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จดหมายข่าวรายงานความเคลื่อนไหวด้านความปลอดภัยอาหารในประเทศญี่ปุ่น มีท้ งั ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น

 เรื่องเด่ นประจำสั ปดำห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
1. รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพิม่ เติม (เพิม่ ความถี่ในการตรวจสอบกรณี ฝ่าฝื นหรื อลดความถี่กรณี ยกเลิกการตรวจสอบแบบเข้ม 100%: ความถี่ใน
การตรวจสอบ 30%)
(ปลายเดือนพฤษภาคม 2562)
วันที่เริ่ ม

สิ นค้าอาหารที่เป็ นเป้ าหมาย
(รวมสิ นค้าอาหารแปรรู ป)

รายการตรวจสอบ

ประเภท

หมายเหตุและเว็บไซต์อา้ งอิง

28 พ.ค.

พริ กขี้หนูจากประเทศเวียดนาม

Tricyclazole,
Hexaconazole

เพิ่มความถี่

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000513042.pdf
(ค่ามาตรฐานสาหรับทั้งสองรายการ: 0.01 mg/kg-ppm)

2. การฝ่ าฝื นการนาเข้าของสิ นค้าไทย
วันที่เริ่ ม

ชื่อสิ นค้า

4 มิ.ย.

น้ ามะพร้าว

(ต้นเดือนมิถุนายน 2562)
รายละเอียดการฝ่ าฝื น
ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการใช้
(ตรวจพบซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 0.040g/kg และ 0.033 g/kg)

ค่ามาตรฐาน

ประเภทการตรวจสอบ

ไม่ถึง 0.030 g/kg

ตรวจสอบแบบอิสระ

 รำยงำน RASFF รำยเดือน
ข้อมูลการฝ่ าฝื นของรายการสิ นค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU)
วันที่

ประเทศที่แจ้ง

28 พ.ค.

เบลเยียม

28 พ.ค.

เนเธอร์แลนด์

เหตุผลที่แจ้ง
ตรวจพบพันธุกรรมดัดแปลงที่ยงั ไม่ได้รับอนุญาต (p35s) ในมะละกอ
ตรวจพบตะกัว่ ในวุน้ เส้น (0.49mg/kg – ppm)

(ปลายเดือนพฤษภาคม 2562)
หมายเหตุ
information for attention
alert

เรื่องกำรขยำยระยะเวลำลงทะเบียนล่ วงหน้ ำสำหรับโปรแกรมผู้นำเข้ ำทีม่ ีคุณสมบัติเหมำะสมของสหรัฐฯ โดยสมัครใจ
องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) เริ่ มเปิ ดให้ลงทะเบี ยนล่ วงหน้าสาหรั บโปรแกรมผูน้ าเข้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยสมัครใจ (Voluntary Qualified
Importer Program–VQIP) VQIP เป็ นโปรแกรมที่ กาหนดไว้ใน “กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุ งความปลอดภัยด้านอาหารให้ทนั สมัย (FSMA)” เพื่อให้เกิ ดความ
รวดเร็ วในการตรวจสอบทางศุล กากรเมื่ อมี ก ารนาเข้าประเทศสหรั ฐ ฯ ส าหรั บ อาหารที่ ผลิ ตนอกสหรั ฐฯ โดยมี เงื่ อนไขว่าเพื่อให้ ได้รับ ความสะดวกดังกล่ าว
ผูป้ ระกอบการนาเข้าจะต้องลงทะเบี ยนข้อมูลสิ นค้าและผูผ้ ลิ ตล่ วงหน้า และได้รับการรั บรองโดยการตรวจสอบจากหน่ วยงานบุคคลที่ สามที่ ได้รับการรับรอง
สาหรับเกณฑ์คุณสมบัติของผูท้ ี่จะเข้าโปรแกรมได้น้ นั จะต้องเคยนาเข้าสิ นค้าอาหารมายังสหรั ฐฯมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี และมีการวางแผนและดาเนิ นการตาม
โปรแกรมรับประกันคุณภาพของ VQIP และต้องส่ งใบรับรองสถานที่ประกอบกิ จการของผูจ้ ดั จาหน่ ายอาหารต่างประเทศที่จะนาเข้าซึ่ งออกโดยโปรแกรมรับรอง
ของหน่ วยงานบุคคลที่สามของ FDA กาหนดระยะเวลาลงทะเบียนล่วงหน้าของ VQIP ขยายออกไปจนถึงวันที่ 31 ก.ค. 2562 และหลังจากนั้นจะมีการตรวจสอบ
ข้อมูลที่ได้รับลงทะเบียนไว้โดยหน่วยงานบุคคลที่สามที่ได้รับรองจาก FDA เมื่อได้รับการรับรองแล้ว ผูน้ าเข้าจะได้รับประโยชน์จากการดาเนิ นการนาเข้าที่รวดเร็ ว
ขึ้นตั้งแต่วนั ที่ 1 ต.ค. 2562 ดูรายละเอียดได้จาก link ต่อไปนี้
FDA Extends Application Period for Voluntary Qualified Importer Program to July 31 (FDA):
https://www.fda.gov/food/cfsan-constituent-updates/fda-extends-application-period-voluntary-qualified-importer-program-july-31
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เรื่องกำรจัดงำน Speciality & Fine Food Asia
งาน Speciality & Fine Food Asia จะจัดขึ้นที่ประเทศสิ งคโปร์ ณ Suntec Singapore ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2562 โดยเป็ นงานจัดแสดงสิ นค้าที่
ครอบคลุมภาคการค้าปลี กและส่ ง การบริ การอาหารและการต้อนรั บของภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ การจัดงานในปี ที่ ผ่านมามี ผูป้ ระกอบการทั้งในและ
ต่างประเทศเข้าร่ วมแสดงสิ นค้า 160 บริ ษทั และมีผเู้ ข้าชมงานทั้งผูป้ ระกอบการร้ านอาหาร ธุ รกิ จค้าปลี กและการบริ การต้อนรับจากทัว่ ทั้งภูมิภาคเอเชี ยตะวันออก
เฉี ยงใต้มากกว่า 3.300 คน รายการสิ นค้าที่นามาจัดแสดงมีหลากหลายประเภททั้งเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ ขนมปั ง ผลิ ตภัณฑ์นม อาหารทะเล อาหารเพื่อสุ ขภาพ
อาหารที่เก็บรักษาไว้ได้นาน อาหารออร์แกนิ ค ผลิตภัณฑ์จากเนื้ อสัตว์ เครื่ องปรุ งรสอาหาร ฯลฯ ดูรายละเอียดได้จาก link ต่อไปนี้
Speciality & Fine Food Asia: https://www.speciality-asia.com/
*จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบับต่อไป No. 482 จะออกในวันที่ 28 มิถุนายน 2562

ผูจ้ ดั ทา: บริ ษทั รับตรวจสิ นค้าโพ้นทะเล จากัด สาขากรุ งเทพ http://omicbangkok.com/
ติดต่อสอบถาม:
(ภาษาไทย) kongsak@omicnet.com
(ภาษาญี่ปุ่น) lab.th@omicnet.com
จดหมายข่าวฉบับที่ได้ออกไปแล้ว :
(ภาษาไทย) http://omicbangkok.com/th/downloads
(ภาษาญี่ปุ่น) http://omicbangkok.com/en/downloads
เว็บไซต์เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร: (ภาษาญี่ปุ่น) http://www.omicfoodsafety.com/
(ภาษาอังกฤษ) http://www.omicfoodsafety.com/html_eng/
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