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หลักเกณฑ์การตรวจประเมินโรงเชือดและโรงชําแหละตามมาตรฐานฮาลาล 
 

๑. ขอบข่ายการรับรอง 
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด หรือ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จะให้การรับรอง

และให้ใบรับรองโรงเชือดและโรงชําแหละโรงเชือดและโรงชําแหละตามมาตรฐานฮาลาลแก่ผู้ประกอบการท่ีมีใบอนุญาต
ต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์(ฆจส.๒) ซ่ึงพิจารณาให้การรับรองโดยคณะกรรมการรับรองโรงเชือดและ 
โรงชําแหละตามมาตรฐานฮาลาล ซ่ึงมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการฯ 

คํานิยาม 
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยหรือคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด 

แล้วแต่กรณี 
คณะทํางาน หมายถึง คณะทํางานพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ประจําจังหวัด 

ท่ีแต่งต้ังโดยผูว้่าราชการจังหวัด หรืออธิบดีกรมปศุสัตว์  
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายกิจการฮาลาล หมายถึง เจ้าหน้าท่ีฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 

หรือคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด แล้วแต่กรณี 
ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หรือผู้ให้บริการ ผลิตเพ่ือขาย สั่งหรือนําเข้ามาใน

ราชอาณาจักรเพ่ือขาย หรือซ้ือเพ่ือขายต่อ และหมายความรวมถึงผู้ประกอบกิจการโฆษณา 
ทีมงานฮาลาล หมายถึง ทีมงานท่ีผู้ประกอบการแต่งต้ังข้ึน เพ่ือเป็นกรรมการบริหารและควบคุมการผลิต 

ผลิตภัณฑ์ฮาลาล ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยหรือคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัด แล้วแต่กรณี 

คณะกรรมการตรวจสอบ หมายถึง คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการให้ตรวจสอบวัตถุดิบ 
กระบวนการผลิต สถานท่ีผลิต ณ โรงงานผลิตหรือสถานประกอบการ 

คณะตรวจการผลิตภัณฑ์ฮาลาล หมายถึง คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการให้ตรวจติดตาม 
หรือสอบสวนข้อเท็จจริง การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ หรือเง่ือนไขการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล ของผลิตภัณฑ์ 
ท่ีได้รับการรับรองแล้วในตลาดท่ัวไป หรือแหล่งท่ีมีการจําหน่ายจ่ายแจก 

ท่ีปรึกษาพิเศษ หมายถึง มุสลิมท่ีได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด 
ซ่ึงได้รับการอบรมพิเศษเก่ียวกับการเชือด การแปรรูปสัตว์ท่ีไม่ใช่สัตว์น้ํา เพ่ือให้คําปรึกษาแก่ผู้ประกอบการโรงเชือด
ท่ีเก่ียวกับการเชือดสัตว์ทุกชนิด ณ สถานท่ีเชือดสัตว์ หรือการแปรรูปสัตว์หรือชิ้นส่วนสัตว์ 

ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ผู้มีอํานาจตามกฎหมายในการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือบุคคลที่มีตําแหน่ง 
ในระดับบริหาร เป็นผู้ท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจ ในสถานประกอบการท่ีขอรับรองฮาลาล 

ค่าธรรมเนียม หมายถึง ค่าธรรมเนียมในการตรวจรับรองตามข้อบังคับของคณะกรรมการ 
ฮาลาล (Halal) หมายถึง สิ่งของหรือการกระทําใดๆ ซ่ึงได้รับการอนุญาตตามบทบัญญัติอิสลาม 
ผลิตภัณฑ์ฮาลาล (Halal Product) หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ศาสนาอนุมัติให้ใช้หรือบริโภคได้ 

รวมถึงสิ่งอ่ืนท่ีมีความหมายเช่นเดียวกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกําหนด ซ่ึงหมายถึงผลิตภัณฑ์ ท่ีผ่านการ
รับรองฮาลาลโรงเชือดสัตว์และการชําแหละชิ้นส่วน 

บทบัญญัติอิสลาม หมายถึง บทบัญญัติท่ีมุสลิมต้องถืออย่างเคร่งครัด โดยยึดตัวบทจาก คัมภีร์ อัล-กุรอาน 
อัสสุนนะฮฺ อัล-อิจมาอฺ และอัล-กิยาส ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกันตามแนวทางในสาขานิกาย (มัซฮับ) ชาฟีอี หรือฮานาฟี 
หรือมาลิกี หรือฮัมบาลี ข้ึนอยู่กับ แต่ละประเทศท่ีจะนําแนวทางนี้ไปใช้ปฏิบัติว่ายึดถือในแนวทางใด 

 มัชบุฮ. (Mushbooh) หรือ ซุบฮัท (Syubahaat) หมายถึง สิ่งท่ีน่าเคลือบแคลง สิ่งท่ีน่าสงสัยท่ีมุสลิม
ควรหลีกเลี่ยง  
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นยิส (najis) หมายถึง สิ่งสกปรกตามบทบัญญัติอิสลาม ซ่ึงมี ๓ ประเภท ได้แก่ นยิสชนิดเบา นยิสชนิดปานกลาง 

และนยิสชนิดหนัก รวมถึงอาหารท่ีปนเป้ือนหรือสัมผัสกับนยิส เว้นแต่จะได้ขจัดนยิสนั้นออกไปแล้ว 
ฮะรอม (Haram) หมายถึง สิ่งของหรือการกระทําใดๆ ซ่ึงได้รับการห้ามตามบทบัญญัติอิสลาม 

๒. ข้ันตอนการดําเนินการ 
๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดีกรมปศุสัตว์แต่งต้ังคณะทํางานพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้าน 

ปศุสัตว์ประจําจังหวัด   เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนในการขอรับรองโรงเชือดและโรงชําแหละตามมาตรฐานฮาลาล  
ควรจะประกอบด้วย (อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงคณะทํางานได้ตามความเหมาะสม) 

๑.๑ คณะทํางานพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ประจําจังหวัด          ประกอบด้วย 
๑.๑.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ อธิบดีกรมปศุสัตว์                                    ประธานกรรมการ 
๑.๑.๒ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด        รองประธานกรรมการ 

หรือ ผู้แทนกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
๑.๑.๓ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หรือผู้แทนกรมอนามัย        รองประธานกรรมการ 
๑.๑.๔ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหรือผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง           กรรมการ 
๑.๑.๕ อุตสาหกรรมจังหวัดหรือผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม   กรรมการ 
๑.๑.๖ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

             กรรมการ 
๑.๑.๗ ผู้แทนผู้บริโภคท่ีนับถือศาสนาอิสลามในพ้ืนท่ี*    กรรมการ   
๑.๑.๘ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาอิสลามในพ้ืนท่ี*    กรรมการ 
๑.๑.๙ ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด  กรรมการ 
         หรือประธานฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน 
๑.๑.๑๐ ปศุสัตว์จังหวัด     กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑.๑๑ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะทํางานพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ประจําจังหวัด  มีหน้าท่ีดังนี้ 
๑. ให้คําปรึกษาและแนะนําแก่ผู้ประกอบการ ในการขอการรับรองโรงเชือดและโรงชําแหละตาม

มาตรฐานฮาลาลและนําเสนอแก่คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดและหรือคณะกรรมการกลาง 
อิสลามแห่งประเทศไทยเพ่ือขอการรับรองเครื่องหมายฮาลาล 

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในการขอการรับรองโรงเชือดและโรงชําแหละตามมาตรฐาน 
ฮาลาล  

๓. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคเก่ียวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไข ในการขอการรับรองโรงเชือดและโรงชําแหละตามมาตรฐานฮาลาล  

๔. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๒. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ให้
ผู้ประกอบการโรงเชือดและโรงชําแหละและผู้บริโภครับทราบ 

๓. ผู้ประกอบการรายใหม่ หรือการขอต่ออายุท่ีประสงค์จะขอรับรองกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลหรือ 
บริการ ต้องจัดทําเอกสารให้ถูกต้องตามท่ีคณะกรรมการกําหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้ และต้องยื่นคําขอ ณ สํานักงาน
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด แล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐาน
ตามท่ีระบุไว้ในภาคผนวก 

๔. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายกิจการฮาลาล ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสารประกอบคําขอ ในกรณีท่ีต้องมี
หนังสือประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม ผู้ประกอบการต้องยื่นเพ่ิมเติมภายใน ๗ วัน 
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๕. หลังจากผู้ประกอบการชําระค่าธรรมเนียมตามประกาศ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายกิจการฮาลาลจะแจ้งวันนัดการฝึก 

อบรมหลักสูตรตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
๖. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายกิจการฮาลาลแจ้งโปรแกรมการตรวจรับรองฮาลาล หลังจากได้รับการยืนยันวันตรวจ

รับรองฮาลาลจากผู้ประกอบการ 
๗. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายกิจการฮาลาลไปตรวจรับรองสถานประกอบการตามข้อกําหนดการตรวจรับรองฮาลาล 

โรงเชือดสัตว์และการชําแหละชิ้นส่วนพ.ศ. ๒๕๕๔ ในส่วนเจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์และคณะทํางานฯดําเนินการ
ตรวจสอบด้านสุขอนามัยโรงฆ่าสัตว์ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการต้ังโรงฆ่าสัตว์
โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๗. ผู้ประกอบการต้องส่งวัตถุดิบ หรือสินค้าสําเร็จรูป เพ่ือทดสอบการปนเป้ือนสิ่งต้องห้ามโดยห้องปฏิบัติการ 
ท่ีได้รับการยอมรับ เม่ือคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลกระทบต่อการรับรอง หากผลการทดสอบพบว่ามีการ
ปนเป้ือนสิ่งต้องห้าม ให้ฝ่ายกิจการฮาลาลยกเลิกคําขอรับรองฮาลาล ดังกล่าวทันที 

๘. ผู้ประกอบการต้องมีการผลิต หรือบริการฮาลาลตามเอกสารท่ีแจ้งขอรับรองใหม่ ขอเพ่ิม หรือต่ออายุเม่ือ
คณะกรรมการตรวจรับรอง ณ สถานประกอบการ 

๙. เม่ือได้รับใบคําร้องขอให้มีการแก้ไขและป้องกัน (CAR) ซ่ึงพบข้อบกพร่องจากการตรวจรับรองฮาลาลใน
ระดับความรุนแรงมาก (Major) และรุนแรงน้อย (Minor) ผู้ประกอบการต้องส่งแผนการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง 
ดังกล่าว ภายใน ๑๕ วัน นับต้ังแต่ท่ีมีการตรวจรับรอง 

๑๐. ผู้ประกอบการต้องแก้ไขข้อบกพร่องท่ีได้รับหลักฐานการแก้ไขท่ีแล้วเสร็จให้ฝ่ายกิจการฮาลาล ไม่เกิน 
๓๐ วัน นับต้ังแต่วันท่ีมีการตรวจรับรอง และบันทึกจากการแก้ไขต้องได้รับการจัดเก็บ 

๑๑. ในกรณีท่ีพบข้อบกพร่องรุนแรง (Major) ท่ีมีผลต่อการรับรองฮาลาลและคณะกรรมการตรวจรับรอง
พิจารณาว่าต้องมีการตรวจติดตามผลการแก้ไข (Follow Up Audit) ผู้ประกอบการต้องอํานวยความสะดวกในการ
ตรวจติดตามดังกล่าว 

๑๒. ในกรณีท่ีคณะกรรมการได้มีการตรวจติดตามผลการแก้ไข (Follow Up Audit) แล้วพบว่า ผลการแก้ไข 
ไม่สามารถยอมรับได้ ซ่ึงส่งผลต่อความน่าเชื่อถือต่อการรับรองและความเชื่อม่ันในการผลิตผลิตภัณฑ์และการบริการ
ฮาลาลของผู้ประกอบการ ให้คณะกรรมการออกใบคําร้องขอให้มีการแก้ไขใหม่ หรือพิจารณายกเลิกเป็นรายกรณี 

๑๓. ให้คณะผู้ตรวจ ฝ่ายกิจการฮาลาลรวบรวมสรุปผลการแก้ไขข้อบกพร่อง เสนอประธานฝ่ายกิจการฮาลาล 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติการรับรอง และนําเสนอรายงานผลการตรวจรับรองฮาลาลต่อคณะกรรมการพิจารณาเพ่ือเห็นชอบ 
ทุกเดือน 

๑๔. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะตรวจการผลิตภัณฑ์ฮาลาล หรือฝ่ายกิจการฮาลาลตรวจสอบ
วัตถุดิบกระบวนการผลิต และสถานประกอบการโดยไม่มีการนัดหมายล่วงหน้าเป็นระยะเวลาตามความเหมาะสม 
และหรือให้สุ่มตรวจผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับรองฮาลาล หรือได้ถูกยกเลิกฮาลาลแล้วตามท้องตลาดท่ัวไป และให้รายงานผล
การตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบหรือพิจารณา 

๑๕. กรณีมีการร้องเรียนเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ฮาลาลท่ีได้รับการตรวจรับรอง ซ่ึงคณะกรรมการมีมติว่าต้อง
ได้รับการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สําหรับผู้ประกอบการทุกขนาดอุตสาหกรรม ให้คิดค่าธรรมเนียมเท่าการตรวจ
รับรอง 
 ๑๖. การขอต่ออายุหนังสือรับรอง ให้ยื่นคําขอก่อนหนังสือรับรองหมดอายุอย่างน้อย ๖๐ วัน และชําระ
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบการต่ออายุตามอัตราท่ีกําหนด หากไม่ยื่นคําขอตามกําหนด ต้องดําเนินการขอรับรองใหม่ 
 ๑๗. ผู้ประกอบการจะต้องแจ้งขอยกเลิกการรับรองและใช้เครื่องหมายฮาลาลต่อคณะกรรมการอิสลามกลาง
แห่งประเทศไทยเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนกําหนดการต่ออายุ ภายใน ๖๐ วัน  และเผยแพร่ให้ผู้บริโภคทราบท่ัวกัน 
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๑๘. กรณีท่ีมีประกาศยกเลิกการรับรองสถานประกอบการ ให้ฝ่ายกิจการฮาลาลรายงานคณะกรรมการ

กลางอิสลามแห่งประเทศไทยภายใน ๑๕ วันทําการ เพ่ือให้ประกาศยกเลิกหนังสือให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล
ทันที 
 ๑๙. ผู้ประกอบการท่ีถูกยกเลิกรับรองฮาลาลหรือขอยกเลิกการใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลจะต้องเก็บ
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลในท้องตลาดท่ัวไปให้หมดภายใน ๙๐ วัน และแจ้งให้คณะกรรมการทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร หากพบมีการร้องเรียนเนื่องจากสินค้าท่ีถูกยกเลิกฮาลาล ให้คณะกรรมการมีอํานาจดําเนินการ
ต่อผู้ขอรับรองฮาลาลตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๒๐. ผู้ประกอบการท่ีขอให้รับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลมีสิทธิ์ยื่นคําร้องคัดค้านการไม่รับรองต่อคณะกรรมการ 
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งผลการพิจารณายกเลิก และหรือให้ฝ่ายกิจการฮาลาลดําเนินการตรวจรับรอง
ใหม่ หากผลการพิจารณาไม่รับรองซํ้าเดิม ให้นําความตามข้อ ๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ถือเป็นท่ีสุด 
 ๒๑. ให้คณะกรรมการประกาศการรับรองและยกเลิกการรับรองเพ่ือเผยแพร่ให้ทราบโดยท่ัวกัน หากยกเลิก
การรับรอง ให้แจ้งหน่วยงานตามกฎหมายดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 ๒๒. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสรุปรายงานการรับรองโรงเชือดและโรงชําแหละตามมาตรฐานฮาลาล    
ให้สํานักงานปศุสัตว์เขตในพ้ืนท่ี เพ่ือรวบรวมเสนอสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์รายงาน
เสนออธิบดีกรมปศุสัตว์ 

เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
๑. เอกสารข้ันตอนวิธีการขอรับรองฮาลาล (ภาคผนวก ข) การเตรียมเอกสาร การขอใหม่ การต่ออายุ การตรวจ 

รับรองสถานประกอบการ หลักฐานการชําระค่าธรรมเนียม เป็นต้น 
๒. เอกสารแสดงรายละเอียดความสัมพันธ์ หน้าท่ีความรับผิดชอบ เอกสารหลักฐานท่ีอ้างถึงของแต่ละข้ันตอน 
๓. เอกสารแสดงเอกสารบันทึกและหลักฐานการปฏิบัติตามโปรแกรมพ้ืนฐานด้านสุขลักษณะ บันทึกการ

ควบคุมผลิตภัณฑ์ฮาลาลท่ีมีประสิทธิผล ให้กับคณะกรรมการพิจารณาเม่ือมีการตรวจรับรอง 
๔. ในกรณีท่ีมีการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลและผลิตภัณฑ์ฮะรอมแยกจากกันชัดเจนตามการวินิจฉัย

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่ยังอยู่ในพ้ืนท่ีโรงงานเดียวกัน ผู้ประกอบการต้องจัดทําประกาศนโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติท่ีเป็นเอกสารสําหรับการควบคุมการจัดการวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป  
การควบคุมพนักงานเพ่ือให้ม่ันใจว่าปราศจากการปนเป้ือนสิ่งฮะรอม 

๕. ผู้ประกอบการต้องมีการทบทวนการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการ 
ในข้ันตอนท่ีเหมาะสม เพ่ือ 

๕.๑ ประเมินผลการออกแบบการพัฒนาในการบรรลุประกาศ ข้อบังคับฯ และบทบัญญัติ ศาสนาอิสลาม 
๕.๒ ระบุปัญหาและเสนอการดําเนินการท่ีจําเป็น 

๖. ผู้ประกอบการ ต้องพิจารณาการจัดการกิจกรรมด้านโปรแกรมพ้ืนฐานด้านสุขลักษณะตามาตรฐานสากล 
(Pre Requisite Programs/GMP) และควรมีเอกสารท่ีอธิบายรายละเอียดให้ครอบคลุมรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๖.๑ แผนผังของโครงสร้างและอาคาร สาธารณูปโภค ท่ีเก่ียวข้องต้อการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล 
๖.๒ แผนภูมิกระบวนการผลิตโดยละเอียดทุกข้ันตอน (ตามระบบ HACCP) แสดงตําแหน่งท่ีวัตถุดิบ, 

ส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการเข้าสู่กระบวนการท่ีจ้างเพ่ือผลิต (Outsource) 
และการทํางานโดยผู้รับจ้างช่วง เป็นต้น 

๖.๓ มาตรการป้องกันการปนเป้ือนนยิส จากสิ่งต่อไปนี้ เช่น ทําเลท่ีตั้ง, พ้ืนฐานการทํางานและสิ่งอํานวย
ความสะดวกของพนักงาน 

๖.๔ การควบคุมน้ําใช้และน้ําแข็ง 
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๖.๕ การล้างทําความสะอาดและการฆ่าเชื้อ 
๖.๖ การจัดการกับวัสดุท่ีสั่งซ้ือ เช่น วัตถุดิบ, สิ่งท่ีผสม, สารเคมี, บรรจุภัณฑ์ 

๖.๖.๑ การจัดทําทะเบียนผู้ขายผู้ส่งมอบ (ASL : Approved Supplier List) 
๖.๖.๒ การประเมินผู้ขายผู้ส่งมอบ 
๖.๖.๓ วิธีการปฏิบัติต่อวัตถุดิบและสินค้าส่งมอบ เช่น การเก็บรักษา, การขนส่ง 

๖.๗ การควบคุมสัตว์พาหะนําเชื้อท่ีครอบคลุมตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม 
๖.๘ การควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคล 
๖.๙ ผลกระทบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องตามความเหมาะสมของกระบวนการผลิต เช่น การตรวจรับ วัตถุดิบ 

การล้าง การช็อต และการเชือด การจัดเก็บวัตถุดิบสินค้าสําเร็จรูป การกําหนดรหัสผลิตภัณฑ์หรือ
การให้ข้อมูลผู้บริโภค เป็นต้น 

๓. ค่าธรรมเนียมและบทลงโทษ 
 ๑. ผู้ประกอบการจะต้องไม่กระทําการใดๆท่ีผิดข้อกําหนดในประกาศ หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้
เครื่องหมายรับรองในทุกกรณี ท้ังนี้คณะกรรมการมีอํานาจยกเลิกการรับรองฮาลาลแล้วแต่กรณี เม่ือผู้ประกอบการ
ทําการใดขัดต่อเอกสารฉบับนี้  
 ๒. ผู้ประกอบการต้องชําระค่าธรรมเนียมการตรวจรับรองและค่าฝึกอบรมหลักสูตรฮาลาลตามรายการ
ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ ค่าฝึกอบรม หลักสูตรท่ีคณะกรรมการ (ระดับเจ้าหน้าท่ีบริหาร) หลักสูตร ๑ วัน จํานวนผู้เข้ารับ 
การอบรมไม่เกิน ๓๐ คน จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

๒.๒ กรณีขอต่ออายุไม่ถึง ๖๐ วัน แต่ยังไม่หมดอายุการรับรอง ให้ผู้ประกอบการต้องเพ่ิมการฝึกอบรมนี้
ภายใน ๓๐ วัน หลังจากยื่นขอรับรอง จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

๒.๓ กรณีขอต่ออายุหลังหมดอายุการรับรอง ให้ผู้ประกอบการต้องเพ่ิมการฝึกอบรมหลักสูตรฮาลาล 
หรือหลักสูตรข้อกําหนดตามประกาศ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากยื่นขอรับรองโดยให้ลดอายุการ
รับรองฮาลาลเหลือ ๑๐ เดือน และให้มีการตรวจสอบทุก ๖ เดือน จํานวน ๒๗,๕๐๐ บาท 

๒.๔ กรณีจําเป็นต้องมีการล้างทําความสะอาดนยิสหนักตามหลักการของศาสนาก่อนท่ีจะขอรับรองฮาลาล 
หรือเม่ือการตรวจรับรองพบว่ามีการปนเป้ือนนยิสหนัก จํานวน ๗,๕๐๐ บาทต่อวัน  

๒.๕ กรณีท่ีผู้ประกอบการได้รับข้อบกพร่องรุนแรง (Major) และคณะกรรมการพิจารณาว่าต้องมีการ
ตรวจติดตามผลการแก้ไข (Follow Up Audit) ณ สถานประกอบการหรือต้องมีการตรวจสอบทุก 
๖ เดือน จํานวน ๗,๕๐๐ บาทต่อวัน 

๒.๖ กรณีขอใหม่สําหรับผู้ประกอบการท่ีเคยถูกแจ้งยกเลิกหรือขอยกเลิกการรับรองและใช้เครื่องหมาย
ฮาลาล เพ่ือเตรียมความพร้อมตามประกาศ ตามจํานวนวันท่ีผ่ายกิจการฮาลาลพิจารณา จํานวน 
๗,๕๐๐ บาทต่อวัน 

๒.๗ ค่าธรรมเนียมการตรวจรับรองฮาลาลสําหรับผู้แทนการผลิตหรือรับจ้างผลิต ให้เป็นไปตามประกาศ
ข้อบังคับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด 
แล้วแต่กรณี 

๒.๘ ค่าธรรมเนียมอ่ืนใดให้เป็นไปตามประกาศข้อบังคับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
หรือคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดแล้วแต่กรณี 

 ๓. กรณีมีการร้องเรียนเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ฮาลาลท่ีได้รับการตรวจรับรอง  ซ่ึงคณะกรรมการมีมติว่าต้องได้รับ
การตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สําหรับผู้ประกอบการทุกขนาดอุตสาหกรรม ให้คิดค่าธรรมเนียมเท่าการตรวจรับรอง 
 ๔. ผู้ประกอบการจะต้องชําระค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาพิเศษ และ Halal Supervisor เป็นราย ๖ เดือน หรือ
รายปี แล้วแต่กรณีตามกรรมการกําหนด 
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 ๕. ผู้ประกอบการชําระค่าธรรมเนียม ค่าประกันการรับรองเพียงครั้งเดียว และจะคืนให้เม่ือประสงค์จะ
ยกเลิกการรับรองฮาลาล 
 ๖. การขอต่ออายุหนังสือรับรอง ให้ยื่นคําขอก่อนหนังสือรับรองหมดอายุอย่างน้อย ๖๐ วัน และชําระ
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบการต่ออายุตามอัตราท่ีกําหนด หากไม่ยื่นคําขอตามกําหนด ต้องดําเนินการขอรับรองใหม่ 
 ๗. ผู้ประกอบการจะต้องแจ้งขอยกเลิกการรับรองและใช้เครื่องหมายฮาลาลต่อคณะกรรมการอิสลามกลาง
แห่งประเทศไทยเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนกําหนดการต่ออายุ ภายใน ๖๐ วัน  และเผยแพร่ให้ผู้บริโภคทราบท่ัวกัน 
 ๘. ผู้ประกอบการท่ียื่นคําขอรับรองหรือขอต่ออายุ หากไม่ดําเนินการใดๆ ตามคณะกรรมการแจ้งภายใน 
๖๐ วัน นับต้ังแต่วันท่ีมีการยื่นเอกสารขอรับรอง ให้ยกคําขอนั้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีชําระไว้
แต่อย่างใด 
 ๙. กรณีไม่ต่ออายุรับรองเกิน ๖๐ วันหลังจากวันท่ีหมดอายุ หรือไม่มีการดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องท่ีพบ
จากการตรวจรับรอง ตามระยะเวลาท่ีกําหนด คณะกรรมการอาจยกเลิกการรับรองฮาลาลและอาจไม่ได้รับการ
รับรองฮาลาลอย่างน้อย ๑ ปี 
 ๑๐. ในกรณีขอใหม่ สําหรับผู้ประกอบการท่ีถูกแจ้งยกเลิกหรือขอยกเลิกการรับรองและพักใช้เครื่องหมาย
รับรองฮาลาล ให้ยื่นเอกสารขอรับรองต่อคณะกรรมการภายใน ๖๐ วัน ก่อนครบกําหนด ๑ ปี เพ่ือเตรียมความ
พร้อมตามเอกสารฉบับนี้ 
 ๑๑. กรณีท่ีมีประกาศยกเลิกการรับรองสถานประกอบการ ให้ฝ่ายกิจการฮาลาลรายงานคณะกรรมการ
กลางอิสลามแห่งประเทศไทยภายใน ๑๕ วันทําการ เพ่ือให้ประกาศยกเลิกหนังสือให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล
ทันที 
 ๑๒. ผู้ประกอบการท่ีถูกยกเลิกรับรองฮาลาลหรือขอยกเลิกการใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลจะต้องเก็บ
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลในท้องตลาดท่ัวไปให้หมดภายใน ๙๐ วัน และแจ้งให้คณะกรรมการทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร หากพบมีการร้องเรียนเนื่องจากสินค้าท่ีถูกยกเลิกฮาลาล ให้คณะกรรมการมีอํานาจดําเนินการ
ต่อผู้ขอรับรองฮาลาลตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๑๓. ผู้ประกอบการท่ีขอให้รับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลมีสิทธิ์ยื่นคําร้องคัดค้านการไม่รับรองต่อคณธกรรมการ 
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งผลการพิจารณายกเลิก และหรือให้ฝ่ายกิจการฮาลาลดําเนินการตรวจรับรอง
ใหม่ หากผลการพิจารณาไม่รับรองซํ้าเดิม ให้นําความตามข้อ ๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ถือเป็นท่ีสุด 
 ๑๔. ให้คณะกรรมการประกาศการรับรองและยกเลิกการรับรองเพ่ือเผยแพร่ให้ทราบโดยท่ัวกัน หากยกเลิก
การรับรอง ให้แจ้งหน่วยงานตามกฎหมายดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 

๑๕. หากผู้ประกอบการกระทําผิดตามข้อ ๙ ซํ้าอีกหลักจากการรับรอง หรือให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล
ใหม่ คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาการรับรองอีกต่อไป 

 

๔. ข้อกําหนดการตรวจรับรองโรงเชือดสัตว์และการชําแหละช้ินส่วนตามมาตรฐานฮาลาล มีรายละเอียดดังนี้ 
๑.ความรับผิดชอบด้านการบริหาร 

๑.๑ ผู้บริหารระดับสูงต้องแสดงหลักฐานความมุ่งม่ันในการนํามาตรฐานฮาลาลไปปฏิบัติ  ซ่ึงรวมถึง จัดสรร
ทรัพยากรให้เพียงพอ การสื่อสารภายในองค์กรถึงข้อกําหนดบทบัญญัติศาสนาอิสลาม ท่ีมีประสิทธิผล
อย่างต่อเนื่อง 

๑.๒ ผู้ประกอบการต้องให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการตรวจสอบ ในการตรวจสอบ วัตถุดิบกระบวน 
การผลิต การบรรจุ การจัดจําหน่าย การขนส่ง และการให้บริการ ทุกข้ันตอนตามความเป็นจริง 

๑.๓ ผู้บริหารระดับสูงต้องแต่งต้ังท่ีปรึกษาหรือท่ีปรึกษาพิเศษตามความจําเป็นของกระบวนการท่ีขอรับรอง
ฮาลาล เพ่ือทําหน้าท่ีให้คําปรึกษาเก่ียวกับผลิตภัณฑ์แก่สถานประกอบการ 
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๑.๔ ผู้บริหารระดับสูงต้องแต่งต้ัง สมาชิกท่านหนึ่งในระดับบริหาร ท่ีต้องมีอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
ด้านฮาลาลร่วมกับทีมงานฮาลาล 

๑.๕ ผู้บริหารระดับสูงต้องแต่งต้ัง ทีมงานฮาลาล โดยประกอบด้วยบุคลากรท่ีมีอํานาจหน้าท่ี มีความรู้
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์, กระบวนการ และประสบการณ์จากแต่ละแผนก ท่ีสามารถควบคุมและเฝ้าระวัง
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล ซ่ึงอาจรวมถึงพนักงานมุสลิม (ถ้ามี) ในแผนกจัดซ้ือและแผนกผลิต 

๑.๖ กรณีมุสลิมท่ีทําหน้าท่ีเป็นผู้ผลิตอาหารฮาลาลสําหรับร้านอาหารท่ีต้องการรับรองฮาลาล ต้องได้รับการ
รับรองสถานะสัปบุรุษจากคณะกรรมการประจํามัสยิดท่ีสังกัดในจังหวัด 

๑.๗ ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีการอบรม การประเมินผล พนักงานท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตหรือบริการผลิตภัณฑ์ 
ฮาลาลตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดกําหนด เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับ 
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล หรือการบริการตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม 

๑.๘ ผู้ประกอบการต้องแสดงหลักฐานบันทึกการฝึกอบรมในข้อ ๑.๗ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
ตรวจสอบได้เม่ือมีการตรวจรับรอง ณ สถานประกอบการ 

๑.๙ ผู้ประกอบการต้องกําหนด จัดหา และบํารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจําเป็นเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ฮาลาล
ท่ีเป็นไปตามประกาศฯ โครงสร้างพ้ืนฐานรวมถึงสิ่งต่อไปนี้ (ตามความเหมาะสม) 
๑.๙.๑ อาคารพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเก่ียวข้องกับการผลิต  
๑.๙.๒ เครื่องมืออุปกรณ์ของกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล ท้ังท่ีเป็นฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์   
๑.๙.๓ บริการสนับสนุนอ่ืนๆ (เช่น การขนส่ง หรือการจัดจําหน่าย) 

๑.๑๐ ผู้ประกอบการต้องมีข้อบังคับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เรื่องการดําเนินการกิจการ  
  ฮาลาล ว่าด้วย การตรวจรับรองสถานประกอบการและค่าธรรมเนียม และหนังสือแต่งต้ังท่ีปรึกษา 
  ประจําสถานประกอบการ ฉบับปัจจุบัน 

๑.๑๑ ผู้ประกอบการต้องรักษาไว้ซ่ึงการรับรองตามเวลาท่ีกําหนดไว้เพ่ือให้ม่ันในว่าการรับรองนั้นไม่หมดอายุ 
๑.๑๒ ผู้บริหารระดับสูงหรือตัวแทนฝ่ายบริหาร ต้องเข้าร่วมประชุมเปิดและปิด ร่วมกับทีมงานฮาลาล ใน 

  การตรวจเพ่ือให้การรับรอง 
๑.๑๓ ผู้บริหารระดับสูงต้องม่ันใจว่า สิ่งท่ีไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติศาสนาอิสลามสําหรับการผลิต 

  ผลิตภัณฑ์ฮาลาลท่ีชี้บ่งไว้ตั้งแต่ครั้งท่ีแล้วได้รับการปฏิบัติและแก้ไขอย่างมีประสิทธิผล 
๑.๑๔ ผู้บริหารระดับสูงหรือตัวแทนฝ่ายบริหารต้องทบทวนระบบบริหารงานคุณภาพฮาลาลร่วมกับ 

  ท่ีปรึกษา เพ่ือให้ม่ันใจว่ายังคงมีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผลตลอดเวลา บันทึกจาก 
  การทบทวนต้องได้รับการจัดเก็บ 

๑.๑๕ ผู้ประกอบการต้องจัดทําการตรวจติดตามภายในท่ีเก่ียวข้องกับข้อบังคับฯ ตามช่วงเวลาท่ีวางแผนไว้ 
  เพ่ือพิจารณาว่าระบบบริหารงานคุณภาพฮาลาล  
  ๑.๑๕.๑ เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้ และ 
  ๑.๑๕.๒ มีการนําไปปฏิบัติและรักษาไว้ 

๒. การผลิตและบริการผลิตภัณฑ์ฮาลาล 
 ๒.๑ ผู้ประกอบการ ต้องจัดทําเอกสารข้ันตอนการปฏิบัติงาน ท่ีประกอบด้วย 

๒.๑.๑ ข้ันตอนวิธีการขอรับรองฮาลาล การเตรียมเอกสาร การขอใหม่ การต่ออายุ การตรวจรับรอง 
 สถานประกอบการ การชําระค่าธรรมเนียม เป็นต้น 

๒.๑.๒ รายละเอียดความสัมพันธ์ หน้าท่ีความรับผิดชอบ เอกสารหลักฐานท่ีอ้างถึงของแต่ละข้ันตอน 
๒.๒ ผู้ประกอบการ ต้องพิจารณาการจัดการกิจกรรมด้านโปรแกรมพ้ืนฐานด้านสุขลักษณะตามมาตรฐานสากล 

(Pre Requisite Programs/GMP) และควรมีเอกสารท่ีอธิบายรายละเอียดให้ครอบคลุมรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
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๒.๒.๑ แผนภูมิกระบวนการผลิตโดยละเอียดทุกข้ันตอน(ตามระบบ HACCP) แสดงตําแหน่งท่ีวัตถุดิบ, 
ส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการเข้าสู่กระบวนการ กระบวนการท่ีจ้างเพ่ือผลิต 
(Outsource) และการทํางาน โดยผู้รับจ้างช่วง เป็นต้น 

๒.๒.๒ มาตรการป้องกันการปนเป้ือนนยิส จากสิ่งต่อไปนี้ เช่น ทําเลท่ีต้ัง, พ้ืนฐานการทํางานและสิ่งอํานวย 
ความสะดวกของพนักงาน 

๒.๒.๓ การควบคุมน้ําใช้ และน้ําแข็ง 
๒.๒.๔ การกําจัดขยะและของเสีย 
๒.๒.๕ การล้างทําความสะอาดและการฆ่าเชื้อ(MSDS หมายถึง เอกสารแสดงความปลอดภัยและการ

อนุญาตใช้ของสารเคมีแต่ละชนิด แสดงวิธีการใช้ วิธีแก้ไขเม่ือสัมผัสสารเคมีอันตราย) 
๒.๒.๖ การจัดการกับวัสดุท่ีสั่งซ้ือ เช่น วัตถุดิบ, สิ่งท่ีผสม, สารเคมี, บรรจุภัณฑ์ 

๒.๒.๖.๑ การจัดทําทะเบียนผู้ขายผู้ส่งมอบ (ASL:Approved Supplier List) 
๒.๒.๖.๒ การประเมินผู้ขายผู้ส่งมอบ 
๒.๒.๖.๓ วธิีการปฏิบัติต่อวัตถุดิบและสินค้าส่งมอบ เช่น การเก็บรักษา, การขนส่ง 
๒.๒.๖.๔ การควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคล 
๒.๒.๖.๕ ผลกระทบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องตามความเหมาะสมของกระบวนการผลิต เช่น การตรวจรับ

วัตถุดิบ การช็อต และการเชือด เป็นต้น 
๒.๓ ผู้ประกอบการต้องแสดงเอกสารบันทึกและหลักฐานการปฏิบัติตามโปรแกรมพ้ืนฐานด้านสุขลักษณะ 

(ข้อ ๒.๒) และการควบคุมผลิตภัณฑ์ ฮาลาล ท่ีมีประสิทธิผล ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา 
เม่ือมีการตรวจรับรอง 

๒.๔ ผู้ประกอบการต้องใช้วิธีการท่ีเหมาะสมในการเฝ้าระวังและการควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล ตาม
บทบัญญัติศาสนาอิสลาม ท่ีจําเป็น เช่น การจัดซ้ือวัตถุดิบ การล้าง เป็นต้น 

๒.๕ สถานท่ีท่ีใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล ต้องจัดแยกพ้ืนท่ีท่ีมีการผลิตผลิตภัณฑ์ฮะรอม (ต้องห้าม)  
ตามข้อกําหนดการตรวจรับรองฮาลาลโรงเชือดสัตว์และการชําแหละชิ้นส่วนพ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔.๒ ให้
ชัดเจน ตลอดกระบวนการผลิต เช่น  มีกําแพงก้ันแยกพ้ืนท่ี การจัดแยกพนักงาน และต้องมีการควบคุม 
ดูแลอย่างดีตลอดช่วงเวลาทํางาน เป็นต้น 

๒.๖ ในกรณีท่ีมีการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลและผลิตภัณฑ์ฮะรอมแยกจากกันชัดเจนตามการวินิจฉัย
คณะกรรมการตรวจสอบ แต่ยังอยู่ในพ้ืนท่ีโรงงานเดียวกัน ต้องจัดทําเป็นเอกสารสําหรับการจัดการ
วัตถุดิบ, ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการและผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป การควบคุมพนักงาน เพ่ือให้ม่ันใจว่า
ปราศจากสิ่งฮะรอม 

๒.๗ ผู้ประกอบการต้องกําหนดผู้ท่ีทําหน้าท่ีจัดซ้ือและดําเนินการตรวจสอบหรือกิจกรรมอ่ืนใดท่ีจําเป็น 
เพ่ือให้ม่ันใจว่าวัตถุดิบท่ีนํามาผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลเป็นไปตามประกาศฯนี้ และไม่เกิดการปนเป้ือนสิ่ง
ต้องห้ามตามหลักการศาสนาอิสลาม 

๒.๘ วัตถุดิบและส่วนประกอบท่ีนํามาใช้ในการผลิต  ต้องเป็นสิ่งท่ีศาสนาอิสลามอนุญาต (ข้อกําหนดการ
ตรวจรับรองฮาลาลโรงเชือดสัตว์และการชําแหละชิ้นส่วนพ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔)ให้บริโภคและไม่เป็น
อันตรายต่อผู้บริโภคโดยแสดงหนังสือรับรองฮาลาลหรือคุณสมบัติยืนยัน (ถ้าเกิดสงสัยหรือไม่แน่ใจให้
ส่งวัตถุดิบนั้นส่งตรวจห้องปฏิบัติการท่ีได้รับการยอมรับ) (COA หมายถึง ใบรายงานผลการวิเคราะห์
วัตถุดิบชุดหรือ lot นั้น) 

๒.๙ ผู้ประกอบการต้องมีการทบทวนการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการกลาง 
อิสลามแห่งประเทศไทย ในข้ันตอนท่ีเหมาะสม เพ่ือ   

๒.๘.๑ ประเมินผลการออกแบบและการพัฒนาในการบรรลุข้อบังคับฯ และบทบัญญัติศาสนาอิสลาม 



	 

 

๒.๘.๒ ระบุปัญหาและเสนอการดําเนินการท่ีจําเป็น (ถ้ามีแผนก R&D หรือออกแบบพัฒนาผลติภัณฑ์) 
๒.๑๐ การจัดเก็บวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และสินค้าสําเร็จรูปตามประกาศฯนี้ ต้องมีการชี้บ่ง การเก็บรักษา ไม่ให้  

  เกิดการปนเป้ือนจากนยิส และสิ่งต้องห้าม ตามหลักการศาสนาอิสลาม 
๒.๑๑ การล้างวัตถุดิบและส่วนประกอบท่ีใช้ในการผลิต เม่ือล้างโดยการจุ่ม หรือน้ําขังในภาชนะแล้ว ต้องล้าง  

  ด้วยน้ําสะอาดไหลผ่านวัตถุดิบหรือส่วนประกอบท่ีใช้โดยท่ัวถึง ในการล้างครั้งสุดท้ายนน้ําท่ีใช้ไหลผ่าน 
  ในกระบวนการนี้แล้วจะนํามาใช้ล้างวัตถุดิบหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีใช้ในการผลิตอีกไม่ได้ (ข้อกําหนดการตรวจ  
  รับรองฮาลาลโรงเชือดสัตว์และการชําแหละชิ้นส่วน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔.๔) 

๒.๑๒ อุปกรณ์ท่ีใช้ในผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล หรือการบริการจะใช้หรือจัดเก็บปะปนกับอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต  
  ผลิตภัณฑ์ฮะรอมไม่ได้ 

๒.๑๓ อุปกรณ์ท่ีเคยใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ฮะรอม หรือปนเป้ือนนยิสหนัก ต้องได้รับการล้างทําความสะอาด  
  ตามหลักการของศาสนา (ข้อกําหนดการตรวจรับรองฮาลาลโรงเชือดสัตว์และการชําแหละชิ้นส่วน 
  พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อกําหนดการตรวจรับรองฮาลาลโรงเชือดสัตว์และการชําแหละชิ้นส่วน พ.ศ. ๒๕๕๔  
  ข้อ ๔.๔) จึงจะสามารถนํามาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลได้บันทึกจากการล้างนยิสหนัก ต้องได้รับ 
  การจัดเก็บ และทําเป็นรายงานเสนอคณะกรรมการเพ่ือขอรับรองฮาลาล (ข้อกําหนดการตรวจรับรอง 
  ฮาลาลโรงเชือดสัตว์และการชําแหละชิ้นส่วนพ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๘.๒.๗) 

๒.๑๔ พนักงานท่ีทําการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล ต้องไม่ปนเป้ือนสิ่งท่ีฮะรอมหรือสิ่งต้องห้าม ตามหลักการ 
  ศาสนาอิสลาม ตลอดกระบวนการผลิต 

๒.๑๕ การเก็บรักษาและการขนส่ง ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปท่ีได้รับการรับรองฮาลาล ต้องไม่ปนเป้ือนผลิตภัณฑ์ 
  ฮะรอม (ข้อกําหนดการตรวจรับรองฮาลาลโรงเชือดสัตว์และการชําแหละชิ้นส่วนพ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔.๒) 

๒.๑๖ ผู้ประกอบการเชือดสัตว์ ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
๒.๑๖.๑ ผู้เชือดต้องเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม มีสุขภาพจิตสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อท่ีสังคมรังเกียจ 
๒.๑๖.๒ สัตว์ท่ีจะนํามาเชือดต้องเป็นสัตว์ท่ีศาสนาอนุมัติ ให้เชือดและรับประทานได้ ตามบทบัญญัติ

ศาสนาอิสลาม 
๒.๑๖.๓ การลําเลียงขนส่งสัตว์ท่ีจะเชือด ต้องไม่ปะปนกับสัตว์ท่ีต้องห้ามตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม 
๒.๑๖.๔ ไม่กระทําการทารุณสัตว์ก่อนการเชือด 
๒.๑๖.๖ ต้องใช้อุปกรณ์ท่ีมีคมทําการเชือด 
๒.๑๖.๗ ให้กล่าวนามอัลเลาะห์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ขณะเริ่มเชือด 
๒.๑๖.๘ ผู้เชือดควรหันหน้าไปทางกิบลัต 
๒.๑๖.๙ ต้องเชือดโดยต่อเนื่องในคราวเดียว และไม่ทรมานสัตว์ 
๒.๑๖.๑๐ ต้องให้หลอดลม หลอดอาหาร และเส้นเลือดสองข้างลําคอขาดจากกัน 
๒.๑๖.๑๑ สัตว์จะต้องตายเพราะการเชือดเท่านั้น 
๒.๑๖.๑๒ ต้องปล่อยสัตว์นั้นให้ตายสนิทเอง หลังจากการเชือด ก่อนนําไปดําเนินการอย่างอ่ืน 

๒.๑๗ ผู้ประกอบการหรือผู้แทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในข้อกําหนดการตรวจรับรองฮาลาลโรงเชือดสัตว์และ
การชําแหละชิ้นส่วน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑.๑.d) ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

๒.๑๗.๑ เนื้อสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์นําเข้า ต้องมีการรับรองฮาลาลจากประเทศผู้ผลิตและต้องจัดส่งเอกสาร 
รับรองฮาลาลต้นฉบับท่ีสมบูรณ์และใบสั่งซ้ือต่อคณะกรรมการเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา 

๒.๑๗.๒ กรณีท่ีเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์นําเข้าไม่มีการรับรองฮาลาลจากประเทศผู้ผลิตให้ฝ่ายกิจการ     
ฮาลาลดําเนินการตรวจสอบตามประกาศฯ นี้  (ข้อกําหนดการตรวจรับรองฮาลาลโรงเชือดสัตว์ 
และการชําแหละชิ้นส่วน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒.๒๑) 
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๒.๑๘ ผู้ประกอบการต้องควบคุมการออกรหัสผลิตภัณฑ์ฮาลาลท่ีขอรับรอง ตามความเหมาะสม เพ่ือให้
คณะกรรมการตรวจสอบม่ันใจว่า กระบวนการท่ีรับรองฮาลาลตามประกาศฯนี้ไม่เกิดการปนเป้ือนกับ
ผลิตภัณฑ์ฮะรอมและบันทึกจากการออกรหัสต้องได้รับการจัดเก็บ 

๒.๑๙ เครื่องหมายรับรองฮาลาลท่ีระบุในฉลากสินค้าต้องชัดเจนมีหมายเลขรับรองถูกต้องตามเอกสารแจ้ง
จากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สามารถตรวจสอบได้เม่ือคณะกรรมการร้องขอ 

๒.๒๐ ผู้ประกอบการต้องควบคุมการจัดวางผลิตภัณฑ์ฮาลาล การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ฮาลาลเพ่ือการจําหน่าย 
รวมถึงผลิตภัณฑ์ท่ีแกะถุงบรรจุ และอุปกรณ์เครื่องใช้ในการผลิตออกจากผลิตภัณฑ์ท่ีฮะรอม 

๒.๒๑ กรณีท่ีผู้ประกอบการมีการส่งมอบวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตย่อยให้ผู้อ่ืนทําแทน 
(Supplier/Sub contractor) และหรือเพ่ือการรับจ้างผลิต (Original Equipment Manufacturer: 
OEM.) ท่ีส่งผลกระทบต่อการรับรองฮาลาล ผู้ประกอบการต้องอํานวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ ในการตรวจสอบการควบคุมผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการดังกล่าว ตามเกณฑ์ข้อบังคับนี้ 

๓. การตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาล 
๓.๑ ผู้ประกอบการรายใหม่หรือการขอต่ออายุท่ีประสงค์จะขอรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลและหรือบริการต้องจัด 
      ทําเอกสารให้ถูกต้องตามท่ีคณะกรรมการกําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ และต้องยื่นคําขอ ณ สํานักงาน

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมหลักฐานตามท่ีระบุไว้ในภาคผนวก 
๓.๒ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายกิจการฮาลาล ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสารประกอบคําขอ ในกรณีท่ีต้องมี

หนังสือประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม  ผู้ประกอบการจะต้องยื่นภายใน ๗ วันทํางาน 
๓.๓ หลังจากผู้ประกอบการชําระค่าธรรมเนียมตามประกาศฯ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายกิจการฮาลาล จะแจ้งวันนัด

การฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตหรือบริการฮาลาลตามท่ีคณะกรรมการกลางฯ กําหนด 
๓.๔ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายกิจการฮาลาล แจ้งโปรแกรมการตรวจรับรองฮาลาล หลังจากได้รับการยืนยันวันตรวจ

รับรองฮาลาลจากผู้ประกอบการ 
๓.๕ ผู้ประกอบการต้องส่งวัตถุดิบ หรือสินค้าสําเร็จรูป เพ่ือทดสอบการปนเป้ือนสิ่งต้องห้ามโดย

ห้องปฏิบัติการท่ีได้รับการยอมรับ เม่ือคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลกระทบต่อการรับรอง 
หากผลการทดสอบพบว่ามีการปนเป้ือนสิ่งต้องห้าม ให้ฝ่ายกิจการฮาลาลยกเลิกคําขอรับรองฮาลาล 
ดังกล่าวทันที 

๓.๖ ผู้ประกอบการ ต้องมีการผลิตหรือบริการฮาลาลตามเอกสารท่ีแจ้งขอรับรองใหม่ ขอเพ่ิม หรือต่ออายุ 
เม่ือคณะกรรมการตรวจรับรอง ณ สถานประกอบการ 

๓.๗ เม่ือได้รับใบคําร้องขอให้มีการแก้ไขและป้องกัน (CAR) ซ่ึงพบข้อบกพร่องจากการตรวจรับรองฮาลาล 
ในระดับความรุนแรงมาก (Major) และรุนแรงน้อย (Minor) ผู้ประกอบการต้องส่งแผนการแก้ไขและ
ป้องกันข้อบกพร่องดังกล่าว ภายใน ๓๐ วันนับต้ังแต่วันท่ีมีการตรวจรับรอง 

๓.๘ ผู้ประกอบการต้องแก้ไขข้อบกพร่องท่ีได้รับและส่งหลักฐานการแก้ไขท่ีแล้วเสร็จ ให้ฝ่ายกิจการฮาลาล 
ไม่เกิน ๔๕ วันนับต้ังแต่วันท่ีมีการตรวจรับรอง และบันทึกจากการแก้ไขต้องได้รับการจัดเก็บ 

๓.๙ ในกรณีท่ีพบข้อบกพร่องรุนแรง (Major) ท่ีมีผลต่อการรับรองฮาลาลและคณะกรรมการตรวจรับรอง
พิจารณาว่าต้องมีการตรวจติดตามผลการแก้ไข (Follow Up Audit) ผู้ประกอบการต้องอํานวยความ
สะดวกในการตรวจติดตามดังกล่าว 

๓.๑๐ ในกรณีท่ีคณะกรรมการได้มีการตรวจติดตามผลการแก้ไข (Follow Up Audit) แล้วพบว่าผลการ
แก้ไขไม่สามารถยอมรับได้ ซ่ึงส่งผลต่อความน่าเชื่อถือต่อการรับรองและความเชื่อม่ันในการผลิต
ผลิตภัณฑ์และการบริการฮาลาล ของผู้ประกอบการ ให้คณะกรรมการออกใบคําร้องขอให้มีการแก้ไข
ใหม่หรือพิจารณายกเลิกเป็นรายกรณี 
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๓.๑๑ ให้คณะผู้ตรวจ ฝ่ายกิจการฮาลาลรวบรวมสรุปผลการแก้ไขข้อบกพร่อง เสนอประธานฝ่ายกิจการฮา
ลาลเพ่ือพิจารณาอนุมัติการรับรอง และนําเสนอรายงานผลการตรวจรับรองฮาลาลต่อคณะกรรมการ
พิจารณาเพ่ือเห็นชอบ ทุกเดือน 

๓.๑๒ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะตรวจการผลิตภัณฑ์ฮาลาล   หรือคณะทํางานตรวจสอบวัตถุดิบ 
กระบวนการผลิต  และสถานประกอบการโดยไม่มีการนัดหมายล่วงหน้าเป็นระยะเวลาตามความ
เหมาะสม และหรือให้สุ่มตรวจผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับรองฮาลาลหรือได้ถูกยกเลิกฮาลาลแล้วตาม
ท้องตลาดท่ัวไป  และให้รายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบหรือพิจารณา 

๕. เกณฑ์การรับรองโรงเชือดและโรงชําแหละตามมาตรฐานฮาลาล 
โรงเชือดและโรงชําแหละท่ีต้องผ่านหลักเกณฑ์การตรวจประเมินโรงเชือดและโรงชําแหละตามมาตรฐานฮาลาล 

จํานวน ๗๗ ข้อ 

๖. เง่ือนไขการรับรอง 
๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดีกรมปศุสัตว์จะมอบใบรับรองโรงเชือดและโรงชําแหละโรงเชือดและโรงชําแหละ

ตามมาตรฐานฮาลาลแก่ผู้ประกอบการท่ีผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ฯ และเง่ือนไขท่ีกําหนด โดยมี
ระยะเวลาในการรับรอง ๑ ปี นับจากวันท่ีออกใบรับรอง 

๒. กรณีท่ีผู้ประกอบการไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน คณะทํางานฯต้องแจ้งข้อบกพร่องให้ผู้ประกอบการทราบ 
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จ จึงแจ้งคณะทํางานฯ เข้าตรวจประเมินใหม่  

๓. ผู้ประกอบการต้องส่งวัตถุดิบ หรือสินค้าสําเร็จรูป เพ่ือทดสอบการปนเป้ือนสิ่งต้องห้ามโดยห้องปฏิบัติการ 
ท่ีได้รับการยอมรับ เม่ือคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลกระทบต่อการรับรอง หากผลการทดสอบ
พบว่ามีการปนเป้ือนสิ่งต้องห้าม ให้ฝ่ายกิจการฮาลาลยกเลิกคําขอรับรองฮาลาล ดังกล่าวทันที 

๔. ผู้ประกอบการต้องมีการผลิต หรือบริการฮาลาลตามเอกสารท่ีแจ้งขอรับรองใหม่ ขอเพ่ิม หรือต่ออายุเม่ือ
คณะกรรมการตรวจรับรอง ณ สถานประกอบการ 

๕. เม่ือได้รับใบคําร้องขอให้มีการแก้ไขและป้องกัน (CAR) ซ่ึงพบข้อบกพร่องจากการตรวจรับรองฮาลาลในระดับ
ความรุนแรงมาก (Major) และรุนแรงน้อย (Minor) ผู้ประกอบการต้องส่งแผนการแก้ไขและป้องกัน
ข้อบกพร่องดังกล่าว ภายใน ๑๕ วัน นับต้ังแต่ท่ีมีการตรวจรับรอง 

๖. ผู้ประกอบการต้องแก้ไขข้อบกพร่องท่ีได้รับหลักฐานการแก้ไขท่ีแล้วเสร็จให้ฝ่ายกิจการฮาลาล ไม่เกิน ๓๐ วัน 
นับต้ังแต่วันท่ีมีการตรวจรับรอง และบันทึกจากการแก้ไขต้องได้รับการจัดเก็บ 

๗. ในกรณีท่ีพบข้อบกพร่องรุนแรง (Major) ท่ีมีผลต่อการรับรองฮาลาลและคณะกรรมการตรวจรับรองพิจารณา
ว่าต้องมีการตรวจติดตามผลการแก้ไข (Follow up Audit) ผู้ประกอบการต้องอํานวยความสะดวกในการตรวจ 
ติดตามดังกล่าว 

๘. ในกรณีท่ีคณะกรรมการได้มีการตรวจติดตามผลการแก้ไข (Follow up Audit) แล้วพบว่า ผลการแก้ไขไม่สามารถ 
ยอมรับได้ ซ่ึงส่งผลต่อความน่าเชื่อถือต่อการรับรองและความเชื่อม่ันในการผลิตผลิตภัณฑ์และการบริการฮาลาล 
ของผู้ประกอบการ ให้คณะกรรมการออกใบคําร้องขอให้มีการแก้ไขใหม่ หรือพิจารณายกเลิกเป็นรายกรณี 

๙. ให้คณะผู้ตรวจ ฝ่ายกิจการฮาลาลรวบรวมสรุปผลการแก้ไขข้อบกพร่อง เสนอประธานฝ่ายกิจการฮาลาลเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติการรับรอง และนําเสนอรายงานผลการตรวจรับรองฮาลาลต่อคณะกรรมการพิจารณาเพ่ือ
เห็นชอบทุกเดือน 

๑๐. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะตรวจการผลิตภัณฑ์ฮาลาล หรือฝ่ายกิจการฮาลาลตรวจสอบวัตถุดิบ 
  กระบวนการผลิต และสถานประกอบการโดยไม่มีการนัดหมายล่วงหน้าเป็นระยะเวลาตามความเหมาะสม  
  และหรือให้สุ่มตรวจผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับรองฮาลาล หรือได้ถูกยกเลิกฮาลาลแล้วตามท้องตลาดท่ัวไป และให้ 
  รายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบหรือพิจารณา 
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๑๑. กรณีมีการร้องเรียนเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ฮาลาลท่ีได้รับการตรวจรับรอง  ซ่ึงคณะกรรมการมีมติว่าต้องได้รับ 
  การตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สําหรับผู้ประกอบการทุกขนาดอุตสาหกรรม ให้คิดค่าธรรมเนียมเท่าการตรวจ 
  รับรอง 

๑๒. การขอต่ออายุหนังสือรับรอง ให้ยื่นคําขอก่อนหนังสือรับรองหมดอายุอย่างน้อย ๖๐ วัน และชําระค่าธรรมเนียม  
  การตรวจสอบการต่ออายุตามอัตราท่ีกําหนด หากไม่ยื่นคําขอตามกําหนด ต้องดําเนินการขอรับรองใหม่ 

๑๓. ผู้ประกอบการจะต้องแจ้งขอยกเลิกการรับรองและใช้เครื่องหมายฮาลาลต่อคณะกรรมการอิสลามกลางแห่ง 
  ประเทศไทยเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนกําหนดการต่ออายุ ภายใน ๖๐ วัน และเผยแพร่ให้ผู้บริโภคทราบท่ัวกัน 

๑๔. ผู้ประกอบการท่ียื่นคําขอรับรองหรือขอต่ออายุ หากไม่ดําเนินการใดๆ ตามคณะกรรมการแจ้งภายใน ๖๐ วัน  
  นับต้ังแต่วันท่ีมีการยื่นเอกสารขอรับรอง ให้ยกคําขอนั้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีชําระไว้ 
  แต่อย่างใด 

๑๕. กรณีไม่ต่ออายุรับรองเกิน ๖๐ วันหลังจากวันท่ีหมดอายุ หรือไม่มีการดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องท่ีพบจาก 
  การตรวจรับรอง ตามระยะเวลาท่ีกําหนด คณะกรรมการอาจยกเลิกการรับรองฮาลาลและอาจไม่ได้รับการ 
  รับรองฮาลาลอย่างน้อย ๑ ปี 

๑๖. ในกรณีขอใหม่ สําหรับผู้ประกอบการท่ีถูกแจ้งยกเลิกหรือขอยกเลิกการรับรองและพักใช้เครื่องหมายรับรอง 
  ฮาลาล ให้ยื่นเอกสารขอรับรองต่อคณะกรรมการภายใน ๖๐ วัน ก่อนครบกําหนด ๑ ปี เพ่ือเตรียมความพร้อม  
  ตามเอกสารฉบับนี้ 

๑๗. กรณีท่ีมีประกาศยกเลิกการรับรองสถานประกอบการ ให้ฝ่ายกิจการฮาลาลรายงานคณะกรรมการกลาง 
  อิสลามแห่งประเทศไทยภายใน ๑๕ วันทําการ เพ่ือให้ประกาศยกเลิกหนังสือให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล 
  ทันที 

๑๘. ผู้ประกอบการท่ีถูกยกเลิกรับรองฮาลาลหรือขอยกเลิกการใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลจะต้องเก็บผลิตภัณฑ์ 
  ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลในท้องตลาดท่ัวไปให้หมดภายใน ๙๐ วัน และแจ้งให้คณะกรรมการทราบเป็น 
  ลายลักษณ์อักษร หากพบมีการร้องเรียนเนื่องจากสินค้าท่ีถูกยกเลิกฮาลาล ให้คณะกรรมการมีอํานาจ 
  ดําเนินการต่อผู้ขอรับรองฮาลาลตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค้าท่ีไม่ 
  ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๙. ผู้ประกอบการท่ีขอให้รับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลมีสิทธิ์ยื่นคําร้องคัดค้านการไม่รับรองต่อคณะกรรมการ ภายใน  
  ๓๐ วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งผลการพิจารณายกเลิก และหรือให้ฝ่ายกิจการฮาลาลดําเนินการตรวจรับรองใหม่  
  หากผลการพิจารณาไม่รับรองซํ้าเดิม ให้นําความตาม ๑๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลมคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ  
  ถือเป็นท่ีสุด 

๒๐. ให้คณะกรรมการประกาศการรับรองและยกเลิกการรับรองเพ่ือเผยแพร่ให้ทราบโดยท่ัวกัน หากยกเลิกการ 
  รับรอง ให้แจ้งหน่วยงานตามกฎหมายดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 

๒๑. หากผู้ประกอบการกระทําผิดตามข้อ ๑๕ ซํ้าอีกหลักจากการรับรอง หรือให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลใหม่  
  คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาการรับรองอีกต่อไป 
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อนุมัติ 

แก้ไข หรือ ยกเลิก 

อนุมัติ 

เครื่องหมายรับรองฮาลาล 
 

หนังสือรับรองฮาลาล 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

เอกสารการขอรับรอง 

การตรวจสอบ ณ สํานักงาน* 

ผู้ประกอบการ 

โปรแกรมการตรวจรับรอง 

สกอท. 

การตรวจรับรองสถานประกอบการ 

ชําระค่าธรรมเนียม 

การอบรมฮาลาล 

มติคณะกรรมการ 

ยกเลิก 

การส่งตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ** 

แผนผังการขอหนังสือรับรองฮาลาลและเคร่ืองหมายรับรองฮาลาล 

หมายเหตุ : ๑. สํานักงาน* หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หรือสํานักงาน 

                   คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด 

               ๒. การส่งตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ** หมายถึง ผูป้ระกอบการต้องส่งตัวอย่างวัตถุดบิ หรือสินค้า
สําเรจ็รูป เพ่ือทดสอบการปนเป้ือนสิ่งต้องห้ามโดยห้องปฏิบัติการท่ีได้รับการยอมรับ  

               ๓. สกอท. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
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ผลิตภัณฑ์ฮะรอม (ห้าม) สําหรับผลิตภัณฑ์และสิ่งที่ได้จากวัตถุดิบหรือส่วนประกอบดังต่อไปน้ี 
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 เว้นแต่พิษหรืออันตรายดังกล่าวได้ถูกกําจัดออกระหว่างกระบวนการ  

  ผลิตแล้ว 
๑๑. สัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์ประเภทนกท่ีไมได้ถูกเชือดถูกต้องตามบทบัญญัติอิสลาม 
๑๒. เลือดท่ีมาจากการเชือดหรือไหลออกจากร่างกาย 
๑๓. อาหารท่ีได้จากพืชท่ีมีพิษหรือทําให้มึนเมาหรือเป็นอันตราย เว้นแต่เม่ือสารดังกล่าวได้ถูกกําจัดออกระหว่าง 

  กระบวนการผลิตแล้ว 
๑๔. อาหารและเครื่องด่ืมท่ีก่อให้เกิดความมึนเมา 
๑๕. เครื่องด่ืม แร่ธาตุจากธรรมชาติ และวัตถุเคมีทุกชนิดท่ีมีเป็นพิษและก่อให้เกิดอันตราย 
๑๖. อาหารและเครื่องด่ืมท่ีมีส่วนประกอบอาหารท่ีได้จากการดัดแปรพันธุกรรม (Genetically Modified  

  Orgamisms : GMOs) จากสารพันธุกรรมของสัตว์ท่ีไม่อนุญาตตามบทบัญญัติอิสลาม 
๑๗. วัตถุเจือปนอาหารหรือส่วนผสมอาหารท่ีมาจากแหล่งข้างต้นต้ังแต่ ๑-๑๖ 

ข้อกําหนดเก่ียวกับนยิส   
๑. นยสิชนิดเบา ได้แก่ ปัสสาวะของเด็กผู้ชายซ่ึงอายุไม่ถึง ๒ ขวบ ไม่ได้กินหรือด่ืมสิ่งอ่ืนใดท่ีทําให้อ่ิมนอกจากน้ํานม 
๒. นยิสชนิดปานกลาง ได้แก่ สิ่งท่ีไม่อยู่ภายใต้ นยิสชนิดเบา หรือนยิสชนิดหนัก โลหิต น้ําหนอง น้ําเหลือง อาเจียน  

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. วิธีล้างนยิสปานกลาง ให้ชําระนยิสออกให้หมดเสียก่อน แล้วล้างด้วยน้ําสะอาดให้ไหลผ่านอย่างน้อย ๑ ครั้ง 

ให้ท่ัวถึงทุส่วนท่ีเปรอะเป้ือนนยิส โดยต้องทําให้สี กลิ่น รส ของนยิสนั้นหมดไป และในทางท่ีดีให้ล้างเพ่ิมเป็น 
๓ ครั้ง 

๓. วิธีล้างนยิสชนิดหนัก ให้ชําระนยิสออกให้หมดก่อน แล้วล้างด้วยน้ําสะอาดให้ไหลผ่าน ๗ ครั้ง แต่ ๑ ใน ๗ ครั้ง 
นั้น ต้องเป็นน้ําดินท่ีสะอาดตามบทบัญญัติอิสลามและมีสภาพขุ่นแขวนลอย หรือน้ําดินสอพองและแนะนํา
ให้ใช้น้ําดินล้างในครั้งแรก 
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การเชือดสัตว์  
การเชือดสัตว์ท่ีอนุญาตตามบทบัญญัติอิสลามต้องแยกออกจากสัตว์ท่ีไม่อนุญาตอย่างเด็ดขาด ตามหลักเกณฑ์

ต่อไปนี้ 
๑. การเชือดต้องกระทําโดยมุสลิม มีสุขภาพจิตสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อท่ีสังคมรังเกียจ และมีความรู้ความเข้าใจ

ในวิธีการเชือดสัตว์ตามบทบัญญัติอิสลาม ต้องใช้อุปกรณ์ ท่ีมีคมทําการเชือด และมีการทําความสะอาด ด้วย
น้ําไหลผ่านในระหว่างการเชือดอย่างเพียงพอ 

๒. สัตว์ท่ีจะนํามาเชือดต้องเป็นสัตว์ท่ีศาสนาอนุมัติให้เชือด และรับประทานได้ตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม 
๓. การลําเลียงขนส่งสัตว์ท่ีจะเชือด ต้องไม่ปะปนกับสัตว์ท่ีต้องห้ามตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม 
๔. ไม่กระทําการทารุณสัตว์ก่อนการเชือด 
๕. การเชือดต้องใช้อุปกรณ์ท่ีมีคมในการเชือด 
๖. ให้กล่าวนามอัลเลาะห์ ซุบฮานะฮูวะดะอาลา ขณะเริ่มเชือด ก่อนท่ีจะเชือดสัตว์ต้องกล่าวคําว่า “บิสมิลลาฮ.” 
๗. ผู้เชือดควรหันหน้าไปทางกิบลัด 
๘.  ผู้เชือดต้องเชือดสัตว์โดยต่อเนื่องในคราวเดียว และเชือดให้หลอดลม หลอดอาหารและเส้นเลือดสองข้าง

ลําคอขาดจากกัน โดยใช้มีดหรือเครื่องมือท่ีคมและไม่ควรยกออกจากลําคอสัตว์ขณะทําการเชือดสัตว์ 
๙.  สัตว์จะต้องตายเพราะการเชือดเท่านั้น และต้องปล่อยสัตว์นั้นให้ตายสนิทเอง ก่อนนําไปดําเนินการอย่างอ่ืน 

ไม่แนะนําให้เชือดสัตว์ปีกโดยใช้เครื่องเชือดกล เว้นแต่กรณีท่ีจําเป็น การกระทําดังกล่าวต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย 

๑๐.  กระบวนการลวกสําหรับสัตว์ปีก ต้องทําหลังจากการท่ีสัตว์ตายหลักจากการเชือดเท่านั้น 
๑๑.  ไม่แนะนําทําให้สัตว์สลบหรือหมดสติก่อนการเชือด (Stunning) เว้นแต่กรณีท่ีจําเป็น การกระทําดังกล่าว

ต้องเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้บทบัญญัติศาสนาอิสลาม หากมีข้ันตอนการทําให้สลบ (Stunning) ในระหว่างการเชือด 
ผลท่ีได้สัตว์ต้องหมดสติเพียงชั่วคราว รูปแบบการทําให้สลบนั้นต้องไม่ใช้วิธีการแทงหรือทุบตีทําให้อวัยวะของ
สัตว์เป็นแผลถาวร พิการ หรือมีแนวโน้มทําให้สัตว์เสียชีวิต และสูญสิ้นลักษณะท่ีเป็นปกติของสัตว์ไป 

๑๒. การทําให้สลบสําหรับโรงงานเชือดสัตว์ปีกด้วยกระแสไฟฟ้า (Electric Stunning) อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะ 
Water bath Stunner ท่ีมีการให้กระแสไฟผ่านท่ีหัวสัตว์เท่านั้น 

๑๓. การเก็บรักษา การขนส่ง และการนําออกจําหน่ายต้องไม่ปะปนกับสิ่งต้องห้ามตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม 
๑๔.  ผลกระทบอ่ืนๆ ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําหรือระเบียบคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย 

อัตราค่าธรรมเนียม 
 ฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจึงออกประกาศ “แนวทางปฏิบัติการขอใช้
เครื่องหมายรับรองฮาลาล และการใช้เครื่องหมายฮาลาลบนผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์” ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือเป็น 
แนวทางการปฏิบัติของฝ่ายกิจการฮาลาล สํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
 ผลิตภัณฑ์ฮาลาล หมายถึง สิ่งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติหรือสิ่งท่ีผลิตข้ึนตามข้ันตอนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
ฮาลาล และหมายความรวมถึง การผลิต การบริการ การจําหน่าย ท่ีไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม  
 ผลิตภัณฑ์การเชือดสัตว์ และการจําหน่ายเป็นตัว อัตราค่าธรรมเนียม ๕๐๐ บาท 
และให้พิจารณาผลิตภัณฑ์ตามการชําแหละชิ้นส่วน อัตราค่าธรรมเนียมรายการละ ๕๐๐ บาท ตามรายการดังนี้ 

๑. ประเภทชิ้นส่วนอก    อัตราค่าธรรมเนียม ๕๐๐ บาท 
๒. ประเภทน่อง     อัตราค่าธรรมเนียม ๕๐๐ บาท 
๓. สะโพก      อัตราค่าธรรมเนียม ๕๐๐ บาท 
๔. น่องติดสะโพก     อัตราค่าธรรมเนียม ๕๐๐ บาท 
๕. ปีกและชิ้นส่วนปีก    อัตราค่าธรรมเนียม ๕๐๐ บาท 
๖. ตูดไก่      อัตราค่าธรรมเนียม ๕๐๐ บาท 
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๗. ขาและชิ้นส่วนจากขา    อัตราค่าธรรมเนียม ๕๐๐ บาท 
๘. มันไก่/หนังไก่     อัตราค่าธรรมเนียม ๕๐๐ บาท 
๙. เศษเนื้อ/เนื้อบด     อัตราค่าธรรมเนียม ๕๐๐ บาท 
๑๐. คอและหัว     อัตราค่าธรรมเนียม ๕๐๐ บาท 
๑๑. โครงไก่      อัตราค่าธรรมเนียม ๕๐๐ บาท 

 
๑๒. เครื่องในและชิ้นส่วนเครื่องใน   อัตราค่าธรรมเนียม ๕๐๐ บาท 
๑๓. ชิ้นส่วนอ่ืนๆ     อัตราค่าธรรมเนียม ๕๐๐ บาท 

กรณีชิ้นส่วนจากเนื้อหรือเครื่องใน โค กระบือ แพะ หรือแกะ ให้พิจารณาเป็นรายผลิตภัณฑ์ 
๑. เนื้อ/ชิ้นส่วนเนื้อ     อัตราค่าธรรมเนียม ๕๐๐ บาท 
๒. ชิ้นส่วนเครื่องใน     อัตราค่าธรรมเนียม ๕๐๐ บาท 
๓. ชิ้นส่วนอ่ืนๆ     อัตราค่าธรรมเนียม ๕๐๐ บาท 

 


