
เขียนที.่................................................................... 
 

วันที่.................เดือน.......................................พ.ศ..................... 
เรื่อง เชิญตรวจผลิตภัณฑ์เพ่ือขอต่ออายุการรับรองฮาลาล 
เรียน ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คณะกรรมการอิสลามประจ ากรุงเทพมหานคร 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนาหนังสือรับรองฮาลาลของผลิตภัณฑ์ฉบับที่ต้องการต่ออายุ 
  2. บัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ขอรับรองฮาลาล (ตามแบบฟอร์มที่แนบ) 
  3. รายการเครื่องปรุงและสิ่งผสมอาหาร (ตามแบบฟอร์มที่แนบ) 
  4. ส าเนาหนังสือรับรองฮาลาลจาก Supplier  
  5. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพ่ือประกอบการพิจารณา 
  6. เอกสารแต่งตั้งบุคคลเพื่อท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาฝ่ายกิจการฮาลาล 
  7. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ประกอบการผลิต 
 ด้วย.............................................ตั้งอยู่เลขท่ี..................ตรอก/ซอย..............................ถนน...............................
แขวง....................................เขต.........................................กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ด าเนินการผลิต..................................
ภายใต้เครื่องหมายการค้า.................................................สถานที่ผลิตตั้งอยู่เลขท่ี................ตรอก/ซอย............................
ถนน..................................แขวง.....................................เขต..................................... กรุงเทพฯ ที่อยู่ส าหรับออกใบเสร็จ
เลขที่.....................................................................ที่อยู่ส าหรับส่งเอกสารเลขที่..................................................................
ส่งถึงคุณ...................................................ท าการผลิต/จ าหน่าย  ผลิตภัณฑ์เพ่ือบริโภคถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามโดย
ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอิสลามประจ ากรุงเทพมหานคร ตามหนังสือรับรองฮาลาลเลขที่ .........................
จ านวน...........รายการ  ซึ่งหมดอายุในวันที่...............เดือน.............................พ.ศ. ......................... ตามความละเอียด
ทราบแล้วนั้น 
  ในการนี้ ขอเชิญฝ่ายกิจการฮาลาล  คณะกรรมการอิสลามประจ ากรุงเทพมหานคร ได้ท าการตรวจการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทุกขั้นตอน  เพ่ือรับรองว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผลิตได้ถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม โดยขอให้
ออกหนังสือรับรองฮาลาลและการใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลให้กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต่อไป  ทั้งนี้ ผู้ขอจะปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะ หลักการ บทบัญญัติของศาสนาอิสลาม และระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศ
ไทย ว่าด้วยการรับรองฮาลาล  พ.ศ. 2548 ทุกประการ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและด าเนินการต่อไป 
 

                        ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(.......................................) 
ต าแหน่ง....................................... 

 
ติดต่อโดยตรงท่ีคุณ....................................... 
โทรศัพท.์..................โทรสาร........................ 
หมายเหตุ - การขอต่ออายุให้ยื่นก่อนหนังสือรับรองฮาลาล จะหมดอายุ 60 วัน มิฉะน้ัน จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมกรณีขอใหม่ 

  - เอกสารท่ีน ามายื่นต้องจัดท าเป็น 3 ชุด พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง    
     - ค าขอต่ออายุฉบับน้ีให้ใช้หัวกระดาษของสถานประกอบการพร้อมประทับตรา 



เขียนที่.......................................................................... 
วันที่................เดือน....................................พ.ศ......................... 

เร่ือง เชิญตรวจผลิตภัณฑ์เพื่อขอเพิ่มเติมการรับรองฮาลาล 
เรียน ประธานฝา่ยกิจการฮาลาล  คณะกรรมการอิสลามประจ ากรุงเทพมหานคร 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนาใบส าคัญการขอขึ้นทะเบียนต ารบัอาหารแบบ อ.17,อ.18 และแบบ สบ.5 

2. บัญชีรายชื่อผลิตภัณฑท์ี่ขอรับรองฮาลาลเพิ่มเติม (ตามแบบฟอร์มที่แนบ) 
3. ส าเนาหนังสือส าคัญการแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจากกรมการทรัพย์สินทางปญัญา  

  4. ส าเนาใบส าคัญการใช้ฉลากอาหาร แบบ ฉ.1 พร้อมตัวอย่าง 
  5. หนังสือรับรองรายละเอียดกรรมวิธีการผลิต ขั้นตอนการผลติ วัตถุดิบที่ใช้เปน็ส่วนผสม 
  6. ส าเนาเอกสารสรุปวิเคราะหจ์าก อย. 
  7. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อประกอบการพิจารณา 
  8. ส าเนาหนังสือรับรองฮาลาลจาก Supplier 
  9. แผนที่แสดงที่ตัง้สถานทีป่ระกอบการผลิต 
  ด้วย............................................................ตั้งอยู่เลขที่........ตรอก/ซอย....................ถนน................................ 
แขวง...................................เขต..........................................กรุงเทพฯ  เป็นผูด้ าเนนิการผลติ/แบง่บรรจุ........................................
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า..............................................สถานที่ผลิต/แบง่บรรจุ ตั้งอยู่เลขที่.........ตรอก/ซอย................................ 
ถนน.......................แขวง.......................เขต......................กรุงเทพฯ  อยู่ส าหรับออกใบเสร็จเลขที่........................................... 
ที่อยู่ส าหรับส่งเอกสารเลขที่........................................................................................ส่งถึงคุณ..................................................  
 ท าการผลิต/แบ่งบรรจุ/จ าหน่าย  ผลิตภัณฑ์เพื่อบริโภคถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม  โดยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
อิสลามประจ ากรุงเทพมหานคร ตามหนังสือรับรองฮาลาลเลขที่...............จ านวน.......รายการ  มีความประสงค์ที่จะผลิต/แบ่ง
บรรจุ/จ าหน่าย  ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม จ านวน.........รายการ  ตามรายการที่แนบมานี้ 
  ในการนี้ ขอเชิญฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการอิสลามประจ ากรุงเทพมหานคร ได้ท าการตรวจการผลิต
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทุกขั้นตอน    เพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผลิตได้ถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม    โดยขอให้ออก
หนังสือรับรองฮาลาลและการใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลให้กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ผู้ขอจะปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
หลักการ บทบัญญัติของศาสนาอิสลาม และระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับรอง
ฮาลาล  พ.ศ. 2548 ทุกประการ 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและด าเนนิการต่อไป 
 

   ขอแสดงความนับถือ 
 

 

(.........................................) 
ต าแหน่ง......................................... 

 

 
ติดต่อโดยตรงท่ีคุณ................................................. 
โทรศัพท.์...................................โทรสาร............................... 
 

หมายเหตุ  - เอกสารท่ีน ามายื่นต้องจัดท าเป็น 3 ชุด พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                   - ค าขอเพิ่มเติมฉบับน้ีให้ใช้หัวกระดาษของสถานประกอบการพร้อมประทับตรา 



                                                  เขียนที.่...................................................... 
 .................................................................. 
 .................................................................. 

 

  วันที่...................เดือน...................................พ.ศ........................... 
 

เรื่อง ขอให้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเพ่ือท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาฮาลาลประจ าสถานประกอบการ 
 

เรียน ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการอิสลามประจ ากรุงเทพมหานคร 
 

  ด้วย (ชื่อ สถานประกอบการ)...............................................................ตั้งอยู่เลขท่ี............หมู่ที.่............
ซอย...................................ถนน.................................แขวง......................................เขต................................... กรุงเทพฯ 
(ผู้ผลิต/ผู้จ าหน่าย) ผลิตภัณฑ์.........................................................เครื่องหมายการค้า......................................................
ซึ่งท าการ (ผลิต/จัดจ าหน่าย/แบ่งบรรจุ) เพ่ือ (การบริโภค/การผลิต) ที่ถูกต้องตามหลักการอิสลาม ได้ขอรับรองฮาลาล 
จากคณะกรรมการอิสลามประจ ากรุงเทพมหานคร และขอใช้เครื่องหมายฮาลาลจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทย 
 

  ดังนั้น เพ่ือความถูกต้องตามระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย   ว่าด้วยการด าเนิน
กิจการฮาลาล พ.ศ.2552 หมวด 8 ข้อ 37 ระบุให้ผู้ประกอบการต้องมีที่ปรึกษาและหรือที่ปรึกษาพิเศษประจ าสถาน
ประกอบการ และจ่ายค่าตอบแทนตามข้อคับที่คณะกรรมการก าหนด จึงขอให้คณะกรรมการอิสลามประจ า
กรุงเทพมหานคร พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเพ่ือท าหน้าที่ปรึกษาด้านกิจการฮาลาลแก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ยินดีที่จะจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่ที่ปรึกษาฮาลาลเป็นรายเดือนๆ ละ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นประจ าทุกเดือนตามที่ที่
ปรึกษาสถานประกอบการเข้าปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  

       ขอแสดงความนับถือ 
 
  
     (.....................................................)  
      ต าแหน่ง......................................... 
 
 
 
 
ติดต่อโดยตรงที่คุณ........................................................ 
ต าแหน่ง.......................................................................... 
โทรศัพท์...........................................โทรสาร..........................................  
 



รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ขอรับรองฮาลาล “ฮาลาล” 
 

ชื่อสถานประกอบการ.............................................................................. 
 

 

ล าดับ ชื่อภาษาไทย/อังกฤษ เครื่องหมายการค้า เลขสารบบ(อย.) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

 
  ฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการอิสลามประจ ากรุงเทพมหานคร 



รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ขอใช้เครื่องหมาย  
 

ชื่อสถานประกอบการ.............................................................................. 
 

ขอให้ออกหนังสือส าคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ 
ล าดับ ชื่อภาษาไทย/อังกฤษ เครื่องหมายการค้า เลขสารบบ(อย.) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
  ฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการอิสลามประจ ากรุงเทพมหานคร 



ตารางการท าความสะอาดวัตถุดิบ 
 

ล าดับ ชื่อวัตถุดิบ วิธีการท าความสะอาด 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 
ฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการอิสลามประจ ากรุงเทพมหานคร 



ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ 
          

ชื่อผลิตภัณฑ.์............................................................................................................................ ................ 
ชนิดของภาชนะบรรจุ...............................................................................................................................  
ขนาดบรรจุ............................................................................................................................. .................. 

       

ส่วนประกอบ 
1. ...........................................................           11. ........................................................... 
2. ...........................................................           12. ........................................................... 
3. ...........................................................           13. ........................................................... 
4. ...........................................................           14. ........................................................... 
5. ...........................................................           15. ........................................................... 
6. ...........................................................           16. ........................................................... 
7. ...........................................................           17. ........................................................... 
8. ...........................................................           18. ........................................................... 
9. ...........................................................           19. ........................................................... 
10. ...........................................................          20. ........................................................... 

 

กรรมวิธีการผลิต 
                 

..................................................................................................... ......................................................................................... 

............................................................................................................................. .................................................................

............................................................................................................................. .................................................................

....................................................................................................................................................................... .......................

............................................................................................................ ..................................................................................

............................................................................................................................. .................................................................

............................................................................................................................. .................................................................

............................................................................................................................................................................... ...............

.................................................................................................................... ..........................................................................

......................................................................................................................... ..................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................................. 

........................................................ ................................................................................... ................................................... 

......................................................................................................................... ..................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................................. 

............................................................................................................................. ................................................................. 

.............................................................................................................................................. ................................................ 
 

 ฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการอิสลามประจ ากรุงเทพมหานคร 



 

ตารางแสดงขั้นตอนการท าความสะอาดอุปกรณ์การผลิต 
                         ชือ่สถานประกอบการ........................................................................... 
 

ล าดับ ชื่ออุปกรณ์การผลิต วิธีการท าความสะอาด ความถี่ 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 

ฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการอิสลามประจ ากรุงเทพมหานคร 



ตารางแสดงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 
     ชื่อผลิตภัณฑ์......................................................................................................... 
 

วัตถุดิบที่ใชใ้นการผลิต บริษัทจ าหน่ายวัตถุดิบ บริษัทผลิตวัตถุดิบ หนังสือรับรองฮาลาล 
หมายเหตุ 

ชื่อวัตถุดิบ เครื่องหมายการค้า ชื่อ ที่อยู่ ชื่อ ที่อยู่ HL.Code วันรับรอง วันหมดอายุ 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

ฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการอิสลามประจ ากรุงเทพมหานคร 



 
 

ถ.มิตรไมตรี 

ถ.รามอินทรา 

ถ.สุวินทวงศ์ 

ถ.ประชาร่วมใจ 

ถ.คลองเก้า 

ถ.ล าลูกกา
กา  

ถ.ไมตรีจิต 

ถ.นิมิตใหม่ 

ถ.คู้-คลองสบิ 

       สนง. 
เขตมนีบุร ี

มัสยิดกามาลุ้ลอิสลาม ป้อมต ารวจ 

สถานีต ารวจ 
นิมิตใหม ่

มัสยิดอัลฟาลาห์ 

ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม เฉลิมพระเกียรติ 
(สนง.คณะกรรมการอิสลามประจ ากรุงเทพมหานคร) 

น 

วัดล ากระดาน 

ร.ร.ศรีสุข 


 

 

  

 

ถ.ราษฎร์อุทิศ 

ถ.รามค าแหง ไปฉะเชิงเทรา 

ไปหนองจอก 

 

ถ.แยกบาแล 

วัดแสนสุข 

ไปรษณีย์มีนบุร ี

ถ.คลองเก้า 

ซอยนิมิตใหม่ 65 

สนง.คณะกรรมการอิสลามประจ ากรุงเทพมหานคร 
The office of Islamic Affairs Committee of Bangkok 
Metropolis 
45 ม. 3 ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก 
กรุงเทพฯ 10530 โทร.0-2949-2459,0-2949-4184 

ไปนครนายก 
ตลาดคลองแปด วัดธัญญะผล 

ถ.เทศบาล 

 มัสยิดดารุลมู่กร้อดร่อบีน 

  

กรมการปกครอง  

เวอร์ดแก๊ส 


