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U.S. FDA แจ้งสิ้นสุดการใช ้“UNK” แทนหมายเลขสถานประกอบการ 
ในเอกสารน าเข้าสินค้า  

 
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug 
Administration: U.S. FDA) ได้ประกาศแจ้งเตือนผู้น าเข้าล่วงหน้าเป็นเวลา 30 วัน ถึงก าหนดสิ้นสุดการอนุญาต
ให้กรอกค าว่า “UNK” (Unknown) ในช่องหมายเลขสถานประกอบการ (Entity Number) บนเอกสารน าเข้า
สินค้า ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ผู้น าเข้าภายใต้ระเบียบโปรแกรมการตรวจทวนสอบผู้จัดหา
สินค้าในต่างประเทศ (Foreign Supplier Verification Programs: FSVP) จะต้องกรอกหมายเลข DUNS 
หรือหมายเลข 9 หลักที่ใช้ระบุสถานประกอบการที่เฉพาะเจาะจง (Unique Facility Identifier: UFI) ภายใต้
ระเบียบ FSVP ในช่องหมายเลขสถานประกอบการตามท่ีระบุในข้อก าหนด 21 CFR 1.509(a) 
 
ที่ผ่านมา U.S.FDA อนุญาตชั่วคราวให้กรอกค าว่า 
“UNK” แทนหมายเลขสถานประกอบการได้ เพ่ือให้ 
ผู้น าเข้าที่อยู่ภายใต้ระเบียบ FSVP มีเวลาในการขอรับ
หมายเลข DUNS ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 
2565 เป็นต้นไป ส านักงานศุลกากรและป้องกัน
ชายแดนของสหรัฐฯ (U.S. Customs and Border 
Protection: CBP) จะปฏิเสธการน าเข้าสินค้าอาหาร
ภายใต้ระเบียบ FSVP หากผู้น าเข้าไม่กรอกหมายเลข 
DUNS ให้ครบถ้วน 
 
อนึ่ง หากผู้น าเข้ามีหมายเลข DUNS อยู่แล้ว ก็ไม่
จ าเป็นต้องขอหมายเลข DUNS ใหม ่
 
 
 

หมายเลข DUNS เป็นหมายเลขเฉพาะระบุตัวตน
ของสถานประกอบการที่ระบุเจาะจงสถานที่ตั้งของ
สถานประกอบการแต่ละแห่ง และหมายเลข DUNS
จะต้องสอดคล้องกับที่อยู่ในสหรัฐฯ ของผู้น าเข้า 
หากผู้น าเข้ามีหมายเลข DUNS มากกว่า 1 หมายเลข 
ผู้น าเข้าต้องเลือกกรอกหมายเลข DUNS ที่ เป็น
หมายเลขสถานประกอบการที่ มีการเก็บรักษา
เอกสารภายใต้ระเบียบ FSVP 
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ผู้ประกอบการสามารถขอรับหมายเลข DUNS ได้ที่
เว็บไซตของ Dun & Bradstreet (D&B)  
http://www.dnb.com/duns-number.html  
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังสามารถค้นหาหมายเลข 
DUNS หรือขอข้อมูลเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของ
หมายเลข DUNS จากเว็บไซต์ดังกล่าวได้เช่นกัน  
 
หากผู้ประกอบการต้องการความช่วยเหลือ สามารถ
ติดต่อทีมบริการลูกค้าของ D&B ได้ที่หมายเลข  
1-844-238-4766 
 

 
 
 
 
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระเบียบ FSVP และการกรอก
หมายเลข DUNS ผู้น าเข้าสามารถติดต่อฝ่ายปฏิบัติการ 
น าเข้า (Division of Import Operations) ของ U.S.FDA 
ทางอีเมลได้ที ่FDAImportsInquiry@fda.hhs.gov และ 

สามารถสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหมายเลขเฉพาะ
ระบุตัวตนของสถานประกอบการจากเอกสาร
ข้อแนะน าของ U.S.FDA ดังต่อไปนี้ 

 เอกสารข้อแนะน าส าหรับภาคอุตสาหกรรม: การ
ยอมรับหมายเลขเฉพาะระบุตัวตนของสถาน
ประกอบการที่ใช้ได้ส าหรับกฎระเบียบ FSVP 
( Guidance for Industry: Recognition of 
Acceptable Unique Facility Identifier (UFI) 
for the Foreign Supplier Verification 
Programs Regulation)  

 เอกสารข้อแนะน าส าหรับภาคอุตสาหกรรม: การ
ปฏิบัติตามและการให้ข้อมูลหมายเลขหมายเลข
เฉพาะระบุตัวตนของสถานประกอบการที่ได้รับ
การยอมรับภายใต้ระเบียบ FSVP 
(Guidance for Industry: Compliance with 
Providing an Acceptable Unique Facility 
Identifier for the Foreign Supplier 
Verification Programs Regulation) 

 
ผู้น าเข้าและผู้ประกอบการสามารถสืบค้นรายละเอียด
เพ่ิมเติมเก่ียวกับข้อก าหนดด้านการยื่นเอกสารภายใต้
ระเบียบ FSVP ได้ที่หมวด CSMS #17-000314 บน
หน้าเว็บไซต์  Cargo Systems Messaging Service 
ของหน่วยงาน CBP และเอกสารข้อแนะน าด้านระบบ
อั ต โ น มั ติ ส า ห รั บ ก า ร ค้ า ข อ ง  U.S.FDA ( FDA 
Supplemental Guide for the Automated 
Commercial Environment) 

การขอรับหมายเลข DUNS 
 

ความช่วยเหลือเพิ่มเติม 

 

http://www.dnb.com/duns-number.html
mailto:FDAImportsInquiry@fda.hhs.gov
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หากมีค าถามเ พ่ิม เติม เกี่ ยวกับระเบียบ FSVP       
ผู้น าเข้าสามารถส่งค าถามทางระบบออนไลน์ได้ที่
เครือข่ายให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคส าหรับ       
รัฐบัญญัติวาดวยการปรับปรุงความปลอดภัยดาน
อาหารให ทันสมัย (FSMA Technical Assistance 
Network) หรือทางไปรษณีย์น าส่งตามที่อยู่ด้านล่างนี้ 
 
Food and Drug Administration 
5001 Campus Drive 
Wiley Building, HFS-009 
Attn: FSMA Outreach 
College Park, MD 20740 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 เอกสารข้อแนะน าฉบับปัจจุบันเกี่ยวกับ    การ
ปฏิบัติตามและวันที่ส าหรับการยื่นหมายเลข
หมายเลขเฉพาะระบุตัวตนของสถานประกอบการ
ที่ได้รับการยอมรับ (หมายเลข DUNS) ภายใต้
ระเบียบ FSVP  
(FDA Issues Updated Guidance on 
Compliance and Date for Providing an 
Acceptable Unique Facility Identifier 
(DUNS number) for the Foreign Supplier 
Verification Programs) 

 เอกสารสรุปสาระส าคัญเกี่ยวกับข้อก าหนดด้าน
หมายเลขหมายเลขเฉพาะระบุตัวตนของสถาน
ประกอบการ  
(Factsheet: UFI Requirement) 

 ระเบียบโปรแกรมการตรวจทวนสอบผู้จัดหา
สินค้าในต่างประเทศส าหรับผู้น าเข้าอาหาร  
(Foreign Supplier Verification Programs for 
Food Importers) 

 

 
ฝายเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 

มิถุนายน 2565 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

 

ที่มา: 
IMPORTANT 30-DAY NOTICE FOR FSVP IMPORTERS RE: “UNK”, U.S.FDA 
 


