
๑ 
 

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินสถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล 
 

๑. ขอบข่ายการรับรอง 
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด หรือ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จะให้การ

รับรองและให้ใบรับรองสถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาลแก่ผู้ประกอบการ ซ่ึงพิจารณาเห็นชอบโดย
คณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจประเมินสถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาลประจําจังหวัด ซ่ึงมี 
ผู้ว่าราชการจังหวัด หรืออธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานคณะกรรมการฯ 

ขอบขายการรับรองสถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ แบ่งเป็น ๓ ประเภท 
๑. แผงจําหน่ายเนื้อสัตว์ในตลาดสด  
๒. แผงจําหน่ายเนื้อสัตว์นอกตลาดสด 
๓. ร้านจําหน่ายเนื้อสัตว์  

คํานิยาม 
สถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ หมายความว่า สถานท่ีท่ีมีการดําเนินกิจการจําหน่ายเนื้อสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วย

การสาธารณสุขและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ 
เนื้อสัตว์ หมายความว่า เนื้อสัตว์ท่ีอิสลามอนุญาตให้บริโภคได้และเป็นเนื้อสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วย 

การฆ่าสัตว์  
คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจประเมินสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ 

ตามมาตรฐานฮาลาลประจําจังหวัด ท่ีแต่งต้ังโดยผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดีกรมปศุสัตว์ให้มีหน้าท่ีในการพิจารณาผล
การตรวจประเมินสถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล 

คณะทํางาน หมายความว่า คณะทํางานตรวจประเมินการรับรองสถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐาน  
ฮาลาลประจําจังหวัดท่ีแต่งต้ังโดยผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดีกรมปศุสัตว์ให้มีหน้าท่ีในการตรวจประเมินสถานท่ี
จําหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล 

ผู้แทนฝ่ายกิจการฮาลาล หมายความว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทย หรือคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด แล้วแต่กรณี 

ผู้ประกอบการ หมายความว่า บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หรือผู้ให้บริการ ผลิตเพ่ือขาย สั่งหรือนําเข้ามา
ในราชอาณาจักรเพ่ือขาย หรือซ้ือเพ่ือขายต่อ และหมายความรวมถึงผู้ประกอบกิจการโฆษณา 

ผู้ขาย หมายความว่า ผู้สั่งหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักร เพ่ือขาย หรือซ้ือเพ่ือขายต่อเนื้อสัตว์ หรือผู้ให้บริการ 
และหมายความรวมถึงผู้ประกอบการ 

ค่าธรรมเนียม หมายความว่า ค่าธรรมเนียมในการตรวจรับรองตามข้อบังคับของคณะกรรมการกลางอิสลาม
แห่งประเทศไทยและหรือคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด 

ฮาลาล (Halal) หมายความว่า สิ่งของหรือการกระทําใดๆ ซ่ึงได้รับการอนุญาตตามบทบัญญัติอิสลาม 
ผลิตภัณฑ์สัตว์ หมายความว่า ผลผลิตท่ีทํามาจากเนื้อสัตว์ท้ังส่วนท่ีผ่านกระบวนการและหรือไม่ผ่าน

กระบวนการการปรุงสุก 
ผลิตภัณฑ์ฮาลาล (Halal Product) หมายความว่า ผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีศาสนาอนุมัติให้ใช้หรือบริโภคได้ 

รวมถึงสิ่งอ่ืนท่ีมีความหมายเช่นเดียวกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกําหนด ซ่ึงหมายความว่าผลิตภัณฑ์ท่ีผ่าน
การรับรองฮาลาลโรงเชือดสัตว์และการชําแหละชิ้นส่วน  

นยิส (najis) หมายความว่า สิ่งสกปรกตามบทบัญญัติอิสลาม ซ่ึงมี ๓ ประเภท ได้แก่ นยิสชนิดเบา       
นยิสชนิดปานกลาง และนยิสชนิดหนัก รวมถึงอาหารท่ีปนเป้ือนหรือสัมผัสกับนยิส เว้นแต่จะได้ขจัดนยิสนั้นออกไปแล้ว 

ฮะรอม (Haram) หมายความว่า สิ่งของหรือการกระทําใดๆ ซ่ึงได้รับการห้ามตามบทบัญญัติอิสลาม 
 



๒ 
 

หนังสือรับรองฮาลาล หมายความว่า หนังสือท่ีคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยหรือ
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด พิจารณารับรองสําหรับผลิตภัณฑ์ท่ีดําเนินการตามหลักการศาสนาอิสลาม 
          ใบรับรองสถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล หมายความว่า ใบรับรองท่ีคณะกรรมการอิสลาม
กลางแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจประเมินสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐาน    
ฮาลาลประจําจังหวัดให้การรับรองสถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ท่ีผ่านหลักเกณฑ์การตรวจประเมินสถานที่จําหน่าย
เนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล   

หนังสือสําคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล หมายความว่า หนังสือท่ีคณะกรรมการอิสลามกลางแห่ง
ประเทศไทย อนุมัติให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลสําหรับผลิตภัณฑ์ท่ีดําเนินการตามหลักการศาสนาอิสลาม 
๒. ข้ันตอนการดําเนินการ 

๑.  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดีกรมปศุสัตว์แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจประเมินสถานท่ีจําหน่าย
เนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาลประจําจังหวัด  และคณะทํางานตรวจประเมินสถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐาน   
ฮาลาลประจําจังหวัด เพ่ือตรวจประเมินสถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล ควรจะประกอบด้วย        
(อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการหรือคณะทํางานได้ตามความเหมาะสม) 
 ๑.๑ คณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจประเมินสถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาลประจําจังหวัด          
ประกอบด้วย 
  ๑.๑.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรืออธิบดีกรมปศุสัตว์         ประธานกรรมการ 
  ๑.๑.๒ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด          รองประธานกรรมการ 
                              หรือ ผู้แทนกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
  ๑.๑.๓ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หรือผู้แทนกรมอนามัย                  รองประธานกรรมการ 
                     ๑.๑.๔ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ี                                             กรรมการ 
                     ๑.๑.๕ ผู้แทนจากสมาคมตลาดสดในพ้ืนท่ี                                                      กรรมการ 
  ๑.๑.๖ ผู้แทนผู้บริโภคท่ีนับถือศาสนาอิสลามในพ้ืนท่ี*              กรรมการ   
  ๑.๑.๗ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาอิสลามในพ้ืนท่ี*                        กรรมการ 
  ๑.๑.๘ ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด            กรรมการ 

   หรือ ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน 
  ๑.๑.๙ ปศุสัตว์จังหวัด                                      กรรมการและเลขานุการ 
  ๑.๑.๑๐ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจประเมินสถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาลประจําจังหวัด          
มีหน้าท่ีดังนี้ 

๑. พิจารณาผลการตรวจประเมินสถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาลและนําเสนอต่อ
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดและหรือคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเพ่ือขอการรับรอง
เครื่องหมายฮาลาล 

๒. พิจารณากลั่นกรองในกรณีการเพิกถอนการรับรองและนําเสนอต่อคณะกรรมการอิสลามประจํา 
จังหวัดและหรือคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเพ่ือขอเพิกถอนการรับรองเครื่องหมายฮาลาล 

๓. พิจารณากลั่นกรองกรณีท่ีมีการอุทธรณ์ หรือร้องเรียนเก่ียวกับการรับรองเนื่องจากไม่ปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการรับรองและนําเสนอแก่คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดและหรือคณะกรรมการ
กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเพ่ือพิจารณาข้ออุทธรณ์ หรือร้องเรียน 

๔. ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในข้ันตอน กระบวนการรับรองและการประชาสัมพันธ์ 
๕. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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หมายเหตุ:  
๑. คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยปฏิบัติหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ในจังหวัดท่ีไม่มี
คณะกรรมการอิสลาม  ประจําจังหวัด ในการนี้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจะมอบหมายให้คณะกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัดท่ีใกล้เคียงปฏิบัติหน้าท่ีแทนก็ได้ 
๒. ให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเป็นผู้คัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนผู้บริโภคท่ีนับถือศาสนาอิสลามในพ้ืนท่ี  
๓. กรรมการต้ังแต่ข้อท่ี ๑.๑.๑, ๑.๑.๓,๑.๑.๔, ๑.๑.๕, ๑.๑.๙ และ๑.๑.๑๐ จะดําเนินการพิจารณาเฉพาะเรื่องของสุขอนามัย 
๔. กรรมการต้ังแต่ข้อท่ี ๑.๑.๒, ๑.๑.๖, ๑.๑.๗ และ ๑.๑.๘จะดําเนินการพิจารณาท้ังเรื่องสุขอนามัย และบทบัญญัติ
ศาสนาอิสลาม 
 
 ๑.๒ คณะทํางานตรวจประเมินสถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาลประจําจังหวัด          
ประกอบด้วย 
  ๑.๒.๑ ปศุสัตว์จังหวัด              ประธานคณะทํางาน 
  ๑.๒.๒ ประธานฝ่ายกิจการฮาลาลคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด    รองประธานคณะทํางาน 
            หรือผู้แทนประธานฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
  ๑.๒.๓ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด        รองประธานคณะทํางาน 
  ๑.๒.๔ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ี                      คณะทํางาน 
  ๑.๒.๕ ผู้แทนจากสมาคมตลาดสดในพ้ืนท่ี                                คณะทํางาน 
  ๑.๒.๖ ผู้แทนผู้บริโภคท่ีนับถือศาสนาอิสลามในพ้ืนท่ี            คณะทํางาน 
  ๑.๒.๗ ผู้แทนฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด          คณะทํางาน 

   หรือผู้แทนฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คนท่ี ๑ 
๑.๒.๘ ผู้แทนฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด          คณะทํางาน 

   หรือผู้แทนฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คนท่ี ๒ 
  ๑.๒.๙ หวัหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์      คณะทํางานและเลขานุการ 

๑.๒.๑๐ ผู้แทนฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด   คณะทํางานและเลขานุการ 
     หรือผู้แทนฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คนท่ี ๓ 
 

 คณะทํางานตรวจประเมินสถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาลประจําจังหวัด   มีหน้าท่ีดังนี้ 
๑. ตรวจประเมินสถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกําหนดให้สอดคล้องกับ 

มาตรฐานฮาลาล 
๒. ให้คําแนะนํากับผู้ประกอบการเก่ียวกับหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการขอการรับรอง 
๓. สรุปผลการตรวจประเมินและจัดทํารายงานเสนอคณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจประเมิน 

สถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล  
๔. ดําเนินการตรวจสอบหรือรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการฯสั่งการในกรณีการขอ 

การรับรอง การร้องเรียน การอุทธรณ์ และการเพิกถอนการรับรอง 
๕. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและประชาชนผู้บริโภคให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์  

และเง่ือนไขในการรับรองสถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล 
๖. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

หมายเหตุ 
๑. ผู้แทนฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด  ตามคําสั่งแต่งต้ังของคณะกรรมการอิสลามประจํา
จังหวัดหรือคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 



๔ 
 

๒. กรรมการต้ังแต่ข้อท่ี ๑.๒.๑, ๑.๒.๓, ๑.๒.๔, ๑.๒.๕, และ๑.๒.๙ จะดําเนินการตรวจประเมินเฉพาะเรื่องของสุขอนามัย 
๓. กรรมการต้ังแต่ข้อท่ี ๑.๒.๒, ๑.๒.๖ ,๑.๒.๗ ๑.๒.๘ และ๑.๒.๑๐จะดําเนินการตรวจประเมินท้ังเรื่องสุขอนามัย 
และบทบัญญัติศาสนาอิสลาม 

๒. ให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ให้แก่
ผู้ประกอบการสถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์และผู้บริโภครับทราบ 

๓. ผู้ประกอบการสถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ยื่นแบบฟอร์มขอรับรองสถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐาน 
ฮาลาลท่ีสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนท่ี พร้อมเอกสารประกอบตามท่ีระบุในแบบคําขอ 

๔. เจ้าหน้าท่ีสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดรวบรวมแบบคําขอ พร้อมตรวจแบบคําขอของผู้ประกอบการฯ และ
เสนอรายชื่อให้คณะทํางานตรวจประเมินสถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล 

๕. เมื่อคณะทํางานฯดําเนินการตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้องตามแบบคําขอ 
คณะทํางานฯ จะประสานงานไปยังผู้ประกอบการเพื่อกําหนดวันเวลาในการตรวจประเมินสถานที่จําหน่าย
เนื้อสัตว์ และรายงานผลการตรวจประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาตรวจผลการประเมินสถานท่ีจําหน่าย
เนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล 

๖. เม่ือคณะกรรมการฯ มีมติให้ความเห็นชอบให้ผู้ประกอบการผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินและลงนาม 
ในหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด และหรือคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยทราบ 
และนําเสนอต่อคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเพ่ือพิจารณาออกหนังสือสําคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรอง
ฮาลาล และใบรับรองสถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล   

๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดีกรมปศุสัตว์ลงนามในใบรับรองสถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐาน   
ฮาลาลและมอบใบรับรองฯสถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล ให้แก่ผู้ประกอบการท่ีผ่านการประเมินตาม
หลักเกณฑ์ฯ โดยมีระยะเวลา ในการรับรอง ๑ปี นับจากวันท่ีออกใบรับรองฯ 

๘. กรณีท่ีผู้ประกอบการไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน คณะทํางานฯ ต้องแจ้งข้อบกพร่องให้ผู้ประกอบการทราบ 
เพ่ือเพ่ือแก้ไขและตรวจติดตามข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จจึงแจ้งคณะทํางานฯ เข้าตรวจประเมินใหม่ 

 ๙. คณะทํางานฯจะตรวจติดตามตลอดระยะเวลาในการรับรอง เม่ือได้รับใบคําร้องขอให้มีการแก้ไขและ
ป้องกัน (CAR) ซ่ึงพบข้อบกพร่องจากการตรวจรับรองฮาลาลในระดับความรุนแรงมาก (Major) และรุนแรงน้อย (Minor) 
ผู้ประกอบการต้องส่งแผนการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องดังกล่าว ภายใน ๑๕ วัน นับต้ังแต่ท่ีมีการตรวจรับรอง 

๑๐. ผู้ประกอบการต้องแก้ไขข้อบกพร่องท่ีได้รับหลักฐานการแก้ไขท่ีแล้วเสร็จให้คณะทํางานฯ ไม่เกิน ๓๐ วัน 
นับต้ังแต่วันท่ีมีการตรวจรับรอง และบันทึกจากการแก้ไขต้องได้รับการจัดเก็บ 

๑๑. ในกรณีท่ีพบข้อบกพร่องรุนแรง (Major) ท่ีมีผลต่อการรับรองฮาลาลและคณะทํางานฯพิจารณาว่าต้อง
มีการตรวจติดตามผลการแก้ไข (Follow Up Audit) ผู้ประกอบการต้องอํานวยความสะดวกในการตรวจติดตาม
ดังกล่าว 

๑๒. ในกรณีท่ีคณะทํางานได้มีการตรวจติดตามผลการแก้ไข (Follow Up Audit) แล้วพบว่า ผลการแก้ไข
ไม่สามารถยอมรับได้ ซ่ึงส่งผลต่อความน่าเชื่อถือต่อการรับรองและความเชื่อม่ันในการผลิตผลิตภัณฑ์และการบริการ
ฮาลาลของผู้ประกอบการ ให้คณะทํางานออกใบคําร้องขอให้มีการแก้ไขใหม่ หรือพิจารณายกเลิกเป็นรายกรณี 

๑๓. ผู้ประกอบการสามารถอุทธรณ์เพ่ือชี้แจงเหตุผลและหลักฐานให้คณะกรรมการฯพิจารณาในกรณีท่ีมี
การร้องเรียน หรือการเพิกถอนการรับรองท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการรับรองสถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์
ตามมาตรฐานฮาลาล ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่ได้รับหนังสือร้องเรียน หรือมีคําสั่งเพิกถอน ผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการฯถือเป็นท่ีสิ้นสุด 

๑๔. กรณีผู้ประกอบการรายใดท่ีถูกเพิกถอนการรับรองจะไม่สามารถยื่นขอการรับรองใหม่ได้ภายในระยะเวลา 
๑ ปีนับแต่วันท่ีมีคําสั่งเพิกถอนการรับรอง 



๕ 
 

๑๕. กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการรายใหม่ ณ สถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์เดิมให้ผู้ประกอบการ
ดําเนินการยื่นขอการรับรองใหม่ และคณะทํางานฯจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการรายใหม่ว่า
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการรับรอง ต่อไป 
 ๑๖. กรณีต่ออายุการรับรอง ให้ผู้ประกอบการยื่นขอต่ออายุ ก่อนวันท่ีหมดอายุ ๖๐ วัน 
  

๑๗.สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสรุปรายงานการรับรองสถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล      
ให้สํานักงานปศุสัตว์เขตในพ้ืนท่ี เพ่ือรวบรวมเสนอสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์รายงาน
เสนออธิบดีกรมปศุสัตว์ 

๓. หลักเกณฑ์การตรวจประเมิน ประกอบด้วย 
๑. หลักเกณฑ์ท่ัวไป 

๑.๑ เนื้อสัตว์ท่ีนํามาจําหน่ายต้องมาจากโรงฆ่าสัตว์ท่ีมีใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์โรงพักสัตว์และ การฆ่าสัตว์ 
(ฆจส. ๒) พร้อมแบบตอบรับแจ้งการฆ่าและจําหน่าย เนื้อสัตว์ (ฆจส. ๕-๘,ฆจส.๑๔) กํากับซาก  หรือ
เอกสารหลักฐานใดท่ีสามารถแสดงว่าเนื้อสัตว์นั้นมาจากโรงฆ่าสัตว์ท่ีมีใบอนุญาตฯ  

๑.๒ เนื้อสัตว์ท่ีนํามาจําหน่ายต้องมาจากโรงฆ่าสัตว์ท่ีได้รับการรับรองโรงเชือดสัตว์และการชําแหละชิ้นส่วน 
ฮาลาล จากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและหรือคณะกรรมการกลางอิสลามประจํา
จังหวัด 

๑.๓ ผู้ประกอบการต้องมีใบอนุญาตให้ทําการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ (แบบ ร.๑๐)  
๑.๔ ผู้ประกอบการต้องควบคุมการเก็บรักษาเนื้อสัตว์ตลอดการขนส่ง ต้องไม่ปนเป้ือนกับสิ่งท่ีฮะรอมหรือนยิส 
๑.๕ ผู้ประกอบการท่ีเป็นมุสลิมหรือ ผู้ประกอบการท่ีจําหน่ายด้วยตนเองหรือจ้างให้ผู้ อ่ืนจําหน่ายเอง  

 แต่ไม่ได้เป็นมุสลิม ซ่ึงประสงค์จะจําหน่ายเนื้อสัตว์ฮาลาล  ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีผู้ขายท่ีเป็น 
 มุสลิมอย่างน้อย ๑ คน ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรตามท่ีกรมปศุสัตว์และคณะกรรมการอิสลาม  
 ประจําจังหวัด หรือคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยกําหนด 

๑.๖ ผู้ประกอบการต้องกําหนดผู้ที่ทําหน้าที่จัดซื้อและดําเนินการตรวจสอบหรือกิจกรรมอื่นใดที่จําเป็น 
เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจว่าเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์สัตว์ที่นํามาจําหน่ายนั้น มาจากแหล่งที่มี
การรับรองซ่ึงเป็นไปตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม 

๑.๗ ในกรณีท่ีมีการจําหน่ายเนื้อสัตว์ฮาลาลและสินค้าฮะรอมปะปนกันจะต้องแยกผู้ขายหรือผู้ปฏิบัติงานออก
จากกันให้ชัดเจน 

๑.๘ ผู้รับใบรับรองฯจะต้องแสดงป้ายรับรอง  หนังสือสําคัญให้ใช้เครื่องหมายการรับรองฮาลาล และใบรับรอง
สถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล ไว้ในท่ีเปิดเผยและผู้ซ้ือสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ี 
จําหน่ายเนื้อสัตว์ของตน(สําหรับกรณีตรวจติดตามหรือตรวจต่ออายุ) 

๒. สถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ 
๒.๑ แผงจําหน่ายเนื้อสัตว์ในและนอกตลาดสด 

๒.๑.๑ แผงจําหน่ายเนื้อสัตว์ต้องทําด้วยวัสดุท่ีแข็งแรง ทนทาน พ้ืนผิวเรียบ ทําความสะอาด ได้ง่าย  
ไม่ดูดซับน้ําและสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ บริเวณวางจําหน่ายเนื้อสัตว์มีความสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 
๖๐ เซนติเมตร มีสภาพดี สามารถป้องกันและไม่เป็นแหล่งอาศัยของแมลง สัตว์เลี้ยงทุกชนิด และ
สัตว์พาหะนําโรค  

๒.๑.๒ แผงจําหน่ายเนื ้อสัตว์สามารถป้องกันนยิสและสิ่งปนเป้ือนต่างๆ โดยมีวิธีการป้องกันท่ีมี
ประสิทธิภาพ 



๖ 
 

๒.๑.๓ แผงจําหน่ายเนื้อสัตว์ฮาลาลต้องแยกจากแผงจําหน่ายเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์หรือสินค้าท่ี
ฮะรอม โดยมีขอบเขตท่ีชัดเจน สามารถป้องกันนยิสและสิ่งปนเป้ือนต่างๆ โดยมีวิธีการป้องกัน
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

๒.๑.๔ แผงจําหน่ายเนื้อสัตว์ฮาลาลต้องไม่มีสิ่งท่ีเป็นเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์หรือสินค้าท่ีฮะรอม 
๒.๑.๕ มีก๊อกน้ําหรืออ่างล้างมือหรือกรณีที่ใช้การตักน้ําสําหรับล้างมือต้องใช้วิธีให้น้ําไหลผ่าน 

พร้อมสบู่หรือสารทําความสะอาด ซึ่งตั้งอยู่ในที่เหมาะสมหรือบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้น้ําล้าง
มือจะต้องถูกระบายในท่ีท่ีไม่ก่อให้เกิดการปนเป้ือนกับเนื้อสัตว์ 

 
๒.๒ ร้านจําหน่ายเนื้อสัตว์ 

๒.๒.๑ ร้านจําหน่ายเนื้อสัตว์เฉพาะเนื้อสัตว์ฮาลาล 
๒.๒.๑.๑ ร้านจําหน่ายเนื้อสัตว์ต้องเป็นอาคารท่ีม่ันคง แข็งแรง 
๒.๒.๑.๒ ร้านจําหน่ายเนื้อสัตว์ต้องมีวิธีการท่ีสามารถป้องกันฝุ่นละออง  
๒.๒.๑.๓ ร้านจําหน่ายเนื้อสัตว์ต้องมีวิธีการท่ีสามารถป้องกันนยิสและสิ่งปนเป้ือนต่างๆ และต้องมี

วิธีการป้องกันแมลงและสัตว์พาหะท่ีมีประสิทธิภาพ 
๒.๒.๑.๔ ร้านจําหน่ายเนื้อสัตว์ต้องไม่มีสิ่งท่ีเป็นเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์หรือสินค้าท่ีฮะรอม 
๒.๒.๑.๕ มีตู้ และหรือแผงจําหน่ายเนื้อสัตว์ทําด้วยวัสดุท่ีแข็งแรง ทนทาน พ้ืนผิวเรียบ ทําความสะอาด 

ได้ง่าย ไม่ดูดซับน้ําและสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ บริเวณวางจําหน่ายเนื้อสัตว์มีความสูงจากพ้ืน
ไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร มีสภาพดี สามารถป้องกันและไม่เป็นแหล่งอาศัยของแมลง 
สัตว์เลี้ยงทุกชนิด และสัตว์พาหะนําโรค  

๒.๒.๑.๖ มีตู้ และหรือ แผงจําหน่ายเนื้อสัตว์สามารถป้องกันนยิสและสิ่งปนเป้ือนต่างๆ โดยมีวิธีการ 
ป้องกันท่ีมีประสิทธิภาพ 

๒.๒.๑.๗ ตู้จําหน่ายเนื้อสัตว์ท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมิเนื้อสัตว์ไม่เกิน ๑๐องศาเซลเซียส ตลอดเวลา 
๒.๒.๑.๘ มีก๊อกน้ําหรืออ่างล้างมือหรือกรณีท่ีใช้การตักน้ําสําหรับล้างมือต้องใช้วิธีให้น้ําไหลผ่าน 

พร้อมสบู่หรือสารทําความสะอาด ซ่ึงต้ังอยู่ในท่ีเหมาะสมหรือบริเวณใกล้เคียง ท้ังนี้น้ําล้าง
มือจะต้องถูกระบายในท่ีท่ีไม่ก่อให้เกิดการปนเป้ือนกับเนื้อสัตว์ 

๒.๒.๒ ร้านจําหน่ายเนื้อสัตว์ท่ีมีเนื้อสัตว์ฮาลาลจําหน่ายร่วมกับเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ชนิดอ่ืน 
๒.๒.๒.๑ ร้านจําหน่ายเนื้อสัตว์ต้องเป็นอาคารท่ีม่ันคง แข็งแรง 
๒.๒.๒.๒ ร้านจําหน่ายเนื้อสัตว์ต้องมีพ้ืนท่ีหรือบริเวณอย่างเพียงพอในการแบ่งพ้ืนท่ีจําหน่ายสินค้า 

ท่ีเป็นสินค้าฮาลาลแยกออกจากพ้ืนท่ีท่ีจําหน่ายสินค้าฮะรอม และต้องมีป้ายแสดง
หมวดหมู่สินค้าท่ีฮาลาลและฮะรอม ซ่ึงสังเกตได้ชัดเจน  

๒.๒.๒.๓ การจัดวางแผง ตู้ หรือโต๊ะ ท่ีใช้สําหรับจําหน่ายเนื้อสัตว์ฮาลาลต้องแยกเป็นแผง ตู้ หรือโต๊ะ 
สําหรับเนื้อสัตว์ฮาลาลเท่านั้น โดยมีขอบเขตชัดเจน สามารถป้องกันนยิสและสิ่งปนเป้ือน
ต่างๆ และต้องมีวิธีการป้องกันท่ีมีประสิทธิภาพ 

๒.๒.๒.๔ มีตู้ และหรือแผงจําหน่ายเนื้อสัตว์ทําด้วยวัสดุท่ีแข็งแรง ทนทาน พ้ืนผิวเรียบ ทําความ
สะอาด ได้ง่าย ไม่ดูดซับน้ําและสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ บริเวณวางจําหน่ายเนื้อสัตว์มีความ
สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร มีสภาพดี ต้องป้องกันและไม่เป็นแหล่งอาศัยของ
แมลง สัตว์เลี้ยงทุกชนิด และสัตว์พาหะนําโรค  

๒.๒.๒.๕ มีตู้ และหรือแผงจําหน่ายเนื้อสัตว์สามารถป้องกันนยิสและสิ่งปนเป้ือนต่างๆ โดยมีวิธีการ
ป้องกันท่ีมีประสิทธิภาพ 

๒.๒.๒.๖ มีตู้จําหน่ายเนื้อสัตว์ท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมิเนื้อสัตว์ไม่เกิน ๑๐องศาเซลเซียสตลอดเวลา 



๗ 
 

๒.๒.๒.๗ มีก๊อกน้ําหรืออ่างล้างมือหรือกรณีท่ีใช้การตักน้ําสําหรับล้างมือต้องใช้วิธีให้น้ําไหลผ่าน  
 พร้อมสบู่หรือสารทําความสะอาด ซ่ึงต้ังอยู่ในท่ีเหมาะสมหรือบริเวณใกล้เคียง ท้ังนี้น้ําล้างมือ  
 จะต้องถูกระบายในท่ีท่ีไม่ก่อให้เกิดการปนเป้ือนกับเนื้อสัตว์ 

๓. อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ 
๓.๑ ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ต้องจัดวางอย่างเป็นระเบียบและมีท่ีจัดเก็บอย่างถูกสุขลักษณะ 
๓.๒ เขียง มีด และอุปกรณ์ท่ีสัมผัสกับเนื้อสัตว์และเครื่องในสัตว์ต้องสะอาด ทําด้วยวัสดุคงทน สามารถทํา 

ความสะอาดและฆ่าเชื้อได้และไม่ก่อให้เกิดการปนเป้ือนกับเนื้อสัตว์ 
๓.๓ มีการล้างภาชนะ เครื่องมือและอุปกรณ์โดยต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอก่อนและหลังการนําไปใช้ 
๓.๔ ภาชนะ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เช่น มีด เขียง ถาด เครื่องชั่ง ภาชนะท่ีใช้กับเนื้อสัตว์ เป็นต้น ท่ีใช้

สําหรับเนื้อสัตว์ฮาลาลทุกชนิดต้องแยกเป็นชุดเฉพาะสําหรับเนื้อสัตว์ฮาลาลเท่านั้น และสามารถสังเกต
ได้ชัดเจน รวมถึงให้แยกการทําความสะอาด และการเก็บรักษาอุปกรณ์เป็นการเฉพาะด้วย 

๔. การจัดการควบคุมสุขลักษณะของสถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ 
๔.๑ มีการล้างทําความสะอาดบริเวณสถานท่ีจําหน่ายและบริเวณโดยรอบเป็นประจําทุกวันและดูแลรักษา

ความสะอาดอย่างสมํ่าเสมอ 
๔.๒ หากมีการปนเป้ือนนยิสหนักเช่น สุกร สุนัข เป็นต้น จะต้องล้างทําความสะอาดตามหลักศาสนาอิสลาม  
๔.๓ มีน้ําสะอาดสําหรับใช้ล้างทําความสะอาดอย่างเพียงพอ 
๔.๔ เนื้อสัตว์ท่ีวางจําหน่ายต้องมีการจัดวางเป็นระเบียบ แยกส่วนเนื้อสัตว์ออกจากเครื่องในสัตว์ (ยกเว้น 
      การขายไก่ตัวรวมเครื่องใน) 
๔.๕ บริเวณท่ีจําหน่ายควรมีความเข้มของแสงสว่างเพียงพอสําหรับการมองเห็นสีของเนื้อได้อย่างชัดเจน 
๔.๖  มีท่ีรองรับมูลฝอยประจําสถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ท่ีถูกหลักสุขาภิบาลและทําความสะอาดอยู่เสมอ 
๔.๗ มีถุงมือท่ีสะอาดหรือเครื่องมือ อุปกรณ์สําหรับบริการผู้ซ้ือเพ่ือใช้ในการเลือกซ้ือเนื้อสัตว์ เพ่ือป้องกัน 

การปนเป้ือนท่ีไม่เป็นไปตามหลักศาสนาอิสลาม 

๕. สุขลักษณะผู้ขายเนื้อสัตว์ 
๕.๑  ผู้ขายต้องสวมเครื่องแต่งกายท่ีสะอาด  มีอุปกรณ์ป้องกันการปนเป้ือน เช่น หมวกคลุมผม หรือผ้าคลุม 

ศีรษะ (ฮิญาบ) สําหรับผู้หญิงท่ีนับถือศาสนาอิสลาม และผ้ากันเป้ือน 
๕.๒  ผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น ล้างมือหลังออกจากห้องสุขา หรือสัมผัสสิ่งสกปรก 

 ห้ามล้วง แคะ แกะ เกา ในระหว่างการจําหน่ายเนื้อสัตว์ 
๕.๓  ผู้ขายท่ีมีบาดแผลในส่วนท่ีต้องสัมผัสกับเนื้อสัตว์ต้องปิดแผลให้มิดชิดด้วยวิธีการท่ีป้องกันการปนเป้ือน    

 ไปยังเนื้อสัตว์ได้     
๕.๔ ในกรณีที่ผู ้ขายสวมใส่เครื่องประดับที่นิ ้วและมือต้องสวมใส่ถุงมือเพื่อป้องกันการปนเปื้อนก่อน

สัมผัสกับเนื้อสัตว์ 
๕.๕ ผู้ขายต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคท่ีแสดงอาการท่ีสังคมรังเกียจ 

๔. เกณฑ์การรับรองสถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล 
๑. แผงจําหน่ายเนื้อสัตว์ในและนอกตลาดสด 

 สถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ท่ีต้องผ่านหลักเกณฑ์การตรวจประเมินสถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล  
จํานวน ๒๙ ข้อ สําหรับผู้ประกอบการรายใหม่ หรือ จํานวน ๓๐ ข้อ สําหรับผู้ประกอบการท่ีขอต่ออายุการรับรอง
หรือการตรวจติดตาม 

๒. ร้านจําหน่ายเนื้อสัตว์ 
 ๒.๑ ร้านจําหน่ายเนื้อสัตว์เฉพาะเนื้อสัตว์ฮาลาล 



๘ 
 

  สถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ท่ีต้องผ่านหลักเกณฑ์การตรวจประเมินสถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐาน 
ฮาลาล จํานวน ๓๑ ข้อ สําหรับผู้ประกอบการรายใหม่ หรือ จํานวน ๓๒ ข้อ สําหรับผู้ประกอบการท่ีขอต่ออายุการรับรอง 
หรือการตรวจติดตาม 

๒.๒ ร้านจําหน่ายเนื้อสัตว์ท่ีมีเนื้อสัตว์ฮาลาลจําหน่ายร่วมกับเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ชนิดอ่ืน 
 สถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ท่ีต้องผ่านหลักเกณฑ์การตรวจประเมินสถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐาน 

ฮาลาล จํานวน ๓๐ ข้อ สําหรับผู้ประกอบการรายใหม่ หรือ จํานวน ๓๑ ข้อ สําหรับผู้ประกอบการท่ีขอต่ออายุการ
รับรองหรือการตรวจติดตาม 

 

๕. เง่ือนไขการรับรอง 
๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบใบรับรองสถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาลแก่ผู้ประกอบการท่ีผ่านการ

ประเมินตามหลักเกณฑ์ฯ และเง่ือนไขท่ีกําหนด โดยมีระยะเวลาในการรับรอง ๑ ปี นับจากวันท่ีออกใบรับรอง 
๒. ผู ้ประกอบการต้องกําหนดผู ้ที่ทําหน้าที่จัดซื้อและดําเนินการตรวจสอบหรือกิจกรรมอื่นใดที่จําเป็น 

เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจว่าเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์สัตว์ที่นํามาจําหน่ายนั้น มาจากแหล่งที่มีการ
รับรองซ่ึงเป็นไปตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม 

๓. กรณีท่ีผู้ประกอบการไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน คณะทํางานฯต้องแจ้งข้อบกพร่องให้ผู้ประกอบการทราบ         
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จ จึงแจ้งคณะทํางานฯ เข้าตรวจประเมินใหม่  

๔. ภายหลังการรับรองผู้ประกอบการจะต้องแสดงป้ายรับรองและ/หรือ ใบรับรองไว้ในท่ีเปิดเผยและผู้ซ้ือสามารถ 
สังเกตเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ของตน (สําหรับ กรณีตรวจติดตามหรือตรวจต่ออายุ) 

๕. คณะทํางานฯจะตรวจติดตามตลอดระยะเวลาในการรับรอง เม่ือได้รับใบคําร้องขอให้มีการแก้ไขและป้องกัน 
(CAR) ซ่ึงพบข้อบกพร่องจากการตรวจรับรองฮาลาลในระดับความรุนแรงมาก (Major) และรุนแรงน้อย 
(Minor) ผู้ประกอบการต้องส่งแผนการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องดังกล่าว ภายใน ๑๕ วัน นับต้ังแต่ท่ีมีการ
ตรวจรับรอง 

๖. ผู้ประกอบการต้องแก้ไขข้อบกพร่องท่ีได้รับหลักฐานการแก้ไขท่ีแล้วเสร็จให้คณะทํางานฯ ไม่เกิน ๓๐ วัน 
นับต้ังแต่วันท่ีมีการตรวจรับรอง และบันทึกจากการแก้ไขต้องได้รับการจัดเก็บ 

๗. ในกรณีท่ีพบข้อบกพร่องรุนแรง (Major) ท่ีมีผลต่อการรับรองฮาลาลและคณะทํางานฯพิจารณาว่าต้องมีการตรวจ 
ติดตามผลการแก้ไข (Follow Up Audit) ผู้ประกอบการต้องอํานวยความสะดวกในการตรวจติดตามดังกล่าว 

๘. ในกรณีท่ีคณะทํางานได้มีการตรวจติดตามผลการแก้ไข (Follow Up Audit) แล้วพบว่า ผลการแก้ไขไม่สามารถ 
ยอมรับได้ ซ่ึงส่งผลต่อความน่าเชื่อถือต่อการรับรองและความเชื่อม่ันในการผลิตผลิตภัณฑ์และการบริการฮาลาล 
ของผู้ประกอบการ ให้คณะทํางานออกใบคําร้องขอให้มีการแก้ไขใหม่ หรือพิจารณายกเลิกเป็นรายกรณี 

๙. ผู้ประกอบการสามารถอุทธรณ์เพ่ือชี้แจงเหตุผลและหลักฐานให้คณะกรรมการฯ พิจารณาในกรณีท่ีมีการร้องเรียน      
 หรือการเพิกถอนการรับรองท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการรับรองสถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ตาม  
 มาตรฐานฮาลาล ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่ได้รับหนังสือร้องเรียน หรือมีคําสั่งเพิกถอน ผลการพิจารณา  
ของคณะกรรมการฯถือเป็นท่ีสิ้นสุด 

๑๐. กรณีผู้ประกอบการรายใดท่ีถูกเพิกถอนการรับรองจะไม่สามารถยื่นขอการรับรองใหม่ได้ภายในระยะเวลา  ๑ ปี
นับแต่วันท่ีมีคําสั่งเพิกถอนการรับรอง 

 ๑๑. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการรายใหม่ ณ สถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์เดิมให้ผู้ประกอบการ 
   ดําเนินการยื่นขอการรับรองใหม่ 

 ๑๒. กรณีต่ออายุการรับรอง ให้ผู้ประกอบการยื่นขอต่ออายุใบรับรองสถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ฮาลาลล่วงหน้า    
   ก่อนใบรับรองสถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาลสิ้นอายุ อย่างน้อย ๖๐ วัน  
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แผนผังข้ันตอนการขอรับรองสถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล  
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คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด พิจารณารับรองและออกหนังสือรับรองฮาลาล 

เห็นชอบ 

แจ้ง 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

สํานักงานปศุสตัว์จังหวัดประชาสมัพันธ์โครงการฯ 

ผู้ประกอบการยื่นแบบฟอรม์ขอรบัสถานท่ีจําหน่าย 
เน้ือสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล พรอ้มเอกสารประกอบ 

จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจประเมินสถานท่ีจาํหน่ายเน้ือสตัว์ตามมาตรฐานฮาลาล 
และคณะทํางานตรวจประเมินสถานท่ีจําหน่ายเน้ือสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล 

คณะทํางานตรวจประเมินสถานท่ีจําหน่ายเน้ือสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล 

ผู้ประกอบการท่ีผ่านการประเมินจะไดร้ับหนังสือสําคัญฯและใบรับรองฯ 
โดยมีระยะเวลาในการรับรอง ๑ ปี นับจากวันท่ีระบุ 

 

ผู้ประกอบการไม่ผ่านการตรวจประเมิน 
คณะทํางานฯ แจ้งข้อบกพร่องให้ผู้ประกอบการทราบ 

 เพ่ือปรับปรุง แก้ไข  

คณะทํางานฯ จะตรวจติดตามตลอดระยะเวลาการรบัรอง 

 

หากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกําหนด 
คณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจประเมินจะเสนอคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 

เพ่ือยกเลิกการรับรอง 

สํานักงานปศุสตัว์จังหวัดรายงานสาํนักงานปศุสัตว์เขตเพ่ือสรุปรวบรวมเสนอ 
สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสตัว์เพ่ือรายงานเสนออธิบดีกรมปศุสัตว์ 

 

สํานักงานปศุสตัว์จังหวัด คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด 

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย พิจารณาอนุมัติและออกหนังสือสําคัญให้ใช้เครื่องหมายรบัรองฮาลาล  
และลงนามในใบรับรองสถานท่ีจําหน่ายเน้ือสตัว์ตามมาตรฐานฮาลาล 

ผู้ว่าราชการจังหวัด ลงนามในใบรบัรองฯ 

คณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจประเมิน 

สถานท่ีจําหน่ายเน้ือสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล 
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สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสตัว์ กรมปศุสัตว์ ตรวจสอบและรายงาน 



๑๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกําหนด 
คณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจประเมินจะเสนอคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 

เพ่ือยกเลิกการรับรอง 

แผนผังข้ันตอนการขอรับรองสถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล  

���������	�
������
������	������ก���ก��ก��	�������� 	���#�$���  

�ก��� 

เห็นชอบ 

แจ้ง 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

สํานักงานปศุสตัว์จังหวัดประชาสมัพันธ์โครงการฯ 

ผู้ประกอบการยื่นแบบฟอรม์ขอรบัสถานท่ีจําหน่าย 
เน้ือสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล พรอ้มเอกสารประกอบ 

จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจประเมินสถานท่ีจาํหน่ายเน้ือสตัว์ตามมาตรฐานฮาลาล 
และคณะทํางานตรวจประเมินสถานท่ีจําหน่ายเน้ือสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล 

คณะทํางานตรวจประเมินสถานท่ีจําหน่ายเน้ือสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล 

ผู้ประกอบการท่ีผ่านการประเมินจะไดร้ับหนังสือสําคัญฯและใบรับรองฯ 
โดยมีระยะเวลาในการรับรอง ๑ ปี นับจากวันท่ีระบุ 

 

ผู้ประกอบการไม่ผ่านการตรวจประเมิน 
คณะทํางานฯ แจ้งข้อบกพร่องให้ผู้ประกอบการทราบ 

 เพ่ือปรับปรุง แก้ไข  

คณะทํางานฯ จะตรวจติดตามตลอดระยะเวลาการรบัรอง 

 

สํานักงานปศุสตัว์จังหวัดรายงานสาํนักงานปศุสัตว์เขตเพ่ือสรุปรวบรวมเสนอ 
สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสตัว์เพ่ือรายงานเสนออธิบดีกรมปศุสัตว์ 

 

สํานักงานปศุสตัว์จังหวัด คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 

 

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย พิจารณาอนุมัติและออกหนังสือสําคัญให้ใช้เครื่องหมายรบัรองฮาลาล  
และลงนามในใบรับรองสถานท่ีจําหน่ายเน้ือสตัว์ตามมาตรฐานฮาลาล 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงนามในใบรับรองฯ 

คณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจประเมิน 

สถานท่ีจําหน่ายเน้ือสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล 
 

�� ! �" 

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสตัว์ กรมปศุสัตว์ ตรวจสอบและรายงาน 



๑๑ 
 

 แผนผังการขอหนังสือสําคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล และใบรับรองสถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล 

ผู้ประกอบการ 

ยื่นคําขอการรับรองฯพร้อมเอกสาร 

การตรวจสอบ ณ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด และสํานักงานอิสลาม 
ประจําจังหวัด หรือสํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท.) 

 

ชําระค่าธรรมเนียม 
 

การอบรมฮาลาล 
 

โปรแกรมการตรวจรับรอง 
 

การตรวจรับรองสถานประกอบการ 

ไม่ผ่าน ผ่าน 

แก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่อง 

หรือ ยกเลิกการรับรอง 

มติจากคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด 

หรือคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
หนังสือรับรองฮาลาล 

อนุมัต ิ

สํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
(สกอท.) 

 

หนังสือสําคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล 
อนุมัต ิ

ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ 

อธิบดีกรมปศุสัตว์  

ใบรับรองสถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ 

ตามมาตรฐานฮาลาล 

ลงนาม 

ลงนาม 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๓ 
 

 
 

 
แบบคําขอรับรองสถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล 

เขียนท่ี................................................................ 
วันท่ี.............เดือน.....................พ.ศ. .................. 

 

๑. ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว)...........................................................นามสกุล......................................................... 
๑.๑ เป็นบุคคลธรรมดา  อายุ...........................ปี สัญชาติ........................................................................... 

บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร(ระบุ)................................................เลขท่ี.....................................................  
ออกให้ ณ  อําเภอ/เขต.........................................................  จังหวัด..................................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ท่ี.................ตรอก/ซอย...................................ถนน..................................................... 
ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต....................................   จังหวัด...............................................  
รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์..................................โทรสาร……………………… มือถือ ……................................ 
 ๑.๒ เป็นนิติบุคคล ประเภท............................................ จดทะเบียนเม่ือ................................................. 
เลขทะเบียน.................................มีสํานักงานต้ังอยู่เลขท่ี........................ ตรอก/ซอย............................................  
ถนน................................................. หมู่ท่ี.............................. ตําบล/แขวง.......................................................... 
อําเภอ/เขต......................................... จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์..............................................  
โทรศัพท์..................................โทรสาร………………………………มือถือ ……................................ 
โดยมีผู้ดําเนินกิจการ ชื่อ...............................นามสกุล ...............................................อายุ.............ปี  
สัญชาติ.................บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร (ระบุ)...................................เลขท่ี.................................... 
ออกให้ ณ  อําเภอ/เขต............................................... จังหวัด............................................................................ 
อยู่บ้านเลขท่ี...........................หมู่ท่ี........................ตรอก/ซอย............................................................................ 
ถนน.....................................ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต........................................................ 
จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์............................................โทรศัพท์..............................
โทรสาร………………………………………มือถือ ……................................ 
๒. มีความประสงค์ขอรับการรับรอง 
          สถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ ชนิด..............ชื่อร้าน.........................................โดยมี................................................ 
เป็นผู้ดําเนินกิจการ ณ ( ชื่อตลาด/ชื่อสถานท่ีตั้ง )......................................................................อยู่เลขท่ี...................... 
หมู่ท่ี.............................ตรอก/ซอย...............................................ถนน.......................................................................... 
ตําบล/แขวง.........................................................อําเภอ/เขต........................................................................................ 
จังหวัด..................................................โทรศัพท์.........................................................มือถือ …….................................. 
๓. พร้อมกับคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานมาด้วยแล้ว คือ 

๓.๑ สําเนารับรองการจดทะเบียน (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 
๓.๒ หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ดําเนินกิจการของนิติบุคคล(กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 
๓.๓ สําเนารูปถ่ายทะเบียนบ้าน 
๓.๔ สําเนาหรือรูปถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีใช้แทนบัตรประจําตัวประชาชนได้ 
๓.๕ ใบอนุญาต ให้ทําการค้าสัตว์หรือซากสัตว์  ( แบบ ร.๑๐ )   
๓.๖ สําเนาแบบตอบรับแจ้งการฆ่าสัตว์ (แบบฆจส.๕ – ๘ และแบบฆจส.๑๔) หรือเอกสารหลักฐานใดท่ี

สามารถแสดงว่าเนื้อสัตว์นั้นมาจากโรงฆ่าสัตว์ท่ีมีใบอนุญาตฯ 

 รับรองใหม่ 
 ตรวจติดตาม 
 ตรวจต่ออาย ุ

 

�������	
�������� 

	��������������......................



๑๔ 
 

 
๓.๗ สําเนาใบรับรองโรงเชือดสัตว์และการชําแหละชิ้นส่วนฮาลาลจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง

ประเทศไทยหรือคณะกรรรมการอิสลามประจําจังหวัด 
๓.๘ ใบรับรองแพทย์สําหรับผู้ขายเนื้อสัตว์ 
๓.๙ รายละเอียดและแผนท่ีตั้งสถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ 

 
ลายมือชื่อ.........................................................ผู้ขออนุญาต                                                                                                            
         (.............................................................) 

ความเห็นของเจ้าหน้าท่ี 
     เอกสารหลักฐานครบถ้วน 

        เอกสารหลักฐานไม่ครบขาด
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
............................................. 
 
ลายมือชื่อ..........................................................                                                                                                              
        (.................................................................) 
ตําแหน่ง........................................................ 
วันท่ี.............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

แบบประเมินสถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล 
                                                                                                                                              
วันท่ีตรวจ...................................... 
ช่ือ-สกุลเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล................................................................................................................................ 
ช่ือ-สกุลผู้ขาย/นิติบุคคล............................................................................................................................................... 
ช่ือสถานท่ีจําหน่าย...................................................................................................................................................... 
ใบอนุญาตให้ทําการค้าสัตว์หรือซากสัตว์(ร.๑๐)เลขท่ี................................................................................................ 
สถานท่ีตั้งท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ เลขท่ี........................หมู่ท่ี.......................ตรอก/ซอย..................................................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต.................................................. 
จังหวัด.......................................โทรศัพท์.............................. โทรสาร..........................มือถือ ……................................  
ชนิดของเนื้อสัตว์ท่ีจําหน่าย.......................................................................................................................................... 
ประเภทสถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์  
          แผงจําหน่ายในตลาดสด 
          แผงจําหน่ายนอกตลาดสด (โปรดระบุ ตลาดนัด /แผงริมทาง) .......................................................... 
          ร้านจําหน่ายเนื้อสัตว์เฉพาะเนื้อสัตว์ฮาลาล (โปรดระบุ ตึกแถว /สถานท่ีจําหน่าย/ห้างสรรพสินค้า/   
ซุปเปอร์มาร์เก็ต) .............................................................................. ………………………………….. 
          ร้านจําหน่ายเนื้อสัตว์ท่ีมีเนื้อสัตว์ฮาลาลจําหน่ายร่วมกับเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ชนิดอ่ืน(โปรดระบุ 
ตึกแถว /สถานท่ีจําหน่าย/ห้างสรรพสินค้า/ซุปเปอร์มาร์เก็ต) .................................................................... 
ข้อมูลการจําหน่าย        เนือ้...........จํานวน .........ตัว/กิโลกรัม ต่อวัน      เนื้อ.........จาํนวน .......ตัว/กิโลกรัม ต่อวัน 
                               เนือ้...........จํานวน .........ตัว/กิโลกรัม ต่อวัน      เนื้อ.........จาํนวน .......ตัว/กิโลกรัม ต่อวัน 
                           รวม ...............................ตัว/กิโลกรัม ต่อวัน 
แหล่งท่ีมาของเนื้อสัตว์ มาจาก (ระบุชื่อโรงฆ่าสัตว์/อาจมากกว่า ๑ โรงฆ่า)  

  ๑. โรงฆ่า......................................................จังหวัด........................เลขท่ี ฆจส.๒................................................. 
เลขทะเบียนฮาลาลท่ี..........................................................จํานวน...................................ตัว/กิโลกรัม ต่อวัน 
      ๒.  โรงฆ่า......................................................จังหวัด........................เลขท่ี ฆจส.๒................................................. 
เลขทะเบียนฮาลาลท่ี..........................................................จํานวน...................................ตัว/กิโลกรัม ต่อวัน 

  ๓. โรงฆ่า......................................................จังหวัด........................เลขท่ี ฆจส.๒................................................. 
เลขทะเบียนฮาลาลท่ี..........................................................จํานวน...................................ตัว/กิโลกรัม ต่อวัน 

  ๔. โรงฆ่า......................................................จังหวัด........................เลขท่ี ฆจส.๒................................................. 
เลขทะเบียนฮาลาลท่ี..........................................................จํานวน...................................ตัว/กิโลกรัม ต่อวัน 

  ๕. โรงฆ่า......................................................จังหวัด........................เลขท่ี ฆจส.๒................................................. 
เลขทะเบียนฮาลาลท่ี..........................................................จํานวน...................................ตัว/กิโลกรัม ต่อวัน 

  ๖. โรงฆ่า......................................................จังหวัด........................เลขท่ี ฆจส.๒................................................. 
เลขทะเบียนฮาลาลท่ี..........................................................จํานวน...................................ตัว/กิโลกรัม ต่อวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

���������	
��	������	����	���
�������������	����� 

 
 
 

 
 
ชื่อสถานท่ีจําหน่าย…………………………………………..………………วันท่ีตรวจ………………………………….…… 
 

เกณฑ์การตรวจประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ 
๑.หลักเกณฑ์ท่ัวไป    
๑.๑ เนื้อสัตว์ท่ีนํามาจําหน่ายต้องมาจากโรงฆ่า
สัตว์ท่ีมีใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์โรงพักสัตว์และ 
การฆ่าสัตว์ (ฆจส. ๒) และ พร้อมแบบตอบรับแจ้ง
การฆ่าและจําหน่าย เนื้อสัตว์ (ฆจส. ๕-๘,ฆจส.๑๔) 
กํากับซาก  หรือเอกสารหลักฐานใดท่ีสามารถ
แสดงว่าเนื้อสัตว์นั้นมาจากโรงฆ่าสัตว์ท่ีมี
ใบอนุญาตฯ 

   

๑.๒ เนื้อสัตว์ท่ีนํามาจําหน่ายต้องมาจากโรงฆ่า
สัตว์ท่ีได้รับการรับรองโรงเชือดสัตว์และการ
ชําแหละชิ้นส่วนฮาลาล จากคณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทยหรือคณะกรรรมการ
อิสลามประจําจังหวัด* 

   

๑.๓ ผู้ประกอบการต้องมีใบอนุญาตให้ทําการค้า
สัตว์หรือซากสัตว์ (แบบ ร.๑๐)  

   

๑.๔ ผู้ประกอบการต้องควบคุมการเก็บรักษา
เนื้อสัตว์ตลอดการขนส่ง ต้องไม่ปนเป้ือนกับสิ่งท่ี
ฮะรอมหรือนยิส * 

   

๑.๕. ผู้ประกอบการท่ีเป็นมุสลิมหรือ 
ผู้ประกอบการท่ีจําหน่ายด้วยตนเองหรือจ้างให้
ผู้อ่ืนจาํหน่ายเอง แต่ไม่ได้เป็นมุสลิม ซ่ึงประสงค์
จะจําหน่ายเนื้อสัตว์ฮาลาล  ผู้ประกอบการต้อง
จัดให้มีผู้ขายท่ีเป็นมุสลิมอย่างน้อย ๑ คน ต้อง
ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรตามท่ีกรมปศุสัตว์
และคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด หรือ
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
กําหนดผู้ประกอบการ* 

   

๑.๖ ผู้ประกอบการต้องกําหนดผู้ท่ีทําหน้าท่ี
จัดซ้ือและดําเนินการตรวจสอบหรือกิจกรรม 
อ่ืนใดท่ีจาํเป็น  เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความม่ันใจ
ว่าเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์สัตว์ท่ีนํามาจําหน่าย
นั้น มาจากแหล่งท่ีมีการรับรองซ่ึงเป็นไปตาม
บทบัญญัติศาสนาอิสลาม* 

   

 



๑๗ 
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ชื่อสถานท่ีจําหน่าย…………………………………………..………………วันท่ีตรวจ………………………………….…… 
 
 

เกณฑ์การตรวจประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ 
๑.๗ ในกรณีท่ีมีการจําหน่ายเนื้อสัตว์ฮาลาลและ
สินค้าฮะรอมปะปนกันจะต้องแยกผู้ขายหรือ
ผู้ปฏิบัติงานออกจากกันให้ชัดเจน* 

   

๑.๘ ผู้รับใบรับรองฯจะต้องแสดงป้ายรับรอง
และ/หรือ ใบรับรองสถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์
ตามมาตรฐานฮาลาล และใบรับรองการใช้
เครื่องหมายฮาลาล ไว้ในท่ีเปิดเผยและผู้ซ้ือ
สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีจําหน่าย
เนื้อสัตว์ของตน(สําหรับกรณีตรวจติดตามหรือ
ตรวจต่ออายุ) 
 

   

 
 
 



๑๘ 
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ชื่อสถานท่ีจําหน่าย…………………………………………..………………วันท่ีตรวจ………………………………….…… 
 
 

เกณฑ์การตรวจประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ 
๒. สถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ 
(เลือกหัวข้อตรวจประเมิน ข้อ ๒.๑หรือ ข้อ ๒.๒
แล้วแต่กรณี) 

   

๒.๑ แผงจําหน่ายเนื้อสัตว์ในหรือนอกตลาดสด    
๒.๑.๑ แผงจําหน่ายเนื้อสัตว์ต้องทําด้วยวัสดุท่ี
แข็งแรง ทนทาน พ้ืนผิวเรียบ ทําความสะอาด ได้
ง่าย ไม่ดูดซับน้ําและสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ บริเวณ
วางจําหน่ายเนื้อสัตว์มีความสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 
๖๐ เซนติเมตร มีสภาพดี สามารถป้องกันและไม่เป็น
แหล่งอาศัยของแมลง สัตว์เลี้ยงทุกชนิด และสัตว์
พาหะนําโรค 

   

๒.๑.๒ แผงจําหน่ายเนื้อสัตว์สามารถป้องกันนยิส
และสิ่งปนเป้ือนต่างๆ โดยมีวิธีการป้องกันท่ีมี
ประสิทธิภาพ * 

   

๒.๑.๓ แผงจําหน่ายเนื้อสัตว์ฮาลาลต้องแยกจาก
แผงจําหน่ายเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์หรือสินค้าท่ี
ฮะรอม โดยมีขอบเขตท่ีชัดเจน และสามารถ
ป้องกันนยิสและสิ่งปนเป้ือนต่างๆ โดยมีวิธีการ
ป้องกันท่ีมีประสิทธิภาพ * 

   

๒.๑.๔ แผงจําหน่ายเนื้อสัตว์ฮาลาลต้องไม่มีสิ่งท่ี
เป็นเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์หรือสินค้าท่ีฮะรอม * 

   

๒.๑.๕ มีก๊อกน้ําหรืออ่างล้างมือหรือกรณีที ่ใช้
การตักน้ําสําหรับล้างมือต้องใช้วิธีให้น้ําไหลผ่าน 
พร้อมสบู่หรือสารทําความสะอาด ซึ่งตั้งอยู่ในท่ี
เหมาะสมหรือบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี ้น้ําล้างมือ
จะต้องถูกระบายในที่ที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน
กับเนื้อสัตว์ 

   

 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

���������	
��	������	����	���
�������������	�����  
 
 
ชื่อสถานท่ีจําหน่าย…………………………………………..………………วันท่ีตรวจ………………………………….…… 
 
 

เกณฑ์การตรวจประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ 
๒.๒ ร้านจําหน่ายเนื้อสัตว์ 
(เลือกหัวข้อตรวจประเมิน ข้อ ๒.๒.๑หรือ ข้อ ๒.๒.๒
แล้วแต่กรณี) 

   

๒.๒.๑ ร้านจําหน่ายเนื้อสัตว์เฉพาะเนื้อสัตว์ฮาลาล    

๒.๒.๑.๑ ร้านจําหน่ายเนื้อสัตว์ต้องเป็นอาคารท่ี
ม่ันคง แข็งแรง 

   

๒.๒.๑.๒ ร ้านจําหน่ายเนื ้อส ัตว ์ต ้องมีวิธีการท่ี
สามารถป้องกันฝุ่นละออง สิ่งปนเป้ือน  

   

๒.๒.๑.๓ ร้านจําหน่ายเนื้อสัตว์ต้องมีวิธีการท่ี
สามารถป้องกันนยิสและสิ่งปนเป้ือน และต้องมี
วิธีการป้องกันแมลงและสัตว์พาหะท่ีมีประสิทธิภาพ* 

   

๒.๒.๑.๔ ร้านจําหน่ายเนื้อสัตว์ต้องไม่มีสิ่งที่เป็น
เนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์หรือสินค้าท่ีฮะรอม * 

   

๒.๒.๑.๕ มีตู้ และ/หรือ แผงจําหน่ายเนื้อสัตว์ทํา
ด้วยวัสดุท่ีแข็งแรง ทนทาน พื้นผิวเรียบ ทําความ
สะอาดได้ง่ายไม่ดูดซับน้ําและสามารถฆ่าเชื้อโรค
ได้ บริเวณวางจําหน่ายเนื้อสัตว์มีความสูงจากพ้ืน
ไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร มีสภาพดี สามารถ
ป้องกันและไม่เป็นแหล่งอาศัยของแมลง สัตว์เลี้ยง
ทุกชนิด และสัตว์พาหะนําโรค 

   

๒.๒.๑.๖ มีตู ้ และ/หรือ แผงจําหน่ายเนื ้อสัตว์
สามารถป้องกันนยิสและสิ่งปนเป้ือนต่างๆ โดยมี
วิธีการป้องกันท่ีมีประสิทธิภาพ * 

   

๒.๒.๑.๗ ตู ้จําหน่ายเนื ้อสัตว์ที ่สามารถควบคุม
อุณหภูมิเนื ้อสัตว์  ไม่เกิน ๑๐ องศาเซลเซียส
ตลอดเวลา 

   

๒.๒.๑.๘ มีก๊อกน้ําหรืออ่างล้างมือหรือกรณีที่ใช้
การตักน้ําสําหรับล้างมือต้องใช้วิธีให้น้ําไหลผ่าน 
พร้อมสบู่หรือสารทําความสะอาด ซึ่งตั้งอยู่ในท่ี
เหมาะสมหรือบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี ้น้ําล้างมือ
จะต้องถูกระบายในที่ที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน
กับเนื้อสัตว์ 
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ชื่อสถานท่ีจําหน่าย…………………………………………..………………วันท่ีตรวจ………………………………….…… 
 
 

เกณฑ์การตรวจประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ 
๒.๒.๒ ร้านจําหน่ายเนื้อสัตว์ ท่ีมีเนื้อสัตว์ฮาลาล
จําหน่ายร่วมกับเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ชนิดอ่ืน 

   

๒.๒.๒.๑ ร้านจําหน่ายเนื้อสัตว์ต้องเป็นอาคารท่ี
ม่ันคง แข็งแรง 

   

๒.๒.๒.๒ ร้านจําหน่ายเนื ้อสัตว์ต้องมีพื้นที่หรือ
บริเวณอย่างเพียงพอในการแบ่งพื้นที่จําหน่าย
สินค้าที ่เป ็นส ินค้าฮาลาลแยกออกจากพื ้นที ่ท่ี
จําหน ่ายส ินค ้าฮะรอม และต ้องม ีป ้ายแสดง
หมวดหมู่สินค้าที่ฮาลาลและฮะรอมซึ่งสังเกตได้
ชัดเจน * 

   

๒.๒.๒.๓ การจัดวาง แผง ตู้ หรือโต๊ะ ที่ใช้สําหรับ
จําหน่ายเนื้อสัตว์ฮาลาลต้องแยกเป็นแผง ตู้ หรือ
โต๊ะสําหรับเนื้อสัตว์ฮาลาลเท่านั้น โดยมีขอบเขต
ชัดเจนสามารถป้องกันนยิสและสิ่งปนเป้ือนต่างๆ 
และต้องมีวิธีการป้องกันท่ีมีประสิทธิภาพ * 

   

๒.๒.๒.๔มีตู้ และ/หรือแผงจําหน่ายเนื ้อสัตว์ทํา
ด้วยวัสดุท่ีแข็งแรง ทนทาน พื้นผิวเรียบ ทําความ
สะอาดได้ง่ายไม่ดูดซับน้ําและสามารถฆ่าเชื้อโรค
ได้ บริเวณวางจําหน่ายเนื้อสัตว์มีความสูงจากพ้ืน
ไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร มีสภาพดี ต้องป้องกัน
และไม่เป็นแหล่งอาศัยของแมลง สัตว์เลี้ยงทุกชนิด 
และสัตว์พาหะนําโรค  

   

๒.๒.๒.๕มีตู ้ และ/หร ือแผงจําหน่ายเนื ้อส ัตว์
สามารถป้องกันนยิสและสิ่งปนเป้ือนต่างๆ โดยมี
วิธีการป้องกันท่ีมีประสิทธิภาพ * 

   

๒.๒.๒.๖มีตู ้จําหน่ายเนื ้อสัตว์ที่สามารถควบคุม
อ ุณหภ ูม ิเ นื ้อส ัต ว ์ไม ่เ ก ิน  ๑๐องศา เซล เซ ีย ส
ตลอดเวลา 

   

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
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ชื่อสถานท่ีจําหน่าย…………………………………………..………………วันท่ีตรวจ………………………………….…… 
 

เกณฑ์การตรวจประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ 
๒.๒.๒.๖ มีก๊อกน้ําหรืออ่างล้างมือหรือกรณีที่ใช้
การตักน้ําสําหรับล้างมือต้องใช้วิธีให้น้ําไหลผ่าน 
พร้อมสบู่หรือสารทําความสะอาด ซึ่งตั้งอยู่ในท่ี
เหมาะสมหรือบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี ้น้ําล้างมือ
จะต้องถูกระบายในที่ที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน
กับเนื้อสัตว์ 

   

๓. อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้    

๓.๑ ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ต้อง
จัดวางอย่างเป็นระเบียบและมีที่จัดเก็บอย่างถูก
สุขลักษณะ 

   

๓.๒ เขียง มีดและอุปกรณ์ท่ีสัมผัสกับเนื้อสัตว์และ
เครื่องในสัตว์ต้องสะอาดทําด้วยวัสดุคงทนสามารถ
ทําความสะอาดและฆ่าเชื้อได้และไม่ก่อให้เกิดการ
ปนเป้ือนกับเนื้อสัตว์ 

   

๓.๓ มีการล้างภาชนะ เครื่องมือและอุปกรณ์โดย
ต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอก่อนและหลังการ
นําไปใช้ 

   

๓.๔ ภาชนะ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เช่น มีด 
เขียง ถาด เครื่องชั่ง ภาชนะท่ีใช้กับเนื้อสัตว์ เป็นต้น 
ท่ีใช้สําหรับเนื้อสัตว์ฮาลาลทุกชนิดต้องแยกเป็นชุด
เฉพาะสําหรับเนื้อสัตว์ฮาลาลเท่านั้น และสามารถ
สังเกตได้ชัดเจน รวมถึงให้แยกการทําความสะอาด 
และการเก็บรักษาอุปกรณ์เป็นการเฉพาะด้วย * 

   

๔. การจัดการควบคุมสุขลักษณะของสถานท่ี
จําหน่ายเนื้อสัตว์ 

   

๔.๑ มีการล้างทําความสะอาดบริ เวณสถานท่ี
จําหน่ายและบริเวณโดยรอบเป็นประจําทุกวันและ
ดูแลรักษาความสะอาดอย่างสมํ่าเสมอ 
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ชื่อสถานท่ีจําหน่าย…………………………………………..………………วันท่ีตรวจ………………………………….…… 
 
 

เกณฑ์การตรวจประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ 
๔.๒ หากมีการปนเป้ือนนยิสหนักเช่น สุกร สุนัข 
เป็นต้น จะต้องล้างทําความสะอาดตามหลักศาสนา
อิสลาม * 

   

๔.๓ มีน้ําสะอาดสําหรับใช้ล้างทําความสะอาดอย่าง
เพียงพอ 

   

๔.๔ เนื้อสัตว์ท่ีวางจําหน่ายต้องมีการจัดวางเป็น
ระเบียบ แยกส่วนเนื้อสัตว์ออกจากเครื่องในสัตว์ 
(ยกเว้น การขายไก่ตัวรวมเครื่องใน) 

   

๔.๕ บริเวณท่ีจําหน่ายควรมีความเข้มของแสงสว่าง
เพียงพอสําหรับการมองเห็นสีของเนื้อได้อย่างชัดเจน 

   

๔.๖  มีที่รองรับมูลฝอยประจําสถานที่จําหน่าย
เนื้อสัตว์ท่ีถูกหลักสุขาภิบาลและทําความสะอาด
อยู่เสมอ 

   

๔.๗ มีถุงมือที ่สะอาดหรือเครื ่องมือ อุปกรณ์
สํ า ห ร ับ บ ร ิก า ร ผู ้ซื ้อ เ พื ่อ ใ ช ้ใ น ก า ร เ ล ือ ก ซื ้อ
เนื ้อสัตว์ เ พื่อป้องกันการปนเปื้อนที่ไม่เป็นไป
ตามหลักศาสนาอิสลาม 
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ชื่อสถานท่ีจําหน่าย…………………………………………..………………วันท่ีตรวจ………………………………….…… 
 
 

เกณฑ์การตรวจประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ 
๕. สุขลักษณะผู้ขายเนื้อสัตว์    

๕.๑ ผู้ขายต้องสวมเครื่องแต่งกายท่ีสะอาด  มี
อุปกรณ์ป้องกันการปนเป้ือน เช่น หมวกคลุมผม 
หรือผ้าคลุมศีรษะ (ฮิญาบ)สําหรับผู้หญิงที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม และ ผ้ากันเป้ือน 

   

๕.๒ ผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล 
เช่น ล้างมือหลังออกจากห้องสุขา หรือสัมผัสสิ่ง
สกปรก ห้ามล้วง แคะ แกะ เกา ในระหว่างการ
จําหน่ายเนื้อสัตว์ 

   

๕.๓ ผู้ขายท่ีมีบาดแผลในส่วนท่ีต้องสัมผัสกับ
เนื้อสัตว์ต้องปิดแผลให้มิดชิดด้วยวิธีการท่ีป้องกัน
การปนเป้ือนไปยังเนื้อสัตว์ได้     

   

๕.๔ ในกรณีท่ีผู้ขายสวมใส่เครื่องประดับที่นิ้วและ
มือต้องสวมใส่ถุงมือเพ่ือป้องกันการปนเปื้อนก่อน
สัมผัสกับเนื้อสัตว์ 

   

๕.๕ ผู้ขายต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ 
หรือโรคท่ีแสดงอาการท่ีสังคมรังเกียจ 

   

 

หมายเหตุ * หัวข้อการตรวจประเมินท่ีดําเนินการโดยคณะทํางานตรวจประเมินสถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ตาม
มาตรฐานฮาลาลซ่ึงเป็นผู้แทนจากคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด หรือคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย 
ส่วนผู้แทนผู้บริโภคท่ีนับถือศาสนาอิสลามในพ้ืนท่ีจะเป็นผู้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทางด้านศาสนาอิสลาม 
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สรุปรายงานข้อบกพร่องสถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล (เขียงฮาลาล) 

วันท่ีตรวจ........................................................... 
ชื่อผู้ประกอบการ.............................................. ชื่อสถานท่ีจําหน่าย………………………….................................. 
ชื่อผู้ขาย.............................................................ชนิดของเนื้อสัตว์………………………………………………………….. 
ใบอนุญาตให้ทําการค้าสัตว์หรือซากสัตว์(ร.๑๐)เลขท่ี................................ปริมาณจําหน่าย....................ตัว/กก.ต่อวัน)  
ท่ีอยู่................................................................................................................................................................................ 
สรุปผลการตรวจประเมิน                 ผ่าน                   ไม่ผ่าน 
ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผู้รับการตรวจประเมิน 
ข้าพเจ้ารับทราบผลการตรวจประเมินดังกล่าวข้างต้น ท้ังนี้ 
             สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี...................................... 
            ไม่สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องได้ 
                                                                                                               
ลงชื่อ.................................................................... 
(............................................................................) 
ตําแหน่ง...................................................................... 
วัน/เดือน/ปี.............................................. 
ผู้ตรวจประเมิน(คณะทํางานฯ) 
๑.  ลงชื่อ........................................................... 
 (                                                      ) 
ตําแหน่ง.............................................................. 
หน่วยงาน........................................................... 
 

 
๒.  ลงชื่อ.......................................................... 
     (                                                 )                                                                 
ตําแหน่ง..........................................................  
หน่วยงาน......................................................... 

๓.  ลงชื่อ........................................................... 
 (                                                      ) 
ตําแหน่ง.............................................................. 
หน่วยงาน........................................................... 
 

๔.  ลงชื่อ.......................................................... 
   (                                                   )                                                                 
ตําแหน่ง..........................................................  
หน่วยงาน......................................................... 

๕.  ลงชื่อ........................................................... 
 (                                                      ) 
ตําแหน่ง.............................................................. 
หน่วยงาน........................................................... 

๖.  ลงชื่อ.......................................................... 
(                                                   )                                                                 
ตําแหน่ง..........................................................  
หน่วยงาน......................................................... 
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ใบรับรองสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล 

ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ร้าน นายทองหล่อ สมใจนึก 

 หรือ ชื่อสถานที่ตั้ง (ชื่อตลาดนัด) 
เลขที่.............หมู่ที่.........ซอย........................ถนน.................................................. 

ตําบล....................................อําเภอ...................................จังหวัด..........กรุงเทพมหานคร................................. 
 

จําหน่ายเนื้อไก่ 
ได้รับการรับรองเป็นสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล 

ทะเบียนรับรองเลขที่ H-Br-๐๑-กท-๐๐๑/๒๕๕๖ 
เลขทะเบียนฮาลาลที่ กอท.ฮล.xxxx - /๒๕๕๖ 

 
ออกให้ ณ วันที่ ๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
หมดอายุ วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

            ....................................................                          ......................................................                      
         ผู้ว่าราชการจังหวัด/อธิบดีกรมปศุสัตว์                   ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  
                                                                                                                      คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย       
                                                                                                                          



๒๖ 
 

ผลิตภัณฑ์ฮะรอม (ห้าม) สําหรับผลิตภัณฑ์และส่ิงท่ีได้จากวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ ดังต่อไปนี้ 

๑. สุกร หมูป่า และสุนัข 
๒. งูและลิง 
๓. สัตว์กินเนื้อเป็นอาหารท่ีมีเข้ียวและกรงเล็บ เช่น สิงโต เสือ หมี และสัตว์อ่ืนๆ ท่ีคล้ายกัน 
๔. นกล่าเหยื่อท่ีมีกรงเล็บ เช่น นกอินทรี นกแร้ง และนกอ่ืนๆ ท่ีคล้ายกัน 
๕. สัตว์ทําลาย และสัตว์มีพิษ เช่น หนู ตะขาบ แมงป่อง และสัตว์อ่ืนๆ ท่ีคล้ายกัน 
๖. สัตว์ท่ีห้ามฆ่าในศาสนาอิสลาม เช่น มด ผึ้ง และนกหัวขวาน 
๗. สัตว์ท่ีน่ารังเกียจโดยท่ัวไป เช่น เห็บ หมัด ไร เหา แมลงวัน หนอน และสัตว์อ่ืนๆ ท่ีคล้ายกัน 
๘. สัตว์ท่ีอาศัยอยู่ได้ท้ังบนบกและในน้ํา เช่น กบ จระเข้ เต่า และสัตว์อ่ืนๆ ท่ีคล้ายกัน 
๙. ลาและล่อท่ีเป็นเลี้ยงใช้งาน 
๑๐. สัตว์น้ําท่ีมีพิษหรือเป็นอันตรายทุกชนิด เว้นแต่พิษหรืออันตรายดังกล่าวได้ถูกกําจัดออกระหว่าง  
     กระบวนการผลิตแล้ว 
๑๑. สัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์ประเภทนกท่ีไมได้ถูกเชือดถูกต้องตามบทบัญญัติอิสลาม 
๑๒. เลือดท่ีมาจากการเชือดหรือไหลออกจากร่างกาย 
๑๓. อาหารท่ีได้จากพืชท่ีมีพิษหรือทําให้มึนเมาหรือเป็นอันตราย เว้นแต่เม่ือสารดังกล่าวได้ถูกกําจัดออก 
     ระหว่างกระบวนการผลิตแล้ว 
๑๔. อาหารและเครื่องด่ืมท่ีก่อให้เกิดความมึนเมา 
๑๕. เครื่องด่ืม แร่ธาตุจากธรรมชาติ และวัตถุเคมีทุกชนิดท่ีมีเป็นพิษและก่อให้เกิดอันตราย 
๑๖. อาหารและเครื่องด่ืมท่ีมีส่วนประกอบอาหารท่ีได้จากการดัดแปรพันธุกรรม  (Genetically Modified  
      Orgamisms: GMOs) จากสารพันธุกรรมของสัตว์ท่ีไม่อนุญาตตามบทบัญญัติอิสลาม 
๑๗. วัตถุเจือปนอาหารหรือส่วนผสมอาหารท่ีมาจากแหล่งข้างต้นต้ังแต่ ๑-๑๖ 

ข้อกําหนดเก่ียวกับนยิส  
๑. นยิสชนิดเบา ได้แก่ ปัสสาวะของเด็กผู้ชายซ่ึงอายุไม่ถึง ๒ ขวบ ไม่ได้กินหรือด่ืมสิ่งอ่ืนใดท่ีทําให้อ่ิมนอกจาก  
   น้ํานม 
๒. นยิสชนิดปานกลาง ได้แก่ สิ่งท่ีไม่อยู่ภายใต้ นยิสชนิดเบา หรือนยิสชนิดหนัก โลหิต น้ําหนอง น้ําเหลืองอาเจียน  
    อุจจาระ ปัสสาวะ ซากสัตว์ท่ีไม่ได้เชือด (ยกเว้นปลา และต๊ักแตน) แต่ต้องไม่ใช่ซากสัตว์นยิสชนิดหนักและ 
    น้ํานมของสัตว์ท่ีห้ามรับประทานเหล่านี้ สิ่งท่ีทําให้มึนเมา 
๓. นยิสชนิดหนัก ได้แก่ สุกร สุนัข หรือสัตว์ท่ีเกิดมาด้วยการผสมพันธ์กับสุนัข หรือสุกร และทุกสิ่งอันเนื่องมาจาก  
    สัตว์ดังกล่าวนี้ 

วิธีล้างนยิส 
๑. วิธีล้างนยิสชนิดเบา ให้ชําระนยิสออกให้หมดเสียก่อน แล้วใช้พรมรอยท่ีเป้ือนนยิสนั้น ให้ท่ัวโดยไม่จําเป็น  
    ต้องให้น้ําไหลผ่านก็ใช้ได้ 
๒. วิธีล้างนยิสปากลาง ให้ชําระนยิสออกให้หมดเสียก่อน แล้วล้างด้วยน้ําสะอาดให้ไหลผ่านอย่างน้อย ๑ ครั้ง  
   ให้ท่ัวถึงทุส่วนท่ีเปรอะเป้ือนนยิส โดยต้องทําให้สี กลิ่น รส ของนยิสนั้นหมดไป และในทางท่ีดีให้ล้างเพ่ิมเป็น ๓ ครั้ง 
๓. วิธีล้างนยิสชนิดหนัก ให้ชําระนยิสออกให้หมดก่อน แล้วล้างด้วยน้ําสะอาดให้ไหลผ่าน ๗ ครั้ง แต่ ๑ ใน ๗  
   ครั้งนั้น ต้องเป็นน้ําดินท่ีสะอาดตามบทบัญญัติอิสลามและมีสภาพขุ่นแขวนลอย หรือน้ําดินสอพองและแนะนํา  
   ให้ใช้น้ําดินล้างในครั้งแรก 
 


