
งานศึกษารวบรวมขอมูล กฎหมายไทย
และตางประเทศที่สนับสนุนการสงออก

อาหารฮาลาลของไทย

สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

HALAL FOOD

100%



ผูเชือดเปนมุสลิมที่เขาใจและรูวิธีการ
เชือดแบบอิสลามอยางแทจริง

หลักการอิสลามวาดวย
ฮาลาล-ฮารอม
หลักการอิสลามวาดวย
ฮาลาล-ฮารอม

“ฮาลาล” เปนคำมาจากภาษาอารบิก หมายความวา การผลิต การใหบริการ 
หรือการจำหนายใด ๆ ที่ไมขัดตอบัญญัติของศาสนาอิสลาม มุสลิมมี
ความศรัทธาวา "ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ นบีมุฮัมมัดเปนผูสื่อ 
(รอซูล) ของอัลลอฮฺ" และมุสลิมมีความเชื่ออยางมั่นใจวา อัลลอฮฺ 
คือผูสรางมนุษยและสรรพสิ่งในจักรวาล

ฮาลาล
ฮารอม
คำวา “ฮารอม” นั้นเปนคำที่มีความหมายตรงกันขามกับ “ฮาลาล”  นั่นก็คือสิ่งที่
ศาสนาหามการอนุมัติหรือหามสิ่งใดในศาสนาอิสลามเปนคำสั่งใชที่มาจาก
พระผูเปนเจา และมาจากศาสนทูตของพระองคเทานั้น ถือเปนหลักสำคัญที่มุสลิม
ทุกคนตองยึดถือและปฏิบัติตามอยางเครงครัด

“อาหารฮาลาล” คือ อาหารที่ไดผานกรรมวิธีในการทำ ผสม ปรุง ประกอบ หรือแปรสภาพ ตามศาสนบัญญัตินั่นเอง 
เปนการรับประกันวา ชาวมุสลิมโดยทั่วไปสามารถบริโภคอาหาร หรืออุปโภคสินคาหรือบริการตาง ๆ ไดโดยสนิทใจ
ไมมีสิ่งตองหามเจือปนโดยเฉพาะอยางยิ่งเนื้อสัตวนั้นจะตองเปนเนื้อฮาลาลและไมเจือปนสิ่งฮารอม (Haram)
หรือสิ่งตองหามบริโภค เชน เหลา หรือไขมันหมู เปนตน เนื้อสัตว หรือผลิตภัณฑจากสัตวที่ฮาลาลจะเกิดขึ้นก็
ตอเมื่อสัตวนั้นผานการเชือดที่ถูกตองตามแนวทางอิสลาม

อาหารฮาลาลคืออะไร ?อาหารฮาลาลคืออะไร ?

แนวทางการผลิตภัณฑอาหารฮาลานจากสัตวแนวทางการผลิตภัณฑอาหารฮาลาลจากสัตว

สัตวที่จะนำมาเชือดจะตอง
ไมเปนสัตวตองหาม

สัตวยังมีชีวิตขณะทำการเชือด

1
2

3

การเชือดตองเริ่มตน ดวยการเปลงคำวา 
"บิสมิลลาฮฺ" อันมีความหมายวา 

ดวยพระนามของอัลลอฮฺ

การเชือดแบบใหสัตวตายโดยไมทรมาน สัตวตองตายสนิทกอนที่จะแลเนื้อ
หรือดำเนินการใด ๆ ตอไป

4 6
5
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เห็นไดวากฎระเบียบที่เครงครัดนี้ทำใหอาหารฮาลาลเปนที่ยอมรับในเรื่องความสะอาดปลอดภัย

สัตวบก เชน แพะ แกะ โค กระบอื กวาง

สัตวน้ำจำพวกปลา ปู กุง หอย และสัตวทะเลทั้งหมด

สัตวที่บริโภคได สัตวที่ไมสามารถบริโภคได

สัตวมีกรงเล็บ

สัตวมีพิษหรือสัตวนำโรค

สัตวที่ไมอนุญาตฆาตามหลักศาสนา เชน มด ผึ้ง 
และนกหัวขวาน
สัตวนารังเกียจ

สัตวที่ไมเชือดตามหลักศาสนา

ไมบริโภคเลือด

สัตวลักษณะเดียวกับลา

ชนิดของสัตวที่นำมาประกอบอาหารชนิดของสัตวที่นำมาประกอบอาหาร

พชืและเครื่องดื่มทุกชนิดที่ไมมีสวนผสมของแอลกอฮอลสามารถ 

บริโภคไดเชนกัน แตถาสิ่งดังกลาวปนเปอนดวยสิ่งสกปรก 

ตามหลักศาสนาอิสลาม  คอืสุนัข สุกร สุรา ซากสัตว

(สัตวไมไดเชอืดตามหลักการอิสลาม ยกเวนปลาและตั๊กแตน) 

เลอืด นำ้เหลอืง นำ้หนอง สิ่งขับถาย นมลา นมแมว นมสุกร 

หามบริโภค

ขอกำหนดเพิ่มเติม

หนาที่ผูประกอบการ/ผูผลิตหนาที่ผูประกอบการ/ผูผลิต
รักษาอุปกรณในการผลิตใหสะอาดถูกตองตามศาสนบัญญัติและไมใชอุปกรณดังกลาวรวมกับ
ของตองหาม

วัตถุดิบหลักในการผลิตตลอดจนเครื่องปรุงอื่นๆ ตองระบุแหลงที่นาเชื่อถือไดวาเปน “ฮาลาล”

วัตถุดิบที่ไดจากสัตวตางๆ นั้น ตองเปนสัตวที่ศาสนาอิสลามอนุมัติหรือไดเชือดตามศาสนบัญญัติ

ในระหวางการขนยาย ขนสง หรือจำหนายผลิตภัณฑฮาลาล ตองไมปะปนผลิตภัณฑฮาลาลกับ
สิ่งตองหามตามศาสนบัญญัติ
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เริ่มตนธุรกิจอาหารฮาลาลเริ่มตนธุรกิจอาหารฮาลาล
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด
ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย

1. ตรวจสอบสถานที่รับรองฮาลาล

3. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร

4. ชำระคาธรรมเนียมตรวจสถานประกอบการ

5. ตรวจรับรองสถานประกอบการ

6. อนุมัติใชเครื่องหมายฮาลาล

7. ชำระคาธรรมเนียมเพื่อรับหนังสือ
รับรองฮาลาล

2. เตรียมเอกสารใหพรอม

100% CERTIFICIED

Halal Food

บุคคลธรรมดา

นิติบุคคล
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เอกสารเพื่อขอรับรองฮาลาลเอกสารเพื่อขอรับรองฮาลาล

สถานที่ขอใบอนุญาตจดทะเบียนบุคคลธรรมดา
กรมพัฒนาธุรกิจการคา
web site www.bizportal.go.th

บุคคลธรรมดา
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบาน
คำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน
คำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (อ.17)
ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (อ.18)
หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา (คม.1)
คำขออนุญาตใชฉลากอาหาร สบ. 3 หรือ สำเนาการใชฉลาก
อาหาร แบบ ฉ.1 แบบจดทะเบียนอาหาร (สบ.5)
หนังสือแสดงรายละเอียดวิธีการผลิต, ขั้นตอน, วัตถุดิบ, สวนผสม
ผลิตภัณฑตัวอยางเพื่อประกอบการพิจารณาเบื้องตน
แผนที่ตั้งโรงงาน

สถานที่ขอใบอนุญาตจดทะเบียนนิติบุคคล
กรมพัฒนาธุรกิจการคา
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการคา เขต 1-6
สำนักงานพาณิชยจังหวัด

นิติบุคคล

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัท
หนังสือรับรองจากสำนักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท 
(อายุไมเกิน 6 เดือน)
ใบอนุญาตตั้งโรงงานแบบ รง.2 หรือ รง.4 (ขึ้นอยูกับ
ขนาดของโรงงาน)
ใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2)
คำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (อ.17)
ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (อ.18)
หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา (คม.1)
คำขออนุญาตใชฉลากอาหาร สบ. 3 หรือ สำเนาการใช
ฉลากอาหาร แบบ ฉ.1
แบบจดทะเบียนอาหาร (สบ.5)
หนังสือแสดงรายละเอียดวิธีการผลิต , ขั้นตอน , วัตถุดิบ , สวนผสม
ผลิตภัณฑตัวอยางเพื่อประกอบการพิจารณาเบื้องตน
แผนที่ตั้งโรงงาน
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มาตรฐานอาหารฮาลาลมาตรฐานอาหารฮาลาล

มาตรฐานอาหารฮาลาล เปนระบบเชิงบูรณาการ (Integrated Standard System)โดยมีองคประกอบสำคัญคือ 
กระบวนการผลิตตัง้แตเริ่มตนถึงสิน้สุด ตลอด "สายโซการผลิต" จะตอง "ฮาลาล" คอืถูกตองตามบัญญัติศาสนาอิสลาม 
ปราศจากสิ่ง "ฮารอม" เพื่อใหไดผลิตภัณฑอาหารที่ดีถูกสุขอนามัยคุณคาอาหารเปนประโยชนตอสุขภาพ (ตอยยิบ)

มอก. 1701-2541 รับเอกสาร Codex Alimentarius : General 
Guideline for use of the Term “Halal” (CAC GL-24/1997) 

มาใชในระดับเหมือนกันทุกประการ (Identical)  

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
มอก. 1701-2541
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
มอก. 1701-2541

คำวา “ฮาลาล”

ชื่อองคกรรับรอง

รหัสผลิตภัณฑ

รหัสบริษัท

รหัสสินคาผลิตภัณฑบริษัท

เดือน ป ที่อนุมัติ

   Codex ไดจัดทำเอกสาร General Guideline for use of the Term " Halal " ตั้งแตป 2540 และสำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม (สมอ.) ไดนำมาเรียบเรียงและจัดพิมพเปนภาษาไทยโดยไดยึดหลัก และอางอิงเอกสารภาษาอังกฤษ
ดังกลาว มอก.1701-2541 ZCAC GL- 24/1997) ขอแนะนำนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใหประเทศตาง ๆ มีความเขาใจที่ตรงกัน 
และมีการปฏิบัติอยางถูกตองตามกฎของศาสนาอิสลาม ทั้งทางดานแหลงที่มาของอาหาร วิธีการฆาสัตว 
การเตรียมอาหาร การแปรรูปอาหาร การบรรจุหีบหอ การขนสงและการเก็บรักษาอาหาร

เปนระบบคุณภาพที่ใชหลักเกณฑที่ดีในการผลิต (General manufacturing practice; GMP) ของ Codex ซึ่งไดรับการ
พิจารณาวาเปนโปรแกรมพื้นฐานที่ควรปฏิบัติมาใชเปนพื้นฐาน ในการกำหนดหัวขอเรียงลำดับตามขั้นตอนในหวงโซอาหาร 
เริ่มจากการผลิตวัตถุดิบเรื่อยไปตลอดจนถึงขั้นสุดทายคือ ผูบริโภค   และเนนการควบคุมสุขลักษณะที่สำคัญและคุณภาพ
ฮาลาลในแตละขั้นตอนตามหลักเกณฑของการวิเคราะหอันตรายและควบคุมจุดวิกฤต (Hazard analysis and critical 
control points; HACCP) เพื่อใหชาวมุสลิมบริโภคอาหารไดอยางวางใจ ปราศจากการปนเปอนสิ่งตองหามตาม
บทบัญญัติศาสนอิสลาม

 มาตรฐานฮาลาลจีเอ็มพี/เอชเอซีซีพี (Halal-GMP/HACCP)
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ขอกำหนดโรงเชือด โรงชำแหละตามมาตรฐานฮาลาล

1. การเชอืดสัตวที่อนุญาตตองแยกออกจากสัตวที่ไมอนุญาตอยางเด็ดขาดและตองเปนไปตาม

หลักเกณฑดังนี้
1.1ตองกระทำโดยมุสลิมและมีความรูความเขาใจในวิธีการเชอืดสัตวตามบทบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม 1.2 

สัตวที่จะทำการเชอืดตองเปนสัตวที่อนุญาตใหใชเปนอาหารไดตามบทบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม

1.3 สัตวจะตองมีชีวิตขณะที่เชอืด

1.4 การเชอืดตองตัดหลอดลม หลอดอาหาร เสนเลอืดแดงใหญ และเสนเลอืดดำใหญบริเวณลำคอใหขาดในคราวเดียว 

1.5 กอนที่จะเชอืดสัตวตองกลาวคำวา “บิสมิลลาฮ,ฺ ”

1.6 ใหใชเฉพาะมีดหรอืเครื่องมอืที่คมสะอาด และสัตวจะตองตายโดยไมทรมาน

2. ไมแนะนำทำใหสัตวสลบหรือหมดสติกอนการเชือด (stunning) เวนแตกรณีที่จำเปน

3. ไมแนะนำใหเชือดสัตวปกโดยใชเครื่องเชือดกล เวนแตกรณีที่จำเปน การกระทำดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลาง

อิสลามแหงประเทศไทย

การเชือดสัตว

ขอกำหนดเกี่ยวกับนยิสและวิธีชำระลาง
นยิส มี 3 ชนิด คือ

1 นยิสชนิดเบา ไดแก ปสสาวะของเด็กผูชายซึ่งอายุไมถึง 2 ขวบ ไมไดกินหรือดื่มสิ่งอื่นใดที่ทำใหอิ่มนอกจากน้ำนมมารดา

2 นยิสชนิดปานกลาง ไดแก สิ่งที่ไมอยูภายใต นยิสชนิดเบา หรือนยิสชนิดหนัก เชน โลหิต น้ำ หนอง น้ำเหลือง อาเจียน 
อุจจาระ ปสสาวะ ซากสัตวที่ไมไดเชือด (ยกเวนปลาและตั๊กแตน) สิ่งที่ทำ ใหมึนเมา และน้ำนมของสัตวที่หามรับประทาน 

นยิสชนิดหนัก ไดแก สุนัข สุกร หรือสัตวที่เกิดมาดวยการผสมพันธุกับสุนัขหรือสุกร และทุกสิ่งอันเนื่องมาจากสัตว 3

วิธีลางนยิส

วิธีลางนยิสชนิดหนัก ใหชำระนยิสออกใหหมดเสียกอน แลวลางดวยนำ้สะอาดใหไหลผาน 7 ครัง้ แต 1 ใน 7 ครัง้นัน้ 
ตองเปนนำ้ดินที่สะอาดตามบทบัญญัติแหงศาสนาอิสลามและมีสภาพขุนแขวนลอย หรอืนำ้ดินสอพอง 
และแนะนำใหใชนำ้ดินลางในครัง้แรก

วิธีลางนยิสชนิดเบา ใหชำระนยิสออกใหหมดเสียกอน แลวใชน้ำพรมบนรอยที่เปอนนยิสนั้นใหทั่ว 
โดยไมจำเปนตองใหน้ำไหลผานก็ใชได

วิธีลางนยิสชนิดปานกลาง ใหชำระนยิสออกใหหมดเสียกอน แลวลางดวยน้ำสะอาดใหไหลผานอยางนอย 1 ครั้ง 
ใหทั่วถึงทุกสวนที่เปรอะเปอนนยิส โดยตองทำใหสี กลิ่น รส ของนยิสนั้นหมดไป และในทางที่ดีใหลางเพิ่มเปน 3 ครั้ง

1

2

3
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ความแตกตางระหวางมาตรฐานอาหารฮาลาล 
(Halal Standard) กับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารทั่วไป
ความแตกตางระหวางมาตรฐานอาหารฮาลาล 
(Halal Standard) กับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารทั่วไป

มาตรฐานอาหารฮาลาล มาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารทั่วไป

3.1 องคกรศาสนาอิสลามเปนผูรับผิดชอบตาม
บัญญัติศาสนาอิสลาม

3.2 เจาหนาที่ตรวจรับรองมาตรฐานตองเปน
มุสลิมที่ดีและมีความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่

3.1 หนวยงานภาครัฐหรือองคกรเอกชนที่มีหนาที่รับผิดชอบ

3.2 เจาหนาที่ตรวจรับรองไมจำเปนตองเปนมุสลิมมีความรู
ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่

4.1 เปนระบบเฉพาะมาตรฐานฮาลาลซึ่งครอบคลุมทั้ง
ความถูกตอง (ฮาลาล)และที่ดี (ตอยยิบ) ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม

4.2 ชื่อระบบมาตรฐาน คือ ฮาลาล (Halal)

4.1 เปนระบบมาตรฐานที่แยกยอย หลายลักษณะ เชน 
มาตรฐานโรงงาน มาตรฐานการบริหารการผลิต เปนตน

4.2 ชื่อระบบมาตรฐานมีหลากหลาย เชน มอก. GMP, 
ISO, HACCP

   1.1 อัลลอฮฺ (ซ.บ.) พระผูเปนเจา

   1.2 ศาสดามูฮำหมัด (ซ.ล.)

1. ผูกำหนดมาตรฐาน

1.1 องคกรระหวางประเทศ

1.2 องคกรเอกชน

1. ผูกำหนดมาตรฐาน

2. หลักการสำคัญ2. หลักการสำคัญ

2.1 ฮาลาล (อนุมัติ) ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม

2.2 ปราศจากสิ่งฮารอม (สิ่งตองหาม)

2.3 ตอยยิบ (ดี) ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม
ความสะอาด
ความปลอดภัยจากสารพิษและสิ่งปนเปอน
คุณคาทางโภชนาการ
รักษาสิ่งแวดลอม

2.1 มาตรฐานตามที่องคกรกำหนด

2.2 การประกันคุณภาพ (Q.A.)
ความสะอาด
ความปลอดภัย
คุณคาทางโภชนาการ

3.การบริหารมาตรฐาน
3.การบริหารมาตรฐาน

4. ระบบมาตรฐาน
4. ระบบมาตรฐาน
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ความแตกตางระหวางมาตรฐานอาหารฮาลาล 
(Halal Standard) กับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารทั่วไป
ความแตกตางระหวางมาตรฐานอาหารฮาลาล 
(Halal Standard) กับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารทั่วไป

มาตรฐานอาหารฮาลาล มาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารทั่วไป

5. ปจจัยการผลิต

5.1 วัตถุดิบ สวนผสมและสารปรุงแตงมีที่มาซึ่งพิสูจน
ไดวา “ฮาลาล” ปราศจากสิ่ง “ฮารอม”

5.2 กระบวนการผลิต จะตอง “ฮาลาล” ทุกขั้นตอน

5.3 สถานที่ผลิตจะตองสะอาด ปลอดภัย จากสิ่งปนเปอน มีระบบ
ปองกันสัตวทุกชนิดและไมปะปนกับการผลิตสิ่งที่ไมฮาลาล

5.4 เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณการผลิตจะตองสะอาดและไมได
รวมกับการผลิตสิ่งที่ไมฮาลาล

5.5 การเก็บรักษา การขนสง และวางจำหนายจะตองแยกสัดสวน 
เฉพาะอาหารฮาลาล ไมปะปนกับสิ่งที่ไมฮาลาลเพื่อปองกันการสับสน 
และเขาใจผิดของผูบริโภค

5.6 การลางวัตถุดิบ หรืออุปกรณที่ใชผลิตอาหารที่ไมฮาลาลมากอน 
จะตองลางใหสะอาดตามบัญญัติศาสนาอิสลาม

5. ปจจัยการผลิต

6. พนักงาน

6.1 พนักงานที่ผลิตอาหารฮาลาลควรเปนมุสลิม หากมิใชมุสลิมจะ
ตองไมเกี่ยวของกับสิ่งที่ไมฮาลาลในขณะผลิตอาหารฮาลาล เชน 
เนื้อสุกร เลือด แอลกอฮอล หรือสุนัข

6.2 พนักงานเชือดสัตว ตองเปนมุสลิมมีสุขภาพจิตสมบูรณ ไมเปนโรค
ที่สังคมรังเกียจ และมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเชือดสัตวตาม
บัญญัติศาสนาอิสลาม

6.1 พนักงานที่ผลิตอาหารฮาลาล ไมจำเปนตองเปนมุสลิม

6.2 พนักงานเชือดสัตว ไมจำเปนตองเปนมุสลิม

6. พนักงาน
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5.1 เปนไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมโดยไมคำนึงวาฮาลาล
หรือไม

5.2 การลางวัตถุดิบหรืออุปกรณที่ใชผลิตมุงเนนความสะอาด
เปนสำคัญ



กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การประกอบธุรกิจอาหารฮาลาล
กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การประกอบธุรกิจอาหารฮาลาล

ผูประกอบการที่มีความประสงคในการขอรับรองฮาลาล จำเปนจะตองศึกษากฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับการ

ของรับรองฮาลาล เชน

พระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 

ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย วาดวยการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.2558

ขอบังคับ คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย วาดวยการดำเนินการตรวจรับรองสถานประกอบการ 

การตรวจผลิตภัณฑและคาธรรมเนียม พ.ศ.2559

ขอกำหนดการตรวจรับรองกระบวนการผลิตผลิตภัณฑฮาลาล พ.ศ. 2559

ขอกำหนดการตรวจรับรองฮาลาลโรงเชือดสัตวและการชำแหละชิ้นสวน พ.ศ. 2559

ขอกำหนดแนวทางปฏิบัติการขอใชเครื่องหมายรับรองฮาลาลและการใชเครื่องหมายรับรองฮาลาลบนผลิตภัณฑและ

บรรจุภัณฑ ป พ.ศ. 2559

ผูประกอบการที่มีความประสงคในการขอรับรองฮาลาล จำเปนจะตองศึกษากฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของกบัการ

ประกอบธุรกิจอาหารฮาลาล ดังตอไปนี้

1) พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 และที่แกไขเพิ่มเติม

2) กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

3) พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ

4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

5) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

6)

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ มกอช. 8400-2550 (THAI AGRICULTURAL COMMODITY AND

FOOD STANDARD TACFS 8400-2007) อาหารฮาลาล (Halal Food)
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100% CERTIFICIED

พ.ร.บ. มารตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ.2551
7)

พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 25628)



การทําขอตกลง FTA มีหลักเกณฑดังนี้

ความตกลงการคาเสรี (Free Trade Agreement : FTA)

การผลิตตามหลักการแบงงานกันทํา

ไมเก็บภาษีคุมกัน เพื่อคุมครองหรอืปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศ

ไมใหสิทธิพิเศษหรอืกีดกันสินคาของประเทศใดประเทศหนึ่ง

เรียกเก็บภาษีในอัตราเดียวและใหความเปนธรรมแกสินคาของทุกประเทศเทากัน

ไมมีขอจํากัดทางการคาที่เปนอุปสรรคตอการคาระหวางประเทศ 
ในการควบคุมการนําเขา หรอืสงออก

ประโยชนของ FTA

10

1.

2.

3.

4.

5.

ลดอุปสรรคทางการคา

เพิ่มมูลคาในทางการคาระหวาง
ประเทศสมาชิก

02

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

การแลกเปลี่ยนความรู ขอมูลการลักลอบ 
หลีกเลี่ยง สินคาอันตราย สินคาละเมิดลิขสิทธิ์

06

พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ 
และดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ

07

ความรวมมอืทางเศรษฐกิจอื่นๆ 
และเทคโนโลยีการผลิต

สรางความสัมพันธใหใกลชิดยิ่งขึน้

01

08

0904

03 เพิ่มโอกาสการสงออก ไดตลาดใหม
และขยายตลาดเดิม

05 สรางอํานาจตอรองทางเศรษฐกิจ การเมอืง



ประเทศไทยมี FTA รวมทั้งหมด 14 ฉบับ กับ 18 ประเทศ

01
ความตกลงการคาเสรีไทย - อินเดีย (TIFTA)

02
ความตกลงเขตการคาเสรี ไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA)

03
ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุน (JTEPA)

04 ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจที่ใกลชิดยิ่งขึ้นไทย - นิวซีแลนด (TNZCEP)

05 ความตกลงวาดวยการเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจที่ใกลชิดยิ่งขึ้นไทย-เปรู
(Thailand-Peru FTA, TPFTA)

06
ความตกลงเขตการคาเสรีไทย-ชิลี (TCFTA)

07
ขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA)

08 ความตกลงการคาเสรีอาเซียน-ญี่ปุน (AJCEP)

09 ความตกลงการคาเสรีอาเซียน-เกาหลี (AKFTA)

10
ความตกลงการคาเสรีอาเซียน-อินเดีย (AIFTA)

11 ความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด (AANZFTA)

12 ความตกลงการคาเสรีอาเซียน-ฮองกง (AHKFTA)

13 เขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA)

14 ความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive
Economic Partnership: RCEP)

11
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ขั้นตอนการสงออกไปตางประเทศขั้นตอนการสงออกไปตางประเทศ

ตรวจสอบสิทธิพิเศษทางการคาระหวางประเทศ เพื่อขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินคา เชน Form A, 
Form D, Form E, Form FTA, Form JTEPA, Form C/O ทั่วไป ฯลฯ ตามที่ผูนำเขาตองการกับ
กรมการคาตางประเทศ

ตรวจสอบและขอรับสิทธิประโยชนทางภาษีอากรจากกรมศุลกากร เชน การขอคืนเงินชดเชยคาภาษีอากร 
ขอคืนอากรตามมาตรา 19ทวิ คลังสินคาทัณฑบน เขตปลอดอากร หรือสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน (ขอมูลเพิ่มเติม) หรือการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยในเขตประกอบการเสรี หรือสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ฯลฯ (เลือกอยางใดอยางหนึ่ง)

ตรวจสอบกฎระเบียบของประเทศผูนำเขา และขอใบอนุญาต /ใบรับรองจากหนวยงานที่ควบคุมหรือ
ที่เกี่ยวของตามที่ประเทศผูนำเขาตองการ

ขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑ (Certificate of Free Sale) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา หรือ (อย.)
ขอใชเครื่องหมายรับรองฮาลาลและขอใบรับรองผลิตภัณฑฮาลาลเพื่อการสงออก จากสำนักงาน
คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย

ลงทะเบียนเปนผูผานพิธีศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส (Paperless)
สงขอมูลเขาสูระบบคอมพิวเตอรของกรมศุลกากร (e-Export)

สงออกทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ

ขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินคาจากกรมการคาตางประเทศ เชน Form A, Form D, Form E, 
Form FTA, Form JTEPA,Form C/O ทั่วไป ฯลฯ
ขอใบรับรองแหลงกำเนิดสินคา (Form C/O) จากหอการคาไทย หรือสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

สงเอกสารทางการคาที่เกี่ยวของ (Shipping Documents)

บริหารสิทธิประโยชนทางภาษีอากรตามที่ไดรับการสงเสริมจากภาครัฐ (จากขอ 2)

ผูสงออก

ผานพิธีศุลกากร (e-Customs)

01

02

03

04

05

06

07

08
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กฎหมายตางประเทศที่กำหนดเกี่ยวกับ
อาหารฮาลาล 
กฎหมายตางประเทศที่กำหนดเกี่ยวกับ
อาหารฮาลาล 

สาธารณรัฐประชาชนจีน

กฎหมายที่เกี่ยวของ : กฎระเบียบการบริหารและควบคุมอาหารนำเขาสงออกในเขตปกครองตนเองหนิงเซียะ

การนำเขาสินคา : ผูประกอบการที่มีเครื่องหมายฮาลาลของไทยแลวสามารถยื่นจดทะเบียนเครื่องหมาย

รับรองอาหารฮาลาลไดที่ศูนยรับรองอาหารฮาลาลนานาชาติเขตปกครองตนเองหนิงเซียะสามารถสงออก

สินคาฮาลาลไปยังจีนไดโดยผานตัวแทนผูนำเขา หรอืคูคาชาวจีนชวยดำเนินการยื่นเรื่องขอเครื่องหมาย

รับรองสินคาฮาลาลของจีนที่ศูนยรับรองฮาลาลนานาชาติหนิงเซียะ ตามขัน้ตอนดังนี้

1. ยื่นแบบฟอรมขอรับรองเครื่องหมายฮาลาล

2. ใบจดทะเบียนธุรกิจในไทย ใบรับรองตรวจสอบคุณภาพสินคาและความปลอดภัยดานอาหาร

ใบรับรองเครื่องหมายฮาลาลที่ไดรับจากไทย ใบอนุญาตสงออก โดยเอกสารทั้งหมดตองแปลเปนจีน 

หรืออังกฤษ พรอมตองรับรองคำแปลที่ถูกตองโดยสถาบันที่เชื่อถือได

3. รายชื่อสินคาฮาลาลของไทยที่ตองการใหจีนรับรอง

4. คาธรรมเนียมในการดำเนินการออกเครื่องหมาย

5. ทางศูนยรับรองอาหารฮาลาลนานาชาติหนิงเซียะ จะตั้งคณะกรรมการไปตรวจสอบ

ขั้นตอนการผลิตที่ประเทศไทยวาเปนตามบทบัญญัติหรือหลักศาสนาหรือไม (คาใชจายบริษัทฝายไทย

เปนผูรับผิดชอบ) 
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กฎหมายตางประเทศที่กำหนดเกี่ยวกับ
อาหารฮาลาล 
กฎหมายตางประเทศที่กำหนดเกี่ยวกับ
อาหารฮาลาล 

ประเทศกลุมมุสลิม (OIC) 

มี 57 ประเทศ ประกอบดวย อัฟกานิสถาน อาเซอรไบจาน บาหเรน บังกลาเทศ บรูไน กาตาร อินโดนีเซีย 

อิหราน อิรัก จอรแดน คาซัคสถาน คูเวต คีรกีซสถาน เลบานอน มาเลเซีย มัลดีฟส โอมาน ปากีสถาน 

ปาเลสไตน ซาอุดีอาระเบีย ซีเรีย ทาจิกิสถาน ตุรกี เติรก เมนิสถาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส อุซเบกิสถาน 

และเยเมน แอลจีเรีย เบนิน บูรกินาฟาโซ แคเมอรูน ชาด คอโมโรส โกตดิวัวร จิบูตี อียิปต กาบอง แกมเบีย 

กินี กินีบิสเซา ลิเบีย มาลี มอริเตเนีย โมร็อกโก โมซัมบิก ไนเจอร ไนจีเรีย เซเนกัล เซียรราลีโอน โซมาเลีย 

ซูดาน โตโก ตูนิเซียและยูกันดา กายอานา ซูรินาเม แอลเบเนีย ซึ่งมีการขอตราสัญลักษณฮาลาลจาก

ประเทศในกลุม OIC
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กฎหมายตางประเทศที่กำหนดเกี่ยวกับ
อาหารฮาลาล 
กฎหมายตางประเทศที่กำหนดเกี่ยวกับ
อาหารฮาลาล 

ประเทศอินโดนีเซีย 

กฎหมายที่เกี่ยวของ :  Government Regulation No. 31/2019 และ Ministry of Religious 

Affairs Regulation No. 26/2019

Indonesia Law No. 33/2014 On Halal Product  Assurance

Ministry of Religious Affairs Regulation No. 26/2019 

Halal Assurance System (HAS 23000)

การนำเขาสินคา : ภายใต INDONESIA LAW NO. 33/2014 อินโดนีเซียอยูระหวางถายโอนอำนาจในการ 

รับรองผลิตภัณฑฮาลาลจาก INDONESIA COUNCIL OF ULAMA (MAJELIS ULAMA INDONESIA: MUI) 

ซึ่งไมใชองคกรของรัฐ (เปนองคกรอิสระ) และTHE ASSESSMENT INSTITUTE FOR FOOD, DRUGS AND 

COSMETICS (LPPOM ภายใต MUI) ไปสูกระทรวงศาสนาอินโดนีเซีย (MINISTRY OF RELIGIOUS 

AFFAIRS: MORA) และหนวยงานรับรองผลิตภัณฑฮาลาลหนวยงานใหม คือ HALAL PRODUCT 

ASSURANCE ORGANIZING AGENCY (BPJPH ภายใต MORA) โดยหนวยงาน BPJPH ไดออกระเบียบ

ปฏิบัติที่เกี่ยวของและไดเริ่มผองถายงานการรับรองผลิตภัณฑฮาลาลจาก MUI แตยังมิไดออกใบรับรอง 

ผลิตภัณฑฮาลาลแตอยางใด รวมทัง้ยังคงตองออกระเบียบการปฏิบัติที่เกี่ยวของโดยรายละเอียด

อีกจำนวนมาก  ปจจุบันบริษัทผูผลิตยังคงสามารถยื่นขอจดทะเบียนรับรองผลิตภัณฑฮาลาล

ของอินโดนีเซียตามระบบ CEROL ภายใต MUI
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กฎหมายตางประเทศที่กำหนดเกี่ยวกับ
อาหารฮาลาล 
กฎหมายตางประเทศที่กำหนดเกี่ยวกับ
อาหารฮาลาล 

ประเทศมาเลเซีย 

กฎหมายที่เกี่ยวของ : กฎระเบียบการนำเขาไกสดแชเย็น/แชแข็ง ผลิตภัณฑและชิน้สวนของไกของมาเลเซีย

การนำเขาสินคา : Department of Islam Development Malaysia (JAKIM)  ประกาศวาตัง้แต

วันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไปสินคาทุกชนิดที่นำเขามาในมาเลเซีย ที่ระบุวาเปนฮาลาลตองมี 

เครื่องหมายฮาลาลและไดรับการรับรองจากหนวยงานของประเทศผูผลิตที่ไดรับการยอมรับจาก 

JAKIM สำหรับไทยคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย (Central Islamic Committee of 

Thailand) เปนหนวยงานเดียวที่ JAKIM ใหการยอมรับเครื่องหมายฮาลาลของไทย นอกจากนีย้ังหาม 

ใชเครื่องหมายฮาลาลหรอืถอยคำที่ทำใหเกิดความสับสนแกผูบริโภคชาวมุสลิมในมาเลเซีย ทัง้นีบุ้คคล 

หรอืบริษัทที่ใชเครื่องหมายฮาลาลอื่น นอกเหนอืจากที่ออกโดย JAKIM จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย 
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กฎหมายตางประเทศที่กำหนดเกี่ยวกับ
อาหารฮาลาล 
กฎหมายตางประเทศที่กำหนดเกี่ยวกับ
อาหารฮาลาล 

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส

กฎหมายที่เกี่ยวของ : Emirates Standards & Measurements Organization" (ESMO) 

(มาตรฐานสินคาอาหาร)  เปนเครื่องมือการควบคุมดูแลและวางกฎระเบียบ National Food Safety 

Committee (NFSC)

การนำเขาสินคา :  สินคาอาหารตองไดใบรับรองคุณภาพหรือสุขลักษณะ Health หรือ Sanitary 

Certificate ที่ออกโดยหนวยงานสาธารณสุขของประเทศไทย โดยสินคาเนื้อสัตว ตองผานการฆาตามหลัก

ศาสนาอิสลาม และมีใบรับรอง Halal Certificate จากองคการศาสนาอิสลามในประเทศผูสงออก 
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กฎหมายตางประเทศที่กำหนดเกี่ยวกับ
อาหารฮาลาล 
กฎหมายตางประเทศที่กำหนดเกี่ยวกับ
อาหารฮาลาล 

ประเทศสหรัฐอเมริกา

กฎหมายที่เกี่ยวของ : รัฐบาลกลางสหรัฐฯ ไมมีนโนบายควบคุมหรือกาวกาย เพราะคอนขางเปราะบาง

และออนไหว ดังนั้น หนวยงานควบคุมคุณภาพสินคาของรัฐบาลกลาง เชน สำนักงานอาหารและยาสหรัฐฯ 

(U.S. Food and Drug Administration หรือ USFDA) และกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ

(U.S. Department of Agriculture หรือ USDA) จึงจะควบคุมตามมาตรฐานเชนเดียวกันกับกลุมสินคา

ทั่วไปเทานั้น อยางไรก็ตาม ในระดับรัฐทองถิ่นดังเชนรัฐอิลลินอยสที่ไดผานรางกฎหมายที่เกี่ยวของกับสินคา

อาหารฮาลาล (The Halal Food Act 2002) ในป 2544 

การนำเขาสินคา :   มีหนวยงานเอกชนใหบริการตรวจสอบรับรองกระบวนการผลิตและเตรียมสินคา 

และใหตรารับรองสินคาฮาลาล (Halal Certification) ในประเทศเพื่อสรางความเชื่อมั่นในกลุมผูบริโภคดวย 

โดยภาคเอกชนที่ใหบริการรับรองฮาลาล มีจำนวน 8 หนวยงาน คือ 

1. Halal Food Council International (HFCI)

2. ISWA Halal Certification

3. Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA)

4. Islamic Services of America (ISA)

5. Islamic Society of North America (ISNA)

6. Muslim Consumer Group for Food Products

7. Food Science and Technology, Mississippi State University

8. American Halal Foundation
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กฎหมายตางประเทศที่กำหนดเกี่ยวกับ
อาหารฮาลาล 
กฎหมายตางประเทศที่กำหนดเกี่ยวกับ
อาหารฮาลาล 

ประเทศอินเดีย

กฎหมายที่เกี่ยวของ :  ถูกควบคุมโดยหนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยดานอาหารของประเทศอินเดีย 

(Food Safety and Standard Authority of India: FSSAI) ซึ่งกำหนดระเบียบ และประกาศใหถือปฏิบัติ

ตามอยางเครงครัดเมื่อมีการนำเขาผลิตภัณฑอาหาร 

การนำเขาสินคา : ผูสงออกตองหารือกับผูนำเขาเกี่ยวกับการยื่นขอใบอนุญาตและปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด 

(Licenses and Regulations) ผูนำเขาตองจดใบอนุญาตนำเขากับ Central Licensing Authority 

เพื่อใหไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจอาหารจากหนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยดานอาหารของอินเดีย 

หรือ Food Business Operator License (FBO) และตองขอรหัสผูนำเขาและสงออกที่ออก 

โดยอธิบดีกรมการคาตางประเทศของอินเดีย (Director-General of Foreign Trade)   
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กฎหมายตางประเทศที่กำหนดเกี่ยวกับ
อาหารฮาลาล 
กฎหมายตางประเทศที่กำหนดเกี่ยวกับ
อาหารฮาลาล 

ประเทศรัสเซีย

กฎหมายที่เกี่ยวของ
- ระเบียบทางเทคนิคของสหภาพรัสเซีย – คาซัคสถาน – เบลารุส (CU) ดานความปลอดภัยอาหาร 

(TR TS 021/2011) Technical regulation of the Russia – Kazakhstan – Belarus Customs 

Union (CU) on Food Safety (TR TS 021/2011)      

-  ระเบียบการนำเขาสินคาประมง กำหนดใหสินคาที่จะสงออกไปรัสเซียจะตองผลิตจากโรงงานที่ผานการ

ตรวจสอบ และรับรองจากหนวยงาน FSVPS (Federal Service for Veterinary and Phytosanitary 

Surveillance) และมีใบรับรองสุขอนามัย (Veterinary Certification) 

การนำเขาสินคา : ผูผลิต ผูขาย (Retailer) และผูเกี่ยวของกับผูผลิตตางประเทศ ตองดำเนินการผลิต 

จัดเก็บ ขนสง ขาย และทำลายใหสอดคลองกับระเบียบนี้และระเบียบทางเทคนิคที่เกี่ยวของ ใหประยุกตใช

หลักการ HACCP ในการควบคุมกระบวนการ มีการทำความสะอาด ลาง ฆาเชื้อ กำจัดแมลง หนู 

ในสถานที่ผลิต ตลอดจนมีความถี่ในการทำความสะอาด 
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กฎหมายตางประเทศที่กำหนดเกี่ยวกับ
อาหารฮาลาล 
กฎหมายตางประเทศที่กำหนดเกี่ยวกับ
อาหารฮาลาล 

ประเทศสิงคโปร

กฎหมายที่เกี่ยวของ : หนวยงาน Majlis Ugama Islam Singapore (MUIS) ซึ่งเปนคณะกรรมการ

ตามกฎหมายภายใตพระราชบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิมของสิงคโปร The Administration of 

Muslim Law Act (AMLA) ทำหนาที่กำกับดูแลกิจกรรมทุกอยางที่เกี่ยวของกับศาสนาอิสลามในสิงคโปร 

รวมถึงการกำกับดูแลใบรับรองฮาลาลในสิงคโปร ทัง้นีใ้นสิงคโปรไมมีการบังคับใชตราสัญลักษณฮาลาล

ทัง้ในสินคาอาหารหรอืบริการดานอาหาร ผูประกอบการขอรับรองดวยความสมัครใจ 

การนำเขาสินคา :  ผูประกอบการตองปฏิบัติตาม Endorsement Scheme (การรับรองสินคาฮาลาลนำเขา

/สงออกจากหนวยงานฮาลาลในตางประเทศที่ไดรับอนุมัติจาก MUIS) ทั้งนี้ สำหรับผูสงออกไทยที่สนใจจะ

ขอรับรองฮาลาลในสิงคโปรสามารถดำเนินการไดทันทีภายใต Endorsement Scheme  
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การประกอบกิจการฆาสัตวการประกอบกิจการฆาสัตว
ตัง้อยูในที่ดินที่ผูรับใบอนุญาตมีกรรมสิทธิ์หรอืสิทธิครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย 

มีพื้นที่เพียงพอสําหรับอาคารโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และระบบบําบัดนํา้เสีย

การต้ังโรงฆาสัตวและโรงพักสัตว

22

01

02

ไมตัง้อยูติดกับบอพัก สถานที่ทิ่งมูลฝอย สิ่งปฏิกูล หรอืสารเคมี03

บริเวณภายนอกอาคารโรงฆาสัตว

มีรัว้กััน้ หรอืมาตรการการปองกันสัตวอื่นและบุคคลภายนอก

บริเวณรอบอาคารตองมีการปรับปรุงดูแลใหอยูในสภาพดี

มีมาตรการปองกันการปนเปอนจากสัตวมีชีวิตสูเนื้อสัตว

มีมาตรการการปองกันสัตวที่เปนพาหะนําโรค

โครงสรางภายในอาคารโรงฆาสัตว

ผนังดานในตองทําดวยวัสดุที่มีผิวเรียบ ไมดูดซึมนํา้ มีความแข็งแรงทนทาน 
ไมผุกรอนหรอืเปนสนิม มีความทนทานตอสารเคมี และสามารถทําความสะอาดไดงาย

ประตูและวงกบประตูตองทําดวยวัสดุที่มีผิวเรียบ ไมดูดซึมนํา้ ไมผุกรอนหรอืเปนสนิม 
สามารถทําความสะอาดไดงาย

พื้นที่การผลิตตองมีเพดานทําดวยวัสดุที่มีผิวเรียบ ไมดูดซึมนํา้หรอืความชื้น 
ไมผุกรอนหรอืเปนสนิม สามารถทําความสะอาดไดงาย

02

03

04

04

03

02

01

01 พื้นตองทําดวยวัสดุที่มีผิวเรียบ ไมดูดซึมนํา้ มีความแข็งแรงทนทาน
มีความลาดเอียงสามารถระบายนํา้ไดสะดวก และสามารถทําความสะอาดไดงาย



์

การต้ังโรงฆาสัตวและโรงพักสัตว

ลักษณะของเคร่ืองมือ เครื่องจักร และอุปกรณท่ีใชในโรงฆาสัตว์

เครื่องมอื เครื่องจักร และอุปกรณทุกชนิด ตองทําดวยวัสดุที่ไมเปนอันตรายตอผูบริโภค 
สามารถลางทําความสะอาดและฆาเชื้อโรคได

เครื่องมอื เครื่องจักร และอุปกรณที่สัมผัสกับเนื้อสัตว หามทําเคลอืบหนาวัสดุดวยสารเคมี

เคร่ืองมือและเครื่องจักรที่ติดต้ังประจำท่ี ตองสามารถตรวจสอบและทำความสะอาดไดงาย

23

โครงสรางภายในอาคารโรงฆาสัตว

07

มีพื้ืนที่หรอือุปกรณสําหรับรวบรวมหรอืทําลายเนื้อสัตวที่ไมเหมาะสมที่จะเปนอาหาร 
โดยไมปนเปอนกับเนื้อสัตวที่จะใชเปนอาหาร

08

มีที่เก็บสารเคมีอยูหางจากพื้นที่การผลิตและบริเวณที่เก็บเนื้อสัตว มีการแยกชนิด 
หรอืประเภทของสารเคมี โดยติดฉลากและปายใหเห็นชัดเจน

09

มีแครหรอืรอกยกสัตวเพื่อปองกันสัตวสัมผัสพื้น ตองทําจากวัสดุที่แข็งแรง 
ทนทาน ลางทําความสะอาดไดงาย13

02

01

03

ระบบแสงสวางที่ใชในโรงฆาสัตว ใชแสงสวางจากธรรมชาติหรอืแสงสวางจากไฟฟา
ที่มีความเขมของแสงไมทําใหการมองเห็นสีของเนื้อสัตวเปลี่ยนแปลงไป

05

ภายในโรงฆาสัตวและบริเวณหองสุขา ตองมีอางลางมอือยางเพียงพอ อางลางมอื 
ตองไมเปดหรอืปดดวยมอื และตองมีสบูเหลวหรอืสารเคมีที่ใชทําความสะอาด

06 นํา้ที่ใชในอาคารโรงฆาสัตวตองสะอาด มีปริมาณเพียงพอตอการใชงาน
มีแรงดันที่เหมาะสมในการฉีดลางทําความสะอาด

10 มีที่เก็บวัสดุอุปกรณหรอืภาชนะบรรจุเนื้อสัตวที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ

11 มีหองหรอืบริเวณสําหรับเปลี่ยนหรอืสวมทับเสื้อผา แยกระหวางสวนที่สะอาดและสวนที่ไมสะอาด

12 มีหองสุขาที่สะอาดและเพียงพอ โดยที่หองสุขาไมสามารถเปดสูพื้นที่การผลิดโดยตรง



24

มีประตู รัว้กัน้ หรอืแผงกัน้ที่ทําจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน 

มีโครงสรางของโรงพักสัตวที่ทําจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน มีหลังคาปองกันแสงแดดและฝน

มีนํา้สะอาดและอุปกรณใหนํา้สัตวกินอยางเพียงพอ

มีระบบระบายนํา้และของเสียจากสัตวที่ไมกอใหเกิดการสะสมของสิ่งปฏิกูล

มีพื้นที่เพียงพอสําหรับจํานวนสัตวที่จะทําการฆาในแตละรอบ

โรงพักสัตว

มีนํ้าใชทําความสะอาดอยางเพียงพอ

มีแสงสวางเพียงพอสําหรับการตรวจสัตวกอนทําการฆา

มีทางเดินตอจากโรงพักสัตวเขาพื้นที่ที่ทําสลบสัตว และมีอุปกรณที่เปดปดเพื่อปองกัน 
ไมใหสัตวถอยหลังออกจากบริเวณที่ทําสลบสัตว 

มีบริเวณที่รับสัตวที่เปนแทนเทียบ หรอืทางลาดที่มีพื้นผิวที่ไมลนืหรอืลาดชันจนเกินไป

มีระบบระบายอากาศที่สามารถระบายกลิ่น ความชื้น และความรอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

มีพื้นที่สําหรับแยกสัตวปวยหรอืสงสัยวาปวย
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0



การฆาสัตวหรือการชำแหละและตัดแตงเนื้อสัตว

งดใหอาหารสัตว และจัดใหมีการพักสัตวภายในระยะเวลาที่เหมาะสมกอนทำการฆา

ตองมีขัน้ตอนทําใหสลบดวยกระแสไฟฟา ปนทําสลบ หรอืกาซกอนทําการฆา 
โดยเลอืกใชใหเหมาะสมกับชนิดของสัตว

การนําเลอืดออกจากสัตว ตองปลอยใหเลอืดออกอยางสมบูรณโดยสัตวตองตายกอน

หลังกระบวนการฆาสัตวแลว ซากสัตวตองไมสัมผัสพื้นและผนัง โดยสวนลางสุดของซาก 
ตองอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา 30 เซนติเมตร

ตองจัดใหมีหองแยกสําหรับลางทําความสะอาดเครื่องในสัตวโดยเครื่องในแดงใหลางในหอง 
แยกของพื้นสวนที่สะอาด สวนเครื่องในขาวใหลางในหองแยกของพื้นที่สวนที่ไมสะอาด

ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการในการควบคุม
สุขอนามัยสวนบุคคล

ผูปฏิบัติงานที่ปวยหรอืสงสัยวาปวยดวยโรคติดตอ
ตองหยุดปฏิบัติงานและรักษาใหหายกอนกลับมา
ปฏิบัติงาน

25
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ผูปฏิบัติงานในอาคารโรงฆาสัตวตองสวมเครื่อง
แตงกายที่สะอาดเหมาะสมและมีการรักษาความ
สะอาดสวนบุคคล

ผูปฏิบัติงานในอาคารโรงฆาสัตวตองละเวนจาก
พฤติกรรมที่อาจทําใหเกิดการปนเปอนสูเนื้อสัตว

ผูปฏิบัติงานตองมีการตรวจสุขภาพอยางนอย
ปละหนึ่งครัง้
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การชำแหละและตัดแตงเนื้อสัตว ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑดังนี้

ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการควบคุม 
ปองกันเนื้อสัตวที่เปนอันตรายตอผูบริโภคและการระบาดของโรคติดตอ

จัดใหมีการตรวจสัตวโดยพนักงานตรวจโรคสัตวภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงกอนทำการฆา 

จัดใหมีการตรวจเนื้อสัตวภายหลังการฆาโดยพนักงานตรวจโรคสัตว

ในกรณีที่มีโรคระบาดสัตวหรอืสงสัยวามีโรคระบาดสัตวใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการตาม 
กฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว

ทำลายหรอืจัดใหมีวิธีการอื่นใดในการจัดการกับเนื้อสัตวที่ไมเหมาะสมตอการบริโภค

จัดเก็บขอมูลการตรวจสัตวกอนทำการฆาและการตรวจเนื้อสัตวภายหลังการฆา โดยพนักงานตรวจโรคสัตว

26

บริเวณชําแหละและตัดแตงเนื้อสัตวตองสามารถ
ทําความสะอาดไดงายและมีพื้นที่สําหรับปฏิบัติ
งานอยางเพียงพอ

02 มีมาตรการปองกันสัตวที่เปนพาหะนําโรคไมให
เขาไปในสถานที่ตัดแตงเนื้อสัตวได

03 แสงสวางที่ใชในสถานที่ชําแหละและตัดแตงเนื้อสัตว 
ตองมีความเขมแสงที่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน

04 มีอางลางมอืใหเพียงพอโดยอางลางมอืตองไมเปดหรอื
ปดดวยมอืและทอนํา้ทิง้ของอางลางมอืตองตอลงสู
ระบบระบายนํา้โดยตรง

05 นํา้ที่ใชสัมผัสเนื้อตองสะอาดมีปริมาณเพียงพอ
ตอการใชงาน และแรงดันที่เหมาะสม

06 อุปกรณและเครื่องมอืที่ใชในการตัดแตงตองอยูใน
สภาพดีมีการลางทําความสะอาดอยางสมํ่าเสมอ

07 ภาชนะบรรจุเนื้อสัตวตองแข็งแรงทนทาน
สามารถรับนํา้หนักเนื้อสัตวที่บรรจุได

08
ตองมีการเก็บรักษาเนื้อสัตวไมใหสัมผัสพื้น 
และผนัง โดยเนื้อสัตวตองอยูสูงจากพื้น 
ไมนอยกวา 30 เซนติเมตร
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การดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอยภายใน
โรงฆาสัตวและโรงพักสัตว

ผูรับใบอนุญาตตองจัดใหมีการดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอยภายในโรงฆาสัตวและโรงพักสัตว

ทำความสะอาดโรงฆาสัตว โรงพักสัตว เครื่องมอื เครื่องจักร และอุปกรณเครื่องใชตางๆ 
เปนประจําทุกวันทัง้กอนและหลังการฆาสัตว

มีมาตรการในการปองกันและกำจัดแมลง นก และสัตวที่เปนพาหะนำโรค

สารเคมีที่ใชในการทำความสะอาดหรอืการฆาเชื้อโรคในอาคารโรงฆาสัตว 
การใชสารฆาแมลงตองเปนชนิดที่กฎหมายอนุญาตใหใชในโรงงานผลิตอาหาร

มีระบบรวบรวมนำ้เสีย ระบบบำบัดนำ้เสีย ระบบระบายนำ้ และการจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
โดยนํา้ที่ผานการบําบัดแลวจะตองอยูในเกณฑมาตรฐาน

มีการบำรุงรักษา ซอมแซมโครงสรางภายในและภายนอกอาคารโรงฆาสัตว โรงพักสัตว ระบบบำบัดนำ้เสีย 
เครื่องมอื เครื่องจักร และอุปกรณ ใหอยูในสภาพสมบูรณ
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ขั้นตอนการขอใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว 
โรงพักสัตวและการฆาสัตว
ขั้นตอนการขอใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว 
โรงพักสัตวและการฆาสัตว

 ผูประกอบการแจงความประสงค และขอคำแนะนำ

ปศุสัตวจังหวัดตรวจสอบและใหคำแนะนำ

ตรวจสอบสถานที่ต้ังโรงฆาสัตว

บันทึกปากคำเจาหนาที่ที่ีรับผิดชอบและราษฎรท่ีอยูใกลเคียง

พิจารณาแบบแปลนโรงฆาสัตว

 ยื่นขออนุญาตการกอสรางอาคารและใบอนุญาตประกอบ

กิจการโรงงาน (ร.ง.4(ถามี))

 ยื่นแบบขอรับใบอนุญาตตัง้โรงฆาสัตวฯ (ฆจส.1)

พรอมเอกสารหลักฐาน

 ตรวจสอบการกอสรางโรงฆาสัตวและโรงพักสัตว

สรุปเสนอผูวาราชการจังหวัด/อธิบดีกรมปศุสัตว

อนุญาตไมอนุญาต

 ใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตวฯ (ฆจส.2)

แจงหนังสือใหผูประกอบการ

ทราบพรอมดวยเหตุผล

ระยะเวลา 30 วัน

ระ
ยะ

เว
ลา

 3
0 

วัน
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ประเภทของอาหารฮาลาลประเภทของอาหารฮาลาล

กลุมอาหารฮาลาลโดยธรรมชาติ (Natural Halal) เปนสินคาเกษตรและอาหารที่ไมผานการแปรรูป 
อาทิ ธัญพืช ผัก ผลไม ปลา และสัตวน้ำอื่น ๆ รวมไปถึงสินคาเกษตรและอาหารที่ผานการแปรรูปแตไมมี 
ขอสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับสวนผสม จึงไมจำเปนตองขอรับการรับรองฮาลาล อาทิ น้ำตาลทราย น้ำผลไม 
และผลไมกระปอง 

กลุมอาหารฮาลาลโดยธรรมชาติ (Natural Halal)

เปนสินคาเกษตรและอาหารที่ผานการแปรรูป (รวมถึงการเชอืด) และมีความเสี่ยงที่จะมีสวนผสม 
หรอืสวนประกอบที่ไมเปนฮาลาลหรอืผานกระบวนการผลิตที่ไมสอดคลองกับบัญญัติของศาสนาอิสลาม 
เชน เนื้อสัตว และผลิตภัณฑอาหารแปรรูปสวนใหญ สินคาอาหารในกลุมนีจ้ึงมักตองขอการรับรอง 
ฮาลาลจากหนวยงานผูมีอํานาจในแตละประเทศ

กลุมอาหารฮาลาลโดยการรับรอง 
(Halal by Certification)

ตัวอยางผลิตภัณฑอาหารที่มีความเสี่ยงวาอาจมีสวนผสมหรือสวนประกอบที่ไมเปนฮาลาล ขนมปง เบเกิล 
(Bagels) เคก โดนัทและขนมอบตางๆ คุกกี้ กราโนลาบาร (Granola Bar) ซีเรียล มันฝรั่งทอด ลูกกวาด 
เยลลี่และพุดดิ้ง ไอศกรีม ครีมเทียม ชีส เนยขาว เนยถั่ว โยเกิรต หมากฝรั่ง ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ทางการแพทย และซอสมะเขือเทศ

ผลิตภัณฑอาหารที่มีความเสี่ยงวาอาจมีสวนผสมหรือ
สวนประกอบที่ไมเปนฮาลาล
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มาตรฐานสินคาเกษตรมาตรฐานสินคาเกษตร

พ.ร.บ. มาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 

ซ่ึงมีสาระสำคัญประกอบดวย

1) การกำหนดใหมีคณะกรรมการมาตรฐานสินคา

เกษตรขึ้น เพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อนนโยบาย 

แผนงานและมาตรการเกี่ยวกับการสงเสริม

และดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานสินคาเกษตร

2) การกำหนดมาตรฐานสินคาเกษตร (มกษ.) แบงเปน

มาตรฐานบังคับ และมาตรฐานทั่วไป

ในกรณีที่มีกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานบังคับสำหรับสินคาเกษตรใด ผูผลิต ผูสงออก หรอืผูนำเขา 

จะตองยื่นคำขอรับใบอนุญาต จากสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.)

หรอืหนวยงานอื่นของรัฐที่ไดรับมอบหมาย สวนกรณีสินคาเกษตรตามมาตรฐานทั่วไป 

ผูผลิตจะขอรับการตรวจสอบรับรองหรอืไมก็ไดตามความสมัครใจ
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ประเภทของมาตรฐานสินคาเกษตรประเภทของมาตรฐานสินคาเกษตร

มาตรฐานสินคาเกษตร ที่กำหนดขึ้นภายใต พ.ร.บ.มาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 แบงเปน 2 ประเภท

คือ มาตรฐานบังคับ และ มาตรฐานทั่วไป

มาตรฐานบังคับ คือ มาตรฐานที่มีกฎกระทรวงกำหนดใหสินคาเกษตรตองเปนไปตามมาตรฐาน

มาตรฐานทั่วไป คือ มาตรฐานที่มีประกาศกำหนดเพื่อสงเสริมสินคาเกษตรใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงคในการกำหนดมาตรฐานสินคาเกษตร
เพื่อเปนเครื่องมือในการควบคุมและสงเสริมสินคาเกษตร ใหมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน 

เพื่อความปลอดภัยและคุมครองผูบริโภค ปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดแกเกษตรกรหรือกิจการ

การคาสินคาเกษตร หรือเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อใหสอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศ

เครื่องหมายรับรองสินคาเกษตรเครื่องหมายรับรองสินคาเกษตร

1. เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรมี 3 แบบ คือ

 เครื่องหมายรับรองมาตรฐานบังคับมีลักษณะเปนรูปอักษร Q สีเขียวทรงกลมอยูในกรอบ 

หกเหลี่ยมสีเขียว

 เครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไป มีลักษณะเปนรูปอักษร Q สีเขียวทรงกลม

 เครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไป สำหรับมาตรฐานเกี่ยวกับเกษตรอินทรียสามารถใชสีใดก็ได 

เพื่อใหมองเห็นไดงายและชัดเจน
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เครื่องหมายรับรองสินคาเกษตรเครื่องหมายรับรองสินคาเกษตร

2. ผูมีสิทธิแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร
ผูไดรับใบรับรองมาตรฐาน เปนผูมีสิทธิแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานกับสินคาเกษตร 

ซึ่งเปนไดทั้งมาตรฐานทั่วไปและมาตรฐานบังคับ

3. ขอรับการรับรองไดที่ผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐานภาครัฐและภาคเอกชน
ภาครัฐ

กษ 01 – กรมประมง กษ 02 – กรมปศุสัตว

กษ 03 – กรมวิชาการเกษตร กษ 09 – กรมการขาว

กษ 10 – กรมหมอนไหม  กษ 20 – สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

ภาคเอกชน

กษ 12 – บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

กษ 13 – บริษัท โกลบอล เซอรติฟเคชั่น เซอรวิส จำกัด

กษ 14 – บริษัท โซโคเทค เซอรติฟเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

กษ 15 – สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)

กษ 16 – บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

กษ 17 – สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสไอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

กษ 18 – บริษัท ทูฟ นอรด (ประเทศไทย) จำกัด

กษ 21 – บริษัท หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

กษ 22 – บริษัท วูฟแกงค พลาท (ประเทศไทย) จำกัด

กษ 23 – สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑการเกษตรมหาวิทยาลัยแมโจ

กษ 24 – บริษัท อินเตอรเทค อินดัสทรี แอนด เซอรทิฟเคชั่น เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

กษ 25 – บริษัท เอ-วัน ฟวเจอร จำกัด

กษ 27 – บริษัท ศูนยหองปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทยและการเกษตรแหงเอเชีย จำกัด

กษ 28 – บริษัท ไทย จี เอ พี 09 จำกัด

กษ 30 – บริษัท บีเอสไอ กรุป (ประเทศไทย) จำกัด

กษ 31 – บริษัท ยูไอชี เซอรติฟเคชั่น เซอรวิสเซส จำกัด

กษ 32 – บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เซอรติฟเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

กษ 33 – บริษัท เอ็ม เอส เซอรติฟเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
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การขอใบอนุญาตโรงงานการขอใบอนุญาตโรงงาน
ยื่นคำขอ

ตรวจสถานที่

แจงผลการพิจารณา

อนุญาต ไมอนุญาต

ชำระคาธรรมเนียม

รับใบอนุญาต รง.4

อุทธรณ

ไมอนุญาตกอสรางโรงงาน

ติดตั้งเครื่องจักร

แจงประกอบกิจการ

ชำระคาธรรมเนียมรายป

เริ่มประกอบการ

ตออายุใบอนุญาต

ไมเกิน 90 วัน

-แบบ รง.3
-เอกสารประกอบการพิจารณา

ยื่นตอรัฐมนตรีภายใน 30 วัน

แบบ รง.5 พรอมเอกสาร

เริ่มนับอายุใบอนุญาต

ทุก 5 ปตออายุใบอนุญาตทุกๆปในวันครบรอบ 

วันเริ่มประกอบใหชำระคาธรรมเนียม

ไมนอยกวา 15 วัน

ที่ยื่นเอกสาร
กทม – ยื่นที่กรมโรงงาน หรือยื่นออนไลนไดที่ 

http://dsapp.diw.go.th/Login.aspx?ReturnUrl=%zf

ตางจังหวัด - ยื่นที่อุตสาหกรรมจังหวัด

ตรวจสถานที่
เจาหนาที่อุตสาหกรรมจังหวัดเปนผูพิจารณาความเหมาะสม

ของสถานที่และที่ตั้งโรงงานเพื่อตรวจดูความแข็งแรงของอาคาร 

และความเหมาะสมของสถานที่ตั้งโรงงานบางประเภท

จะตองไดรับความเห็นชอบจากอบต.

การอนุญาต
  กรณีที่กำลังขับของเครื่องไมเกิน 500 แรงมาและประเภท

ของกิจการไมมีมลภาวะ อุตสาหกรรมจังหวัดสามารถออกใบอนุญาตใหได

  อุตสาหกรรมจังหวัดสงเรื่องเขากรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อพิจารณา

ถึงรายละเอียดของการผลิต กำลังขับของเครื่องจักร และ การกำจัดมลภาวะ

ขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
ตามกฎกระทรวงกำหนดประเภทชนิดและขนาดของโรงงาน พ.ศ.2563 จำแนกโรงงานออกเปน 3 ประเภท คือ

โรงงานจำพวกที่ 1 : ไมขึ้นอยูกับขนาดแรงมาของเครื่องจักร แตขึ้นอยูกับประเภทของโรงงาน 

(ไมตองขอใบอนุญาตประกอบกิจการ)

โรงงานจำพวกที่ 2 : โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญที่มีเครื่องจักรขนาดมากกวา 50 แรงมาแตไมเกิน 75 แรงมา 

และมีคนงานมากกวา 50 คนแตไมเกิน 75 คน (ไมตองขอใบอนุญาตประกอบกิจการ)

โรงงานจำพวกที่ 3 : โรงงานอุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักรมากกวา 75 แรงมา มีคนงานมากกวา 75 คน ตองขอใบอนุญาต

ประกอบกิจการที่เรียกวาใบ ร.ง.4
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34เอกสารอางอิงเอกสารอางอิง
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หลักการอิสลามวาดวยฮาลาล-ฮารอม (ออนไลน) สืบคนจาก :
https://islamhouse.muslimthaipost.com/article/22082

หลักการอิสลามวาดวยฮาลาล-ฮารอม (ออนไลน) สืบคนจาก :
https://www.islamickm.com 

อาหารฮาลาล (ออนไลน) สืบคนจาก :  
http://www.ibrorheemandbeef.com/2019/main/article.php?catid=21&id=39
http://www.halal.or.th/

https://www.halalscience-pn.org 

การเริ่มตนธุรกิจเกี่ยวกับอาหารฮาลาล (ออนไลน) สืบคนจาก :
https://www.halallifemag.com/rise-rise-halal-business/

เอกสารเพื่อขอรับรองฮาลาล (ออนไลน) สืบคนจาก :
https://www.acfs.go.th/halal/halal_cert.php

กระบวนการขอเครื่องหมายรับรองฮาลาล (ออนไลน) สืบคนจาก :
https://www.smeone.info/posts/view/4445

การขอใบอนุญาตจดทะเบียนนิติบุคคล (ออนไลน) สืบคนจาก :
https://www.mangozero.com/biz-portal-for-business/#

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด (ออนไลน) สืบคนจาก :
https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469422044

มาตรฐานอาหารฮาลาล (ออนไลน) สืบคนจาก :
https://mgronline.com/mutualfund/detail/9590000022216

https://www.fisheries.go.th/technical_group/

http://lms.mju.ac.th/courses/111/locker/content/ExLMS/06/063.htm
https://www.internationalegg.com/th/our-work/industry-representation/codex-alimentarius-commission-codex/
https://www.acfs.go.th/halal/general.php

ความแตกตางระหวางมาตรฐานอาหารฮาลาล (Halal Standard) กับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารทั่วไป (ออนไลน) สืบคนจาก :

http://www.halal.or.th/th/main//subindex.php?page=sub&category=11 

ขั้นตอนการสงออกไปตางประเทศ (ออนไลน) สืบคนจาก :
https://onestopservice.ditp.go.th/file/9.23.pdf

ประเภทของอาหารฮาลาล (ออนไลน) สืบคนจาก :

มาตรฐานสินคาเกษตร (ออนไลน) สืบคนจาก :

ประเภทของมาตรฐานสินคาเกษตร (ออนไลน) สืบคนจาก :

เครื่องหมายรับรองสินคาเกษตร (ออนไลน) สืบคนจาก :

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตตั้งโรงงานฆาสัตว (ออนไลน) สืบคนจาก :
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER28/DRAWER090/GENERAL/DATA0000/00000052.PDF

https://mwsc.dit.go.th/viewKnowledge.php?id=56&page=

รูปภาพสำหรับการตกแตง (ออนไลน) สืบคนจาก :
https://www.freepik.com/

https://www.ditp.go.th/contents_attach/709499/709499.pdf

พ.ร.บ. มาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551

https://mwsc.dit.go.th/viewKnowledge.php?id=56&page=

https://www.opsmoac.go.th/rayong-manual-files-402891791805

การขอใบอนุญาตโรงงาน (ออนไลน) สืบคนจาก :
http://taxclinic.mof.go.th/pdf/62FAD954_0A30_293F_829F_B590DF0844CE.pdf 


