
ข้อปฏิบัติส าหรับสถานประกอบการที่ขอรับรองฮาลาล 
 

1. สถานประกอบการ 
 สถานประกอบการที่มีความประสงค์จะขอรับรองฮาลาล ต้องสะอาดตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และมาตรฐานอื่นๆที่

ควบคุมสถานประกอบการ 
 

2. วัตถุดิบ/ส่วนประกอบของผลติภัณฑ์ และการเก็บรักษา 
 วัตถุดิบและส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตต้องเป็นสิ่งที่ศาสนาอิสลามอนุญาตให้บริโภคได้และไม่เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค 

โดยแสดงหนังสือรับรองฮาลาลหรือคุณสมบัติยืนยัน 
 วัตถุดิบที่เตรียมไว้ใช้ในการผลิตต้องเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่สะอาดไม่มีสัตว์เข้าไปเก่ียวข้องด้วย เช่น สุนัข แมว และอื่นๆ 
 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล ต้องเก็บรักษาแยกจากสิ่งที่ไม่ฮาลาลโดยเด็ดขาด 
 

3. การล้างวัตถุดิบและน้้าที่ใช้ล้าง 
 การล้างวัตถุดิบและส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตเมื่อล้างน้้าโดยการจุ่ม หรือน้้าขังในภาชนะ และต้องล้างน  าสะอาดที่ไหล

ผ่านวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบที่ใช้โดยทั่วถึงในการล้างครั้งสุดท้าย น้้าที่ใช้ล้างไหลผ่านกระบวนการนี้แล้วจะน้ามาใช้ล้าง
วัตถุดิบหรือสิ่งอื่นที่จะใช้ในการผลิตอีกไม่ได้ 

 

4. การล้างอุปกรณ์ในการผลิต 
 อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทุกชนิดถ้าใช้ในการผลิตที่ไม่ฮาลาลมาก่อน ต้องได้รับการล้างท้าความสะอาดตาม

หลักการศาสนาอิสลามก่อน จึงจะใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลได้ 
 อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลจะใช้ และเก็บรักษาปะปนกับอุปกรณ์ในการผลิตสิ่งที่ไม่ฮาลาลไม่ได้โดยเด็ดขาด 
 

5. สถานที่ที่ใช้ในการผลิตผลติภณัฑ์ 
 สถานที่ผลิตอาหารผลิตภัณฑ์ฮาลาล ต้องไม่ปะปนกับการผลิตสิ่งที่ไม่ฮาลาล โดยแยกออกจากการผลิตสิ่งที่                 

ไม่ฮาลาลอย่างชัดเจน เช่น มีก้าแพงกั้น หรือแยกโรงงาน 
 สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล ต้องไม่มีสัตว์เลี้ยงเข้าไปเกี่ยวข้องในบริเวณการผลิต หรือน้าอาหารเครื่องดื่ม                

และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ฮาลาลเข้าไปอย่างเด็ดขาด 
 

6. พนักงาน 
 พนักงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ฮาลาลโดยเด็ดขาด เช่น เนื้อสุกร และแอลกอฮอล์            

หรือสัมผัสกับสุนัขขณะหยุดพักผ่อน 
 สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล ต้องไม่มีสัตว์เลี้ยงเข้าไปเกี่ยวข้องในบริเวณการผลิต หรือน้าอาหารเครื่องดื่ม               

และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ฮาลาลเข้าไปอย่างเด็ดขาด 
 

7. การเก็บรักษาผลติภัณฑ์/การขนส่ง 
 ผลิตภัณพ์ที่ผลิตแล้ว ต้องเก็บรักษาออกจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ฮาลาลโดยเด็ดขาด ถึงแม้ว่าจะแยกอยู่ในกล่องบรรจุภัณฑ์แล้ว

ก็ตาม 
 การขนส่งผลิตภัณฑ์ฮาลาล ต้องแยกออกจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ฮาลาลโดยเด็ดขาด 
 
 
 



8. การจัดจ้าหน่าย 
 ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตแล้วต้องเก็บรักษาแยกออกจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ฮาลาลโดยเด็ดขาด ถึงแม้ว่าจะแยกอยู่ในกล่อง           

บรรจุภัณฑ์แล้วก็ตาม 
 การจัดจ้าหน่ายโดยการไม่มีบรรจุภัณฑ์ หรือน้าบรรจุภัณฑ์ออก ต้องแจ้งให้ฝ่ายกิจการฮาลาลส้านักงานคณะกรรมการ

อิสลามประจ้ากรุงเทพมหานครทราบ ในฐานะผู้ควบคุมดุแลการให้การรับรองฮาลาล โดยจะต้องให้พนักงานขาย        ที่
เป็นมุสลิมดูแลให้ถูกต้องตลอดเวลา 

 

9. การให้บริการอาหารฮาลาล สา้หรับร้านอาหาร หรือครัวอาหารฮาลาล 
 สถานที่บริการอาหารฮาลาลต้องไม่ปะปนกับการบริการสิ่งที่ไม่ฮาลาลทุกชนิด เช่น ไม่บริการอาหารร่วมกับเครื่องดื่ม   ที่มี

แอลกอฮอล์ หรือการแสดงอนาจารต่างๆ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GELATIN : ที่ผลิตจารสัตว์ทีไ่ม่ได้รับการเชอืดโดยถูกต้องตามหลกัการศาสนาอิสลาม หรือสัตวท์ี่ไม่ฮาลาล  
                    เมื่อน ามาผสมในการผลิต จะท าให้ผลติภัณฑ์ที่ได้ไม่ฮาลาล  
CAPSULE : ที่ผลิตมาจาก Gelatin ที่ไม่ฮาลาล ถือเป็นสิ่งที่ไม่ฮาลาล 



 

ขั นตอนการยื่นค าขอรับรองฮาลาลและการออกหนังสือรับรองฮาลาล 
 

1. สถานประกอบการยื่นค้าขอตามแบบของคณะกรรมการอิสลามประจ้ากรุงเทพมหานคร จ้านวน 3 ชุด ตัวจริง 1 ชุด      
ส้าเนา 2 ชุด พร้อมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ละ 6 ชิ้น และฉลากผลิตภัณฑ์ชนิดละ 1 ฉบับ (ติดบนกระดาษ เอ4) 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค้าขอและเอกสารประกอบการขอรับรองฮาลาล 
3. รับแจ้งก้าหนดวัน เวลา การตรวจสถานประกอบการ และรายนามกรรมการตรวจรับรองฮาลาล 
4. สถานประกอบการช้าระค่าธรรมเนียมการขอรับรองฮาลาลและค่าพาหนะในการเดินทาง ก่อนก้าหนดวันตรวจ 
5. คณะกรรมการตรวจรับรองฮาลาลตรวจสถานประกอบการ โดยตรวจสอบด้านกายภาพ และด้านชีวภาพ 
6. กรณีวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตและผลิตภัณฑ์ อาจมีสิ่งต้องห้ามตามหลักการศาสนาอิสลาม ต้องส่งตัวอย่าง วัตถุดิบ และ

ผลิตภัณฑ์ตรวจสอบที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ฮาลาลอาเซียน คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 

7. ฝ่ายกิจการฮาลาล รายงานผลการตรวจรับรองฮาลาลต่อที่ประชุมคณะกรรมการอิสลามประจ้ากรุงเทพมหานคร เพื่อขอ
อนุมัติการรับรองฮาลาลโดยมีประชุมเดือนละ 1 คร้ัง 

8. เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการอิสลามประจ้ากรุงเทพมหานคร มีมติอนุมัติรับรองฮาลาล ฝ่ายกิจการฮาลาลออกหนังสือ
รับรองฮาลาลให้สถานประกอบการ 

9. สถานประกอบการช้าระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองฮาลาล 
10. การขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล ฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการอิสลามประจ้ากรุงเทพมหานคร ยื่นเรื่องการขอใช้

เครื่องหมายรับรองฮาลาลให้แก่สถานประกอบการ ต่อคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เอกสารในการขอใช้
เครื่องหมายรับรองฮาลาลประกอบด้วย 

เอกสารค้าร้องขอรับรองฮาลาลของสถานประกอบการ 
ส้าเนาหนังสือรับรองฮาลาล 
สรุปผลการตรวจสถานประกอบการ 

 

หมายเหตุ -  ผู้ประกอบการต้องมีที่ปรึกษา และหรือที่ปรึกษาพิเศษประจ้าสถานประกอบการ และจ่ายค่าตอบแทนตามข้อบังคับ
ที่คณะกรรมการก้าหนด 
 -  กรณีที่เจ้าหน้าที่ขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารองรับฮาลาล หากมิได้รับการติดต่อหรือด้าเนินการ
ใดๆ จากสถานประกอบการภายในระยะเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ตรวจสถานประกอบการ ฝ่ายกิจการฮาลาล จะยกเลิกการร้อง
ขอรับรองฮาลาลดังกล่าว และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมและค่าพาหนะ 
 -  การตรวจสถานที่ผลิตของสถานประกอบการ จะตรวจครั้งละ 30-45 ผลิตภัณฑ์ หากผลิตภัณฑ์มากกว่านี้จะเป็นการ
ตรวจติดตามหรือแล้วแต่กรณี 
 -  กรณีการขอต่ออายุ ให้ยื่นเอกสารก่อนหนังสือรับรองฮาลาลจะหมดอายุ 60 วัน ถ้าเกินก้าหนดวันหมดอายุการ
รับรอง ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นกรณีขอใหม่ 
 

ติดต่อประสานงานได้ที่ 
 
 
 
 

 
 
 

ฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการอิสลามประจ ากรุงเทพมหานคร 
อาคารหอประชุม ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาต ิเฉลิมพระเกียรติ 

45 หมู่ 3 ถนนคลองเกา้ แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 
โทร. 0-2949-4184, 0-2949-4259, 0-2949-4330, 0-2989-7108 ต่อ 14, 15 โทรสาร ตอ่ 25, 26 



 
 

ก าหนดคา่ธรรมเนยีม 
 

อัตราค่าธรรมเนียม 
 

รายการ 
ค่าธรรมเนียม 
(เดิม) 

ค่าธรรมเนียม/ปรับใหม ่
หมายเหตุ 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

1.การตรวจสอบ 

  1.1 ขอใหม่  
10,000 10,000 15,000 20,000 

 

  1.2 ขอต่ออาย ุ 8,000 10,000 15,000 20,000  

  1.3 ขอเพิ่มผลิตภัณฑ ์ 5,000 5,000 7,500 10,000  

  1.4 เมื่อมีการร้องเรียน    
        หรือการตรวจสอบ 

        ติดตามผล 

5,000 5,000 7,500 10,000 

 

  1.5 การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ ์ ให้ผู้ขอเป็นผู้เสียคา่ใช้จ่ายทั้งสิ้น 
  1.6 ค่าพาหนะ 2,000 2,500 2,500 2,500  

  1.7 ให้สถานประกอบการ 

        เป็นผู้จ่ายค่าตอบแทน 

        ที่ปรึกษาประจ าสถาน 

        ประกอบการ ข้ันต่ า 

        เดือนละ 

1,500 1,500 1,500 1,500 
ปีละ 
18,000 

 
2. หนังสือรับรองฮาลาล และหนังสือส าคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล 

      หนังสือรับรองฮาลาลที่ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด เป็นผู้ออกให้ 
 

2.1 หนังสือรับรองฮาลาล  ฉบับละ     1,000 บาท 
 

      หนังสือส าคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลที่ส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
      เป็นผู้ออกให้ 
2.2 หนังสือส าคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล  รายการละ     500  บาท 
2.3 หนังสือส าคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล  
      (ฉบับภาษาไทย,อังกฤษ,อาหรับ)  ฉบับละ     500   บาท 
      และหากแยกฉบับละ 1 รายการ ค่าธรรมเนียม ฉบับละ     500  บาท 
2.4 เอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลเพ่ือส่งออก (ฮ.ล.2) 
      ซึ่งรับรองโดย ส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย  
       รายการละ     500  บาท 

 
       
 
 
 

 


