(คําแปลอยางไมเปนทางการ โดยสํานักงานพาณิชยในตางประเทศ ณ กรุงปกกิ่ง )
สํานักงานศุลกากรกลางสาธารณรัฐประชาชนจีน
General Administration of Customs of the P.R. China : GACC
หนังสือกรมอาหาร (ป 2021) เลขที่ 353
เอกสารของสํานักงานศุลกากรกลางสาธารณรัฐประชาชนจีนวาดวย ประเด็นที่เกี่ยวของในการสมัครขอขึ้น
ทะเบียนผูผลิตอาหารในตางประเทศที่นําเขามาในสาธารณรัฐประชาชนจีน
เพื่อใหการสงออกสินคาอาหารเขามาในสาธารณรัฐประชาชนจีนดําเนินการไดตามปกติ หลังจาก
“ระเบียบการขึ้นทะเบียนและบริหารจัดการผูผลิตอาหารในตางประเทศที่นําเขามายังสาธารณรัฐประชาชนจีน”
ของสํานักงานศุลกากรกลางสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับที่ 248 โดยจะเรียกวา “ระเบียบการขึ้นทะเบียน”มีผล
บังคับใช สํานักงานศุลกากรกลางฯ ขอชี้แจงประเด็นที่เกี่ยวของกับการขึ้นทะเบียนผูผลิตอาหารในตางประเทศที่
นําเขามายังจีน ดังตอไปนี้
1. วิสาหกิจผูผลิตอาหารในตางประเทศที่ตองขอขึ้นทะเบียนผานการแนะนําของหนวยงานที่มีอํานาจ
ในการกํากับดูแลของประเทศผูสงออก (Competent Authorities : CA)
(1) ผูผลิตอาหารในตางประเทศสําหรับสินคา 4 ประเภท ไดแก 1) เนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว
2) ผลิตภัณฑสัตวน้ํา 3) ผลิตภัณฑนม และ 4) รังนกและผลิตภัณฑจากรังนก ที่ไดขึ้นทะเบียนแลว การขึ้นทะเบียน
ยังมีผลบังคับใชตอไป
(2) สําหรับผูผลิตอาหารในตางประเทศที่สงออกสินคาทั้ง 4 ประเภทในขอ (1) มาจีนเปนครั้งแรก
สํานักงานศุลกากรกลางฯ สามารถประเมินและตรวจสอบระบบการบริหารความปลอดภัยและสถานะความ
ปลอดภัยดานอาหารของประเทศหรือภูมิภาค และกําหนดการตรวจสอบและขอกําหนดการกักกันโดยอางอิงตาม
มาตราที่ 11-17 ของมาตรการการบริหารจัดการความปลอดภัยผลิตภัณฑอาหารนําเขาและสงออกแหงสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ฉบับที่ 249 ถาสํานักงานศุลกากรกลางฯ เสร็จสิ้นการประเมินและตรวจสอบดังกลาวแลว หนวยงาน
CA สามารถแนะนําการขึ้นทะเบียนของผูผลิตอาหารทั้ง 4 ประเภท กอนวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของระเบียบการขึ้นทะเบียน
(3) วิสาหกิจผูผลิตอาหารในตางประเทศสําหรับสินคาอีก 14 ประเภท ไดแก 1) ไสกรอก 2) ผลิตภัณฑ
จากน้ําผึ้ง 3) ไขและผลิตภัณฑจากไข 4)น้ํามันและไขมันเพื่อการบริโภค 5) ผลิตภัณฑจากแปงบรรจุไสชนิดตางๆ
6) ธัญพืชเพื่อการบริโภค 7) ธัญพืชบดเพื่อการอุตสาหกรรมและมอลต 8) ผักสด ผักอบแหง และเมล็ดถั่วอบแหง
9) เครื่องปรุงรส 10) ถั่วและเมล็ดพืช 11) ผลไมอบแหง 12) เมล็ดกาแฟและเมล็ดโกโกที่ไมผานการคั่ว 13) อาหาร
จําเพาะเพื่อวัตุประสงคพิเศษ และ 14) อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ใหหนวยงาน CA ในประเทศผูสงออก กรอกขอมูล
ของวิสาหกิจผูผลิตอาหารประเภทตามเอกสารแนบ 1 ที่เคยสงออกไปยังจีนแลวตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560
จนถึงปจจุบัน ลงใน List of Recommended Registration of Imported Food Overseas Production
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Enterprises สงใหกรมความปลอดภัยอาหารเพื่อการนําเขาและสงออก สํานักงานศุลกากรกลางสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนพรอมกับเอกสาร Compliance Statement on Recommended Registration Enterprises
(เอกสารแนบ 3) กอนวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ในกรณีที่ขึ้นทะเบียนไมทันตามชวงเวลาที่กําหนด ผูผลิตอาหาร
ในตางประเทศที่นําเขามายังจีน ตองขึ้นทะเบียนโดยปฏิบัติตตามขอกําหนดที่เกี่ยวของในระเบียบการขึ้นทะเบียน
ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เปนตนไป
(4) หากหนวยงาน CA ของประเทศผูสงออก และสํานักงานศุลกากรกลางสาธารณรัฐประชาชนจีนมี
ขอตกลงอื่นเกี่ยวกับวิธีการ และเอกสารการขึ้นทะเบียน ขอใหทั้งสองฝายพิจารณาขอตกลงดังกลาวดวย
(5) สําหรับวิสาหกิจผูผลิตอาหารในตางประเทศที่นําเขามายังสาธารณรัฐประชาชนจีน 18 ประเภทขางตน
ที่ไดรับการขึ้นทะเบียนแลว หากขอมูลของวิสาหกิจและเอกสารไมสมบูรณ หนวยงาน CA ของประเทศผูสงออก
ตองใหขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของใหครบถวนกอนวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ผานทางระบบ “registration and
management application of imported food overseas production enterprises”
2. วิสาหกิจผูผลิตอาหารในตางประเทศที่ขึ้นทะเบียนเอง
ขอใหหนวยงาน CA ในประเทศผูสงออก แจงวิสาหกิจผูผลิตอาหารประเภทอื่นๆนอกเหนือจาก 18
ประเภทวา หลังจากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เปนตนไป ผูผลิตอาหารสามารถดําเนินการขึ้นทะเบียนผาน
ชองทาง international trade single window (www.singlewindow.cn) ของสํานักงานศุลกากรกลางฯ โดย
เขาไปที่ระบบ “registration and management application of imported food overseas production
enterprises” โดยปฏิบัติตามขอกําหนดของระเบียบการขึ้นทะเบียนในมาตราที่ 9
3. ระยะเวลาการมีผลบังคับใชของการขึ้นทะเบียน
ผูผลิตอาหารในตางประเทศที่นําเขามายังสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ไดรับการขึ้นทะเบียนแลว สํานักงาน
ศุลกากรกลางสาธารณรัฐประชาชนจีนจะระบุวันที่ไดรับขึ้นทะเบียน และวันสิ้นสุดการขึ้นทะเบียน โดยตองมีการ
ตออายุการขึ้นทะเบียนกอนครบกําหนดสิ้นสุดการขึ้นทะเบียน 3-6 เดือน ตามขอกําหนดที่เกี่ยวของในมาตรา 20
ของระเบียบการขึ้นทะเบียน หากไมไดตออายุตามระยะเวลาที่กําหนด จะถูกยกเลิกการขึ้นทะเบียน
4. ความรับผิดชอบของวิสาหกิจผูผลิตอาหารในตางประเทศที่นําเขามาในสาธารณรัฐประชาชนจีน
และหนวยงาน CA ของประเทศผูสงออก
วิสาหกิจผูผลิตอาหารในตางประเทศที่นําเขามาในสาธารณรัฐประชาชนจีน และหนวยงาน CA ของ
ประเทศผูสงออก จะตองรับผิดชอบตอความถูกตอง ครบถวนสมบูรณ และความถูกตองตามกฎหมายของเอกสารที่
นําสง หนวยงาน CA ของประเทศผูสงออก จะตองดําเนินการควบคุมและบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบวิสาหกิจผูผลิตอาหารที่ไดรับการขึ้นทะเบียน ติดตามตรวจสอบใหผูผลิตอาหารทีข่ ึ้นทะเบียนรักษา
มาตรฐาน หากพบวาผูผลิตอาหารที่ไดรับการขึ้นทะเบียนมีคุณสมบัติไมสอดคลองตามขอกําหนดการขึ้นทะเบียน
ของจีน จะดําเนินการตามระเบียบการขึ้นทะเบียนมาตราที่ 22
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ขอแสดงความนับถือ
ผูติดตอ : Meng Xianjin Shang Kaiyuan
โทร : 010-65195693; 010-65194443
โทรสาร : 010-65194715
อีเมลล : mengxj@customs.gov.cn
division_registration@customs.gov.cn
เอกสารแนบ:

1. รายการอาหารที่เคยมีประวัติการคา
2. List of Recommended Registration of Imported Food Overseas Production
Enterprises
3.เอกสาร Compliance Statement on Recommended Registration Enterprises
สํานักงานศุลกากรกลางสาธารณรัฐประชาชนจีน
กรมความปลอดภัยอาหารเพื่อการนําเขาและสงออก
วันที่ 27 กันยายน 2564

เอกสารแนบ 1
รายการอาหารนําเข้ าที่เคยมีประวัติการค้ า
ประเทศ/ภูมิภาค

ประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์จากนํ ้าผึ ้ง
และไส้ หมู

นํ ้าผึ ้ง

อาหารที่ทําจากพืช

อาหารที่มกี ารแปรรู ป

1)โหระพา(ผง) 2)ถั่วพี แ คน (Pecan nuts ) 3)ถั่วอัล มอนด์ (Almond nuts)
4) แป้งถัว่ เหลือง 5) แป้งข้ าวเจ้ า 6) บราซิลนัทแห้ ง (รวมบราซิลนัทอื่นๆ) 7)สัปปะรดแห้ ง
8)ถัว่ แดงแห้ ง 9)หมากแห้ ง 10)เม็ดวอลนัทแห้ งแกะเปลือก 11)ถั่วพิสตาชิโอแห้ งทังแบบ
้
แกะเปลือกและไม่แกะแปลือก 12)มังคุดแห้ ง 13)ถัว่ แมคคาเดเมียแห้ ง14)ฮาเซลนัทแห้ ง
15)แป้ งถั่ว เหลื อ งแห้ ง 16)ฝรั่ ง แห้ ง 17)พุท ราแห้ ง 18)ถั่ว เขี ย วแห้ ง 19)มะม่ ว งแห้ ง
20)มะนาวแห้ งและส้ มเปรี ย้ วแห้ ง 21)มะเดื่อแห้ ง 22)กล้ วยหอมแห้ ง 23)กล้ วยนํ ้าว้ าแห้ ง
24)เม็ด มะม่ว งหิ ม พานต์ แ ห้ ง 25)มะพร้ าวแห้ ง 26)เนื อ้ มะพร้ าวแห้ ง 27)เผื อ กแห้ ง
28)แคนตาลูปแห้ ง 29)ลูกตาลแห้ ง 30)พริ กไทย 31)ผงวาซาบิ 32)ผงกระหรี่ 33)พริ กป่ น
34)พริ กแห้ ง 35)บลูเบอรี่ แห้ ง 36)ลิ ้นจี่แห้ ง 37)ทุเรี ยนแห้ ง 38)ลําไยแห้ ง 39)มะขามแห้ ง
(มะขามเปรี ย้ ว และ มะขามหวาน) 40)เเครนเบอร์ รี่แห้ ง 41)ลูกไหนแห้ ง 42)ลูกพรุ นแห้ ง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อสุขภาพ
43)เชอร์ รี่ แห้ ง 44)มะละกอแห้ ง 45)ลู ก เกด 46)แป้ งบั ก วี ต ( Buckwheat) ผลิตภัณฑ์อาหารจําเพาะเพื่อ
47)ข้ าวฟ่ างที่ เ อาเปลื อ กออกแล้ ว 48)ลู ก เดื อ ยที่ เ อาเปลื อ กออกแล้ ว 49)ขิ ง สด วัตถุประสงค์พิเศษ
50)ผงผัก ชี ล าว 51)แป้ งสาลี 52)ลูก เดื อ ย 53)เมล็ ด ผัก ชี 54)งา 55)จุง ไซ (Water
Shield) สดหรื อแช่เย็น 56)หอมใหญ่สดหรื อแช่เย็น 57)กระเทียมสดหรื อแช่เย็น 58)พริ ก
สดหรื อแช่เย็น(รวมพริ กหวาน) 59)หน่อไม้ ฝรั่งสดหรื อแช่เย็น 60)แรคเคียวสดหรื อแช่เย็น
61)มะเขือสดหรื อแช่เย็น 62)ต้ นหอมสดหรื อแช่เย็น 63)เห็ดสดหรื อแช่เย็น 64)ซานเย่า
(ห่วยซัว)สดหรื อแช่เย็น 65)ผักกาดขาวเล็กสดหรื อเเช่เย็น 66)ผักกาดกวางตุ้งสดหรื อ
แช่ เ ย็ น 67)โหระพาสดหรื อแช่ เ ย็ น 68)ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากแป้ งสํ า เร็ จรู ปยั ด ไส้
69)นํ ้ามันจากพืชเพื่อการบริ โภค 70)ผักที่ไม่ผ่านการแช่นํ ้าส้ มสายชู

เอกสารแนบ 2
附件2/Annex 2
国家（地区）：
Country (region)
主管当局名称：
Name of competent authority

进口食品境外生产企业推荐注册名单
List of Overseas Manufacturers of Imported Food Applying for Registration
产品类别
Product Category

序号
注册编号
No. Registration No.

企业名称
Name of
Manufacturers

注册地址
Address of Manufacturers

州/省/区
State/Province/District

城市
City

企业类型
Type

注册产品
Products for Approval

HS编码
HS Code

1
2
3

填写说明/Filling instruction：
企业类型/Type:
PP-加工企业
PP- Processing Plant
CS-冷库企业
CS- Cold Store
DS-常温储存企业
DS- Dry store
注册产品:仅限于填写附件1《已有传统贸易进口食品目录》中现有产品，不允许填写此目录之外的产品。
HS编码：可填写8位或10位HS编码
Products for Approval: limited to fill in the existing products of Annex 1 "Catalog of imported food products with traditional trade", not allowed to fill in the products outside this catalog.
HS code: fill in 8 or 10 digits HS code

最近输华贸易日期
Latest date of
trade to China

此表按照产品类别分别填写，不同类别产品需分别填制表格。
产品类别：请填写肠衣、蜂产品、蛋和蛋制品、食用油脂和油料、包馅面食、食用谷物、谷物制粉工业产品和麦芽、保鲜和脱水蔬菜以及干豆、调味料、坚果与籽类、干果、未烘焙的咖啡豆与可可
豆、特殊膳食用食品、保健食品。
1.肠衣：指采用健康牲畜的小肠、大肠和膀胱等器官，经过刮制、去油等特殊加工，对保留的部分进行盐渍或干制的动物组织，是灌制香肠的衣膜。
2.蜂产品：指蜜蜂采集植物的花蜜、分泌物或蜜露，与自身分泌物混合后，经充分酿造而成的天然甜物质，以及在生殖繁衍过程中天然形成或经特殊工艺制成的可食用物质，包括蜂王浆、蜂王浆粉
、蜂花粉、蜂王浆冻干粉等。
3.蛋和蛋制品，其中蛋制品包括：
(1)液蛋制品：以鲜蛋为原料，经去壳、加工处理后制成的蛋制品，如全蛋液、蛋黄液、蛋白液；
(2)干蛋制品：以鲜蛋为原料，经去壳、加工处理、脱糖、干燥等工艺制成的蛋制品，如全蛋粉、蛋黄粉、蛋白粉；
(3)冰蛋制品：以鲜蛋为原料，经去壳、加工处理、冷冻等工艺制成的蛋制品，如冰全蛋、冰蛋黄、冰蛋白等；
(4)再制蛋：以鲜蛋为原料，添加或不添加辅料，经盐、碱、糟、卤等不同工艺加工而成的蛋制品，如皮蛋、咸蛋、咸蛋黄等。
4.食用油脂和油料：食用油脂是指以食用植物油料为原料制取的用于加工或食用的植物油以及经过精炼、分提中一种或几种方式加工的植物油脂的单品或混合物。油料是指供榨取食用植物油用的油
料植物的籽粒，主要包括油用花生、芝麻等。

This form shall be filled in separately according to the product categories, and different types of products shall be filled in separately.
Product categories: please fill in the casing, honey products, edible fats and oils, stuffed pasta, edible grains, grain milling industrial products and malt，fresh and dehydrated vegetables and dried beans, seasonings,
nuts and seeds, dried fruits, unroasted coffee beans and cocoa beans, food for special dietary purpose, functional food.
1.Casings: It refers to animal tissues that are salted or dried on the retained parts by using organs such as small intestine, large intestine and bladder of healthy livestock, after special processing such as scraping and
de-oiling, and is the casing for sausage.
2.Bee products: Natural sweet substances made from nectar, secretions or honeydew of plants collected by honeys and mixed with their own secretions, as well as edible substances formed naturally or made by
special techniques during reproduction and reproduction, including royal jelly, royal jelly powder, honey pollen, royal jelly freeze-dried powder, etc.
3.Egg 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.
4.Edible fats and oils: edible fat refers to the vegetable oil ade 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.
5.Stuffed 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.
6.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.
7.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.
8.Fresh and dehydrated vegetables and dried beans: refer to fresh vegetables or dried vegetable products processed by fresh-keeping, dehydration, drying and other drying processes and dried beans.
9.Unroasted coffee beans and cocoa beans
10.Condiments: 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.
11.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.
12.Dried fruits: refer to the dried fruit products made from fresh fruits by sun drying, drying and other dehydration processes
13.Food for Special Dietary purpose:
(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.
(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.
14.Functional food: 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.

เอกสารแนบ 3
附件 3

（出口国或地区主管机构）推荐企业
在华注册的符合性声明（参考格式）
中华人民共和国海关总署（GACC）
：
（出口国国家或地区主管机构名称）
谨以此函推荐

（注册产品类别）生产企业在

中国注册并提供名单，共推荐注册企业

家。

现声明所推荐注册企业信息真实、完整，能够符合
中国和

(出口国国家或地区名称）相关法规及

《中华人民共和国进口食品境外生产企业注册管理规定》的
要求，请予以注册。
感谢合作。

出口国或地区主管机构名称：
签章：
日期：

Translation for reference

Declaration of Conformity of

(Exporting

Country or Regional Authority) to Recommend
Manufacturers to Register in China
General Administration of Customs of the People's Republic of China (GACC):
(name of exporting country or regional authority)
hereby recommends

( product category) manufacturing

enterprises to register in China and provides a list.
It is hereby declared that the information of the recommended
manufacturers is true and complete, and can meet the relevant regulations
of China and

(name of exporting country or region) and the

Regulations of the People's Republic of China on the Registration and
Administration of Overseas Manufacturers of Imported Food. Please
register them.
Thanks for your cooperation.

(name of exporting country or regional authority)
Seal:
Date:

