U.S.FDA จัดสัมมนาออนไลน
“การขึ้นทะเบียน การตออายุทะเบียนสถานประกอบการอาหาร และหมายเลข UFI”

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 องคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug
Administration: U.S.FDA) จัดสัมมนาออนไลน (Webinar) วาดวยเรื่องขั้นตอนการขึ้นทะเบียนและการตออายุ
ทะเบียนสถานประกอบการอาหาร รวมทั้งหมายเลขระบุสถานประกอบการที่เฉพาะเจาะจง (Unique Facility
Identifier: UFI) ที่ไดรับการยอมรับจากหนวยงาน U.S.FDA บรรยายโดยผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานศูนยความ
ปลอดภัยอาหารและโภชนาการประยุกต (Center for Food Safety and Applied Nutrition: CFSAN) ภายใต
หนวยงาน U.S.FDA โดยสรุปสาระสําคัญได ดังนี้
ใครบางที่ตองขึ้นทะเบียนหรือตออายุทะเบียนสถานประกอบการอาหาร
เจาของ ผูดําเนินการ หรือตัวแทน ที่รับผิดชอบสถานประกอบการที่มีสวนเกี่ยวของในการผลิต
แปรรูป บรรจุ หรือเก็บรักษาอาหารมนุษยและสัตว สําหรับผูบริโภคในสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงสถานประกอบการทั้งที่
ตั้งอยูในสหรัฐฯ และในตางประเทศ จะตองขึ้นทะเบียนสถานประกอบการอาหารตอหนวยงาน U.S.FDA โดย
จะตองขึ้นทะเบียนกอนที่จะเริ่มปฏิบัติการ และตองตออายุทุก 2 ป (ป ค.ศ. เลขคู) ในชวงระหวางวันที่ 1 ตุลาคม
- 31 ธันวาคม ดังนั้น ในปนี้ผูประกอบการสถานประกอบการดานอาหารมนุษยและสัตวภายใตขอกําหนด
ดังกลาวจึงตองตออายุทะเบียนภายในชวงวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม อนึ่ง สถานประกอบการอาหารที่เขา
ขายไดรับการยกเวน ประกอบดวย
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• สถานประกอบการในตางประเทศบางแหงที่สินคาอาหารจะไดรับการผลิตแปรรูปเพิ่มเติม แตหากกิจกรรม
การผลิต การแปรรูป (รวมถึงการบรรจุ) เพิ่มเติมดังกลาว เปนเพียงแคการติดฉลากบนบรรจุภัณฑ หรือ
กิ จ กรรมอื่ น ที่ ไม มีการเปลี่ ย นแปลงลักษณะสิน คา (De Minimis Activity) สถานประกอบการอาหาร
ดังกลาวจะไมเขาขายไดรับการยกเวน
• ฟารม
• สถานประกอบการคาปลีกสินคาอาหาร
• รานอาหาร
• สถานประกอบการอาหารไมแสวงหากําไร
• เรือประมง
• สถานประกอบการที่ อ ยู ภ ายใต ก ารควบคุ ม ดู แ ลของกระทรวงเกษตรแห ง สหรั ฐ อเมริ ก า (U.S.
Department of Agriculture: USDA) เพียงหนวยงานเดียว
• สถานประกอบการภายในที่อยูอาศัยสวนตัว (Private Residential Facility)
เจาของ ผูดําเนินการ หรือตัวแทนผูรับผิดชอบสถานประกอบการ สามารถมอบอํานาจใหบุคคล
อื่นทําหนาที่ขึ้นทะเบียนสถานประกอบการอาหารในนามสถานประกอบการได โดยการขึ้นทะเบียน การตออายุ
และการแกไขขอมูลสามารถดําเนินการไดโดยไมมีคาใชจาย
การขึ้นทะเบียนสถานประกอบการอาหารชวยใหหนวยงาน U.S.FDA พิจารณาถึงสถานที่และ
แหลงที่มาของการแพรระบาดของโรคที่เกิดจากอาหาร (Food Borne Illness) ไดดียิ่งขึ้น โดยหนวยงาน U.S.FDA
จะถือวาทะเบียนขาดอายุหากผูประกอบการไมตออายุทะเบียนสถานประกอบการภายในชวงระยะเวลาที่กําหนด
และในกรณีที่หนวยงาน U.S.FDA ยกเลิกทะเบียนสถานประกอบการอาหาร ผูประกอบการจะตองดําเนินการขึ้น
ทะเบียนสถานประกอบการอาหารใหมอีกครั้ง โดยสินคานําเขาจากสถานประกอบการอาหารที่ไมขึ้นทะเบียน
หรือตออายุทะเบียนสถานประกอบการอาหารตามที่หนวยงาน U.S.FDA กําหนด อาจถูกกักกัน ณ ดานนําเขา
หรืออาจถูกสงกลับได
หมายเลขระบุสถานประกอบการที่เฉพาะเจาะจง (UFI) คืออะไร
หนวยงาน U.S.FDA ใชหมายเลขระบุสถานประกอบการที่เฉพาะเจาะจง เพื่อตรวจสอบขอมูล
เกี่ยวกับสถานประกอบการ ในปจจุบัน หนวยงาน U.S.FDA ยอมรับหมายเลข DUNS ซึ่งประกอบดวยหมายเลข 9
หลัก เปนหมายเลข UFI รูปแบบเดียวเทานั้น สถานประกอบการอาหารสามารถขอรับหมายเลข DUNS ไดจาก
บริ ษั ท Dun & Bradstreet (D&B) ที่ เ ว็ บ ไซต https://importregistration.dnb.com/ โดยไม มี ค า ธรรมเนี ย ม
นอกจากนี้ ผู ป ระกอบการยั งสามารถเข า เว็บ ไซตดังกลาวเพื่อคน หา ระบุ และขอปรั บ แก ไขข อมู ล หรื อขอรั บ
หมายเลข DUNS สําหรับลงทะเบียนธุรกิจตอหนวยงานภาครัฐของสหรัฐฯ
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ทั้งนี้ หนวยงาน U.S.FDA ไดขยายกรอบเวลาอนุญาตใหสถานประกอบการอาหารที่ดําเนินการ
ผลิต แปรรูป บรรจุ หรือเก็บรักษาอาหารมนุษยและสัตว สําหรับการบริโภคในสหรัฐฯ สามารถยื่นหมายเลข UFI
ในระบบทะเบียนสถานประกอบการอาหารไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งหากไมกรอกหรือยื่นหมายเลข
DUNS ในระบบทะเบียนไดอยางทันตามกําหนด อาจสงผลใหทะเบียนสถานประกอบการอาหารถูกยกเลิกได
ขอแนะนําจากขอผิดพลาดที่พบบอยเกี่ยวกับหมายเลข DUNS ไดแก
• ไมควรใชขอมูลของตัวแทนหรือผูสงสินคา (Shipper)
• ไมควรใชที่อยูของสํานักงานใหญ เนื่องจากสถานประกอบการแตละแหงตองมีหมายเลข DUNS เฉพาะ
• ชื่อและที่อยูท่ีสะกดดวยอักษรยออาจกอใหเกิดปญหาได โดยขอมูลที่กรอกในระบบหนวยงาน U.S.FDA
และ D&B จะตองตรงกันทุกตัวสะกด ดังนั้น จึงควรสะกดใหเต็มคํา อาทิ การสะกดคําวา Street แทนการ
ใชอักษรยอ St.
• ชื่อทางกฎหมาย ที่อยู และขอมูลของสถานประกอบการอาหาร ในทะเบียนสถานประกอบการอาหารและ
ระบบหมายเลข DUNS จะตองตรงกัน
ผูประกอบการสามารถติดตอและสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมายเลข DUNS ไดที่
• หมายเลขโทรศัพทบริษัท D&B: 866-705-5711
• อีเมล: ImportSafetySupport@DNB.com
• เว็บไซต: https://importregistration.dnb.com/
• อีเมลใหความชวยเหลือ FURLS Help Desk ของหนวยงาน U.S.FDA: furls@fda.gov หรือโทรศัพท ที่
หมายเลข 1-800-216-7331
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ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการอาหาร
1. สรางบัญชีในระบบภาคอุตสาหกรรมของหนวยงาน U.S.FDA (FDA Industry Systems: FIS) ดังลิงกนี้
https://www.access.fda.gov/ กดปุ ม เข า สู ร ะบบ Log In เพื่ อ เริ่ ม ขั้ น ตอน หรื อ กดสร า งบั ญ ชี ใ หม
Create New Account หากยังไมเคยมีบัญชีในระบบ และกรอกขอมูลตามคําถามที่ปรากฎในระบบเพื่อ
สรางบัญชีใหม

2. หากสถานประกอบการยั ง ไม มี ห มายเลขระบุ ส ถานประกอบการที่ เ ฉพาะเจาะจง (Unique Facility
Identifier: UFI) สําหรับสถานประกอบการอาหารทุกแหงที่ตองขึ้นทะเบียนเปนสถานประกอบการดาน
อาหารกั บ หน ว ยงาน U.S.FDA ผู ดํ า เนิ น การจะต อ งขอหมายเลข DUNS ซึ่ ง เป น หมายเลขระบุ ส ถาน
ประกอบการที่เฉพาะเจาะจงที่ไดรับการยอมรับจากหนวยงาน U.S.FDA จากบริษัท Dun & Bradstreet
(D & B) ไดที่เว็บไซต https://importregistration.dnb.com/
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3. กลับมาที่ระบบทะเบี ยนสถานประกอบการอาหารของหนวยงาน U.S.FDA และกดเลือกรายการเพิ่ ม
ทะเบี ย นสถานประกอบการอาหาร Food Facility Registration ในบัญ ชี เพื่อเริ่มขั้น ตอนการขอขึ้ น
ทะเบียนสถานประกอบการอาหาร

4. กดเลือกขึ้นทะเบียนสถานประกอบการอาหาร Register a Food Facility บริเวณแถบดานซายมือ
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5. กรอกขอมูลใหครบสมบูรณทุกหัวขอ (Section) ตรวจทานขอมูลเอกสารที่กรอก และกดยื่น Submit

6. สําหรับสถานประกอบการอาหารนอกสหรัฐฯ หลังจากที่กดยื่นขอรับทะเบียนสถานประกอบการอาหาร
เปนที่เรียบรอยแลว ระบบจะสงอีเมลไปยังบริษัทหรือบุคคลที่สถานประกอบการอาหารระบุใหเปน U.S.
Agent ของสถานประกอบการอาหารนอกสหรั ฐ ฯ เพื่ อ ยื น ยั น สถานะการเป น U.S. Agent ให แ ก
สถานประกอบการอาหารดังกลาวภายในระยะเวลาที่กําหนด หลังจากนั้น หนวยงาน U.S. FDA จึงจะออก
หมายเลขทะเบียนสถานประกอบการอาหารใหแกสถานประกอบการอาหารดังกลาว

ผูประกอบการสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทะเบียนสถานประกอบการอาหารไดที่
• อีเมล: FURLS@fda.gov
• หมายเลขโทรศัพท: 1-800-216-7331 หรือ 240-247-8804
• เว็บไซตใหความชวยเหลือ FDA Industry Systems Help Desk:
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/email/cfsan/bioterrorismact/helpf2.cfm
• เอกสารแนะนําขั้นตอนการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการอาหาร
https://www.fda.gov/food/online-registration-food-facilities/food-facility-registration-userguide-step-step-instructions
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ขั้นตอนการตออายุทะเบียนสถานประกอบการอาหาร
เขาสูระบบทะเบียน
สถานประกอบการอาหาร

มีขอมูลที่ตองแกไขหรือไม
ไม

มีขอมูลตองแกไข
เขาไปแกไขขอมูลเกี่ยวกับ
สถานประกอบการอาหารในระบบกอน

กด Biennial Registration
Renewal 2022 บริเวณแถบดานซาย

-------

กดเลือกหมายเลขสถานประกอบการอาหาร
ที่ตองการจะตออายุทะเบียน

-------

กด Abbreviated Biennial Renewal
เพื่อตออายุทะเบียนสถานประกอบการอาหาร

-------

.สรุปสาระสําคัญชวง ถาม-ตอบ
1. หากสถานประกอบการอาหารอยูในขณะกอสราง ผูประกอบการควรขึ้นทะเบียนสถานประกอบการ
อาหารเมื่อไหร
ผูประกอบการตองขึ้นทะเบียนสถานประกอบการอาหารตอหนวยงาน U.S.FDA กอนที่จะเริ่มดําเนินการที่
มีสวนเกี่ยวของในการผลิต แปรรูป บรรจุ หรือเก็บรักษาอาหารมนุษยและสัตว สําหรับการบริโภคใน
สหรัฐฯ
2. ผู ป ระกอบการที่ ไ ม มี โ รงงานเป น ของตั ว เอง อาทิ ธุ ร กิ จ ประเภทสตาร ท อั พ (Start Up) โดยมี
โรงงานผลิตสินคารวม (Co-Manufacturer) เปนผูผลิตสินคา และกระจายสินคาผานพารทเนอรใน
หวงโซอุปทาน (Supply Chain Partner) จะตองขึ้นทะเบียนสถานประกอบการอาหารหรือไม
ผูประกอบการตองขึ้นทะเบียนสถานประกอบการอาหาร โดยใชที่อยูของโรงงานที่กําลังผลิตหรือแปรรูป
สินคา ขอมูลการติดตอและขอมูลอื่นๆ ของตน
3. หากมีโรงงานหลายแหง และแตละแหงดําเนินการผลิตสินคาอาหารเปนฤดูกาล ผูประกอบการตองขึ้น
ทะเบียนสถานประกอบการอาหารใหกับโรงงานทุกแหงหรือไม
ใช ผูประกอบการตองขึ้นทะเบียนสถานประกอบการอาหารสําหรับโรงงานทุกแหง
4. สถานประกอบการจํ า เป น ต อ งแจ ง หรื อ ประกาศหมายเลขทะเบี ย นสถานประกอบการอาหารต อ
ผูบริโภค บริษัท หรือหนวยงานอื่นๆ ทราบหรือไม
ไมจําเปน อยางไรก็ดี หนวยงาน U.S.FDA ไมไดหามไมใหผูประกอบการเผยแพรหมายเลขทะเบียนสถาน
ประกอบการอาหาร โดยหากเปนสินคานําเขา มีความเปนไปไดสูงวาผูประกอบการจะตองเปดเผยขอมูล
ดังกลาวแกผูประกอบการรายอื่นที่เกี่ยวของกับกระบวนการนําเขาและการดําเนินการดานการคาตอไป
5. เมื่อไหรที่ควรยกเลิกทะเบียนสถานประกอบการอาหาร
เจาของ ตัวแทน หรือบุคคลที่ไดรับการมอบอํานาจ ควรยกเลิกทะเบียนสถานประกอบการอาหารภายใน
60 วัน เมื่อมีเหตุจําเปน อาทิ ธุรกิจปดกิจการ เปลี่ยนเจาของ (Change of Ownership) เปนตน โดย
สามารถยื่นเรื่องขอยกเลิกทะเบียนสถานประกอบการอาหารไดทางเว็บไซต www.fda.gov/furls
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6. ควรทําอยางไรหากไมมีขอมูลสําหรับการเขา สูระบบทะเบียนสถานประกอบการอาหาร เนื่องจาก
ขอมูลดังกลาวอยูกับพนักงานที่เคยปฎิบัติงานดานนี้คนกอนหนาที่ลาออกไปแลว
ในกรณีนี้ สามารถติดตอ FURLS Support Help Desk ไดที่อีเมล furlsupport@fda.hhs.gov โดยระบุ
ถึงสถานการณและคําชี้แจง สถานที่ตั้ง หมายเลขสถานประกอบการอาหาร และขอมูลอื่นๆที่เกี่ยวของ
อาทิ ชื่อบุคคลที่ดําเนินเรื่องขึ้นทะเบียนสถานประกอบการอาหารคนกอนหนา บนกระดาษหัวจดหมาย
บริษัท ลงชื่อโดยผูที่มีหนาที่รับผิดชอบสูงสุดในองคกร
7. ผูประกอบการสามารถตออายุทะเบียนสถานประกอบการลวงหนากอนที่จะถึงชวงระยะเวลาที่กําหนด
หรือไม
ไมได เจาของ ผูดําเนินการ หรือตัวแทน สามารถตออายุทะเบียนสถานประกอบการไดในระหวางวันที่ 1
ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565
8. หมายเลข UFI ใชแทนที่หมายเลขทะเบียนสถานประกอบการอาหารไดหรือไม
ไมไ ด ทั้ งนี้ เจ า ของ ผู ดํา เนิ น การ หรือตัว แทน จะต องกรอกหมายเลข UFI เมื่อขอขึ้น ทะเบีย นสถาน
ประกอบการอาหาร
9. หนวยงาน U.S.FDA มีแผนในการแกไขปญหาการออกหมายเลข DUNS ซ้ําเกินกวา 1 หมายเลขแก
สถานประกอบการแหงเดียวกันอยางไร เนื่องจากอาจสงผลใหเกิดปญหาเมื่อนําหมายเลข UFI ใน
ระบบฐานข อมู ลของ D&B มาเที ยบกั บหมายเลขทะเบี ยนสถานประกอบการอาหารในระบบของ
หนวยงาน U.S.FDA
ปญหาการออกหมายเลข DUNS หลายหมายเลขใหแกสถานประกอบการแหงเดียวกันพบบอยในกรณีที่
ตั ว แทนจากหลายอุ ต สาหกรรมของสถานประกอบการแห ง เดี ย วขอรั บ หมายเลข DUNS โดย
สถานประกอบการควรแกไขปญหาโดย
(1) ตรวจสอบหมายเลข DUNS ที่ใชกรอกในระบบทะเบียนสถานประกอบการอาหาร สวนที่ 2
(2) ติดตอ D&B ที่ importsafetysupport@dnb.com พรอมทั้งแจง ชื่อสถานประกอบการ
หมายเลข DUNS ที่ทางบริษัทฯ ออกซ้ําแกสถานประกอบการนั้นๆ และหมายเลข UFI ที่
กรอกในระบบทะเบียนสถานประกอบการอาหาร
อย า งไรก็ ดี ผู ป ระกอบการควรค น หาหมายเลข DUNS ในระบบของบริ ษั ท D&B ทางเว็ บ ไซต
https://importregistration.dnb.com/ เพื่อตรวจสอบหมายเลข DUNS ที่เปนปจจุบันที่สุด
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10. สถานประกอบการอาหารที่เปลี่ยนเจาของสามารถใชหมายเลข DUNS เดิมไดหรือไม
หากมีการเปลี่ยนแปลงเจาของ ผูประกอบการจะตองยกเลิกทะเบียนสถานประกอบการอาหารเดิมใน
ระบบทะเบียนสถานประกอบการอาหารของหนวยงาน U.S.FDA กอนที่ผูประกอบการรายใหมจะขอขึ้น
ทะเบียนสถานประกอบการอาหารในระบบดังกลาวอีกครั้ง โดยสามารถใชหมายเลข DUNS ที่มีอยูเดิมใน
การกรอกขอมูลเพื่อขอขึ้นทะเบียนอีกครั้งไดตอเมื่อไมมีการเปลี่ยนแปลงประเด็นอื่นใดนอกเหนือจาก
เปลี่ยนแปลงเจาของเทานั้น

ที่มา:
สัมมนาออนไลน “การขึ้นทะเบียน การตออายุทะเบียนสถานประกอบการอาหาร และหมายเลข UFI” จัดโดย
U.S.FDA https://www.youtube.com/watch?v=kXK9H0p-EJg
https://www.fda.gov/food/cfsan-constituent-updates/fda-extends-flexibility-unique-facilityidentifier-requirement-food-facility-registration-through
ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส
สิงหาคม 2565
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