กระบวนการการนาเข้ าสิ นค้ าในประเทศจีน
รายละเอียด

1. สินค้ าที่ต้องการส่งออก ที่ผ่านการจดทะเบียน
ตราสินค้ าและผ่านกระบวนการ อย. (ในส่วน
ของเครื่ องหมายฮาลาลมีหรื อไม่ก็ได้ )
2. หาตัวแทนจัดจาหน่ายที่จีน
3. เซ็นสัญญากับตัวแทนจาหน่าย
4. เตรี ยมเอกสารเพื่อทาการลงทะเบียนสินค้ าที่
ด่านศุลกากร
- แบบผลิตภัณฑ์ (ต้ นฉบับแบบผลิตภัณฑ์และ
แบบผลิตภัณฑ์ทีแปลภาษาจีนควบคู)่
- ฉลากสติ๊ ก เกอร์ ภ าษาจี น (ติ ด ต่อ กับ บริ ษั ท
ตัวแทนที่จีนเพื่อทราบเนื ้อหาที่จะทาลงใน
ไฟล์ word และ ไฟล์รูปภาพ
- ถ้ ามี เ ครื่ อ งหมาย Halal เตรี ย มเอกสารที่
เกี่ ยวข้ อ งและเอ กสารที่ รั บ รอ งเป็ น
ภาษาอังกฤษ)
5. เช็คเอกสารความถูกต้ องกับทางฝั่งผู้ดาเนินการ
ที่จีนอีกครัง้ รวมถึงความเหมาะสมของคาแปล
6. ถ้ าบริ ษัทยังไม่ทาการจดทะเบียนผู้ส่งออกของ
สานักงานตรวจสอบสินค้ าจีน ต้ องดาเนินการ
จดทะเบียนก่อนที่จะทาการส่งสินค้ า
7. เอกสารทุกอย่างไม่มีข้อผิดพลาด สามารถทา
การส่งเอกสารและสินค้ าตัวอย่างไปให้ ตวั แทน
จาหน่ายเพื่อทาการลงทะเบียนสินค้ า
8. เมื่ อ ได้ รั บ ยื น ยัน เอกสารมี ค วามถูก ต้ อ งและ
พร้ อมที่จะลงทะเบียน ทางเราเตรี ยมสินค้ าใน
แบบบรรจุภัณ ฑ์ ล่า สุด ที่ ไ ด้ ยื่ น ลงทะเบี ย นไป
อย่างละ 2-3 ลังเพื่อส่งไปทาการลงทะเบียน
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9. เมื่อสินค้ าถูกส่งไปยังตัวแทนจาหน่าย พร้ อมทัง้
เอกสารที่ ถู ก ต้ อง ทางตั ว แทนจ าหน่ า ยจะ
ดาเนินการชาระเงินค่าสินค้ าและนาสินค้ าออก
จากท่า เรื อ เพื่ อ ส่ง ต่อ ไปยัง กรมศุล กากร เพื่ อ
ผ่านกระบวนการลงทะเบียนสินค้ ามีดงั ต่อไปนี ้
- Inspection
- Clearance
- Tax Result
- Pay Tax
- Field audit
- Release goods
- Scheduling plan
- Pick up goods
- Check by commodity Inspection
- Seizure
- Field manage
- Preliminary confirmation label
appearance
- Collect sample
- Paste sample table
- Send to General Administration
- Results of laboratory tests
- Laboratory test results
- Upload and record information
- Tag preliminary examination
- Label final
- Get record number
กระบวนการทังหมดนั
้
นใช้
้ เวลาขันต
้ ่า 50 วันขึ ้น
เป็ นต้ นไป

สินค้ าถึงด่ านศุลกากร
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10. เมื่อกระบวนการทังหมดได้
้
ผ่านทุกขันตอน
้
ตัวแทนจาหน่ายสามารถนาสินค้ าออกมาจาก
ด่านได้ อย่างถูกต้ องตามกฎหมาย และ
หลังจากนี ้สามารถทาการซื ้อขายได้ ตามปกติ
11. สินค้ าส่งไปถึงจุดหมายในประเทศจีน แล้ วทาง
ด่านจะทาการติดสติกเกอร์ นาเข้ าที่สินค้ า
12. ตัวแทนนาสินค้ าออกจากด่านเพื่อออกนา
สินค้ าออกไปขาย

Send to General Administration
Results of laboratory tests
Laboratory test results
Upload and record information
Tag preliminary examination
Label final
Get record number
ส่งออกสินค้ าเข้ าไป
ด่านทาการติดสติกเกอร์ สินค้ านาเข้ า
ตัวแทนนาสินค้ าออกจากด่านศุลกากร

