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จดหมายข่าวรายงานความเคลื่อนไหวด้านความปลอดภัยอาหารในประเทศญี่ปุ่น มีท้ งั ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น

 รายงาน RASFF รายเดือน
ข้อมูลการฝ่ าฝื นของรายการสิ นค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU)

(ปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิ งหาคม 2561)

วันที่

ประเทศที่แจ้ง

เหตุผลที่แจ้ง

หมายเหตุ

27 ก.ค.

อังกฤษ

ตรวจพบงาที่มิได้ระบุไว้ในขนมทองม้วนของไทย (Thai crispy rolls)

“alert”

31 ก.ค.

สเปน

ตรวจพบ Sulphite ที่มิได้ระบุไว้ (34 mg/kg-ppm) ในน้ ากะทิสาหรับประกอบอาหาร

“border rejection”

2 ส.ค.

สเปน

ตรวจพบ Sulphite ที่มิได้ระบุไว้ (33 mg/kg-ppm) ในซอสสาหรับสะเต๊ะ (Satay sauce mix)

“border rejection”

เรื่องประกาศผลการทดสอบทีเ่ กีย่ วข้ องกับการเข้ าไปตรวจสอบอาหารสั ตว์โดย FAMIC
ศูนย์ตรวจสอบอาหารและวัตถุดิบทางการเกษตร (FAMIC) ประกาศผลการทดสอบที่เกี่ ยวข้องกับการเข้าไปตรวจสอบอาหารสัตว์ ฯลฯ เมื่อวันที่ 31
ก.ค. 2561 โดยดาเนินการเข้าไปตรวจสอบสถานที่ผลิต เช่น โรงงานอาหารสัตว์แบบผสม เครื่ องจักรนาเข้า เช่ น ไซโลบริ เวณท่าเรื อ ตรวจสอบอาหารสัตว์
แบบผสมและแบบชนิดเดียว หญ้าแห้ง สารปรุ งแต่งอาหารสัตว์ ผลคือไม่มีสถานที่หรื อรายการใดที่กระทาผิดกฎหมาย ไม่มีสถานที่หรื อรายการใดที่เกิ นค่า
มาตรฐานชี้ แนะและไม่มีสถานที่หรื อรายการใดที่เกินค่ามาตรฐานควบคุม สาระสาคัญดังต่อไปนี้
สถานที่ที่เข้าไปตรวจสอบ

จานวน
(แห่ ง)

ผิดกฎหมาย/เกินค่ามาตรฐานที่
ชี้แนะ/ เกินค่ามาตรฐานควบคุม

โรงงานอาหารสัตว์แบบผสม

21

0

โรงงานอาหารสัตว์ชนิดเดียว

16

0

โรงงานสารปรุ งแต่งอาหารสัตว์

3

0

ไซโลท่าเรื อ

3

0

โกดัง

3

0

อื่นๆ

1

0

ประเภทของ
อาหารสัตว์

รายการ
ทดสอบ

ผิดกฎหมาย/เกินค่ามาตรฐานที่
ชี้ แนะ/ เกินค่ามาตรฐานควบคุม

45

0

15

0

หญ้าแห้ง

4

0

สารปรุ งแต่ง
อาหารสัตว์

0

0

อาหารสัตว์แบบ
ผสม
อาหารสัตว์ชนิด
เดียว

ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้จาก link ต่อไปนี้
ประกาศผลการทดสอบจากการเข้าไปตรวจสอบอาหารสัตว์ (FAMIC): http://www.famic.go.jp/ffis/feed/sub4_inspection.html
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เรื่อง FHT Food and Hotel Thailand 2018
งาน FHT 2018 จะจัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุ งเทพฯ ประเทศไทยระหว่างวันที่ 5-8 ก.ย. 2561 FHT เป็ นงาน
นิทรรศการขนาดใหญ่ที่จดั มายาวนานถึง 25 ปี แล้ว โดยในปี 2560 มีผเู ้ ข้าร่ วมงาน 27,690 คน มีบริ ษทั เข้าร่ วมจัดนิทรรศการ 335 บริ ษทั มีสินค้าที่
นามาจัดแสดงในงานหลากหลายประเภทตั้งแต่อาหารและเครื่ องดื่ม เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ ชากาแฟ บริ การจัดเลี้ยงและบริ การด้านอาหาร การทาขนมปั ง
และอาหารที่เป็ นวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ขนมอบ ตลอดจนเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงแรม นอกจากชาวไทยแล้วยังมีผเู ้ ข้าร่ วมงานจากทัว่ โลก
โดยเฉพาะแถบเอเชีย เช่น มาเลเซี ย เมียนมาร์ ลาว จีนและญี่ปุ่น เป็ นต้น จัดโดยบริ ษทั UBM Asia ซึ่งเป็ นบริ ษทั วางแผนจัดงานสาหรับธุรกิจระหว่าง
บริ ษทั ต่างๆ ระดับโลกและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก link ต่อไปนี้
FHT Food and Hotel Thailand 2018: https://www.jetro.go.jp/events/afb/fd058ab60989a38a.html

*จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบับต่อไป No. 462 จะออกในวันที่ 31 สิ งหาคม 2561

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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