
กระบวนการรับรองและขอใช้เครื่องหมาย 

ขั้นที่ 1 เตรียมการ  

 ผู้ประกอบการยื่นความจ านงขอรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล 
 ที่ปรึกษาโครงการตรวจประเมินและให้ค าปรึกษาแนะ 
 จัดอบรมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถานประกอบการ 
 ผู้ประกอบการจัดท าระบบเอกสารและกระบวนการผลิตตามมาตรฐานอาหารฮา

ลาล 
 ผู้ประกอบการเตรยีมเอกสารตามที่สถาบันฯ ก าหนด 
 ที่ปรึกษาจัดท ารายงานสรุปการปรึกษาโครงการฯ 

ขั้นที่ 2 ยื่นค าขอและพจิารณาค าขอ 

1) ผู้ประกอบการยื่นค าขอรับการตรวจรับรองตอ่ส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลาม
แห่งประเทศไทย (สกอท) หรือส านักงานคณะกรรมการอสิลามประจ าจังหวัด(สกอจ) 
แล้วแต่กรณ ี

เอกสารเพื่อขอรับรองฮาลาล 

บุคคลธรรมดา (มีแรงมา้รวม 5-20 แรงม้า และ/หรือมคีนงาน 7-20 คน ยกเว้นโรงงานที่
มีมลภาวะ) 

 ส าเนาบัตรประชาชน 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ค าขอรับเลขสถานทีผ่ลติอาหารทีไ่ม่เขา้ข่ายโรงงาน 
 ค าขอขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร (อ.17) 
 ใบส าคัญการขึ้นทะเบยีนต ารับอาหาร (อ.18) 
 หนังสือส าคญัแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (คม.1) 
 ค าขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร สบ. 3 หรือ ส าเนาการใช้ฉลากอาหาร แบบ ฉ.1 
 แบบจดทะเบียนอาหาร (สบ.๕) 
 หนังสือแสดงรายละเอยีดวิธีการผลิต , ขั้นตอน , วัตถุดิบ , ส่วนผสม 
 ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างเพื่อประกอบการพิจารณาเบื้องต้น 
 แผนที่ตั้งโรงงาน 



นิติบุคคล 

 ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษทั 
 หนังสือรับรองจากส านกังานทะเบียนหุ้นสว่นบริษัท (อายไุม่เกิน 6 เดือน) 
 ใบอนุญาตตั้งโรงงานแบบ รง.2 หรือ รง.4 (ขึ้นอยู่กับขนาดของโรงงาน) 
 ใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2) 
 ค าขอขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร (อ.17) 
 ใบส าคัญการขึ้นทะเบยีนต ารับอาหาร (อ.18) 
 หนังสือส าคญัแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (คม.1) 
 ค าขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร สบ. 3 หรือ ส าเนาการใช้ฉลากอาหาร แบบ ฉ.1 
 แบบจดทะเบียนอาหาร (สบ.๕) 
 หนังสือแสดงรายละเอยีดวิธีการผลิต , ขั้นตอน , วัตถุดิบ , ส่วนผสม 
 ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างเพื่อประกอบการพิจารณาเบื้องต้น 
 แผนที่ตั้งโรงงาน 

2) เจ้าหน้าที่ตรวจความถูกต้องของเอกสารที่ประกอบค าขอแล้วน าเสนอสถาบัน
มาตรฐานอาหารฮาลาล หรือคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด 

3) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภณัฑ์ 

4) จ่ายค่าธรรมเนียม 

วิธีรักษาเส้นเลือดขอดงา่ยๆ ภายในหนึ่งอาทิตยท์ุกอย่างหายไป5) นัดหมายการ
ตรวจสอบสถานประกอบการ 

ขั้นที่ 3 การตรวจสอบสถานประกอบการ 

1. คณะผู้ตรวจสอบ ไปตรวจโรงงาน/สถานประกอบการ ตามที่นัดหมาย 

2. ประชุมช้ีแจงร่วมกันระหว่าง คณะผู้ตรวจสอบของฝ่ายกิจการฮาลาล กับฝ่ายสถาน
ประกอบการ ก่อนด าเนนิการตรวจสอบ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

2.1 แนะน าตัวเพื่อท าความรู้จักกัน 

2.2 หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบช้ีแจง หลักการ ระเบียบฯ เหตุผล และความจ าเป็นในการ
ตรวจพิจารณา ก่อนใหก้ารรับรองฮาลาล 

http://code.yengo.com/click/?x=yNgY43JfrH6927v1-KFKw1qsojV2y8i67HFBfSAJ_3E15vOJ31HPFMNIZDcXSArdoEgUz4NC6TbDo12wxOgB28L3rcVYbgKRkd9tCrggg5f0OXpfwQvTjyvPUgA_vJjj3WRD7VP76WNwoD7w7zlK-uFdmfzTiaj0tD_1JGN50TvJtQWDcEuiqG9VV8jafvZedEfjZWPaS_FQDRtGa-eTR7BHOHajWijCnb2dgo9sAowmas7b2Xmh5QnJlIPDlNvvLm4xqFJGosQbbZeoPNiQMLPZaoGC6KtCQEf96kpKGP_RiIsY7sNwO0hPMsL51f-VW9W28cgfVBY6N0Smq7NeRZASrpxN9vbb91SJLxMmY6-UQygp1eHF3maj-z5nv6g9-eHgekhPV1pt65RB4aFYXxOJpavF7ic6MXm4Jj6pvCv5ge-3rb9aSYauMjuql7d6CgmZiWyO7iv_XVK9sreOxw


2.3 ฝ่ายสถานประกอบการบรรยายสรุป เก่ียวกับกระบวนการผลิต วตัถุดิบ ส่วนผสม 
หรือสารปรุงแต่ง การบรรจุ การเก็บรักษา การขนส่ง ฯลฯ ให้คณะผู้ตรวจสอบทราบ 
อนึ่ง คณะผู้ตรวจสอบ ประกอบ ด้วย หัวหน้าคณะผู้ทรงคณุวุฒิด้านศาสนาอิสลาม 
ผู้ทรงคุณวฒุิด้านวิทยาศาสตร์ และผู้มีประสบการณ์ด้าน การผลิต ส่วนฝ่ายประกอบการ 
จะต้องประกอบด้วย ผูจ้ัดการโรงงาน ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเป็น
ส าคญั หากจะมผีู้จัดการฝ่ายอื่นรว่มประชุม ชี้แจงด้วยก็ได้ 

3. ฝ่ายสถานประกอบการ น าคณะผู้ตรวจสอบพิจารณา กระบวนการ ผลิต วัตถุดิบ 
สถานทีผ่ลิต การบรรจุ การเก็บรักษา สถานที่จ าหน่าย ฯลฯ ตามที่บรรยายสรุป 

4. คณะผู้ตรวจสอบให้ค าแนะน าแกผู่้ยื่นค าขอ เมื่อเห็นว่า ผู้ประกอบการ ด าเนินการไม่
ถูกต้อง หรือมีข้อบกพรอ่ง เพือ่จะได้ด าเนินการให้ถูกต้องต่อไป 

ขั้นที่ 4 พิจารณาผลการตรวจสอบและให้หนังสอืรับรอง 

1. คณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาลรายงานผลการพิจารณา ให้คณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย หรือ คณะกรรมการอสิลามประจ าจังหวัดพิจารณา
อนุญาต 

2. เรียกเอกสารหรอืผลวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติมในกรณทีี่จ าเป็น 
3. คณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาลแจ้งผลพิจารณาของคณะกรรมการกลางอสิลาม

แห่งประเทศไทย หรือ คณะกรรมการ อิสลามประจ าจังหวัดให้ผู้ขอรบัรองฮาลาล
ทราบ 

4. ในกรณีที่คณะกรรมการฯให้การรับรอง เมื่อผู้ขอรับรองฮาลาล ท าสญัญายอมรับ 
ปฏิบัติตามเงื่อนไข การรับรอง และการช าระคา่ธรรมเนียมแล้ว คณะกรรมการ
กลาง อิสลามแห่งประเทศไทย หรอื คณะกรรมการอสิลาม ประจ าจังหวัดจึงออก
หนังสือรับรองฮาลาล ให้แก่คณะผู้ตรวจสอบรายงานผลให้คณะกรรมการฝ่าย
กิจการฮาลาลพิจารณาผู้ขอ โดยมอีายุการรับรองไม่เกินหนึ่งปี 

5. ผู้ขอซึ่งได้หนังสอืรับรองฮาลาลแล้ว และมีความประสงค์ ขอใช้เครือ่งหมาย
รับรองฮาลาล      คณะกรรมการกลาง อิสลามแห่งประเทศไทยจะ ออกหนังสือ
ส าคญั ให้ใช้ เครื่องหมายรับรองฮาลาลแก่ผู้ขอ เมื่อผู้ขอช าระ คา่ธรรมเนียม แลว้ 

ขั้นที่ 5 การติดตามและประเมินผล 



1.   ด าเนินการติดตามและก ากับดูแลสถานประกอบการ ซึ่งได้รับรองฮาลาล และหรือ
ให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล ให้ปฏิบัติตามสัญญาและระเบยีบอยา่งเคร่งครัด โดยใช้
กลไกการตรวจสอบดังน้ี 

   1.1 ให้มีผู้ตรวจการอาหารฮาลาล เพือ่ตรวจสอบสินค้าอาหารฮาลาลในตลาด 

   1.2  ศึกษาวิเคราะหข์้อมูลจากรายงาน การปฏิบัติงานของ ที่ปรึกษาสถาน
ประกอบการ 

2. ฝ่ายกิจการฮาลาลตรวจสอบผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต สถานประกอบการ และ
การให้บริการ ที่ได้รับอนุญาตแล้ว โดยไม่มีการนัดหมายล่วงหนา้ เป็นระยะตามความ
เหมาะสม 

3. ฝ่ายกิจการฮาลาลรายงานผลการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศ ไทยหรือคณะกรรมการอสิลามประจ าจังหวัดทราบหรือพิจารณา 

 


