเทศจีน และดําเนินมาตรการแกไขใหเปนไปตาม
ขอกําหนดในทันที
ขอที่ 23 หากสํานักงานศุลกากรฯ พบวาบริษัทผูผลิตอาหารในตางประเทศที่นําเขามายังจีน ไมปฏิบัติ
ตามขอกําหนดในการขึ้นทะเบียน จะแจงใหผูผลิตดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนด และระหวางระยะเวลา
การแกไข จะระงับการนําเขาสินคาจากบริษัทดังกลาว
หากบริษัทที่ไดรับการขึ้นทะเบียนผานหนวยงานกํากับดูแลของประเทศผูสงออก ถูกระงับการนําเขา
หนวยงานกํากับดูแลของประเทศผูสงออกจะตองกํากับดูแลใหบริษัทดังกลาวแกไขปรับปรุงใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด และสงรายงานการแกไขปรับปรุง รวมถึงเอกสารรับรองยืนยันการดําเนินการเปนลายลักษณ
อักษรตอสํานักงานศุลกากรฯ
สําหรับบริษัทที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนเองหรือผานตัวแทน หากพบวาไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามประกาศ
ตองดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด และสงรายงานการแกไขปรับปรุง รวมถึงเอกสาร
รับรองยืนยันการดําเนินการเปนลายลักษณอักษรตอสํานักงานศุลกากรฯ
เมื่อสํานักงานศุลกากรฯ ทําการตรวจสอบการการดําเนินการปรับปรุงแกไขของบริษัทที่ไดรับการขึ้น
ทะเบียนแลวเสร็จ และตรวจสอบแลวพบวาผานคุณสมบัติ จึงจะสามารถนําเขาสินคาของบริษัทผูผลิตอาหาร
นําเขาในตางประเทศรายดังกลาวได
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ขอที่ 24 หากบริษัทผูผลิตอาหารในตางประเทศที่นําเขามายังจีน ที่ไดรับการขึ้นทะเบียนแลว มีการ
กระทําใดการกระทําหนึ่ง ดังนี้ ใหสํานักงานศุลกากรฯ ยกเลิกการขึ้นทะเบียน
1. การดําเนินการของบริษัทที่สงผลตอความปลอดภัยดานอาหารที่นําเขา
2. อาหารที่สงออกมายังจีนถูกตรวจสอบพบวามีปญหารายแรงในดานความปลอดภัยของอาหารระหวาง
พิธีการขาเขาของศุลกากร
3. มีปญหาในการจัดการความปลอดภัยของอาหาร และสุขอนามัยในสถานประกอบการ ไมสามารถ
รับประกันไดวาอาหารที่สงออกไปยังประเทศจีนเปนไปตามขอกําหนดดานความปลอดภัย และสุขอนามัย
4. ภายหลังจากการการแกไขแลว พบวายังไมเปนไปตามขอกําหนดการขึ้นทะเบียน
5. ใหขอมูลเท็จ หรือปกปดขอมูลที่เกี่ยวของ
6. ปฏิเสธที่จะใหความรวมมือกับสํานักงานศุลกากรฯ ในการตรวจสอบและสืบสวนสาเหตุตาง ๆ
7. การใหเชา ใหยืม โอน ขายตอ หรือปลอมแปลงหมายเลขทะเบียน
ตอนที่ 4 ขอกําหนดเพิ่มเติม
ขอที่ 25 หากองคกรระหวางประเทศ หรือหนวยงานภาครัฐของประเทศผูสงออก ออกประกาศการแพร
ระบาดของโรคติดตอ หรือระหวางการตรวจสอบผานพิธีการศุลกากรขาเขาของสินคา พบวาสินคาอาหารดังกลาว
มีการปนเปอนของเชื้อ พบปญหาดานสาธารณสุขที่รายแรง สํานักงานศุลกากรฯ จะประกาศระงับการนําเขาสินคา
อาหารจากประเทศดังกลาว และจะไมรับคําขอขึ้นทะเบียนสถานประกอบการผลิตอาหารจากประเทศผูสงออก
ดังกลาว ณ ชวงเวลานั้น
ขอที่26 หนวยงานกํากับดูแลของประเทศผูสงออก มีหนาที่รับผิดชอบดูแลดูแลความปลอดภัย และ
สุขอนามัยของสถานประกอบการที่ตั้งอยูภายในประเทศของตน
ขอที่ 27 สํานักงานศุลกากรฯ ทําหนาที่รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดตามประกาศฉบับนี้
ข อ ที่ 28 ระเบี ย บนี้ จ ะมี ผ ลใช บั ง คั บ ตั้ งแต วั น ที่ 1 มกราคม 2565 และให ย กเลิ ก ประกาศเดิ มของ
สํานักงานควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบและกักกันโรคแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน (General Administration of
Quality Supervision, Inspection and Quarantine; AQSIQ) ฉบับที่ 145 ที่ประกาศใชเมื่อวันที่ 22 มีนาคม
2555 รวมทั้ง “ประกาศสํานักงานศุลกากรกลางสาธารณรั ฐประชาชนจีนวาดวยการขึ้นทะเบีย นและบริหาร
จัดการผูผลิตอาหารในตางประเทศที่นําเขามายังจีน" ฉบับแกไขเพิ่มเติมที่ 243 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
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