
 

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

 

 
 

เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2565 องคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug 
Administration: U.S.FDA) จัดสัมมนาออนไลน (Webinar) วาดวยเรื่องข้ันตอนการข้ึนทะเบียนและการตออายุ
ทะเบียนสถานประกอบการอาหาร รวมท้ังหมายเลขระบุสถานประกอบการท่ีเฉพาะเจาะจง (Unique Facility 
Identifier: UFI) ท่ีไดรับการยอมรับจากหนวยงาน U.S.FDA บรรยายโดยผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานศูนยความ
ปลอดภัยอาหารและโภชนาการประยุกต (Center for Food Safety and Applied Nutrition: CFSAN) ภายใต
หนวยงาน U.S.FDA โดยสรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 
 
ใครบางท่ีตองข้ึนทะเบียนหรือตออายุทะเบียนสถานประกอบการอาหาร 

เจาของ ผูดําเนินการ หรือตัวแทน ท่ีรับผิดชอบสถานประกอบการท่ีมีสวนเก่ียวของในการผลิต 
แปรรูป บรรจุ หรือเก็บรักษาอาหารมนุษยและสัตว สําหรับผูบริโภคในสหรัฐฯ ซ่ึงรวมถึงสถานประกอบการท้ังท่ี
ต้ังอยูในสหรัฐฯ และในตางประเทศ จะตองข้ึนทะเบียนสถานประกอบการอาหารตอหนวยงาน U.S.FDA โดย
จะตองข้ึนทะเบียนกอนท่ีจะเริ่มปฏบิัติการ และตองตออายุทุก 2 ป (ป ค.ศ. เลขคู) ในชวงระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 
- 31 ธันวาคม ดังนั้น ในปนี้ผูประกอบการสถานประกอบการดานอาหารมนุษยและสัตวภายใตขอกําหนด
ดังกลาวจึงตองตออายุทะเบียนภายในชวงวันท่ี 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม อนึ่ง สถานประกอบการอาหารท่ีเขา
ขายไดรับการยกเวน ประกอบดวย  
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• สถานประกอบการในตางประเทศบางแหงท่ีสินคาอาหารจะไดรับการผลิตแปรรูปเพ่ิมเติม แตหากกิจกรรม
การผลิต การแปรรูป (รวมถึงการบรรจุ) เพ่ิมเติมดังกลาว เปนเพียงแคการติดฉลากบนบรรจุภัณฑ หรือ
กิจกรรมอ่ืนท่ีไมมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะสินคา (De Minimis Activity) สถานประกอบการอาหาร
ดังกลาวจะไมเขาขายไดรับการยกเวน 

• ฟารม  

• สถานประกอบการคาปลีกสินคาอาหาร 

• รานอาหาร 

• สถานประกอบการอาหารไมแสวงหากําไร 

• เรือประมง 

• สถานประกอบการท่ีอยูภายใตการควบคุมดูแลของกระทรวงเกษตรแหงสหรัฐอเมริกา (U.S. 
Department of Agriculture: USDA) เพียงหนวยงานเดียว 

• สถานประกอบการภายในท่ีอยูอาศัยสวนตัว (Private Residential Facility) 
 

เจาของ ผูดําเนินการ หรือตัวแทนผูรับผิดชอบสถานประกอบการ สามารถมอบอํานาจใหบุคคล
อ่ืนทําหนาท่ีข้ึนทะเบียนสถานประกอบการอาหารในนามสถานประกอบการได โดยการข้ึนทะเบียน การตออายุ 
และการแกไขขอมูลสามารถดําเนินการไดโดยไมมีคาใชจาย 

การข้ึนทะเบียนสถานประกอบการอาหารชวยใหหนวยงาน U.S.FDA พิจารณาถึงสถานท่ีและ
แหลงท่ีมาของการแพรระบาดของโรคท่ีเกิดจากอาหาร (Food Borne Illness) ไดดียิ่งข้ึน โดยหนวยงาน U.S.FDA 
จะถือวาทะเบียนขาดอายุหากผูประกอบการไมตออายุทะเบียนสถานประกอบการภายในชวงระยะเวลาท่ีกําหนด 
และในกรณีท่ีหนวยงาน U.S.FDA ยกเลิกทะเบียนสถานประกอบการอาหาร ผูประกอบการจะตองดําเนินการข้ึน
ทะเบียนสถานประกอบการอาหารใหมอีกครั้ง โดยสินคานําเขาจากสถานประกอบการอาหารท่ีไมข้ึนทะเบียน
หรือตออายุทะเบียนสถานประกอบการอาหารตามท่ีหนวยงาน U.S.FDA กําหนด อาจถูกกักกัน ณ ดานนําเขา 
หรืออาจถูกสงกลับได 
 
หมายเลขระบุสถานประกอบการท่ีเฉพาะเจาะจง (UFI) คืออะไร  

หนวยงาน U.S.FDA ใชหมายเลขระบุสถานประกอบการท่ีเฉพาะเจาะจง เพ่ือตรวจสอบขอมูล
เก่ียวกับสถานประกอบการ ในปจจุบัน หนวยงาน U.S.FDA ยอมรับหมายเลข DUNS ซ่ึงประกอบดวยหมายเลข 9 
หลัก เปนหมายเลข UFI รูปแบบเดียวเทานั้น สถานประกอบการอาหารสามารถขอรับหมายเลข DUNS ไดจาก
บริษัท Dun & Bradstreet (D&B) ท่ีเว็บไซต https://importregistration.dnb.com/  โดยไมมีคาธรรมเนียม 
นอกจากนี้ ผูประกอบการยังสามารถเขาเว็บไซตดังกลาวเพ่ือคนหา ระบุและขอปรับแกไขขอมูล หรือขอรับ
หมายเลข DUNS สําหรับลงทะเบียนธุรกิจตอหนวยงานภาครัฐของสหรัฐฯ  
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ท้ังนี้ หนวยงาน U.S.FDA ไดขยายกรอบเวลาอนุญาตใหสถานประกอบการอาหารท่ีดําเนินการ

ผลิต แปรรูป บรรจุ หรือเก็บรักษาอาหารมนุษยและสัตว สําหรับการบริโภคในสหรัฐฯ สามารถย่ืนหมายเลข UFI 
ในระบบทะเบียนสถานประกอบการอาหารไดจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 ซ่ึงหากไมกรอกหรือยื่นหมายเลข 
DUNS ในระบบทะเบียนไดอยางทันตามกําหนด อาจสงผลใหทะเบียนสถานประกอบการอาหารถูกยกเลิกได 

 
ขอแนะนําจากขอผิดพลาดท่ีพบบอยเกี่ยวกับหมายเลข DUNS ไดแก 

• ไมควรใชขอมูลของตัวแทนหรือผูสงสินคา (Shipper) 

• ไมควรใชท่ีอยูของสํานักงานใหญ เนื่องจากสถานประกอบการแตละแหงตองมีหมายเลข DUNS เฉพาะ 

• ชื่อและท่ีอยูท่ีสะกดดวยอักษรยออาจกอใหเกิดปญหาได โดยขอมูลท่ีกรอกในระบบหนวยงาน U.S.FDA 
และ D&B จะตองตรงกันทุกตัวสะกด ดังนั้น จึงควรสะกดใหเต็มคํา อาทิ การสะกดคําวา Street แทนการ
ใชอักษรยอ St.  

• ชื่อทางกฎหมาย ท่ีอยู และขอมูลของสถานประกอบการอาหาร ในทะเบียนสถานประกอบการอาหารและ
ระบบหมายเลข DUNS จะตองตรงกัน 

 
ผูประกอบการสามารถติดตอและสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับหมายเลข DUNS ไดท่ี 

• 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 หรือโทรศัพทท่ี
หมายเลข 1-800-216-7331 
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ข้ันตอนการข้ึนทะเบียนสถานประกอบการอาหาร  

1. สรางบัญชีในระบบภาคอุตสาหกรรมของหนวยงาน U.S.FDA (FDA Industry Systems: FIS) ดังลิงกนี้ 
https://www.access.fda.gov/ กดปุมเขาสูระบบ Log In เพ่ือเริ่มข้ันตอน หรือกดสรางบัญชีใหม 
Create New Account หากยังไมเคยมีบัญชีในระบบ และกรอกขอมูลตามคําถามท่ีปรากฎในระบบเพ่ือ
สรางบัญชีใหม 
 

 
 

2. หากสถานประกอบการยังไมมีหมายเลขระบุสถานประกอบการท่ีเฉพาะเจาะจง (Unique Facility 
Identifier: UFI) สําหรับสถานประกอบการอาหารทุกแหงท่ีตองข้ึนทะเบียนเปนสถานประกอบการดาน
อาหารกับหนวยงาน U.S.FDA ผูดําเนินการจะตองขอหมายเลข DUNS ซ่ึงเปนหมายเลขระบุสถาน
ประกอบการท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีไดรับการยอมรับจากหนวยงาน U.S.FDA จากบริษัท Dun & Bradstreet 
(D & B) ไดท่ีเว็บไซต https://importregistration.dnb.com/  
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3. กลับมาท่ีระบบทะเบียนสถานประกอบการอาหารของหนวยงาน U.S.FDA และกดเลือกรายการเพ่ิม

ทะเบียนสถานประกอบการอาหาร Food Facility Registration ในบัญชี เพ่ือเริ่มข้ันตอนการขอข้ึน
ทะเบียนสถานประกอบการอาหาร 
 

 
 

4. กดเลือกข้ึนทะเบียนสถานประกอบการอาหาร Register a Food Facility บริเวณแถบดานซายมือ 
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5. กรอกขอมูลใหครบสมบูรณทุกหัวขอ (Section) ตรวจทานขอมูลเอกสารท่ีกรอก และกดยื่น Submit  

 

 
 

6. สําหรับสถานประกอบการอาหารนอกสหรัฐฯ หลังจากท่ีกดยื่นขอรับทะเบียนสถานประกอบการอาหาร
เปนท่ีเรียบรอยแลว ระบบจะสงอีเมลไปยังบริษัทหรือบุคคลท่ีสถานประกอบการอาหารระบุใหเปน U.S. 
Agent ของสถานประกอบการอาหารนอกสหรัฐฯ เพ่ือยืนยันสถานะการเปน U.S. Agent ใหแก                        
สถานประกอบการอาหารดังกลาวภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หลังจากนั้น หนวยงาน U.S. FDA จึงจะออก
หมายเลขทะเบียนสถานประกอบการอาหารใหแกสถานประกอบการอาหารดังกลาว 
 

 
 

ผูประกอบการสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับทะเบียนสถานประกอบการอาหารไดท่ี 

• 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  

• เอกสารแนะนําข้ันตอนการข้ึนทะเบียนสถานประกอบการอาหาร 
https://www.fda.gov/food/online-registration-food-facilities/food-facility-registration-user-
guide-step-step-instructions  
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ข้ันตอนการตออายุทะเบียนสถานประกอบการอาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขาสูระบบทะเบียน 

สถานประกอบการอาหาร 

มีขอมลูท่ีตองแกไขหรือไม 

ไม มีขอมลูตองแกไข 

เขาไปแกไขขอมลูเกี่ยวกับ             
สถานประกอบการอาหารในระบบกอน 

กด Biennial Registration 
Renewal 2022 บริเวณแถบดานซาย 

กดเลือกหมายเลขสถานประกอบการอาหาร 

ท่ีตองการจะตออายุทะเบียน 

กด Abbreviated Biennial Renewal  
เพ่ือตออายุทะเบียนสถานประกอบการอาหาร 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

- - - - - - - 



 
.สรุปสาระสําคัญชวง ถาม-ตอบ 
 

1. หากสถานประกอบการอาหารอยูในขณะกอสราง ผูประกอบการควรข้ึนทะเบียนสถานประกอบการ
อาหารเม่ือไหร 
ผูประกอบการตองข้ึนทะเบียนสถานประกอบการอาหารตอหนวยงาน U.S.FDA กอนท่ีจะเริ่มดําเนินการท่ี
มีสวนเก่ียวของในการผลิต แปรรูป บรรจุ หรือเก็บรักษาอาหารมนุษยและสัตว สําหรับการบริโภคใน
สหรัฐฯ  
 

2. ผูประกอบการท่ีไมมีโรงงานเปนของตัวเอง อาทิ ธุรกิจประเภทสตารทอัพ (Start Up) โดยมี
โรงงานผลิตสินคารวม (Co-Manufacturer) เปนผูผลิตสินคา และกระจายสินคาผานพารทเนอรใน
หวงโซอุปทาน (Supply Chain Partner) จะตองข้ึนทะเบียนสถานประกอบการอาหารหรอืไม 
ผูประกอบการตองข้ึนทะเบียนสถานประกอบการอาหาร โดยใชท่ีอยูของโรงงานท่ีกําลังผลิตหรือแปรรูป
สินคา ขอมูลการติดตอและขอมูลอ่ืนๆ ของตน 
 

3. หากมีโรงงานหลายแหง และแตละแหงดําเนินการผลิตสินคาอาหารเปนฤดูกาล ผูประกอบการตองข้ึน
ทะเบียนสถานประกอบการอาหารใหกับโรงงานทุกแหงหรือไม 
ใช ผูประกอบการตองข้ึนทะเบียนสถานประกอบการอาหารสําหรับโรงงานทุกแหง 
 

4. สถานประกอบการจําเปนตองแจงหรือประกาศหมายเลขทะเบียนสถานประกอบการอาหารตอ
ผูบริโภค บริษัท หรือหนวยงานอ่ืนๆ ทราบหรือไม 
ไมจําเปน อยางไรก็ดี หนวยงาน U.S.FDA ไมไดหามไมใหผูประกอบการเผยแพรหมายเลขทะเบียนสถาน
ประกอบการอาหาร โดยหากเปนสินคานําเขา มีความเปนไปไดสูงวาผูประกอบการจะตองเปดเผยขอมูล
ดังกลาวแกผูประกอบการรายอ่ืนท่ีเก่ียวของกับกระบวนการนําเขาและการดําเนินการดานการคาตอไป 
 

5. เม่ือไหรท่ีควรยกเลิกทะเบียนสถานประกอบการอาหาร 
เจาของ ตัวแทน หรือบุคคลท่ีไดรับการมอบอํานาจ ควรยกเลิกทะเบียนสถานประกอบการอาหารภายใน 
60 วัน เม่ือมีเหตุจําเปน อาทิ ธุรกิจปดกิจการ เปลี่ยนเจาของ (Change of Ownership) เปนตน โดย
สามารถยื่นเรื่องขอยกเลิกทะเบียนสถานประกอบการอาหารไดทางเว็บไซต www.fda.gov/furls  
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6. ควรทําอยางไรหากไมมีขอมูลสําหรับการเขาสูระบบทะเบียนสถานประกอบการอาหาร เนื่องจาก

ขอมูลดังกลาวอยูกับพนักงานท่ีเคยปฎิบัติงานดานนี้คนกอนหนาท่ีลาออกไปแลว 
ในกรณีนี้ สามารถติดตอ FURLS Support Help Desk ไดท่ีอีเมล furlsupport@fda.hhs.gov โดยระบุ
ถึงสถานการณและคําชี้แจง สถานท่ีตั้ง หมายเลขสถานประกอบการอาหาร และขอมูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
อาทิ ชื่อบุคคลท่ีดําเนินเรื่องข้ึนทะเบียนสถานประกอบการอาหารคนกอนหนา บนกระดาษหัวจดหมาย
บริษัท ลงชื่อโดยผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบสูงสุดในองคกร 
 

7. ผูประกอบการสามารถตออายุทะเบียนสถานประกอบการลวงหนากอนท่ีจะถึงชวงระยะเวลาท่ีกําหนด
หรือไม 
ไมได เจาของ ผูดําเนินการ หรือตัวแทน สามารถตออายุทะเบียนสถานประกอบการไดในระหวางวันท่ี 1 
ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565 
 

8. หมายเลข UFI ใชแทนท่ีหมายเลขทะเบียนสถานประกอบการอาหารไดหรือไม 
ไมได ท้ังนี้ เจาของ ผูดําเนินการ หรือตัวแทน จะตองกรอกหมายเลข UFI เม่ือขอข้ึนทะเบียนสถาน
ประกอบการอาหาร 
 

9. หนวยงาน U.S.FDA มีแผนในการแกไขปญหาการออกหมายเลข DUNS ซํ้าเกินกวา 1 หมายเลขแก
สถานประกอบการแหงเดียวกันอยางไร เนื่องจากอาจสงผลใหเกิดปญหาเม่ือนําหมายเลข UFI ใน
ระบบฐานขอมูลของ D&B มาเทียบกับหมายเลขทะเบียนสถานประกอบการอาหารในระบบของ
หนวยงาน U.S.FDA 
ปญหาการออกหมายเลข DUNS หลายหมายเลขใหแกสถานประกอบการแหงเดียวกันพบบอยในกรณีท่ี
ตัวแทนจากหลายอุตสาหกรรมของสถานประกอบการแหงเดียวขอรับหมายเลข DUNS โดย                              
สถานประกอบการควรแกไขปญหาโดย 

(1) ตรวจสอบหมายเลข DUNS ท่ีใชกรอกในระบบทะเบียนสถานประกอบการอาหาร สวนท่ี 2  
(2) ติดตอ D&B ท่ี importsafetysupport@dnb.com พรอมท้ังแจง ชื่อสถานประกอบการ 

หมายเลข DUNS ท่ีทางบริษัทฯ ออกซํ้าแกสถานประกอบการนั้นๆ และหมายเลข UFI ท่ี
กรอกในระบบทะเบียนสถานประกอบการอาหาร  

อยางไรก็ดี ผูประกอบการควรคนหาหมายเลข DUNS ในระบบของบริ ษัท D&B ทางเว็บไซต  
https://importregistration.dnb.com/ เพ่ือตรวจสอบหมายเลข DUNS ท่ีเปนปจจุบันท่ีสุด 
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10. สถานประกอบการอาหารท่ีเปล่ียนเจาของสามารถใชหมายเลข DUNS เดิมไดหรือไม 

หากมีการเปลี่ยนแปลงเจาของ ผูประกอบการจะตองยกเลิกทะเบียนสถานประกอบการอาหารเดิมใน
ระบบทะเบียนสถานประกอบการอาหารของหนวยงาน U.S.FDA กอนท่ีผูประกอบการรายใหมจะขอข้ึน
ทะเบียนสถานประกอบการอาหารในระบบดังกลาวอีกครั้ง โดยสามารถใชหมายเลข DUNS ท่ีมีอยูเดิมใน
การกรอกขอมูลเพ่ือขอข้ึนทะเบียนอีกครั้งไดตอเม่ือไมมีการเปลี่ยนแปลงประเด็นอ่ืนใดนอกเหนือจาก
เปลี่ยนแปลงเจาของเทานั้น  

 

ท่ีมา: 
สัมมนาออนไลน “การข้ึนทะเบียน 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-facility-
identifier-requirement-food-facility-registration-through 
 
 

ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 
สิงหาคม 2565 
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