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OMIC Food Safety Newsletter No. 509 July 24, 2020 
จดหมายข่าวรายงานความเคล่ือนไหวดา้นความปลอดภยัอาหารในประเทศญ่ีปุ่น มีทั้งภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่น 

 
    (ขอ้มูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดิการแห่งประเทศญ่ีปุ่น)  เร่ืองเด่นประจ ำสัปดำห์
 
รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพ่ิมเติม (เพ่ิมความถ่ีในการตรวจสอบกรณีฝ่าฝืนหรือลดความถ่ีกรณียกเลิกการตรวจสอบแบบเขม้ 100%: ความถ่ีในการ

ตรวจสอบ 30%)                                                     (ตน้เดือนถึงกลางเดือนกรกฎาคม 2563)                       

วนัท่ีเร่ิม 
สินคา้อาหารท่ีเป็นเป้าหมาย 
(รวมสินคา้อาหารแปรรูป) 

รายการตรวจสอบ ประเภท หมายเหตุและเวบ็ไซตอ์า้งอิง 

3 ก.ค. กระเจ๊ียบจากประเทศฟิลิปปินส์ Profenofos เพ่ิมความถ่ี https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000646524.pdf 
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm) 

14 ก.ค. งาข้ีมอ้นจากประเทศเกาหลีใต ้

Indoxacarb เพ่ิมความถ่ี https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000648961.pdf 
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg – ppm) 

Teflubenzuron เพ่ิมความถ่ี https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000648961.pdf 
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg – ppm) 

Paclobutrazol เพ่ิมความถ่ี https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000648961.pdf 
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg – ppm) 

14 ก.ค. มนัฝร่ังจากประเทศจีน Haloxyfop เพ่ิมความถ่ี https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000648961.pdf 
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg – ppm) 

14 ก.ค. ถัว่แมคคาเดเมียจากประเทศมาลาวี Permethrin เพ่ิมความถ่ี https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000648961.pdf 
(ค่ามาตรฐาน: 0.05 mg/kg – ppm) 

 

 รำยงำน RASFF รำยเดือน 
ขอ้มูลการฝ่าฝืนของรายการสินคา้อาหารไทยในสหภาพยโุรป (EU)                                                               (ตน้เดือนกรกฎาคม 2563) 

วนัท่ี ประเทศท่ีแจง้ เหตุผลท่ีแจง้ หมายเหตุ 

3 ก.ค. โครเอเชีย ไม่มีฉลากบนผลิตภณัฑช์าใบมะละกอของไทย Border rejection 

 
กระทรวงสำธำรณสุขไทย รำยละเอยีดกำรเน้นย ำ้กำรตรวจสอบสำรเคมีทำงกำรเกษตรตกค้ำงในผกัและผลไม้ระหว่ำง
พธีิกำรศุลกำกรน ำเข้ำ 
 

       ส านกังานตรวจสอบอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขไทยประกาศแนะแนวทางเน้นย  ้าการตรวจสอบสารเคมีทางการเกษตรตกคา้งในผกัและผลไมร้ะหว่าง

พิธีการศุลกากรน าเขา้ ก าหนดเร่ิมบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม ส าหรับรายละเอียดในการด าเนินการ ทาง JETRO ไดป้ระกาศแจง้ขอ้มูลโดยละเอียดไวแ้ลว้ 

       (1) การสุ่มเก็บตวัอยา่งเพื่อการตรวจเม่ือมีการน าเขา้ 

     การด าเนินการสุ่มเก็บตวัอยา่ง จะด าเนินการสุ่มเก็บในปริมาณท่ีจ าเป็นต่อการวิเคราะห์และตรวจสอบแยกตามการน าเขา้ ไม่ใช่ตรวจทุกล็อต จากการจ าแนก

ประเภทเป็น “ความเส่ียงสูงมาก” “ความเส่ียงสูง” “ความเส่ียงต ่า” ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสินคา้ท่ีมี “ความเส่ียงสูง” และ “ความเส่ียงต ่า” จะอยู่ในความ

รับผิดชอบของทางส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาของไทย (FDA) ส่วนสินคา้ท่ีมี “ความเส่ียงสูงมาก” ผูน้ าเขา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่าย คาดการณ์

เวลาท่ีใชใ้นการเก็บตวัอยา่งและตรวจสอบไม่เกิน 1 วนั (กรณีมีการตรวจสอบล่วงหน้า ยื่นและตรวจสอบหนงัสือรับรองผลการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกคา้งจาก

วตัถุอนัตรายทางการเกษตร (COA) ใชเ้วลาไม่เกิน 3 ชัว่โมง) ส าหรับสินคา้ท่ีมี “ความเส่ียงสูง” และ “ความเส่ียงต ่า” สามารถกระจายและจ าหน่ายสินคา้ก่อนไดรั้บ

ผลการตรวจสอบได ้ 
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 (2) บทลงโทษ 

            อาจมีการก าหนดบทลงโทษตามพระราชบญัญติัอาหารของไทย ขอให้ระมดัระวงัดว้ยวา่บทลงโทษดงักล่าวอาจมีผลบงัคบัใช้กรณีพบการฝ่าฝืนก่อนผ่านพิธี

การทางศุลกากรดว้ย หากพบการฝ่าฝืน ผูส่้งออกและรายการสินคา้นั้นจะถูกเพ่ิมในรายการสินคา้ท่ีมี “ความเส่ียงสูงมาก” (หลงัจากนั้นหากผา่นเกณฑต่์อเน่ือง 3 คร้ัง

ก็จะไดรั้บการถอนออกจากลิสต)์ นอกจากน้ี เม่ือพบวา่มีการฝ่าฝืน ผูน้ าเขา้จะถูกร้องขอให้ท  าการเรียกคืนสินคา้ 

       (3) ยืน่หนงัสือรับรองผลการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกคา้งจากวตัถุอนัตรายทางการเกษตร (COA) 

            กรณีท่ีมีการน าเขา้สินคา้รายการเดียวกนัจากสวนปลูกเดียวกนัในฤดูกาลเดียวกนั สามารถใช้ COA เดียวกนัได ้เม่ือใช้ COA ขององคก์รท่ีไดรั้บการรับรอง

เป็นห้องปฏิบติัการวิเคราะห์ตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 โดยจะตอ้งไดรั้บการรับรองเก่ียวกบัการตรวจสอบสารเคมีตกคา้งทางการเกษตรดว้ย หากไม่สะดวกยื่น 

COA ฉบบัจริง สามารถใชเ้ป็นส าเนาท่ีไดรั้บการรับรองตน้ฉบบัโดยหน่วยงานผูอ้อกใบรับรอง COA ได ้ทั้งน้ี COA ตอ้งออกเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษเท่านั้น  

JETRO: https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/07/7a7eb80236528e2f.html 
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ผูจ้ดัท า: บริษทั รับตรวจสินคา้โพน้ทะเล จ ากดั สาขากรุงเทพ  http://omicbangkok.com/ 
ติดต่อสอบถาม:    (ภาษาไทย) kongsak@omicnet.com  (ภาษาญ่ีปุ่น) lab.th@omicnet.com 
จดหมายข่าวฉบบัท่ีไดอ้อกไปแลว้ :   (ภาษาไทย) http://omicbangkok.com/th/downloads 
            (ภาษาญ่ีปุ่น) http://omicbangkok.com/en/downloads 
เวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัความปลอดภยัดา้นอาหาร:   (ภาษาญ่ีปุ่น) http://www.omicfoodsafety.com/ 
      (ภาษาองักฤษ) http://www.omicfoodsafety.com/html_eng/ 
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