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จดหมายข่าวรายงานความเคลื่อนไหวด้านความปลอดภัยอาหารในประเทศญี่ปุ่น มีท้ งั ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น

 เรื่องเด่ นประจำสั ปดำห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
1. การฝ่ าฝื นการนาเข้าของสิ นค้าไทย
วันที่เริ่ ม

ชื่อสิ นค้า

11 ม.ค.

ช็อกโกแลต (PEANUTS
CHOCOLATE)

(กลางเดือนมกราคม 2561)
รายละเอียดการฝ่ าฝื น

ค่ามาตรฐาน

ตรวจพบ Aflatoxin 214 μg/kg
（B1:196.3, B2:17.6)

ไม่พบ
10 μg/kg

ประเภทการ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบแบบ
เข้ม 100%

จดหมายข่าว / ถาม- ตอบ
ที่มีรายละเอียดเพิ่มเติม
No.013/Q.026

 รำยงำน RASFF รำยเดือน
ข้อมูลการฝ่ าฝื นของรายการสิ นค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU)
วันที่

ประเทศที่แจ้ง

12 ม.ค.

นอร์เวย์

12 ม.ค.

นอร์เวย์

(กลางเดือนมกราคม 2561)

เหตุผลที่แจ้ง
ตรวจพบเบอร์ เกอร์ ซูชิแช่แข็งที่ไม่ได้รับอนุญาต (frozen sushi burger) (ผลิตภัณฑ์คอมโพสิ ตที่มี
ส่ วนผสมจากนมซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตให้นาเข้ามาในสหภาพยุโรป)

หมายเหตุ
“border rejection”

ตรวจพบข้าวโพดดัดแปลงพันธุ กรรมที่ไม่สามารถระบุได้ในปลาไหลหั่นสไลด์ปรุ งสุ กแช่แข็ง
(frozen slice grilled marinated eels)

“border rejection”
No.015/Q.034

งำน THAIFEX 2018
งาน THAIFEX 2018 จะจัดขึ้น ณ ศูนย์แสดงสิ นค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2561 งาน
THAIFEX เป็ นงานแสดงสิ นค้าอุตสาหกรรมอาหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็ นนิ ทรรศการที่มีประสิ ทธิ ผลสาหรับบริ ษทั ที่ ต้ งั เป้ า
ขยายช่องทางจาหน่ายสู่ตลาดไทย ผูจ้ ดั งานคือบริ ษทั Koelnmesse ซึ่งเป็ นบริ ษทั ผูจ้ ดั งานนิทรรศการอาหารและเครื่ องดื่มเป็ นหลัก โดยมีกรม
ส่งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ให้การสนับสนุนและได้รับความร่ วมมือจากหน่วยงานภาครัฐของไทยได้แก่ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงพาณิ ชย์และสานักงานคณะกรรมการอาหารและยารวมถึงกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ ในปี 2560 มีผเู ้ ข้าชมงาน
กว่า 55,000 คน จาก 130 ประเทศ (โดยเป็ นผูช้ มงานจากต่างประเทศราวๆ 12,000 คน) และมีบริ ษทั เข้าร่ วมจัดแสดงสิ นค้ารวม 2,169 บริ ษทั
(โดยเป็ นบริ ษทั จากต่างประเทศประมาณ 50%) ทั้งนี้ สาหรับงานแสดงสิ นค้าปี 2561 นี้ ทางองค์การส่ งเสริ มการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น
(JETRO) มีแผนที่จะจัดตั้งเจแปนพาวิลเลียนขึ้นเพื่อสนับสนุ นบริ ษทั ญี่ปุ่นที่ มุ่งขยายช่องทางจาหน่ายสู่ ตลาดไทยโดยสร้างความน่ าสนใจ
ให้แก่อาหารและเครื่ องดื่มของญี่ปุ่นในระดับสากล ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก link ต่อไปนี้
เว็บไซต์ THAIFEX 2018: http://www.worldoffoodasia.com/
ข้อมูลเจแปนพาวิลเลียน (JETRO）：https://www.jetro.go.jp/events/afb/f24dfe4f7344054b.html
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เรื่องโปรแกรมผู้นำเข้ ำทีม่ ีคุณสมบัติครบถ้ วนเป็ นไปตำมควำมสมัครใจ (VQIP) ตำม FSMA
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2561 องค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ (FDA) เผยแพร่ บทความพิเศษในรู ปแบบการพูดคุยเกี่ยวกับระบบก่อนที่จะ
เริ่ มใช้งานโปรแกรมผูน้ าเข้าที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็ นไปตามความสมัครใจ (VQIP：Voluntary Qualified Importer Program) บทความ
ดังกล่าวระบุถึงสาระสาคัญและข้อดีของระบบ VQIP กลุ่มเป้ าหมาย เงื่อนไขการลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย ขั้นตอนการดาเนินงาน ฯลฯ ใน
รู ปแบบพูดคุยถาม-ตอบ นอกจากนี้ยงั มีแผนที่จะเริ่ มให้ลงทะเบียนออนไลน์กบั VQIP บน FDA Industry Systems website ต้นปี 2561 และ
เตรี ยมความพร้อมก่อนเริ่ มใช้งานโปรแกรมจริ ง
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก link ต่อไปนี้
Outlining the Benefits of the Voluntary Qualified Importer Program (FDA):
https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm590801.htm
Explaining How the Voluntary Qualified Importer Program Will Work (FDA):
https://www.fda.gov/Food/NewsEvents/ConstituentUpdates/ucm590803.htm
FDA Industry Systems (FDA): https://www.access.fda.gov/

*จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบับต่อไป No. 448 จะออกในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

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