
 

US.FDA จัดทําระบบการระบุตัวตนโดยสมคัรใจของตัวแทนในสหรัฐอเมริกา 

สําหรับสถานประกอบการอาหารในตางประเทศ 
 

 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (US.FDA) เผยแพรคําแนะนําในการ

จัดตั้งระบบการระบุตัวตนโดยสมัครใจของตัวแทน (Voluntary Identification System: VIS) สําหรับการข้ึน
ทะเบียนสถานประกอบการผลิตอาหาร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชรวมกับฐานขอมูลการข้ึนทะเบียนสถานท่ีผลิต
อาหาร (Food Facility Registration Module: FFRM) ของ US.FDA เพ่ือเพ่ิมความคลองตัวและเรงกระบวนการ
ตรวจสอบตัวแทนของผูผลิตอาหารในตางประเทศของสหรัฐอเมริกา 

  เนื่องจากภายใตรัฐบัญญัติอาหาร ยาและเครื่องสําอางของรัฐบาลกลางแหงสหรัฐอเมริกา
กําหนดใหสถานประกอบการอาหารท้ังในสหรัฐอเมริกาและตางประเทศท่ีดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการผลิต แปรรูป 
บรรจุหรือเก็บรักษาอาหารเพ่ือการบริโภคในสหรัฐอเมริกาตองลงทะเบียนกับ US.FDA โดยสถานประกอบการดาน
อาหารท่ีจดทะเบียนในตางประเทศจําเปนตองมีตัวแทนในสหรัฐอเมริกาเพ่ือทําหนาท่ีเปนตัวเชื่อมการสื่อสารกับ 
US.FDA 

   ระบบ Voluntary Identification System หรือ VIS จัดทําข้ึนใหเชื่อมโยงกับระบบฐานขอมูล
การข้ึนทะเบียนสถานประกอบการอาหารของ US.FDA เพ่ือใหตัวแทนในสหรัฐอเมริกาสามารถระบุสถานท่ีหรือ
สถานประกอบการอาหารท่ีตนเปนตัวแทนไดอยางอิสระ จากนั้น US.FDA จะออกหมายเลขประจําตัวสําหรับการ
เปนตัวแทนของสถานประกอบการใหแกตัวแทนในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ สถานประกอบการอาหารใน
ตางประเทศยังมีทางเลือกในการระบุหมายเลขประจําตัวของตัวแทนในสหรัฐอเมริกาเม่ือทําการลงทะเบียนสถาน
ประกอบการอาหารตามกฎระเบียบของ US.FDA เม่ือสถานประกอบการในตางประเทศใชหมายเลขประจําตัวของ
ตัวแทนในสหรัฐอเมริกาตามท่ีระบุไวในระบบ VIS และชื่อของสถานประกอบการนั้นตรงกับชื่อและท่ีอยูท่ีตัวแทน
ในสหรัฐอเมริการะบุไวในฐานขอมูล VIS แลว ในการออกเลขทะเบียนสถานประกอบการอาหาร US.FDA จะ
พิจารณาการตรวจสอบโดยไมตองดําเนินการใดๆ เพ่ือยืนยันตัวแทนของสหรัฐอเมริกาเพ่ิมเติม 

  ท้ังนี้ US.FDA ไดจัดทําเอกสารคําแนะนําขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับกระบวนการท่ีเก่ียวของในระบบ 
VIS ดังนี้ 

1. ขอมูลท่ีตัวแทนในสหรัฐอเมริกาตองแจงเพ่ือการลงทะเบียนในระบบ VIS 
 ขอมูลท่ีจําเปนของตัวแทนในสหรัฐอเมริกาท่ีระบุไวในมาตรา 21 CFR 1.232 (c) (1  

ประกอบดวย ชื่อ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท ท่ีอยูอีเมล และหมายเลขโทรศัพทติดตอฉุกเฉิน นอกจากนี้ ตัวแทนใน
สหรัฐอเมริกาอาจระบุชื่อและท่ีอยูของสถานประกอบการหรือสถานท่ีท่ีตัวแทนในสหรัฐอเมริกาตกลงใหบริการ
ตัวแทน เพ่ือชวย US.FDA ในการตรวจสอบความสัมพันธของรายชื่อสถานประกอบการ/ตัวแทน 

2. การปอนขอมูลตัวแทนของสหรัฐอเมริกาในระบบ VIS  
 กอนอ่ืนตัวแทนของสหรัฐอเมริกาจะตองลงทะเบียนเพ่ือสรางบัญชี FDA Unified Registration 

and Listing System (FURLS) เพ่ือใหสามารถเขาถึงฐานขอมูลการข้ึนทะเบียนสถานท่ีผลิตอาหาร หรือ FFRM ได เม่ือ
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เขาสู FFRM ไดแลว ตัวแทนในสหรัฐอเมริกาสามารถเขาถึงระบบ VIS จากเมนูหลักซ่ึงจะสามารถปอนขอมูล 
ตรวจสอบขอมูล และรับหมายเลข ID ตัวแทนในสหรัฐอเมริกาซ่ึงจะไมซํ้ากัน 

3. ขอมูลท่ีจําเปนของตัวแทนในสหรัฐอเมริกาท่ีจะตองแจงแกสถานประกอบการอาหารใน
ตางประเทศท่ีเปนตัวแทน 

 เม่ือตัวแทนในสหรัฐอเมริกากรอกขอมูลผานระบบ VIS แลว US.FDA จะออกหมายเลข
ประจําตัวใหแกตัวแทนในสหรัฐอเมริกา โดยตัวแทนในสหรัฐอเมริกาสามารถใหหมายเลขประจําตัวนี้แกสถาน-
ประกอบการในตางประเทศท่ีตกลงจะเปนตัวแทนให ดังนั้น สถานประกอบการในตางประเทศจะมีตัวเลือกในการ
แจงขอมูลประจําตัวท่ีจําเปนหรือหมายเลขประจําตัวของตัวแทนในสหรัฐอเมริกาเม่ือสถานประกอบการใน
ตางประเทศดําเนินการลงทะเบียน อัพเดตขอมูล หรือตออายุการข้ึนทะเบียนสถานประกอบการกับ US.FDA 
ภายใตกฎระเบียบ §§ 1.231 (a) (5  และ 1.231 (b) (7  ท้ังนี้ US.FDA จะยังไมยืนยันการลงทะเบียนของสถาน
ประกอบการในตางประเทศหรือออกหมายเลขทะเบียนจนกวาตัวแทนในสหรัฐอเมริกาจะยืนยันความตกลงท่ีจะทํา
หนาท่ีเปนตัวแทนในสหรัฐอเมริกาใหแกสถานประกอบการนั้นๆ 

หากหมายเลขประจําตัวของตัวแทนในสหรัฐอเมริกาและขอมูลเก่ียวกับสถานประกอบการท่ี
ตัวแทนในสหรัฐอเมริกาแจงไวใน VIS ตรงกัน US.FDA จะพิจารณาการใชหมายเลขประจําตัวเปนการยืนยันตาม
กฎระเบียบ §§ 1.231 (a) (5) และ 1.231 (b) (7 ) และเม่ือมีการแจงยืนยันการลงทะเบียนไปยังสถาน
ประกอบการในตางประเทศ การยืนยันดังกลาวจะถูกสงไปยังตัวแทนในสหรัฐอเมริกาดวยเพ่ือใหแนใจวาตัวแทนใน
สหรัฐอเมริกาทราบถึงความเก่ียวของกับการลงทะเบียนสถานประกอบการในตางประเทศ นอกจากนี้ สถาน
ประกอบการดังกลาวจะปรากฏอยูในบัญชี VIS ของตัวแทนในสหรัฐอเมริกาวาเปนสถานประกอบการท่ีพวกเขา
กําลังเปนตัวแทนอยู ทําใหตัวแทนของสหรัฐอเมริกาสามารถดูและตรวจสอบไดวาตัวแทนไดตกลงท่ีจะเปนตัวแทน
ของสถานประกอบการท่ีระบุไว  

4. ประโยชนสําหรับตัวแทนในสหรัฐอเมริกาและสถานประกอบการตางประเทศในการใช
ระบบ VIS 

 หมายเลขประจําตัวของตัวแทนของสหรัฐอเมริกาสามารถนําไปใชเพ่ืออํานวยความสะดวกใน
การตรวจสอบภายใตกฎระเบียบ § 1.231 (a) (5 และ 1.231 ( b) (7  ความรวดเร็วในการตรวจสอบจะเปน
แรงจูงใจใหสถานประกอบการในตางประเทศใชบริการตัวแทนในสหรัฐอเมริกาท่ีอยูในระบบ VIS ในขณะท่ี
ประสิทธิภาพของกระบวนการนี้ชวยให US.FDA สามารถออกหมายเลขทะเบียนโดยอัตโนมัติเม่ือตัวแทนใน
สหรัฐอเมริกาเพ่ิมชื่อและท่ีอยูของสถานสถานประกอบการในโปรไฟลของตนเอง และเม่ือสถานประกอบการใน
ตางประเทศแสดงหมายเลขประจําตัวของตัวแทนในสหรัฐอเมริกาในกระบวนการยื่นลงทะเบียนสถานประกอบการ 
นอกจากนี้ เนื่องจากตัวแทนในสหรัฐอเมริกาสามารถเขาถึงรายชื่อสถานประกอบการท่ีระบุวาพวกเขาเปนตัวแทน
ในสหรัฐอเมริกาไดโดยตรง จึงจะเปนแรงจูงใจใหมีการใชระบบการระบุตัวตนซ่ึงคาดวาจะลดจํานวนตัวแทนใน
สหรัฐอเมริกาท่ีไมไดรับอนุญาตและ/หรือฉอโกง ท้ังนี้ ตัวแทนในสหรัฐอเมริกายังสามารถแจง US.FDA ทาง
อิเล็กทรอนิกสเก่ียวกับการปฏิเสธท่ีจะทําหนาหรือไมทําหนาท่ีเปนตัวแทนในสหรัฐอเมริกาสําหรับสถาน
ประกอบการในตางประเทศผานระบบ VIS 
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5. วิธีการใชบริการตัวแทนในสหรัฐอเมริกาของสถานประกอบการในตางประเทศท่ีอยูใน
ระบบ VIS   

 US.FDA จะไมเผยแพรรายชื่อตัวแทนของสหรัฐอเมริกาท่ีเขารวมใน VIS ดังนั้น จึงเปนความ
รับผิดชอบของตัวแทนในสหรัฐอเมริกาในการเปดเผยหมายเลขประจําตัวของตนกับสถานประกอบการท่ีตนเองตก
ลงท่ีจะทําหนาท่ีเปนตัวแทนในสหรัฐอเมริกา สถานประกอบการในตางประเทศมีตัวเลือกในการใชหมายเลข
ประจําตัวของตัวแทนในสหรัฐอเมริกาแทนท่ีจะใชขอมูลติดตอ (ชื่อ ท่ีอยู ท่ีอยูอีเมล หมายเลขโทรศัพท  สําหรับ
การลงทะเบียนสถานประกอบการ หลังจากใชหมายเลขประจําตัวแลวและหากชื่อสถานประกอบการตางประเทศ
ตรงกับชื่อสถานประกอบการท่ีตัวแทนในสหรัฐอเมริการะบุไวในระบบ VIS แลว US.FDA ก็จะพิจารณาการใชการ
ระบุตัวตนดังกลาวเพ่ือการยืนยันตัวแทนในสหรัฐอเมริกาตามวัตถุประสงคภายใตกฎระเบียบ 21 CFR 1.231 (a) 
(5 และ 1.231 ( b) (7  จากนั้น US.FDA จะออกหมายเลขทะเบียนสถานประกอบการโดยไมตองดําเนินการ
ข้ันตอนเพ่ิมเติมใดๆ เพ่ือตรวจสอบตัวแทนของสหรัฐอเมริกาตามท่ีกําหนดไวในกฎระเบียบ 21 CFR 1.231 (b) (6  
จากนั้นขอมูลการติดตอตัวแทนในสหรัฐอเมริกาในระบบจะถูกเชื่อมโยงและปอนขอมูลโดยอัตโนมัติในการ
ลงทะเบียนสถานประกอบการในตางประเทศ อยางไรก็ตาม หากสถานประกอบการในตางประเทศไมมีหมายเลข
ประจําตัวตัวแทนในสหรัฐอเมริกา ก็ยังคงมีตัวเลือกในการใชขอมูลท่ีจําเปน (ชื่อ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทและท่ีอยู
อีเมล ของตัวแทนในสหรัฐอเมริกาภายใตกฎระเบียบ 21 CFR 1.232 (c) (1 ได ตอไป 

6. ผลของการท่ีสถานประกอบการในตางประเทศยกเลิกตัวแทนในสหรัฐอเมริกาท่ีไมยินยอม
ปฏิบัตหินาท่ีเปนตัวแทน หรือผูท่ีปฏิเสธการเปนตัวแทนในสหรัฐอเมริกา 

 ตัวแทนในสหรัฐอเมริกาจะไดรับแจงทุกครั้งท่ีสถานประกอบการในตางประเทศลงทะเบียน
สถานประกอบการกับ US.FDA โดยใชหมายเลขประจําตัวของตัวแทนในสหรัฐอเมริกาในระบบ VIS แมวา 
US.FDA จะถือวาการใชหมายเลขประจําตัวของตัวแทนในสหรัฐอเมริกาจะเปนการยืนยันวาตัวแทนดังกลาวตกลง
ท่ีจะใหบริการเปนตัวแทนใหแกสถานประกอบการในตางประเทศเม่ือชื่อของสถานประกอบการตรงกับขอมูลท่ี
ตัวแทนในสหรัฐอเมริการะบุไวในระบบ แตตัวแทนในสหรัฐอเมริกาสามารถปฏิเสธการเปนตัวแทนไดในกรณีท่ี
ตัวแทนในสหรัฐอเมริกาถูกระบุอยางไมถูกตองในทะเบียนสถานประกอบการ โดยดําเนินการผานระบบ VIS หรือ
ติดตอ US.FDA ได หากตัวแทนของสหรัฐอเมริกาไมยินยอมท่ีจะใหบริการหรือปฏิเสธการเปนตัวแทน US.FDA 
จะแจงไปยังสถานประกอบการในตางประเทศใหทราบวาจะตองระบุตัวแทนในสหรัฐอเมริกาท่ีถูกตองภายใน 30 
วันเพ่ือใหการลงทะเบียนไดรับการยืนยัน เม่ือการลงทะเบียนไดรับการยืนยันและระบุตัวแทนในสหรัฐอเมริกาอยาง
ถูกตองแลวตัวแทนในสหรัฐอเมริกาอาจปฏิเสธท่ีจะทําหนาท่ีเปนตัวแทนของสหรัฐอเมริกาไดทุกเม่ือ หากตัวแทน
ในสหรัฐอเมริกาไมตองการใหบริการเปนตัวแทนแกสถานประกอบการในตางประเทศท่ีจดทะเบียนแลวอีกตอไป
สถานประกอบการในตางประเทศจะมีเวลา 60 วันตามปฏิทินในการอัพเดตการลงทะเบียนสถานประกอบการกับ
ตัวแทนใหมในสหรัฐอเมริกาตามกฎระเบียบ (21 CFR 1.234 (a)) 

7. ความถี่ของการปรับปรุงขอมูลของตัวแทนในสหรัฐอเมริกาในระบบ VIS   
 ตามกฎระเบียบสถานประกอบการอาหารตองอัพเดตการลงทะเบียนภายใน 60 วันตาม

ปฏิทินหากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลท่ีจําเปน รวมถึงขอมูลท่ีจําเปนของตัวแทนในสหรัฐอเมริกา เชน ชื่อ ท่ีอยู 
หมายเลขโทรศัพทและท่ีอยูอีเมลของตัวแทนในสหรัฐอเมริกาตามกฎระเบียบ 21 CFR 1.234 (a)  และเนื่องจาก 
VIS ทําหนาท่ีเปนฐานเก็บขอมูลของตัวแทนในสหรัฐอเมริกาสําหรับสถานประกอบการในตางประเทศ ดังนั้น
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ตัวแทนในสหรัฐอเมริกาจึงควรอัพเดตขอมูลท่ีจําเปนของตนเองในบัญชี VIS ภายใน 60 วันตามปฏิทินหากมีการ
เปลี่ยนแปลงขอมูลท่ีสงไปกอนหนานี้ โดยสามารถอัพเดตทางออนไลนผานระบบ VIS ท้ังนี้ การอัพเดตขอมูลใดๆ 
ของตัวแทนในสหรัฐอเมริกา จะสงผลใหขอมูลการลงทะเบียนสถานประกอบการท่ีตนเองเปนตัวแทนไดรับการ
อัพเดตดวย  

8. การตออายุตัวแทนในสหรัฐอเมริกาท่ีใชระบบ VIS   
 เนื่องจากการระบุตัวตนของตัวแทนในสหรัฐอเมริกาในระบบ VIS ดําเนินการโดยสมัครใจ

และไมมีขอกําหนดในการตออายุการเขารวมระบบ VIS อยางไรก็ตาม US.FDA ไดแนะนําใหตัวแทนใน
สหรัฐอเมริกาท่ีใชระบบ VIS ตรวจสอบขอมูลของตนเปนประจําเพ่ือใหแนใจวาเปนขอมูลลาสุด และตรวจสอบ
สถานประกอบการท่ีตนเองเปนตัวแทน หากตัวแทนในสหรัฐอเมริกาไมสามารถอัพเดตขอมูลของตนภายใน 60 วัน
หลังจากมีการเปลี่ยนแปลง US.FDA จะถือวาการลงทะเบียนของสถานประกอบการในตางประเทศไมเปนปจจุบัน
เนื่องจากสถานประกอบการตองอัพเดตการลงทะเบียนภายใน 60 วันปฏิทินหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลการ
ลงทะเบียนท่ีจําเปนตามกฎระเบียบ (21 CFR 1.234 (a  ซ่ึงรวมถึงขอมูลท่ีจําเปนของตัวแทนในสหรัฐอเมริกา 

9. วิธีการแจง US.FDA กรณีตัวแทนในสหรัฐอเมริกาไมไดทําหนาท่ีเปนตัวแทนของสถาน
ประกอบการในตางประเทศอีกตอไป 

 ตัวแทนในสหรัฐอเมริกาอาจแจงตอ US.FDA โดยสงอีเมลไปท่ี FURLS@FDA.gov พรอมกับ
รายละเอียดขอมูลท่ีใหไวกอนหนานี้ในแบบฟอรมการลงทะเบียนเก่ียวกับตัวแทนในสหรัฐอเมริกา (เชน ชื่อ ท่ีอยู 
หมายเลขโทรศัพท ท่ีอยูอีเมล และชื่อและท่ีอยูหรือหมายเลขทะเบียนของ สถานประกอบการท่ีตัวแทนใน
สหรัฐอเมริกาตองการใหลบชื่อออก หรืออีกวิธีหนึ่งคือ ตัวแทนในสหรัฐอเมริกาท่ีมีบัญชี VIS อาจปฏิเสธการเปน
ตัวแทนของสถานประกอบการผานบัญชี VIS ของตนเอง โดยสถานประกอบการจะไดรับแจงวาตัวแทนดังกลาวจะ
ไมไดทําหนาท่ีเปนตัวแทนในสหรัฐอเมริกาอีกตอไป และขอใหสถานประกอบการหาตัวแทนรายอ่ืนภายใน 60 วัน
ตามปฏิทิน 

  
ท่ีมา: https://www.fda.gov/food/cfsan-constituent-updates/fda-establishes-us-agent-voluntary-
identification-system-food-facilities  
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