
เอกสารขอ้มูล: ธุรกจิอาหารแปรรูป (อาหารอืน่ๆ 
ทัง้หมด) 
ขอ้กาํหนดภายใตก้ฎระเบยีบอาหารปลอดภยัของแคนาดา (SFCR) 
มผีลบงัคบัใชก้บัธรุกจิในภาคอาหารแปรรปูทีนํ่าเขา้หรอืเตรยีมอาหารเพือ่การคา้หรอืสง่ออกระหวา่งจงัหวดั 

ในหน้านี ้

• อาหารแปรรปู (Manufactured foods) คอือะไร (อาหารอืน่ ๆ ทัง้หมด) 
• ขอ้กาํหนดหลกั 

1. การออกใบอนุญาต 
2. ขอ้กาํหนดดา้นการควบคมุเชงิป้องกนัและแผนการควบคมุเชงิป้องกนั 
3. การตรวจสอบยอ้นกลบั 

• ลงิกท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

อาหารแปรรูป (Manufactured food) คอือะไร (อาหารอืน่ ๆ ทัง้หมด) 

โดยทั่วไป สนิคา้โภคภัณฑอ์าหารแปรรปูประกอบดว้ยอาหารทีอ่ยูน่อกขอบเขตของสนิคา้โภคภณัฑอ์าหารอืน่ๆ ๘ 
ประเภท (ไดแ้ก ่ผลติภัณฑน์ม ไข ่ปลาและอาหารทะเล ผลไมแ้ละผักสด น้ําผึง้ เมเป้ิล 
ผลติภัณฑจ์ากเนือ้สตัวแ์ละสตัวปี์ก และผลไมแ้ละผักแปรรปู)  

อาหารแปรรูป ประกอบดว้ย 

• เคร ือ่งดืม่แอลกอฮอล ์
• ขนมหวาน สารใหค้วามหวาน ขนมขบเคีย้ว และของหวานทีไ่ม่ใชเ่บเกอร ี ่
• ไขมนัและนํ้ามนั 
• สารเคมใีนอาหาร 
• อาหารทีไ่ดจ้ากธญัพชื 
• อาหารเด็กทารก 
• อาหารหลายชนิด (เชน่ อาหารมงัสวริตัปิรงุสาํเรจ็ พซิซา่มงัสวริตั ิอาหารเหลวสตูรผสม 

และผลติภณัทท์ดแทนมือ้อาหาร) 
• เคร ือ่งดืม่ไม่มแีอลกอฮอล ์
• ถัว่ เมล็ดพชื เมล็ดพนัธุ ์
• เคร ือ่งเทศ สมุนไพร รส เคร ือ่งปรงุรส นํ้าสลดั 
• ผลติภณัฑท์ดแทนนมวแีกน 
• อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบไุวเ้ป็นอยา่งอืน่ (เชน่ แป้งจากแมลงจิง้หรดี หนอนนกอบแหง้ และอาหารโปรตนีจากพชื) 

https://inspection.canada.ca/prev-prev/food-guidance-by-commodity/manufactured-food/fact-sheet/eng/1657652259509/1657652260180#a1
https://inspection.canada.ca/prev-prev/food-guidance-by-commodity/manufactured-food/fact-sheet/eng/1657652259509/1657652260180#a2
https://inspection.canada.ca/prev-prev/food-guidance-by-commodity/manufactured-food/fact-sheet/eng/1657652259509/1657652260180#a2_1
https://inspection.canada.ca/prev-prev/food-guidance-by-commodity/manufactured-food/fact-sheet/eng/1657652259509/1657652260180#a2_2
https://inspection.canada.ca/prev-prev/food-guidance-by-commodity/manufactured-food/fact-sheet/eng/1657652259509/1657652260180#a2_3
https://inspection.canada.ca/prev-prev/food-guidance-by-commodity/manufactured-food/fact-sheet/eng/1657652259509/1657652260180#a3
https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/toolkit-for-food-businesses/glossary-of-key-terms/eng/1430250286859/1430250287405#a80
https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/toolkit-for-food-businesses/glossary-of-key-terms/eng/1430250286859/1430250287405?gf#a84


หน่วยงานตรวจสอบอาหารของแคนาดา (CFIA) มหีนา้ทีก่าํกบัดแูล SFCR ในนามของรฐับาลแคนาดา CFIA 
สนับสนุนการปฏบิตัติามขอ้กาํหนดโดยจะจดัหาเคร ือ่งมอื แหลง่ขอ้มูล คาํแนะนํา 
และบรกิารใหก้บัธรุกจิทีอ่ยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูล 
ซึง่จาํเป็นตอ้งคุน้เคยและปฏบิตัติามขอ้กาํหนดดา้นกฎระเบยีบตา่งๆ 
 

ขอ้กาํหนดหลกั 

ขอ้กําหนดหลักของ SFCR ประกอบดว้ย การออกใบอนุญาต, การควบคมุเชงิป้องกนั ซึง่รวมถงึ 
แผนการควบคมุเชงิป้องกนั และ การตรวจสอบยอ้นกลบั 
ขอ้กําหนดเหลา่นีม้ผีลบงัคับใชก้บัธรุกจิอาหารแปรรปูสว่นใหญท่ีนํ่าเขา้หรอืเตรยีมอาหารเพือ่สง่ออกหรอืสง่ขา้มเข
ตจังหวดัหรอืดนิแดน เมือ่วนัที ่15 มกราคม 2562 
ขอ้กาํหนดเหลา่นีม้ผีลบงัคบัใชก้บัธรุกจิอาหารในภาคสว่นทีข่ึน้ทะเบยีนกอ่นหนา้นีโ้ดยรฐับาลกลาง (เชน่ เนือ้สตัว ์
ผลติภณัฑจ์ากนม ปลา ไข)่ อย่างไรก็ตาม มกีารใชแ้นวทางปฏบิตัแิบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป 
ซึง่ใหเ้วลาเพิม่เตมิในการปฏบิตัติามแกธ่รุกจิอาหารแปรรปู 

 
1. การออกใบอนุญาต 

ขอ้กาํหนดดา้นใบอนุญาต SFCR ทําให ้CFIA มวีธิกีารสือ่สารกบัฝ่ายทีไ่ดร้บัการควบคมุทัง้หมด 
(ขึน้อยู่กบัขอ้ยกเวน้บางประการ) 
ซึง่อาํนวยความสะดวกในการตอบสนองฉุกเฉินทีด่ขีึน้เมือ่เกดิปัญหาดา้นความปลอดภยัของอาหาร 
 
 ขอ้กําหนดดา้นการออกใบอนุญาตมผีลบงัคับใชใ้นวันที ่๑๕ กรกฎาคม ๒๐๒๐ สําหรับทกุธรุกจิทีนํ่าเขา้หรอื ผลติ 
แปรรปู บําบดั, ถนอม คดัเกรดคณุภาพ บรรจหุบีหอ่ หรอื 
ตดิฉลากอาหารแปรรปูเพือ่การคา้หรอืสง่ออกระหวา่งจงัหวดั 
อา่นคําแนะนําในหัวขอ้กจิกรรมธรุกจิอาหารทีต่อ้งมใีบอนุญาตภายใต ้SFCR 
และใชเ้คร ือ่งมอืโตต้อบเกีย่วกบัการออกใบอนุญาต เพือ่พจิารณาวา่กจิกรรมใดๆ 
ทีค่ณุดําเนนิการจําเป็นตอ้งใชใ้บอนุญาตภายใตก้ฎระเบยีบอาหารปลอดภัยของแคนาดา (SFC) หรอืไม ่
 
 CFIA ยังไดพั้ฒนาคําแนะนําเกีย่วกบัสิง่ทีต่อ้งพจิารณากอ่นยืน่ขอใบอนุญาต ซึง่สามารถชว่ยคณุสรา้งบัญช ีCFIA 
กําหนดโครงสรา้งใบอนุญาต และยืน่ขอใบอนุญาต 

สรา้งบญัช ีMy CFIA 
ขัน้ตอนแรกในการขอรับใบอนุญาต SFC คอืการลงทะเบยีนผา่นพอรท์ัลบรกิารออนไลนท์ีป่ลอดภัยและสะดวกของ 
CFIA – My CFIA โปรดดหูัวขอ้กอ่นทีค่ณุจะลงทะเบยีนเพือ่สรา้งบญัช ีMy CFIA  
เพือ่เรยีนรูว้ธิลีงทะเบยีนโปรไฟลผ์ูต้ดิตอ่และวธิลีงทะเบยีนสําหรับการใชง้านทางธรุกจิ 
รวมถงึขอ้มลูทีค่ณุจําเป็นตอ้งม ีCFIA ยังไดพั้ฒนาคาํแนะนําสาํหรบัผูใ้ช ้My CFIA 
ซึง่มวีดิโีอและคําแนะนําทีเ่ป็นประโยชนเ์กีย่วกบัวธิกีารลงทะเบยีนและจัดการบญัชขีองคณุ 

การเลอืกกจิกรรมและสนิคา้โภคภณัฑใ์นการยืน่ขอใบอนุญาต SFC 

เมือ่คณุยืน่ขอใบอนุญาต SFC สิง่สาํคญัคอืคณุตอ้งเลอืกกจิกรรมและสนิคา้โภคภณัฑท์ีเ่หมาะสมทีส่ดุ 
เพือ่ใหใ้บอนุญาตสะทอ้นถงึธรุกจิของคณุอย่างถกูตอ้ง 

https://inspection.canada.ca/eng/1430250286859/1430250287405#a102
https://inspection.canada.ca/eng/1430250286859/1430250287405#a18
https://inspection.canada.ca/eng/1430250286859/1430250287405#a19
https://inspection.canada.ca/eng/1430250286859/1430250287405#a26
https://inspection.canada.ca/eng/1430250286859/1430250287405#a37
https://inspection.canada.ca/eng/1430250286859/1430250287405#a34
https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/toolkit-for-food-businesses/glossary-of-key-terms/eng/1430250286859/1430250287405?gf#a107
https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/toolkit-for-food-businesses/glossary-of-key-terms/eng/1430250286859/1430250287405?gf#a132
https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/toolkit-for-food-businesses/glossary-of-key-terms/eng/1430250286859/1430250287405?gf#a167
https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/toolkit-for-food-businesses/glossary-of-key-terms/eng/1430250286859/1430250287405?gf#a130
https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/toolkit-for-food-businesses/glossary-of-key-terms/eng/1430250286859/1430250287405?gf#a89
https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/toolkit-for-food-businesses/glossary-of-key-terms/eng/1430250286859/1430250287405?gf#a117
https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/toolkit-for-food-businesses/glossary-of-key-terms/eng/1430250286859/1430250287405?gf#a101
https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/toolkit-for-food-businesses/glossary-of-key-terms/eng/1430250286859/1430250287405?gf#a13
https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/toolkit-for-food-businesses/fresh-fruits-and-vegetables-businesses/eng/1547477730165/s/eng/1524074697160/1524074697425
https://ca1se.voxco.com/SE/93/SFCR_licence/?&lang=en
https://inspection.canada.ca/food-licences/obtain-a-licence/eng/1543359915240/1543360663242
https://inspection.canada.ca/about-cfia/my-cfia/eng/1482204298243/1482204318353
https://inspection.canada.ca/about-cfia/my-cfia/before-you-sign-up/eng/1539706469438/1539706470034
https://inspection.canada.ca/about-cfia/my-cfia/user-guidance/eng/1545974154373/1545974178498


โปรดทราบ  

ดคํูาอธบิายและตัวอยา่งสนิคา้โภคภัณฑอ์าหารทีค่ณุตอ้งเลอืกเมือ่ยืน่ขอใบอนุญาตใน ภาคผนวก A 
ของเอกสารคาํแนะนํา ในหวัขอ้สิง่ทีต่อ้งพจิารณากอ่นยืน่ขอใบอนุญาตตามกฎระเบยีบอาหารปลอดภยัของแคนาดา 
ดคํูาอธบิายของกจิกรรมทีส่ามารถยืน่ขอใบอนุญาตภายใต ้SFCR ใน ภาคผนวก B 

ตรวจสอบเครือ่งมอืและคําแนะนําเพิม่เตมิใน หนา้แรกของ My CFIA และ 
หนา้แรกของใบอนุญาตประกอบธรุกจิอาหาร 

 
 
2. ขอ้กาํหนดดา้นการควบคุมเชงิป้องกนัและแผนการควบคุมเชงิป้องกนั 

ขอ้กาํหนดดา้นการควบคมุเชงิป้องกนั ซึง่รวมถงึแผนการควบคมุเชงิป้องกนั 
มผีลบงัคบัใชก้บัผูถ้อืใบอนุญาตประกอบธรุกจิอาหารแปรรปูทกุรายในวนัที ่16 กรกฎาคม 2564 

ขอ้กําหนดเหลา่นีก้ําหนดผลลัพธท์ีค่าดหวังในดา้นความปลอดภัยของอาหาร 
เพือ่ป้องกนัอนัตรายดา้นความปลอดภัยของอาหาร 
และชว่ยป้องกนัไมใ่หอ้าหารทีป่นเป้ือนและไมเ่ป็นไปตามขอ้กําหนดเขา้สูต่ลาดในแคนาดา 
 
 โดยยดึตามหลักสขุอนามัยของอาหารทีย่อมรับในระดับสากล ซึง่รวมถงึ Good Manufacturing Practices 
(GMP) และหลักการของ Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)   

ตรวจสอบขอ้กาํหนดดา้นกฎระเบยีบ:การควบคมุเชงิป้องกนั 
เพือ่เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัขอ้กําหนดดา้นการควบคมุเชงิป้องกนั 

 

แผนการควบคุมเชงิป้องกนั 

ธรุกจิอาหารแปรรปูสว่นใหญ่ทีนํ่าเขา้ ตลอดจนผูท้ีร่บัผดิชอบในการผลติ แปรรปู บําบดั ถนอม คดัคณุภาพ 
บรรจหุบีหอ่ หรอืตดิฉลากอาหารทีจ่ะสง่ออกหรอืทําการคา้ระหวา่งจงัหวดั จาํเป็นตอ้งมแีผนการควบคมุเชงิป้องกนั 
(PCP) PCP 
คอืเอกสารทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรซึง่แสดงใหเ้ห็นวา่มกีารระบแุละควบคมุอนัตรายตอ่อาหารและสตัวท์ีเ่ป็นอาหาร 
นอกจากนีย้งัรวมถงึองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรรจหุบีหอ่ ตดิฉลาก คดัคณุภาพ 
และมาตรฐานอตัลกัษณอ์กีดว้ย  

เอกสารตอ่ไปนีจ้ะสรปุเกณฑเ์ฉพาะและใหต้วัอย่างสว่นประกอบของโปรแกรมเพือ่ชว่ยคณุในการปฏบิตัติามขอ้กาํห
นดทีเ่กีย่วขอ้งกบั PCP:  

• ขอ้กาํหนดดา้นกฎระเบยีบ:แผนการควบคมุเชงิป้องกนั  
• เทมแพลตแผนการควบคมุเชงิป้องกนัสาํหรบัธรุกจิอาหารภายในประเทศ  
• คูม่อืการเตรยีมแผนการควบคมุเชงิป้องกนัสาํหรบัผูนํ้าเขา้ 

https://inspection.canada.ca/food-licences/obtain-a-licence/eng/1543359915240/1543360663242#anna
https://inspection.canada.ca/food-licences/obtain-a-licence/eng/1543359915240/1543360663242
https://inspection.canada.ca/food-licences/obtain-a-licence/eng/1543359915240/1543360663242#annb
https://inspection.canada.ca/about-cfia/my-cfia/eng/1482204298243/1482204318353?msclkid=013d1b42c55d11eca74a648ba425cd3d
https://inspection.canada.ca/food-licences/eng/1523876882572/1523876882884
https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/toolkit-for-food-businesses/glossary-of-key-terms/eng/1430250286859/1430250287405#a10
https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/toolkit-for-food-businesses/glossary-of-key-terms/eng/1430250286859/1430250287405#a65
https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/toolkit-for-food-businesses/glossary-of-key-terms/eng/1430250286859/1430250287405?gf#a9
https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/toolkit-for-food-businesses/glossary-of-key-terms/eng/1430250286859/1430250287405?gf#a9
https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/toolkit-for-food-businesses/glossary-of-key-terms/eng/1430250286859/1430250287405?gf#a12
https://inspection.canada.ca/eng/1524581767630/1524581834894?chap=0
https://inspection.canada.ca/eng/1524581767630/1524581834894?chap=0
https://inspection.canada.ca/preventive-controls/preventive-control-plans/regulatory-requirements/eng/1526502822129/1526502868878
https://inspection.canada.ca/preventive-controls/preventive-control-plans/regulatory-requirements/eng/1526502822129/1526502868878
https://inspection.canada.ca/preventive-controls/preventive-control-plans/domestic-food-businesses/eng/1480440821364/1480440822085
https://inspection.canada.ca/preventive-controls/preventive-control-plans/for-importers/eng/1480084425374/1480084519065


ขอ้ยกเวน้สาํหรบัขอ้กาํหนด PCP 

SFCR มขีอ้ยกเวน้สาํหรบัขอ้กาํหนด PCP สาํหรบัธรุกจิอาหารแปรรปูทีม่ยีอดขายอาหารรวมประจาํปีไม่เกนิ 
100,000 ดอลลารห์รอืนอ้ยกวา่ เพือ่ชว่ยคณุในการพจิารณาวา่คณุมสีทิธิไ์ดรั้บขอ้ยกเวน้นีห้รอืไม ่CFIA 
ไดจั้ดทําคาํแนะนําเกีย่วกบัสิง่ทีค่ณุควรพจิารณาเมือ่คํานวณยอดขายรวม 
โปรดทราบวา่หากคณุตอ้งการขอรับใบรบัรองการสง่ออก หรอืใบอนุญาตในการสง่ออกอืน่ๆ จาก CFIA 
ขอ้ยกเวน้นีจ้ะไมม่ผีลบงัคับ คณุตอ้งม ีPCP 
พรอ้มแลว้จงึจะสามารถไดร้บัใบรบัรองการสง่ออกหรอืใบอนุญาตในการสง่ออกอืน่ๆ ได ้

โปรดทราบ 

แมว้า่คณุจะมสีทิธิไ์ดร้บัขอ้ยกเวน้ PCP ก็ตาม ขอ้กาํหนดดา้นการควบคมุเชงิป้องกนัอืน่ๆ 
ยงัคงมผีลบงัคบัใชก้บัคณุ รวมถงึขอ้กาํหนดดา้นการจดัทําเอกสาร ตวัอย่างเชน่ 
เอกสารทีอ่ธบิายถงึขัน้ตอนการรอ้งเรยีนและการเรยีกคนื 
 

ตรวจสอบหนา้แรกของการควบคมุเชงิป้องกนั สําหรับเครือ่งมอืและคําแนะนํา 
รวมทัง้คูม่อืและเทมเพลตสําหรับแผนการควบคมุเชงิป้องกนั เพือ่ชว่ยคณุในการเริม่ตน้ดําเนนิการ 

 
 
3. การตรวจสอบยอ้นกลบั 

ขอ้กําหนดดา้นการตรวจสอบยอ้นกลับมผีลบงัคับใชใ้นวันที ่๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
สําหรับผูถ้อืใบอนุญาตประกอบธรุกจิอาหาร ผูค้า้ปลกี และธรุกจิทีส่ง่ออกหรอืทําการคา้ระหวา่งจังหวัด 
โดยใหก้ารสนับสนุนการตรวจสอบดา้นความปลอดภัยของอาหาร และการเรยีกคนื 
โดยการตดิตามอาหารหนึง่ขัน้ไปขา้งหนา้และหนึง่ขัน้ยอ้นกลับผา่นหว่งโซอ่ปุทาน 

ขอ้กาํหนดดา้นการตรวจสอบยอ้นกลบัประกอบดว้ย 2 สว่น ไดแ้ก ่
ขอ้กาํหนดดา้นการจดัทาํเอกสารและขอ้กาํหนดดา้นการตดิฉลาก 

การจดัทําเอกสาร 

หากขอ้กาํหนดดา้นการจดัทําเอกสารสาํหรบัการตรวจสอบยอ้นกลบัโดยเฉพาะมผีลบงัคบัใชก้บัธรุกจิอาหารของคุ
ณ คณุจะตอ้งเตรยีม เก็บ และรกัษาเอกสารการตรวจสอบยอ้นกลบัเหลา่นีไ้ว ้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดเหลา่นี ้
คณุตอ้งสามารถตดิตามการขนสง่ของอาหารทีค่ณุจดัใหบ้รกิารในหว่งโซอ่ปุทาน - สง่ตอ่ไปยังลกูคา้โดยตรง 
และกลับไปยังซพัพลายเออรโ์ดยตรง ตามความเหมาะสม ดเูคร ือ่งมอืโตต้อบเกีย่วกบัการตรวจสอบยอ้นกลบั 
เพือ่พจิารณาวา่ขอ้กําหนดดา้นการจัดทําเอกสารการตรวจสอบยอ้นกลับมผีลบงัคับใชก้บัธรุกจิของคณุหรอืไม ่

การตดิฉลาก 
ตามขอ้กําหนดดา้นการตดิฉลากสําหรับการตรวจสอบยอ้นกลับโดยเฉพาะ อาหารสว่นใหญจ่ะตอ้งมกีารใชห้รอืแนบ 
รหสัล็อต หรอื ตวัระบทุีไ่ม่ซํา้กนั หรอืใหม้าพรอ้มกบัอาหารเมือ่มกีารสง่มอบใหก้บัอกีบคุคลหนึง่  
ขอ้มลูการตรวจสอบยอ้นกลับทีใ่ชห้รอืแนบมากบัอาหาร หรอืใหม้าพรอ้มกบัอาหาร 
จะชว่ยใหท้ัง้คณุและบคุคลทีไ่ดรั้บอาหารนัน้สามารถระบไุดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพวา่อาหารนัน้ๆ 
อาจถกูเรยีกคนืหรอืไม ่

https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/timelines/all-other-foods/eng/1527610633553/1527610633758
https://inspection.canada.ca/eng/1430250286859/1430250287405#a34
https://inspection.canada.ca/preventive-controls/eng/1526472289805/1526472290070
https://inspection.canada.ca/prev-prev/food-safety-for-industry/toolkit-for-food-businesses/glossary-of-key-terms/eng/1430250286859/1430250287405#a21
https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/toolkit-for-food-businesses/glossary-of-key-terms/eng/1430250286859/1430250287405#a45
https://na1se.voxco.com/SE/93/traceability/?&lang=en
https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/toolkit-for-food-businesses/glossary-of-key-terms/eng/1430250286859/1430250287405#a104
https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/toolkit-for-food-businesses/glossary-of-key-terms/eng/1430250286859/1430250287405#a168
https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/toolkit-for-food-businesses/glossary-of-key-terms/eng/1430250286859/1430250287405#a119


โปรดดขูอ้กาํหนดดา้นการตดิฉลากสาํหรบัการตรวจสอบยอ้นกลบัโดยเฉพาะ เพือ่พจิารณาวา่ขอ้กําหนดดา้นการตดิ
ฉลากสําหรับการตรวจสอบยอ้นกลับโดยเฉพาะมผีลบงัคับใชก้บัธรุกจิของคณุหรอืไม ่

ดขูอ้กาํหนดดา้นกฎระเบยีบ:การตรวจสอบยอ้นกลบั 
สําหรับคําอธบิายเกีย่วกบัขอ้กําหนดดา้นการตรวจสอบยอ้นกลับ 

ตรวจสอบหนา้แรกของการตรวจสอบยอ้นกลบัสาํหรบัอาหาร เพือ่ดเูครือ่งมอืและคําแนะนําเพิม่เตมิ 

 
คุณยงัอาจสนใจ: 

• การเร ิม่ตน้ดาํเนินการ:ชดุเคร ือ่งมอืสาํหรบัธรุกจิ 
• การทําควาามเขา้ใจ SFCR:คูม่อืสาํหรบัธรุกจิอาหาร 
• คาํถามและคาํตอบ:กฎระเบยีบอาหารปลอดภยัของแคนาดา 
• อภธิานศพัทข์องคาํสาํคญั 
• ตวัคน้หาคาํแนะนํา 

 

https://inspection.canada.ca/eng/1522294721005/1522294781171#a40
https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/traceability/traceability/eng/1522294721005/1522294781171
https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/traceability/traceability/eng/1522294721005/1522294781171
https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/traceability/eng/1526651817880/1526651951357
https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/toolkit-for-food-businesses/eng/1427299500843/1427299800380
https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/toolkit-for-food-businesses/eng/1427299500843/1427299800380
https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/toolkit-for-food-businesses/sfcr-handbook-for-food-businesses/eng/1481560206153/1481560532540
https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/toolkit-for-food-businesses/sfcr-handbook-for-food-businesses/eng/1481560206153/1481560532540
https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/toolkit-for-food-businesses/understanding-the-sfcr/eng/1492029195746/1492029286734
https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/toolkit-for-food-businesses/understanding-the-sfcr/eng/1492029195746/1492029286734
https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/toolkit-for-food-businesses/glossary-of-key-terms/eng/1430250286859/1430250287405
https://inspection.canada.ca/apps/eng/guidance
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