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OMIC Food Safety Newsletter No. 460 Aug 3, 2018 
จดหมายข่าวรายงานความเคล่ือนไหวดา้นความปลอดภยัอาหารในประเทศญ่ีปุ่น มีทั้งภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่น 

 
 เร่ืองเด่นประจ ำสัปดำห์   (ขอ้มูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดิการแห่งประเทศญ่ีปุ่น) 
 
1. รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพ่ิมเติม (เพ่ิมความถ่ีในการตรวจสอบกรณีฝ่าฝืนหรือลดความถ่ีกรณียกเลิกการตรวจสอบแบบเขม้ 100%: ความถ่ีใน

การตรวจสอบ 30%)                                                (กลางเดือนถึงปลายเดือนกรกฎาคม 2561) 

วนัท่ีเร่ิม 
สินคา้อาหารท่ีเป็นเป้าหมาย 
(รวมสินคา้อาหารแปรรูป) 

รายการ
ตรวจสอบ 

ประเภท หมายเหตุและเวบ็ไซตอ์า้งอิง 
จดหมายข่าว / ถาม- ตอบ 
ท่ีมีรายละเอียดเพ่ิมเติม 

12 ก.ค. เห็ดฟางจากประเทศเวียดนาม Chlorpyrifos เพ่ิมความถ่ี 
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000333040.
pdf 
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm) 

No.044/Q.090 

24 ก.ค. ใบงามว้นจากประเทศจีน Atrazine เพ่ิมความถ่ี 
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000336748.
pdf 
(ค่ามาตรฐาน: 0.02 mg/kg-ppm) 

No.055/Q.109 

 

2. การฝ่าฝืนการน าเขา้ของสินคา้ไทย                                                   (กลางเดือนถึงปลายเดือนกรกฎาคม 2561) 

วนัท่ีเร่ิม ช่ือสินคา้ รายละเอียดการฝ่าฝืน ค่ามาตรฐาน ประเภทการตรวจสอบ 
จดหมายข่าว / ถาม- ตอบ 
ท่ีมีรายละเอียดเพ่ิมเติม 

12 ก.ค. ซอสพริก ไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการใช ้
(ใช ้Sodium saccharin (ใชส้ารท่ีไม่เก่ียวขอ้ง) ไม่ใช ้

ตรวจสอบโดย
หน่วยงานรัฐ 

No.017/Q.038 

25 ก.ค. ซอสเผด็ ไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการใช ้
(ตรวจพบสารประเภท Polysorbate 0.32g/kg) 0.020 g/kg ตรวจสอบแบบอิสระ No.429/Q.376 

 

 รำยงำน RASFF รำยเดือน 

ขอ้มูลการฝ่าฝืนของรายการสินคา้อาหารไทยในสหภาพยโุรป (EU)                              (กลางเดือนถึงปลายเดือนกรกฎาคม 2561) 

วนัท่ี ประเทศท่ีแจง้ เหตุผลท่ีแจง้ หมายเหตุ 

10 ก.ค. สวิตเซอร์แลนด ์ ตรวจพบ Chlorpyrifos (0.57 mg/kg-ppm) ในกะหล ่าปลีดอง (pickled cabbage) 
“information for attention” 

No.044/Q.090 

11 ก.ค. องักฤษ 
พบการควบคุมอุณหภูมิท่ีไม่เหมาะสม (ไม่สามารถรักษาระบบห่วงโซ่เยน็ท่ี -0.2 

ถึง 4 องศาเซลเซียสได)้ ส าหรับลูกปลาหมึกยกัษแ์ช่แขง็ (frozen baby octopus) 

“border rejection” 

12 ก.ค. เนเธอร์แลนด ์
ตรวจพบเช้ือแบคทีเรียซลัโมเนลล่า (Salmonella) (Positive/25g) ในผลิตภณัฑเ์น้ือ

ไก่ก่ึงส าเร็จรูปแช่แขง็ (frozen chicken meat preparations) 

“border rejection” 

No.128/Q.185 

18 ก.ค. เยอรมนี 

ตรวจพบเช้ือแบคทีเรียซลัโมเนลล่า (Salmonella enterica ser. Enteritidis) 

(Positive/25g 1 ใน 5 ตวัอยา่ง) ในเน้ืออกไก่หัน่ช้ินหมกัเกลือแช่แขง็ (frozen salted 

chicken fillets) 

“border rejection” 

No.128/Q.185 

23 ก.ค. สวีเดน ตรวจพบงาและถัว่ลิสงท่ีไม่ไดแ้จง้แสดงรายการในซีเรียลหวาน 
“alert” 

No.423/Q.372 

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000333040.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000333040.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000336748.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000336748.pdf
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เร่ืองงำนเจรจำธุรกจิส่งออกสินค้ำอำหำร เกษตรป่ำไม้และประมงจำกญีปุ่่นในกรุงเทพฯ ปี 2561 โดย JETRO 

 

เจโทร (JETRO) มีก าหนดจดังานเจรจาธุรกิจส่งออกสินคา้อาหาร เกษตรป่าไมป้ระมงจากญ่ีปุ่ นในกรุงเทพฯ ประเทศไทยระหวา่งวนัท่ี 16-18 ต.ค. 2561 โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือให้เกิดการเจรจาธุรกิจระหวา่งบริษทัญ่ีปุ่ นท่ียงัไม่เคยคา้ขายกบัประเทศไทยกบัผูน้ าเขา้ในประเทศไทย รวมถึงการเจรจาธุรกิจระหว่างบริษทัญ่ีปุ่ นท่ี

มีการคา้ขายกบัไทยอยูแ่ลว้กบัผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ปลีกของไทยหรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบัธุรกิจร้านอาหาร งานเจรจาธุรกิจน้ีจดัข้ึนต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2557 โดยปีท่ีแลว้มี

บริษทัท่ีน าสินคา้มาร่วมงานทั้งส้ิน 66 บริษทั บริษทัท่ีเขา้ร่วมงานไดแ้ก่ บริษทัท่ีด าเนินธุรกิจดา้นสินคา้อาหาร สินคา้เกษตรและประมงของญ่ีปุ่ น บริษทัดา้น

การเกษตรและกลุ่มผูผ้ลิตต่างๆ ส่วนคู่เจรจาธุรกิจคาดวา่จะเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจน าเขา้ ผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ปลีกและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัธุรกิจร้านอาหารในประเทศ

ไทย (เช่น ผูซ้ื้อ เชฟ ฯลฯ)  

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดจ้าก link ต่อไปน้ี  

 

งานเจรจาธุรกิจส่งออกสินคา้อาหาร เกษตรป่าไมป้ระมงจากญ่ีปุ่ นในกรุงเทพฯ 2018 (JETRO): https://www.jetro.go.jp/events/afb/fd058ab60989a38a.html  

 

จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบบัต่อไป No. 461 จะออกในวนัท่ี 17 สิงหาคม 2561 *

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูจ้ดัท า: บริษทั รับตรวจสินคา้โพน้ทะเล จ ากดั สาขากรุงเทพ  http://www.omicbangkok.com/eng/home.html 
ติดต่อสอบถาม:    (ภาษาไทย) kongsak@omicnet.com  (ภาษาญ่ีปุ่น) lab.th@omicnet.com 
จดหมายข่าวฉบบัท่ีไดอ้อกไปแลว้ :   (ภาษาไทย) http://www.omicbangkok.com/th/newsletter.php 
            (ภาษาญ่ีปุ่น) http://www.omicbangkok.com/en/newsletter.php 
เวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัความปลอดภยัดา้นอาหาร:   (ภาษาญ่ีปุ่น) http://www.omicfoodsafety.com/ 
      (ภาษาองักฤษ) http://www.omicfoodsafety.com/html_eng/ 
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